
 411-451، ص 5931، شهریور 5، جلد  51علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

504 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 هب سازمان دربهره وري کارکنان  بهبود در مؤثر عوامل از يكي مديريت اطالعاتي هاي سيستم امروزه

 العاتاط هاي سيستم بكارگيري نهايتاً و سازمان به اطالعات ناوريف ورود بابطوري که  .روند مي شمار

 تواند يم صورتي در تغيير اين. شود مي تغيير دستخوش انساني منابع مديريت عملكردهاي مديريت،

 ناختهش دهند، انجام توانند مي مديريت اطالعات هاي سيستم که را هايي فعاليت ابتدا که باشد موثر

 آشنايي دجدي شرايط با انساني منابع مديريت آن متعاقب. نماييم فراهم را ها فعاليت اين بروز زمينه و

 وانندت مي اطالعاتي هاي سيستم اين که هايي ظرفيت از گيري بهره با بتواند تا نموده پيدا را الزم

 ابطهر بررسي منظور به حاضر پژوهش .شود سازمان انساني منابع عملكرد ارتقاء سبب کنند، ايجاد

 نيف آموزش مراکز کارکنان بين در انساني منابع وري بهره و مديريت اطالعات هاي سيستم استقرار

امعه جمي باشد.  پيمايشي -پژوهش حاضر از نوع توصيفي. گرفت انجام خوزستان استان اي حرفه و

براي  کهبود  خوزستانمراکز آموزش  فني و حرفه اي استان  کارکنانآماري تحقيق شامل کليه 

 به عنواننفر  011استفاده شد و  روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله ايتعيين حجم نمونه از 

طبق مقياس ليكريت در نظر سوالي که  52آوري داده ها از پرسشنامه جمع براي شد.  انتخابنمونه 

. آلفاي کرونباخ بدست آمد کيتكن قيدرصد ازطر 88/1 استفاده شد. پايايي پرسشنامه  گرفته شد،

  هاياز نرم افزار و آمار استنباطي   در دو سطح آمار توصيفيها براي تجزيه و تحليل داده 

LisrelوSPSSاز روش مدل سازي معادالت ساختاري براي آزمون مدل و فرضيه  سپس  .پرداخته شد

سيستم هاي اطالعات مديريت بر بهره وري  نشان داد کهنتايج تحليل داده ها ها استفاده گرديد. 

 منابع انساني تاثيرگذار است و بخش زيادي از تغييرات آن را پيش بيني مي کند.
 زشآمو مراکزکارکنان،  ،بهره وري ،منابع انساني ،مديريتسيستم هاي اطالعات  :يديکل واژگان

 .خوزستان استان اي حرفه و فني

 

 

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

م(
دو

ل 
سا

ی )
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ع

 

ره 
ما

ش
51 

د 
جل

 /
5 

ور 
هری

 ش
 /

59
31

ص 
 /

154- 
114

   

 2حسین عزیزی نژاد ،1 علی کرم پور

 .ایران ،خوزستان ،دکتری مدیریت استراتژیک، رییس دانشگاه علمی کاربردی شوشتر 1
 .ایران ایالم، ،دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه ،دکتری مدیریت استراتژیک  2

 

 علی کرم پور
karampour28@yahoo.com 
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 مقدمه 

 اساحس ديگر زمان هر  از بيش مديريت هاي گيري تصميم در ارقام و آمار و اطالعات  به نياز مشكالت، و مسائل پيچيدگي سبب به امروزه 

. رساند خواهد حداقل به را نادرست تصميمات اتخاذ خطر گيرد، قرار مديران اختيار در موقع به چنانچه  جامع و صحيح اطالعات. شود مي

 تياراخ در سرعت به را آن کرده، تحليل و پردازش بندي، طبقه آوري، جمع را مديريت نياز مورد اطالعات انواع بايد امروزي سازمانهاي بنابراين،

 ردکارب راستا اين در مديريت اطالعات هاي سيستم و شود مي استفاده کامپيوتر از امروزه اطالعاتي، چنين تأمين براي. دهند قرار مديران

 وظايف رد که  است سازمان  يک مديريت سطح در  موجود  اطالعاتي سيستم  نوعي مديريت اطالعاتي سيستم يک. اند يافته  تري گسترده

 و ويژه، مديران را ياري مي رسانند.  خالصه هاي گزارش آوردن فراهم با گيري تصميم و کنترل ريزي، برنامه

سيستنم هاي اطالعات منابع انساني بع سيستم ها و فرايندهايي در رابطه بين مديريت منابع انساني و فناوري اطالعات اشاره از طرف ديگر 

( که نيازهاي شماري از ذي نفعان سازماني شامل متخصصان منابع انساني، مديران و کارکنان را برآورده مي 5105)شيري،دارد

 (.5105کند)سالم،

دانست، به طوري که يک مطالعه نشان داد  0691وبيت و استفاده از سيستم هاي اطالعات منابع انساني را مي توان از سال امروزه رشد و محب

از سيستم هاي اطالعات منابع انساني به منظور حمايت و پشتيباني از عمليات مديريت  61شرکت فورچون در اواخر دهه  211درصد از  91

 ند.منابع انساني استفاده کرده ا

هدف اصلي مديريت منابع انساني در هر سازمان، کمک به عملكرد بهتر براي نيل به اهداف سازماني است. از آنجا که اثربخشي درجه و ميزان 

نيل به اهداف تعيين شده و نتايج مورد انتظار مي باشد، بنابراين موفقيت مديريت منابع انساني در تحقق اهداف و چگونگي ارتباط فعاليت 

مطلوب سازماني را مي توان با عنوان اثربخشي مديريت منابع انساني دانست. الدو و ويلسون مديريت منابع ي مديريت منابع انساني با نتايج ها

فظ حانساني را به عنوان مجموعه اي از فعاليت ها، وظايف و فرايندهاي متمايز، اما به هم مرتبط تعريف کرده اند که به دنبال جذب، بهبود و 

 (.0961منابع انساني سازمان است) کريميان و همكاران، 

بعاد انتايج مطالعات اخير انجام شده نشان مي دهد که فناوري اطالعات و ارتباطات تاثير عميقي بر مديريت منابع انساني گذاشته و در برخي از 

نساني قادر است با استفاده از پايگاه هاي داده در (. سيستم هاي اطالعات منابع ا0961باعث تحول آن شده است) موسي خاني و همكاران،

د. زرابطه با نيروي انساني سازمان، اطالعات مورد نياز به منظور تصميم گيري مديران در رابطه با مديريت منابع انساني سازمان را فراهم سا

تي در انتخاب و به کارگيري معيارهاي منابع دالي بان و جانسون بيان مي کنند که سيستم هاي اطالعات منابع انساني نقشي مهم و حيا

(. بيدلي و همكاران در ارتباط با اثر سيستم هاي اطالعات منابع 5101انساني، داشته و به پيشرفت استراتژيک سازمان کمک مي کند)بامل،

اهش براي سازمان در پي داشته باشد. کپيامدهاي ارزشمندي  انساني بيان نموده اند که استفاده از سيستم هاي اطالعات منابع انساني بايستي

هزينه، بهبود ارتباطات و کاهش در زمان صرف شده در خصوص فعاليت ها، بايستي محيطي را ايجاد کند که بخش منابع انساني نقشي 

 (.5112استراتژيک در سازمان ايفا نمايند)بيادلس و همكاران،

دي، ارتباطي و تحولي خود، منجر به کاهش بار مسئوليت اداري، بهبود فرايندهاي قابل ذکر است که فناوري اطالعات از طريق اثرات کارکر

اتوماسيون، فراهم آوردن امكان دسترسي از راه دور کارکنان و مديران ، افزايش بهره وري و همچنين گسترش قابليت هاي وظايف منابع 

 (.5119انساني است)سنل و همكاران،

سيستم هاي اطالعات منابع انساني و عملكرد مديريت منابع انساني، به اين نتيجه رسيد که مديريت  ابيديت در پژوهشي با عنوان وظايف

عملكرد و مديريت دانش به عنوان ابعاد سيستم هاي اطالعات مديريت با عملكرد منابع انساني رابطه دارد. سيستم هاي اطالعات از طريق 

مي تواند در مورد آموزش مناسب و روش هاي توسعه براي غلبه بر  ندي ها و پيش بيني هاتعيين نيازهاي عرضه و تقاضاي نيروي کار، نيازم

آن نواقص استفاده شود. چنين نواقصي مي تواند با استفاده از ارزيابي عملكرد کارکنان و توسعه کارراهه تعيين شود که همگي از طريق يک 

 سيستم هاي اطالعات انجام مي شود.

 ستقرارا رابطه تا برآنست پژوهش ، اینگاه و نقش سیستم های اطالعات مدیریت در مدیریت منابع انسانیاهمیت جایبا توجه به 

 مراکز نکارکنا بین در به عنوان متغیر وابسته انسانی منابع وری بهره وبه عنوان متغیر مستقل  مدیریت اطالعات های سیستم

 دیریتم اطالعات های سیستم استقرار رابطهلذا هدف اصلی این تحقیق بررسی بسنجد،  را خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش

است. در این پژوهش با توجه به موارد  خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان بین در انسانی منابع وری بهره و

 ذکر شده سوال های تحقیق به شرح زیر می باشند:

 ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان بین در انسانی منابع وری بهره بر مدیریت اطالعات های سیستم استقراراثرات آیا  -

  ؟دارد وجود معناداری رابطهخوزستان  استان
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 آموزش مراکز کارکنان بین در انسانی منابع وظایف سیستم های اطالعات بر مدیریت اطالعات های سیستم استقرار اثرات آیا -

 دارد؟ وجود معناداری رابطه خوزستان استان ای حرفه و فنی

 استان یا حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان بین در انسانی منابع وری بهره بر  انسانی منابع اطالعات های سیستم وظایف آیا -

 دارد؟ وجود معناداری رابطه خوزستان

 ابعمن وری بهره بربا نقش میانجی وظایف سیستم های اطالعات مدیریت  مدیریت اطالعات های سیستم استقرار اثرات آیا -

 دارد؟ وجود معناداری رابطه خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان بین در انسانی

 

 

 روش پژوهش
 زستانخو استان اي حرفه و فني  آموزش مراکز کارکنان کليه شامل تحقيق آماري جامعه. باشد مي پيمايشي -توصيفي نوع از حاضر پژوهش

 جمع براي. شد انتخاب نمونه عنوان به نفر 011 و شد استفاده اي مرحله چند اي خوشه گيري نمونه روش از نمونه حجم تعيين براي که بود

 تكنيک ازطريق درصد 88/1  پرسشنامه پايايي. شد استفاده شد، گرفته نظر در ليكريت مقياس طبق که سوالي 52 پرسشنامه از ها داده آوري

 پرداختهSPSSوLisrel  هاي افزار نرم از  استنباطي آمار و توصيفي آمار سطح دو در ها داده تحليل و تجزيه براي. آمد بدست کرونباخ آلفاي

 .گرديد استفاده ها فرضيه و مدل آزمون براي ساختاري معادالت سازي مدل روش از  سپس. شد

 

 

 هاي گردآوري شده پژوهش بر حسب جنسيتتوزيع نمونه آماري پرسشنامه -0جدول                     

 

 

 

                     

 هاي گردآوري شده پژوهش بر حسب سنتوزيع نمونه آماري پرسشنامه -5جدول                       

 

 

 
 

 

 وضعيت تاهلهاي گردآوري شده پژوهش بر حسب توزيع نمونه آماري پرسشنامه -9جدول                 

 

 
 

                       

 تحصيالتهاي گردآوري شده پژوهش بر حسب نمونه آماري پرسشنامهتوزيع  -1جدول                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 کارکنان
 52 زن

 52 مرد

 011 جمع                  

 انکارکن

 01 سال و کمتر 52

 91 سال 91تا  52

 91 سال 91بيشتر از 

 011 جمع

 کارکنان
 58 مجرد

 55 متاهل

 011 جمع                  

 کارکنان

 50 کارداني و پايين تر

 91 کارشناسي

 06 کارشناسي ارشد و باالتر

 011 جمع
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 هایافته

 در اين قسمت ابتدا از آزمون تي استيودنت تک نمونه اي استفاده شد. 

 آزمون تي استيودنت تک نمونه اي -2جدول                                           

 وضعيت تفاوت ميانگين عدد معناداري درجه آزادي t متغيرها

 مطلوب 12582/0 111/1 66 298/02 اثرات کارکردي

 مطلوب 16521/0 111/1 66 861/51 اثرات ارتباطي

 مطلوب 15929/0 111/1 66 299/05 اثرات تحولي

 مطلوب 09586/0 111/1 66 958/8 يكپارچگي استراتژيک

 مطلوب 12582/0 111/1 66 950/06 مديريت دانش

 مطلوب 62921/0 111/1 66 619/6 توسعه پرسنلي

 مطلوب 95821/0 111/1 66 992/02 پيش بيني و برنامه ريزي

 مطلوب 68291/1 111/1 66 196/05 جذب و استخدام

 مطلوب 02965/0 111/1 66 125/00 بهسازي آموزش و

 مطلوب 66919/1 111/1 66 265/50 ارزيابي عملكرد

 مطلوب 90586/0 111/1 66 110/6 جبران خدمات

 

بوده و در حد 9نتايج در جدول باال آمده است، لذا براساس جدول باال مي توان نتيجه گرفت که ميانگين تمامي متغيرهاي پژوهش باالتر از 

 وضعيت متغير در حد مطلوبي نيست، رد مي شود.مطلوبي مي باشد و در نتيجه مي توان گفت که فرض صفر يعني 

اخص هاي برازش مدل، مناسب بودن مدل اندازه گيري متغيرها را نشان مي دهد. در مورد معنادار براساس مدل ساختاري مي توان گفت که ش

و  69/0/. انجام مي شود، اعدادي مهنادار خواهند بود که بين 62بودن اعداد مي توان گفت که از آنجا که آزمون فرضيه ها در سطح اطمينان 

 ر بگيرد، بي معنا خواهد بود. نباشند، يعني اگر عددي بين اين بازه قرا -69/0

 ميزان برازش مدل -9جدول                                                               

 مقدار مجاز مقدار به دست آمده نام شاخص

GFI 

RMSEA 

CFI 

AGFI 

NFI 

- 

- 

 نيكويي برازش

 ريشه ميانگين مربعات خطا

 برازش تعديل يافته

 يافتهنيكويي برازش تعديل 

 برازش نرم شده

 کاي دو بر درجه آزادي

69/1 

129/1 

62./ 

61/1 

25/0 

 6/1باالتر از  

 18/1کمتر از 

 6/1باالتر از 

 8/1باالتر از 

 6/1باالتر از 

 9کمتر از 

 

http://www.joih.ir/


 411-451، ص 5931، شهریور 5، جلد  51علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

504 
 

ت و ابا توجه به مدل مي توان گفت که تمامي فرضيه هاي تحقيق به دليل اينكه اعداد معناداري آنها بين بازه قرار ندارد، تاييد مي شوند. اثر

وظايف سيستم هاي اطالعات مديريت بر بهره وري مديريت منابع انساني داراي اثر مثبت و معناداري مي باشد) فرضيه اول و دوم(. همچنين 

ات سيستم هاي اطالعات مديريت نيز بر وظايف سيستم هاي اطالعات منابع انساني داراي اثر مثبت و معناداري مي باشد) فرضيه دوم(، اثر

همچنين فرضيه چهارم يعني ميانجي بودن وظايف سيستم هاي اطالعات مديريت در رابطه بين اثرات سيستم هاي اطالعات منابع انساني و 

ابع انساني نيز تاييد مي گردد. لذا با تاييد نقش وظايف سيستم هاي اطالعات مديريت، اثرات سيستم هاي اطالعات منابع بهره وري مديريت من

بطور کلي مي توان نتيجه گرفت که استقرار سيستم هاي انساني داراي اثر غيرمستقيم و معناداري بر بهره وري مديريت منابع انساني دارد. 

 ان مي تواند به بهره وري منابع انساني منجر شود.اطالعات مديريت در سازم

 نتيجه آزمون فرضيه ها -5جدول

 نتيجه فرضيه عدد معناداري ضريب مسير متغير وابسته متغير ميانجي متغير مستقل

 هاي سيستم اثرات

 انساني منابع اطالعات

 تاييد اول 12/1 51/1 بهره وري منابع انساني -

 هاي سيستم اثرات

 انساني منابع اطالعات

وظايف سيستم هاي اطالعات  -

 منابع انساني

 تاييد دوم 95/1 16/1

 هاي سيستم وظايف

 انساني منابع

 تاييد سوم 26/9 95/1 انساني منابع وري بهره -

اثرات سيستم هاي 

 اطالعات منابع انساني

وظايف سيستم هاي 

 منابع انساني

 تاييد چهارم - 10/1 انساني منابع وري بهره

 

 نتيجه گيري: بحث و
 حرفه و فني آموزش مراکز کارکنان بين در انساني منابع وري بهره و مديريت اطالعات هاي سيستم استقرار رابطه بررسي به حاضر پژوهش

ش اثربخبا توجه به نقش و جايگاه سيستم هاي اطالعات در سازمان و تاثير آن بر مديريت  کلي بطور. است پرداخته خوزستان استان اي

داد  فته تحقيق نشانيا سازمان، در اين تحقيقبه رابطه  ابعاد و مولفه هاي سيستم هاي اطالعات مديريت با بهره وري کارکنان پرداخته شد.

 هکه بين سيستم هاي اطالعات مديريت با ابعاد اثرات سيستم هاي اطالعات منابع انساني و وظايف سيستم هاي اطالعات منابع انساني بر بهر

 مي باشد. نتايج اين تحقيق همسو با نتايج يافته خوزستان  استان اي حرفه و فني آموزش مراکز وري مديريت منابع انساني در بين کارکنان 

هاي پيشينه نشان مي دهد که سيستم هاي اطالعات منابع انساني، کارايي و اثربخشي و در نتيجه بهره وري وظايف منابع انساني همچون 

حقوق و دستمزدف ارزيابي عملكرد، آموزش را افزايش داده و از طرفي باعث کاهش هزينه هاي منابع انساني ، تجزيه و تحليل  استخدام،

 همشكالت و افزايش انگيزش کارکنان منابع انساني مي شود و از طريق سازمان ها مي توانند به مزيت رقابتي دست يابند. بنابراين با توجه ب

 و نيف آموزش مراکز کارکنان بين در انساني منابع وري بهره و مديريت اطالعات هاي سيستم استقرارتوان گفت که بين موارد ذکر شده مي 

 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. خوزستان استان اي حرفه
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