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Background and purpose: Today, many organizations and
companies use human resource management information systems to
be effective in achieving their goals. Therefore, it can be seen that
most of them try to improve and improve the performance of
employees by using these types of systems. The main goal of this
research is to investigate the impact of the human resource
management information system on the performance of the employees
of the General Directorate of Sports and Youth of Alborz province.
Methodology: The current research is considered "applied" and
"quantitative" in terms of the nature of the data, and its research
method is "descriptive survey". In order to analyze the data,
descriptive and inferential statistics were used using SPSS and PLS3
software package.The statistical population of the current research is
the employees of the General Directorate of Sports and Youth of
Alborz province, who were collected by using the questionnaire tool,
and the necessary data and information were collected, and 47
questionnaires were returned.
Findings: Based on the obtained findings, all four hypotheses were
confirmed and with the analyzes performed, the conceptual model of
the research has a suitable fit. According to the analysis of the
structural equation model, among the variables, the decision-making
variable ranks first in terms of its impact on the performance of
employees.
Conclusion: One of the important results of the current research is
emphasizing the strategic role of the human resource management
information system in the performance of employees, which has
transformed the old processes and procedures from traditional to
modern and effective.Also, according to the performed analysis, in
general, it can be said that one of the ways to improve the
performance of employees is to strengthen the components of
"organizational support, decision-making, saving time, saving money"
in the workplace, which shows the direct and meaningful impact of
the human resource management information system on The
performance of employees.

Keywords: human resources, human resources management
information system, employee performance, Alborz province
general sports and youth department.
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چکیده :

زمینه و هدف :امروزه سازمانها و شرکتهای بسیاری از سیستمهای اطالعات مدیریت منااب اسسااسی اساتهاده میکنناد تاا در
راستای سیل به اهدافشان ،مؤثر باشند .از همین رو مالحظه میشود که اکثر آنها سعی دارسد تا با اساتهاده از ایان ساوی سیساتمها،
عملکرد کارکنان را بهبود و ارتقا دهند .هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی بر عملکارد
کارکنان اداره کل ورزش و جواسان استان البرز است.
روششناسی :پژوهش حاضر از سوی "کاربردی" و از سظار ماهیات دادههاا "کمای" محساو میشاود کاه روش تحقیاق آن
"توصیهی-پیمایشی" است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیهی و استنباطی باا اساتهاده از بساته سر افازاری  SPSSو
 PLS3استهاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره کل ورزش و جواسان استان البرز است که با استهاده از ابازار
پرسشنامه دادهها و اطالعات الز گردآوری شدسد که تعداد  47پرسشنامه مسترد گردید.
یافتهها :بر اساس یافتههای بهدستآمده ،هر چهار فرضیه مورد تأیید واق شادسد و باا تحلیلهاای بهعملآماده ،ماد مههاومی
تحقیق از برازش مناسب برخوردار است .مطابق با تحلیلهای مد معادالت ساختاری ،از بین متغیرها ،متغیر تصمیم گیاری ازسظار
تأثیر بر عملکرد کارکنان در مرتبه او قرار دارد.
نتیجهگیری :یکی از ستایج مهم تحقیق حاضر ،تأکید بر سقش استراتژیک سیستم اطالعاات مادیریت منااب اسسااسی در عملکارد
کارکنان است که فرآیندها و رویههای قدیمی را از حالت سنتی ،بهصورت مدرن و مؤثر تبدیل ساخته اسات .همچناین ،مطاابق باا
تحلیلهای بهعملآمده ،بهطورکلی میتوان گهت یکی از راههای بهبود عملکرد کارکنان ،تقویات مؤلهاههای "حمایات ساازماسی،
تصمیمگیری ،صرفهجویی در زمان ،صرفهجویی در هزینه" در محیط کار است که این سشاندهنده تأثیر مستقیم و معنادار سیساتم
اطالعات مدیریت مناب اسساسی بر عملکرد کارکنان است.
واژگان کلیدی  :مناب اسساسی ،سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی ،عملکرد کارکنان ،اداره کاال ورزش و جواسااان اسااتان

البرز.
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مقدمه :

در وضعیت رقابتی موجود و در محیطی که تغییرات پیدرپی و سوآوریهای مداو اصلیترین ویژگی آن اسات ،تنهاا ساازمانهایی
موفق به کسب سرآمدی خواهند شد که سقش استراتژیک مناب اسساسی خود را درك سموده و دارای مناب اسساسی ماهر ،داسشمحور،
شایسته ،سخبه و تواسمند باشند (حسینی مطلق و همکاران .)1400 ،1یکای از مشخصاههای اصالی عرصاه فعالیات ساازمانهای
امروزی ،رقابتیتر شدن و تغییرات مستمر آنهاست .دالیل و عوامل بسیار زیادی در این امر دخیل هستند که ازجمله مهمترین
اقدامات اساسی در قبا آنها ،مدرسیزاسیون مبتنی بر سیستمهای اطالعات اسات (آلکاادا ،کارباالو-پانال و رز-سان ماارتین،2
 .)2022استهاده و پیادهسازی از سیستمهای اطالعات مدیریت به یاک ضارورت تبادیل شاده اسات .منااب اسسااسی باهعنوان
اصلیترین رکن سازمانها  ،سیازمند وفق پذیری با اینگوسه سیستمهاست  .چراکه تغییرات گسترده در محیط کنوسی بسایار زیااد
است و مهم است که مناب اسساسی سازمانها اسعطافپذیر ،سری  ،و داسشمحور باشند .این موارد ،روسد آینده سازمان را مشخص
میسازسد و بهطور قابلتوجهی تواسمندیهای سازمان را افزایش میدهند (شوکت ،اشرف و غهاور .)329 :2015 ،3سیساتمهای
اطالعات مناب اسساسی یکی از مهمترین سیستمهای اطالعات مدیریت است کاه سقاش مهمای در پشاتیباسی از تصامیمگیری
مدیران و اثربخشی اقدا مات و وظایف مدیریت مناب اسساسی دارد (کشته گر و شکوهی ،1394 ،ص .)131سیستمهای اطالعاات
مدیریت یک سقش استراتژیک برای بهبود عملکرد سازمان و عملکرد مناب اسساسی دارسد که میتواسند اطالعاتی را فراهم سمایند
که ب رای حهظ و توسعه مناب اسساسی مؤثر باشند (استریپ ،پروفیلی و سامارا .)2021 ،4درواق  ،این سیستم یکی از ابزارهای مهم
در سظا مدیریت مناب اسساسی بهویژه در سازمانهای بزرگ است که میتواسد در سطوح مختلف سازمان ،با تولید ،سازماندهی،
سگهداری و توزی اطالعات سیروی اسساسی بهعنوان یک ابزار بسیار ارزشمند مورداستهاده قرار گیرد (ساگندرا و دِشاااسد.)2014 ،5
مناب اسساسی ،اصلیترین عنصر تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این سیستمهاست که ارتباط تنگاتنگی با آن دارد و سیاز است تا بهعنوان
یک عنصر مهم ،تأثیرات حاصل از این سیستم بر روی آنها را مورد سنجش قرار داد .یکی از مهمترین ایان جواساب ،عملکارد
کارکنان است .کارکنان در برخورد و استهاده ازاینگوسه سیستمها واکنشهای متهاوتی را سشان میدهند که درمجموی ،در قالب
عملکرد آنها تداعی میشود .این سیستم میتواسد برای دستیابی ،ذخیره ،بررسی ،تحلیل ،اصاالح و توزیا اطالعاات در ماورد
مناب اسساسی سازمان به کار رود .اکثر اسدیشمندان حوزه مادیریت بار ایان باورساد کاه سیساتمهای اطالعاات مادیریت منااب
اسساسی ) HRMIS(6بر مهاهیمی چون عملکرد کارکنان تأثیر دارسد (باریسیچ ،پور و باچ2019 ،7؛ سیلوا و لیما2018 ،8؛ شوکت،
1.

Hosseini Motlagh et al
Alqudah; Carballo-Penela & Ruzo-Sanmartín
3. Shaukat, H; Ashraf, N & Ghafoor
4. Stirpe, Profili & Sammarra
5. Nagendr & Deshpande
6. Human Resource Management Information System (HRMIS).
7. Barisic, Poor & Bach
8. Silva & Lima
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اشرف و غهور2015 ،؛ یودیستیرا و کرتاهادی 2015 ،1؛ آیبااغی اصاههاسی و همکااران .)1397 ،2در ایان عرصاه ،ساازمانهای
ورزشی بهعنوان یکی از مهمترین سازمانهای امروزی ،استهاده بسیار زیادی از این سیستمها میسمایند .از طرفی سیز برخای از
اسدیشمندان معتقدسد که بیشتر سازمانها ،مقادیر زیادی پو و ذخایر را صرف سر افزارهای مناب اسساسی میکنند ،اما متأساهاسه
بسیاری از آنها فقط برای اهداف اداری مناب اسساسی استهاده میشوسد تا جهت سنجش عملکرد مناب اسسااسی ماؤثر و کارآماد
(ساگندرا و دِشااسد .)2014 ،به همین منظور سیاز است تا این تأثیر مورد سنجش قرارگرفته و ابعاد مختلاف آن ماورد شناساایی و
تحلیل قرار گیرسد .اداره کل ورزش و جواسان استان البرز بهعنوان یکی از مهمترین اسوای سازمانهای ورزشی در کشور است که
از سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی استهاده میسماید و این سیستم ،در ابعاد مختلهی تأثیراتی را بر عملکرد مناب اسسااسی
دارد .از همین رو ضرورت دارد تا این سازمان به این موضوی مهم توجه کرده و این تأثیرات را مورد بررسی قرار داد .از طرفای،
با توجه به اهمیت فراهم سمودن زمینهها و زیرساختهای الز برای رشد فعالیتهای داسایی محور و توسعه پایدار کشور ،بدیهی
به سظر میرسد که سازمانهای تخصصیای همچون اداره کل ورزش و جواسان استان البرز که بایستی باداسش روز بشر و تغییر
و تحوالت علمی همراه باشند؛ تأثیرات ساشی از این سیستمها را بر عملکرد کارکنان ماورد بررسای قارار داده تاا ایان ساازمان
هنگا مواجهه با تغییر و تحوالت داسشی روز ،بتواسد مثمر ثمر باشد .از همین رو ،هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سیستم
اطالعات مدیریت مناب اسساسی بر عملکرد کارکنان است که با محوریت ادا ره کل ورزش و جواسان استان البرز صورت میپذیرد.
در بخش بعدی مقاله ،به بررسی پیشینۀ پژوهش ،روششناسای پاژوهش ،یافتاههای پاژوهش ،بحا و ستیجاهگیری پرداختاه
میشود.
پیشینۀ نظری پژوهش
سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی
سیستم اطالعات مناب اسساسی )HRIS(3یکی از مهمترین سیستمهای اطالعات مدیریت است که به وظاایف مادیریت منااب
اسساسی یک سازمان کمک میکند (ساگندرا و دِشااسد .)2014 ،ایان سیساتم ،شاامل سر افازار ،ساختافزار ،کارکناان ،دادههاا و
اقدامات است که امکان کسب ،ذخیره ،پردازش ،تجزیهوتحلیل ،بازیابی و استشار اطالعاات در ماورد منااب اسسااسی ساازمان را
فراهم میکند (عارفین و تاجدین .)200 :2020 ،4درواق  ،سیستم اطالعات مناب اسساسی یک سیستم کامایوتری است که بارای
به دست آوردن ،ذخیره ،دستکاری ،تجزیهوتحلیل ،بازیابی و توزی اطالعات مربوط به مناب اسساسی استهاده میشود و عالوه بر
سختافزار و سر افزار ،شامل افراد ،فر ها ،خطمشیها ،رویهها و دادهها سیز میشود( .کاواساگ ،ثیت و جاسسون .)2012 ،5سیستم
اطالعات مناب اسساسی مدرن میتواسد با اتوماتیک کردن بیشتر تواب برسامهریزی مناب اسساسی به ساازمانها کماک کناد .ایان
1.

Yudistira & Kertahadi
Aibaghi Esfahani, et al
)3. Human Resources Information System (HRIS
4. Arifin & Tajudeen
5. Kavanagh, M.J; Thite, M. & Johnson
2.
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سیستم بهعنوان یک ابزار استراتژیک مهم بشمار میرود زیرا اطالعات را بارای تصامیمگیری جما آوری ،مادیریت و گازارش
میکند (سیلوا و لیما.)2018 ،
تقریبا تما فرآیندهای مناب اسساسی را میتوان با استهاده از سیستم اطالعاات منااب اسسااسی بهصاورت روزاساه اسجاا داد کاه
میتواسد به چندین روش برای سازمان مهید باشد (چاکرابورتی و منصور .)474 :2013 ،1به گهته هندریکسون )2003(2سیساتم
اطالعات مناب اسساسی با افزایش کارایی و اثربخشی به سازمان در فرآینادهای منااب اسسااسی خاود ساود میرسااسد .بناابراین،
کارکنان میتواسند دادهها را بهتنهایی وارد و بهروز کنند که باع ایجاد دقت بیشاتر دادههاا و صارفهجویی در زماان و هزیناه
میشود .عالوه بر این ،آگاروا و کاپور )2012(3اشاره کردسد که سیستم اطالعات مناب اسساسی سهتنها به بخش مدیریت و مناب
اسساسی کمک میکند ،بلکه به چندین روش به کارکنان کمک میکند .سیستم اطالعات مناب اسساسی قادر اسات کاارایی کلای
تصمیمگیری را برای مدیریت یک سازمان افزایش دهد (آگاروا و کااپور .)2012 ،سیساتم اطالعاات منااب اسسااسی قاادر باه
شناسایی روسدها ،ارزیابی و مدیریت هزینهها ،مقایسه سازمان با ساایر ساازمانهای رقاابتی و صادور گازارش اسات .سیساتم
اطالعات مناب اسساسی با توجه به کاربرد آنها به دو سوی "غیر پیچیده" و "پیچیاده" طبقهبنادی میشاود .مادیریت حقاو و
دستمزد و مزایا ،سوابق غیبت کارکنان که بهصورت الکتروسیکی سگهداری میشوسد بهعنوان "غیر پیچیاده" فهرسات شادهاسد.
استهاده از سیستم اطالعاتی در استخدا و استخا  ،آموزش و توسعه ،برسامهریزی منااب اسسااسی و ارزیاابی عملکارد ،باهعنوان
"پیچیده" طبقهبندی میشود (عارفین و تاجدین.)202 :2020 ،
عملکرد کارکنان
عملکرد کارکنان یک پدیده چندبعدی است که در سازمانها ،سقاش اساسایای را ایهاا میکناد (اِمگمال و المطاری.)2021 ،4
عملکرد کارکنان ،یکی از مهمترین مهاهیم موردمطالعه در مدیریت و سازمان است کاه میتاوان آن را باهعنوان رفتاار فاردی
تعریف کرد -کاری که کارکنان اسجا میدهند و قابل مشاهده است -که برای سازمان ارزش ایجاد کرده و به اهداف ساازمان
کمک میکند (کارپینی ،پارکر و گریهین2017 ،5؛ کمابل و ویرسیک.)2015 ،6
در دهههای گذشته ،مههو عملکرد کارکنان بهطور قابلتوجهی متهااوت شاده اسات و از حالات سانتی و متمرکاز ،بهصاورت
مههومی پویا و منعطف درآمده است .دلیل اساسی این تغییر تمرکز ،به محیط کاری بسیار رقابتی و جهااسی برمیگاردد کاه در
آنهمه سازمانها باید برای پاسخگویی به موقعیتهای پویا و متغیر ،جهتگیری کنند (بارد ،رِسچ و کوزولوفسکی .)2014 ،7این
زمینه جدید مستلز مههو سازی گستردهتری از عملکرد شغلی است که تما رفتارهای بالقوهای را که بهطور مثبت به دستیابی

1.

Chakraborty & Mansor
Hendrickson
3. Aggarwal & Kapoor
4. Mgammal & Al-Matari
5. Carpini, Parker, & Griffin,
6. Campbell & Wiernik
7. Baard, Rench, & Kozlowski
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به اهداف سازماسی کمک میکنند ،گردهم میآورد (گریهین ،سیل و پارکر .)2007 ،1برخی از اسدیشمندان معتقدساد کاه عملکارد
بهینه کارکنان منجر به موفقیت سازمان میشود و بر سودآوری یک سازمان تأثیر میگذارد (بِوان .)2012 ،2در مقابل ،عملکارد
ساکارآمد آسان معموال با بهرهوری ،سودآوری و اثربخشی سازماسی پایینتر همراه است (اوکیو و اِزجیهور.)2013 ،3
ازسظر مناب اسساسی ،عملکرد کارکنان جزئی از سظا مدیریت عملکرد و جبران خسارت اسات کاه منااب اطالعااتی را در قالاب
بازخورد در مورد عملکرد کارکنان ،باهدف بهبود مستمر جم آوری و استقا میدهند (باکر ،دِمروتی ،ساسز-وِرگای .)2014 ،4باه
عبارتی کلیتر ،عملکرد کارکنان ،یک مههو چندبعدی است ،زیرا کارکنان ممکن اسات اساوای مختلهای از ورودیهاا را بارای
اهداف سازماسی ارائه دهند .بهطور خاص ،عملکرد ممکن است درون سقشی و برون سقشی باشد (ویلیاامز و اسدرساون.)1991 ،5
مورد او به الزامات رسمی شغل ،ماسند موارد مندرج در شرح شاغل اشااره دارد .ایان ارتبااط مساتقیمی باا فرآینادهای هساته
عملیاتی سازمان دارد و معموال با رسیدن به اهاداف مشخصشاده توساط سیساتمهای پااداش رسامی مارتبط اسات (کاا و
پلوهارت .)2020 ،6و مورد دو به ورودیهای رسمی کمتری اشاره دارد که توسط کارکنان بهصورت اختیااری ارائاه میشاود،
بدون اینکه لزوما بر بهرهوری هدف آنها تأثیر مستقیم بگذارد و ورودیهای فرا سقشی ،زمینه اجتماعی و رواسی ساازمان را باا
تأثیر غیرمستقیم بر عملیات اصلی آن بهبود میبخشد .برخی از این ورودیها در قالب کمک به همکاران یا محافظت از منااب
سازمان هستند (ویلیامز و اسدرسون .) 1991 ،هر دو سوی عملکرد از کارکنان در محیط کار مدرن پویا و وابساته باه یکدیگرساد و
عالوه بر کارکنان ،بر سازمان سیز تأثیرگذارسد (استریپ ،پروفیلی و سامارا .)2021 ،بنابراین ،مههاو عملکارد کارکناان ،هام بار
عوامل مختلهی تأثیرگذار است و هم تأثیرپذیر که میتواسند بر سازمان سیز همین رویکرد را داشته باشند .در ایان تحقیاق ،از دو
معیار مهم برای عملکرد کارکنان استهاده میشود :کیهیت کار و اسجا خدمات (سارایاسامورتی و تورتورال.)2021 ،7
سیستم اطالعات مدیریت منابع انسان ی و عملکرد کارکنان
مدیریت مناب اسساسی را میتوان فرآیند برسامهریزی ،سازماندهی ،کارکنان ،رهبری و کنتر فعالیتهای یک سازمان از طریاق
جذ  ،آموزش ،ارزیابی و جبران خدمات کارکنان برای ایجاد و حهظ روابط بین کارکناان و ساازمانبرای دساتیابی باه اهاداف
شرکت توصیف کرد .استظارات کارکنان (دسلر .)2016 ،8عالوه بر این ،سیستم اطالعات مدیریت ،سر افزار و سختافزاری برای
مدیریت کارآمد یک سازمان از طریق تهسیر وضعیت سازمان ،تصمیمگیری و تدوین استراتژیک برسامههایی برای بهبود سازمان
است (لودان و لودان .)2019 ،9ازایانرو ،ترکیاب مادیریت منااب اسسااسی )HRM(1و سیساتم اطالعاات مادیریت)MIS( 2
1.

Griffin, Neal, & Parker
Bevan
3. Okoyo & Ezejiofor
4. Bakker; Demerouti & Sanz-Vergel
5. Williams & Anderson
6. Call & Ployhart
7. Narayanamurthy & Tortorella
8. Dessler
9. Laudon & Laudon
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بهعنوان یک سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی )HRIS(3توصیف میشاود .باهعبارتدیگر ،سیساتم اطالعاات مادیریت
مناب اسساسی یک سیستم یکاارچه است که به برسامهریزی و کنتر کارکنان با همسو کردن آنها با سازمان کمک میکناد تاا
آنها بهطور مؤثر برای سازمان کار کنند (ایساسگبدو ،بای ،میرجلیلی ،واسگ.)2021 ،4
سیستمهای اطالعات مدیریت ،تأثیر بسزایی بر افراد و سازمانها دارسد و در صورت وجود کیهیات در آنهاا ،رضاایت و تمایال
کاربران به استهاده از آنها میسر خواهد شد (بهرامیان و رهنوردآهن .)1393 ،به عبارتی ،پیادهسازی سیستم اطالعات مادیریت
مناب اسساسی در سازمان فواید بسیاری را دارد ازجمله :اتوماتیک کردن وظایف عملکرد مناب اسسااسی و عملیاات روتاین آنهاا،
کاهش زمان اجرای درخواست خدمات ،افزایش کارایی عملیاتهای ساازماسی ،بهباود کیهیات خادمات منااب اسسااسی (الوا و
دیالو2007 ،5؛ ردیک .)2009 ،6در درجه او  ،یک سیستم اطالعات مدیریت مناب اسسااسی بایاد قاادر باه جما آوری ،ذخیاره،
پردازش و توزی دادهها یا اطالعاتی باشد که میتواسد در تصمیمگیریهای مهید برای افراد و سازمان استهاده شود (ایسااسگبدو،
بای ،میرجلیلی ،واسگ.)2021 ،
حسنوی و رمضان ( )2010استدال میکنند که به دسبا استهاده از سیستم اطالعات مادیریت منااب اسسااسی ،کارکناان قاادر
خواهند بود وظایف خود را با سطح باالیی از دقت ،دقت و سرعت اسجا دهند (حسنوی و رمضان .)2010 ،7سیساتم اطالعاات
مدیریت مناب اسساسی برای موفقیات عملکارد منااب اسسااسی حیااتی اسات (مادوچاسادا و تریاااثی .)2009 ،8لنگنیاک-هاا و
استیو )2003(9اشاره کردسد که مزایای سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی سرعت پاسخگویی ،دسترسی آسان به اطالعات،
افزایش کارایی اداری ،بهبود گزارش دهی و تصمیمگیری است (لنگنیاک-هاا و اساتیو .)2003 ،باهمنظور افازایش عملکارد
کارکنان ،سازمانها باید پیچیدهترین تجهیزات و سیستمهای تکنولوژیکی را در اختیار داشته باشند .بسیاری از مطالعاات سقاش
عمده سیستمهای اطالعات مناب اسساسی را در بهبود عملکرد و بهرهوری فردی است (چاکرابورتی و منصور.)2013 ،
استظار میرود پیادهسازی سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی برسامهریزی دقیق سیروی کار را امکانپذیر کرده ،فرآینادهای
عملیات مدیریت مناب اسساسی را اتوماتیک کند ،و محیطی بدون کاغذ را ارتقا دهد ( اداره خدمات عمومی مالزی .)2011 ،10این
سیستم ،برای سرعت بخشیدن به فرآیند کار و کارایی و درستیجه کاهش بوروکراسی مورداستهاده قرار میگیرد (لودان و لاودان،
 .)2018درواق  ،این سیستمهای یکاارچه به شرکتها و سازمانها اجازه میدهند تا از اطالعاات منساجمتر و قابلاعتماادتری
بهره ببرسد .همچنین ،موجب ارتقاء عملکرد مناب اسساسی ،امکان بهبود خدمات مختلهی که ارائه میدهند ،به اشاتراك گذاشاتن

1.

)Human Resources Management (HRM
)Management Information System (MIS
)3. Human Resources Information System (HRIS
4. Esangbedo, Bai, Mirjalili & Wang
5. Laval & Diallo
6. Reddick
7. Hosnavi and Ramezan
8. Madhuchanda & Tripathy
9. Lengnick-Hall and Steve
9. Malaysian Public Service Department, 2011
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داسش ضمنی در سراسر سازمان و ایجاد یک بعد سسبتا استراتژیک در کل عملکارد کارکناان را فاراهم میکناد (بِان موسای و
العربی.)19 :2020 ،1
پیشینه تجربی
در ادامه ،خالصهای از مطالعات اسجا شده در خصوص سیساتمهای اطالعاات مادیریت منااب اسسااسی و عملکارد کارکناان ارائاه
میشود.
جدول  .1پیشینه تجربی در خصوص سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی و عملکرد کارکنان
محقق

عنوان تحقیق

یافتهها

سیلوا و لیما ()2018

سقش سیستمهای اطالعاتی در ماادیریت مناااب

استهاده گسترده از سیستمهای اطالعاتی تأثیر عمیقی بر سحااوه

اسساسی

مدیریت مناب اسساسی در حا حاضاار دارد .ایان تحااو عمااده
فرآیندها و شیوههای مناب اسساسی را در سازمانها تقویت کاارد،
و در مورد سحوه جم آوری ،ذخیره ،استهاده و به اشااتراكگذاری
اطالعات سیز مؤثر بوده اساات .چناادین فرآینااد ماادیریت مناااب
اسساسی کارآمدتر شدهاسد و تأثیر این بهبود سطح خدمات باعا
مشارکت بیشتر مناب اسساسی در استراتژی سازمان میشود .این
سقش جدید در استراتژی سااازمان ،تغییارات قاباالتوجهی را بااه
عملکرد مناب اسساسی و متخصصان آن اضافه میکند.

بِن موسی و العربی ()2020

تأثیر سیستمهای اطالعاااتی مناااب اسساااسی باار سیستمهای اطالعات مناب اسساسی به سوسازی و توسعه عملکرد
قابلیت سوآوری و عملکرد فردی در شاارکتهای مناب اسساسی کمک میکند .درواقا  ،تااأثیر سیسااتم اطالعااات
توسس

مناب اسساسی بر عملکرد مناب اسساسی دو سوی تأثیر دارد :عملیاتی
و رابطهای .تأثیر عملیاتی را میتوان در تواسااایی آن در افاازایش
کارایی عملیات مناب اسساسی خالصه کرد .اتوماسیون وظااایف و
عملیات معمااو عملکاارد مناااب اسساااسی؛ و درسهایاات افاازایش
بهرهوری کارکنان مناب اسساسی .برای تأثیر رابطهای ،به معنااای
کاهش زمان اجرای درخواستهای اربا رجوی است .و ارتقااای
سطح رضایت کارکنان مناااب اسساااسی و پااذیرش آنهااا توسااط

Ben Moussa & El Arbi
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یافتهها

محقق

عنوان تحقیق

باریسیچ ،پور و باچ ()2019

مزایای استهاده از سیستمهای اطالعااات مناااب

سیسااتمهای اطالعااات مناااب اسساااسی بااهطور گسااترده در

اسساسی و عملکرد سازماسی

سازمانهای مختلف استهاده میشوسد .تحقیقات بساایاری تااأثیر

اعضای سازمان.

سیستمهای اطالعات مناااب اسساااسی را باار عملکاارد سااازماسی،
بررسی کردسد .اما مزایااای ماارتبط بااا آن را بهصااورت پراکناده
بررسی کردهاسد .ستایج این تحقیق سشان داد که قویترین تااأثیر
بر عملکرد سااازماسی از طریاق شاادت اسااتهاده از سیسااتمهای
اطالعات مناب اسساسی حاصل میشود که با تعداد عملکردهااای
مختلف موجود در سیستمهای سر افزاری اساادازهگیری میشااود.
بااینحا  ،این میتواسد ستیجه توسعه کلی ماادیریت سااازماسی و
تأثیر آن بر عملکرد سازمان باشد.
رحیمی ،قربا و دهباشی

1

()2015

تأثیر سیستمهای اطالعاااتی مناااب اسساااسی باار یافتههای این پژوهش سشان داد کااه سیسااتم اطالعااات مناااب
کیهیت زساادگی کاااری در سااازمانهای بخااش اسساسی و کیهیات زساادگی کاااری در سااطوح قاباالقبولی باارای
دولتی

کارکنان موردمطالعه قرار دارد .ستایج ضریب همبسااتگی سشااان
میدهد که بین سیستم اطالعات مناب اسساسی و کیهیت زسدگی
رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

قزلسهلو و چورلی ()1400

بررسی تأثیر ابعاد سیستمهای اطالعات مدیریت فعا سازی و بهرهوری از سیستمهای اطالعاتی بهعنوان یکاای
بر خالقیاات مبتناای باار فناااوری مناااب اسساااسی از مهمترین معیارهای رشد و ترقی سازمانهای امااروزی تلقاای
مجموعههای تهریحیورزشی

میشود .مدیران مجموعههای ورزشی تهریحی از طریق استقرار
سیسااتمهای اطالعاااتی و همچنااین بااهکارگیری فرایناادهای
سوآوراسهای که منجر به ارائه خاادمات متنااوی و جدیااد میشااود،
مزیت رقابتی ویژه و بهتب آن موقعیاات و جایگاااه برتااری را در
بازار رقابت ایجاد کنند.

منوریان ،اسکندری و عرفاسی
()1396

رابطه سیستم مدیریت مناب اسساااسی و عملکاارد هدف پژوهش مذکور ،بررسای رابطااه سیسااتم ماادیریت مناااب
سازمان

اسساااسی و عملکاارد سااازماسی بااا تأکیااد باار سقااش واسااطهای
جهتگیری اسااتراتژیک بااه روش تحلیال مسایر اساات .باادین

Rahimi, Ghoraba & Dehbashi
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یافتهها

محقق

عنوان تحقیق

کشته گر و شکوهی ()1394

تبیین رابطه بین سیسااتمهای اطالعااات مناااب

استهاده و بااهکارگیری سیسااتمهای اطالعاااتی مناسااب ،باارای

اسساسی و اثربخشی مدیریت مناب اسساسی

سازمانها امری ضروری و اجتنا ساپذیر است .یکی از مهمترین

منظور 168 ،سهر از کارکنان دفاتر بیمه ایران در پژوهش حاضر
شرکت کردسد .ستایج تحلیل مسیر سشان داد که اسگیازش مناااب
اسساسی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر تمایز بازار  /محصو
و عملکاارد سااازماسی دارد .ساارمایهگذاری مناااب اسساااسی تااأثیر
مستقیم مثبت و معناداری بر تمایز بااازار  /محصااو و عملکاارد
سازماسی دارد اما تأثیر آن بر کارآمدی /هزینااه منهای و معنااادار
بود .درگیری مناب اسساسی تأثیر منهی و معناداری بر کارآمدی /
هزینه دارد .ابعاد جهتگیری استراتژیک (تمایز بازار  /محصااو
و کارآمدی  /هزینه) تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر عملکرد
سااازماسی دارسااد .تااأثیر غیرمسااتقیم اسگی ازش مناااب اسساااسی و
سرمایهگذاری مناااب اسساااسی باار عملکاارد سااازماسی از طریاق
جهتگیری اسااتراتژیک مثباات و معناایدار اساات .درمجمااوی
یافتهها سقش سیستمهای مدیریت مناب اسساااسی و جهااتگیری
استراتژیک باار بهبااود عملکاارد سااازماسی را مااورد تأکیااد قاارار
میدهند.

این سیستمها ،سیستمهای اطالعات مناااب اسساااسی اساات کااه
سقش مهمی در پشتیباسی از تصاامیمگیری ماادیران و اثربخشای
اقاادامات و وظااایف ماادیریت مناااب اسساااسی دارد .مطااابق بااا
یافتههای این تحقیق ،سیستمهای اطالعات مناب اسساسی با دو
بعد اثاارات سیسااتمهای اطالعااات مناااب اسساااسی (کااارکردی،
ارتباطی و تحولی) و وظایف سیستمهای اطالعات مناب اسساسی
(یکاااارچگی اسااتراتژیک ،ماادیریت داسااش ،توسااعه پرساانلی و
پیشبینی و برسامهریزی) ،بهطور مثبات باار اثربخشای ماادیریت
مناب اسساسی تأثیرگذار است و بخااش زیاادی از تغییارات آن را
پیشبینی میکند.
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مطابق با موارد فو  ،بهمنظور سنجش فرضیات تحقیق ،برای متغیر مستقل -سیستم اطالعات مادیریت منااب اسسااسی -از ماد
سارایاسامورتی و تورتورال ( )2021و برای متغیر وابسته عملکرد کارکنان از مد موهدساید و همکاران )2014(1اساتهاده شاده اسات.
مد مههومی تحقیق به شرح ذیل ارائه میگردد.
حمایت
سازمانی
انجام
خدمات
کیفیت کار

سیست
عمل
کرد
کارکنان

م اطالعات

تصمیم گیری

مدیریت
منابع
انسانی

صرفه جویی در
زمان

صرفه جویی در
هزینه

شکل  :1مد مههومی تحقیق
( )Narayanamurthy & Tortorella, 2021; Mohd Said et al, 2014

فرضیههای تحقیق
مطابق با موارد فو  ،فرضیههای تحقیق حاضر به شرح ذیل ارائه میگردسد.
فرضیه اصلی:
سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جواسان استان البرز تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی:
حمایت سازماسی بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جواسان استان البرز تأثیر دارد.
تصمیمگیری بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جواسان استان البرز تأثیر دارد.
صرفهجویی در زمانبر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جواسان استان البرز تأثیر دارد.
صرفهجویی در هزینهبر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جواسان استان البرز تأثیر دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از سوی "کاربردی" و ازسظر ماهیت دادهها "کمی" محسو میشود کاه روش تحقیاق آن" ،توصایهی-پیمایشای"
است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیهی و استنباطی اساتهاده شاده اسات کاه ایان محاسابات در بساتر سر افزارهاای
 SPSSو  PLS3صورت میپذیرسد .جهت برآورد تاب از رگرسیون خطی و برای بررسی وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش
از ضریب همبستگی اسایرمن استهاده شده است .در ایان تحقیاق جهات پاسا باه فرضایههای پاژوهش ،ابتادا باه امار از روش
Mohd Said et al

1.

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401
ISSN : 2783-3984
بررسی تأثیر سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
کدمقالهHRC-2208-1059 :

کتابخاسهای استهاده شده است که عمدتا با مرور ادبیات و پیشینه تحقیقات موردسظر صاورت میپاذیرد و دادههاا و اطالعاات الز
جم آوری میگردسد .همچنین ،بهمنظور گردآوری اطالعات از جامعه موردمطالعه؛ از ابزار پرسشنامه استهاده خواهاد شاد کاه در آن
تعدادی سؤا در مورد متغیرهای مورد سنجش است که این سؤاالت بهگوسهای هستند که میتواسند اطالعات موردسظر را از جامعه
یا سموسه موردمطالعه گردآوری و تحلیل سمایند .جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره کل ورزش و جواسان اساتان البارز اسات
که مطابق با موضوی تحقیق ،صرفا از افرادی استهاده خواهد شد که در این زمینه ،آشنایی و آگاهی الز را داشته و بهطور مستقیم،
این سیستم بر عملکرد آنها تأثیرگذار است .باتوجه به محدود بودن تعداد افراد شاغل در جامعه آماری موردمطالعه ،از سوساه گیاری
سیستماتیک استهاده شد که از میان پرسشنامههای توزی شده ،تعداد  47پرسشنامه مسترد گردید.
در ادامه برای تحلیل فرضیات تحقیق ،با استهاده از مد معادالت ساختاری بررسای و الگاوی پیشانهادی تحقیاق ماورد کنکااش
قرارگرفته است .سمودارهای ( )1و ( )2عدد معناداری و ضرایب استاسدارد ماد تحقیاق حاضار را سشاان میدهناد .مقاادیر بارازش
مناسب مد شامل "شاخص برازش مقایسهای ،شاخص تعدیلشده سیکویی برازش ،شاخص سیکویی برازش ،و ریشه میاسگین تاوان
دو باقیماسده" میباشد.
یافتههای پژوهش
تجزیهوتحلیلهای توصیفی
مطابق با بررسیهای بهعملآمده ،تجزیهوتحلیلهای توصیهی به شرح ذیل میباشند .از میان  48پاس دهنده 16 ،سهر زن و
 32سهر مرد بودسد که  3.1درصد پاس دهندگان دارای مدرك دکتری؛  48.49درصد فو لیساسس؛  44.3درصد لیساسس؛ 4.11
درصد دیالم و فو دیالم میباشند.
جدول  .2توزی فراواسی و درصدی سوابق خدمتی پاس دهندگان
سابقه خدمت
 0تا  10سا
 11تا  20سا
 21تا  30سا
جم

فراوانی
11
32
5
48

درصد معتبر

درصد تجمعی

22/92
66/66
10/42
100/0

22/92
89/58
100

جدو باال سشان میدهد که 22.9 2درصد پاس دهندگان سابقه خدمتشان بین  0تا  10سا میباشد و  66.66درصد  11تا 20
سا و  10.42درصد  21تا  30سا سابقه خدمت دارسد.
تجزیهوتحلیلهای استنباطی
برای تعیین روایی ،پرسشنامه در اختیار چند تن از استادان صاحبسظر قرار گرفت .ساس برای سنجش پایایی پرسشنامه ،ضریب
آلهای کروسباخ توسط سر افزار  spssمحاسبه شد که برابر  0/76درصد به دست آمد که مقدار مناسبی بود.
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جدول  .3ضرایب همبستگی اسایرمن میان متغیرهای تحقیق
عملکرد

صرفهجویی

صرفهجویی

کارکنان

در هزینه

در زمان

تصمیمگیری

حمایت
سازمانی
حمایت سازمانی

1

1

1

0/482

تصمیمگیری

1

0/517

0/152

صرفهجویی در زمان

1

0/154

0/220

0/328

صرفهجویی در هزینه

0/354

0/383

0/342

0/267

عملکرد کارکنان

تما ضرایب در سطح اطمینان  %99معنادار هستند.
در تجزیهوتحلیل دادهها از سر افزارهای  SPSSو  PLS3بهره گرفته شده است .برای آزمون فرضیات ،سطح خطا  %1در سظر
گرفته شده است .بهمنظور بررسی تأثیر سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی بر عملکرد کارکنان از آزمون رگرسیون استهادهشده
است.
در ابتدا جهت تشخیص آزمون آماری مناسب آزمون سرما بودن اسجا گرفت که مشخص شود آیا دادهها سرما هستند و یا
خیر؟ .از همین رو ،از آزمون کولموگروف-اسمیرسوف جهت اطمینان از سرما بودن توزی دادهها استهاده شد که ستایج آن از قرار
زیر است (جدو .)4
جدول  .4آزمون سرما بودن توزی دادهها (کولموگروف-اسمیرسوف)
متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

آماره
کولموگروف-

سطح
معناداری

اسمیرنوف
حمایت سازمانی

1/98

0/5601

0/222

0/000

تصمیمگیری

2/05

0/6378

0/155

0/000

صرفهجویی در زمان

1/95

0/9215

0/232

0/000

صرفهجویی در هزینه

2

0/7989

0/207

0/000

عملکرد کارکنان

2/09

0/5803

0/127

0/052

منب  :یافتههای پژوهش
این آزمون ،بهمنظور اطمینان از سرما بودن توزی دادهها اسجا میگیرد که با توجه به یافتههای جدو  ،4به دلیل اینکه
سطح معناداری حاصلشده تمامی متغیرها بیشتر از  0.05است ،درستیجه توزی دادهها سرما بوده و میتوان بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها از روشهای آماری پارامتریک استهاده کرد.
در این تحقیق ،جهت بررسی تأثیر سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی بر عملکرد کارکنان از آزمون رگرسیون استهاده شده
است.
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جدول  .5توصیف مد
Std. Error of
the Estimate
5/9021

ضریب همبستگی
تعدیلشده

مجذور مقدار ضریب
همبستگی

./617

0/569

ضریب
همبستگی
0/723

م
دل
1

منب  :یافتههای پژوهش
در جدو فو  ،مقدار ضریب تعیین -مجذور ضریب همبستگی 0/617 -حاصل شده است و بدین معناست که  %61از تغییرات
سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی را میتوان با مؤلهههای عملکرد کارکنان در محیط کار تبیین کرد .هرچقدر مقدار این
ضریب بیشتر و به  1سزدیکتر باشد ،رگرسیون از برازش مناسبتری برخوردار است .همچنین ،با استهاده از این ضریب میتوان
ستیجهگیری کرد که به ازای هر تغییر در متغیرهای مستقل چه مقدار تغییر در متغیر وابسته صورت میگیرد.
جدول  .6ضرایب رگرسیون
Si
g.

T

00
0/1
00
0/0
00
0/0
00
0/2
00
0/0
00
0/1

3
1/24
5
1/21
6
4/41
3
4/32
2
3/03
2
1/91

تغییرات
استاسداردشده
Beta

تغییرات
غیراستاسداردشده
Std.
Error

4.605
0/679

0/360

0/437

0/376

0/407

0/513

0/501

0/452

0/613

0/431

مد
B

6.
457
43
0/1
1.
871
40
0/2
43
0/7
22
1/1

)(Constant
حمایت سازماسی
تصمیمگیری
صرفهجویی در زمان
صرفهجویی در هزینه
عملکرد کارکنان

در جدو باال ضرایب و معناداری هریک از متغیرها ارائهشده است .همانطور که مشاهده میشود sig ،تمامی متغیرها از .05
کمتر است .بنابراین میتوان گهت تمامی متغیرها تأثیر معناداری دارسد ،درستیجه؛ هر چهار فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار میگیرسد.
یعنی مؤلهههای سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری دارسد.
برای تحلیل مد معادالت ساختاری ،با استهاده از سر افزار  ،PLS3آزمون و تحلیلهای زیر صورت گرفتند .سمودارهای ( )1و
( )2ضرایب استاسدارد و معناداری مد پژوهش حاضر را سشان میدهند .مطابق با تحلیلهای آماری ،شاخصهای برازش مناسب
مد باید دارای مقادیر قابلقبو و معناداری باشند تا مؤلهههای موردسظر ،تأیید شوسد.

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401
ISSN : 2783-3984
بررسی تأثیر سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
کدمقالهHRC-2208-1059 :

نمودار  .1مد در حالت معناداری

نمودار  .2مد در حالت استاسدارد

با توج ه به تحلیل های به عمل آمده و همان گوسه که در سمودارهای فو مالحظه می شود  ،مقدار سیکویی
برازش مد برابر  0.041و مقدار شاخص تعدیل شده سیکویی برازش (  )X2به درجه آزادی (  )dfبرابر با 1.69
است .مقدار شاخص های  AGFI ،CFIو  GFIبه ترتیب برابر با  0.93 ،0.96و  0.94ا ست که سشان از
برازش مناسب مد ساختاری دارسد.
همانطور که مشاهده میشود متغیر تصمیم گیری ازسظر تأثیر بر عملکرد کارکنان ،در مرتبه او قرار دارد .بهطورکلی میتوان
گهت یکی از راههای بهبود عملکرد کارکنان ،تقویت مؤلهههای حمایت سازماسی ،تصمیمگیری ،صرفهجویی در زمان ،صرفهجویی
در هزینه در محیط کار است .در ادامه به بح و ستیجهگیری دراینباره پرداخته میشود.
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بحث و نتیجهگیری
همانطور که گهته شد ،هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی بر عملکرد کارکناان اسات
که با استهاده از روش توصیهی-پیمایشی ،به بررسی فرضیات و تأیید یا رد آنها پرداخته شد .همانطور که در بخشهای قبلی سیاز
بیان شد ،پیشرفتهای اخیر در مدیریت مناب اسساسی ،منجر به افزایش دیجیتالی شدن فرآیندها و موارد مرتبط باا آن شاده اسات.
یکی از مهمترین این موارد ،سیستمهای مدیریت مناب اسساسی هستند که رویههای تاکتیکی استخدا  ،ارزیابی عملکارد و رضاایت
کارکنان ،تجزیهوتحلیل پاداش و مزایا ،تجزیهوتحلیل بهترین شیوه ،مدیریت و کنتار سظام و اسضاباط ،و سیساتمهای آماوزش و
توسعه کارکنان و ...را تحت تأثیر قرار دادهاسد .مطابق با تحلیلهای بهعملآمده و یافتههای مربوطاه ،سیساتم اطالعاات مادیریت
مناب اسساسی بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جواسان استان البرز تأثیر دارد .این مقوله بیان میدارد که ساازمانهای ورزشای
که در عصر کنوسی -عصر دیجیتا  -به فعالیت ادامه میدهند ،میتواسند با توجه ویژه به این مقوله ،عملکارد کارکناان را در حالات
ایدهآ و موردقبو سگهدارسد تا در راستا سیل به اهدافشان ،مثمرثمر باشند .یافتههای تحقیق با ستایج و یافتههای تحقیقاات سایلوا و
لیما ()2018؛ بِن موسی و العربی ()2020؛ باریسیچ ،پور و باچ ()2019؛ منوریان ،اسکندری و عرفاسی ()1396؛ جعهری سیا و قاسامی
سسب ()1395؛ کشته گر و شکوهی ( )1394است.
صرف پیادهسازی و بهکارگیری این سیستمها سمیتواسد کارایی و اثربخشی داشته باشد .به همین منظور ،سازمانها بایستی باا اتکاا
به ظرفیتهای مناب اسساسی و مناب سازمان ،تمهیداتی را در رابطه با استهاده از این سیستمها در راستای بهباود عملکارد کارکناان
اتخاذ سمایند ،از سوی دیگر ،اگر سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی بهدرستی بهکارگیری سشود ،مدیریت مناب اسسااسی در یاک
سازمان سمیتواسد بهخوبی کار کند و عالوه بر عد مدیریت صحیح ،سمیتواسد بر فشارهای سازماسی ،فناوری ،محیطی خود پاسخگو
باشد و این مضرات ،متوجه عملکرد مناب اسساسی سیز میشوسد.
یکی از ستایج مهم تحقیق حاضر ،تأکید بر سقش استراتژیک سیستم اطالعات مدیریت مناب اسساسی در عملکرد کارکناان اسات کاه
فرآیندها و رویههای قدیمی را از حالت سنتی ،بهصورت مدرن و مؤثر تبدیل ساخته است .بیشتر ساازمانها مقاادیر زیاادی پاو و
ذخایر را صرف سر افزارهای مناب اسساسی میکنند ،اما متأسهاسه بسیاری از آنها فقاط بارای اهاداف اداری منااب اسسااسی اساتهاده
میکنند تا جهت سنجش عملکرد مناب اسساسی مؤثر و کارآمد .درواق  ،سیستم اطالعات مدیریت مناب اسسااسی میتواسناد باهعنوان
یک رویکرد و بستر جام در سازمانها ،عملکرد کارکنان را تحت تأثیرات مثبت خود قرار دهند .در ادامه ،پیشانهادهای ذیال ارائاه
میگردسد.
مطابق با یافتههای تحقیق ،مؤلهه "تصمیم گیری" مقادیر و سمره بیشتری سسبت باه ساایر مؤلهاهها باه دسات آورد .از هماین رو
پیشنهاد میشود تا مدیران و مسئوالن سازمان؛ با توجه ویژه به این مقوله ،سیازها و شکافهای موجود را برطارف سااخته و باهطور
همهجاسبه و دقیق ،از این سیستمها در راستای ارتقا و بهبود عملکرد مناب اسساسی اقدا سمایند.
پیشنهاد دیگر در راستای سحوه پیادهسازی و استهاده از این سیستمها در راستای بهبود عملکرد کارکنان است .ساازمانها میتواسناد
با ایجاد یکاارچگی بین مدیریت مناب اسساسی و فناوری اطالعات (سیساتمهای اطالعاات مادیریت) ،ساهم بسازایی در کاارایی و
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 عملکارد، موجب پیادهسازی صحیح این سیستمها شده و درسهایات،اثربخشی برسامهریزی مناب اسساسی داشته باشند که متعاقب آن
.کارکنان را ارتقا و بهبود دهند
. تحات بساتر سیساتم اطالعاات مادیریت منااب اسسااسی اسات،پیشنهاد ب عدی در رابطه با ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
 و قابلیتهاای، اساتراتژیهای سیساتم اطالعااتی منااب اسسااسی را همساو کارده،سازمانها میتواسند با ایجااد چناین سیساتمی
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