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بندیعواملمؤثربراجرایمدیریتمنابعانسانیالکترونیکرتبه

 جهتدستیابیبهکالسجهانی



  محسنعارفنژاد،  حسنفارسیجانی
دهیچک

در دنیای کسب وکار  ؛ لیکنمی کنند نقش ، ایفایابی به کالس جهانییامروزه عوامل زیادی در دست
رو ازاین ؛برتری یک سازمان محسوب می شود رقابتی امروز، این نیروی انسانی است که وجه تمایز و

ها ایفا می کند. مدیریت منابع انسانی نقش مؤثری در راستای حرکت به سوی کالس جهانی در سازمان
 انسانی منابع مدیریت اجرای و سازی پیاده قویت،ت موجب گذشته دهه طی در اینترنت سریع گسترش

 E-HRM در این پژوهش به بررسی  برخی از عوامل مؤثر بر اجرای. است شده (E-HRMالکترونیک )
 و عوامل سازمانی ،عوامل محیطی ،عوامل فردی ،عوامل کاریپرداخته شده است . این عوامل شامل 

با استفاده از   E-HRMثر بر اجرای ؤبندی عوامل م برای شناسایی و رتبههستند.   E-HRMنوآوری  
در شهرستان برق  آب وهای منابع انسانی  سازمان عالی و نفر از مدیران 25از نظرات AHP  رویکرد 

  expert choiceبا توجه به اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار  . خرم آباد استفاده شده است

ترتیب دارای هب E-HRM نوآوریوفردی عوامل ،محیطی عوامل ،انیسازم عوامل ،کاری عوامل

 بوده اند. مدیریت منابع انسانی الکترونیک بیشترین تأثیر بر اجرای



هاواژهکلید انسانیمنابع مدیریت: ،کالسجهانی،الکترونیک انسانی منابع مدیریت،

 مراتبی. تحلیلسلسله فرایند






                                                 
 .03/9/31تاریخ پذیرش مقاله:  00/7/93تاریخ دریافت مقاله:  

  شهید بهشتیدانشگاه و حسابداری  دانشیار دانشکده مدیریت . 
 نویسنده مسئول(ناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهانکارش(. 

Email: mnhastm@yahoo.com   
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 مقدمه

مطرح شد. کالس جهانی شامل استفاده  0ازسوی شونبرگر 0396سال  اصطالح کالس جهانی در
ها وفن آوری های طراحی شده برای فعال کردن وبهبود بخشیدن به فعالیت های یک از تکنیک
 ،. دنیای آکنده از رقابت امروز[02]شودمطابقت با بهترین رقبای خود می ه منظورسازمان ب

 ش برای دستیابی به کالس جهانی سوق می دهد. ها را بیش از پیش به سمت تالسازمان
ترین آنها توجه ویژه به نیروی دستیابی به کالس جهانی اقتضائات خاصی را دارد که از مهم

 تواند می سازمان است که منبع ترینحساس و ترینمهم انسانی نیرویانسانی در سازمان است. 
  .شود سازمان شکست موجب سازمان و هم موفقیت عامل هم

 تکامل انسانی منابع در نگاه به جدیدی فصل 0391 هه د در2 انسانی منابع مدیریت ظهور با
 انسانی منابع یعنی سازمان کلیدی منابع مدیریت جامع به رویکردی انسانی منابع یافت. مدیریت

 . [02]است
ین دارایی های ترمدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره راهبردی و پایدار با ارزش

 بهبه سازمان در رسیدن  و پردازند سازمان، یعنی کارکنانی که در سازمان به فعالیت می
 . [0]کنند هایش کمک می هدف

 منابع مدیریت اجرای و سازی پیاده تقویت، اینترنت موجب سریع گسترش ،های اخیردر دهه
تحول ها در حوزه مدیریت از آخرین  E-HRM . [29]است شده (E-HRM) 9الکترونیک انسانی

منابع انسانی است که می تواند خدمات منابع انسانی را مطابق با نیاز های سازمان ارائه دهد 
[06]. 

ها را در دستیابی به کالس جهانی یاری سازمان E-HRMرود که با توجه به این امر انتظار می
و با لحاظ  ها در بر داردازمانرساند. با توجه به اهمیتی که دستیابی به کالس جهانی برای س

در این پژوهش به بررسی  برخی از در این امر ایفا می کند،  E-HRM کردن نقش مؤثری که
 پرداخته شده است. بدین منظور از روش تجزیه و تحلیل سلسله E-HRM عوامل مؤثر بر اجرای

بندی عوامل استفاده یتبه منظور اولو expert choiceمراتبی استفاده شده است و از نرم افزار 
  .شده است









                                                 
1  . Schonberger 
2  . Human Resource Management 
3  . E- Human Resource Management 
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وچارچوبنظریتحقیقپیشینه

سانی ( در پژوهشی که با عنوان نگرش درخصوص مدیریت منابع ان2116) 0ورمنز و ولدهون
 E-HRM های موجود در زمینهنگرش  در شرکت فیلیپس انجام داده بودند به بررسیالکترونیک 

پذیرش فناوری دیویس و اولریش و تأثیر آن در ایجاد در شرکت فیلیپس با استفاده از الگوی 
مزیت رقابتی برای شرکت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که  استفاده از فناوری اطالعات 

های منابع انسانی ودست یابی به مزیت وتکنولوژی در مدیریت منایع انسانی موجب بهبود فعالیت
تجربه مثبت  کارکنان به  نتیجه رسیدند که دو عامل  چنین آنهاهم .قابتی برای سازمان می شودر

در  E-HRMدر اجرای  و وظیفه ای  که کارکنان در سازمان بر عهد دارند،  ITدر استفاده از 
 .[29]هستندسازمان مهم 

در مکزیک، با هدف شناخت  E-HRMبا عنوان  پژوهشی( در 2117) 2لی یوجان وهمکاران
در راستای  E-HRMنی،  به دنبال بررسی  تأثیر راهبردهای نوآوری سازگار برای رقابت جها
مؤثر  اجرای ها بودند و به این نتیجه رسیدند که درک  صحیح وایجاد مزیت رقابتی برای سازمان

E-HRM  جهانی شدن می تواند مزیت رقابتی برای  با توجه به وضعیت رقابتی امروز و
که عواملی مانند سطح تحصیالت  مر دست یافتنداها ایجاد کند. آنها همچنین به این  سازمان

اجرای  در استفاده و ،ها و محیط رقابتیوسطوح آموزشی، وضیعت اجتماعی، وضعیت مالی سازمان
 . [07]مؤثر هستند E-HRMراهبردهای 

های  در بانک E-HRM( در پژوهشی با عنوان تجزیه وتحلیل عملکرد 2101) 9طفر وهمکاران
ن بودند که بانک ها چگونه از فناوری اطالعات در زمینه های منابع انسانی و پاکستان به دنبال ای

استفاده از فناوری  بهبود فعالیت منابع انسانی  بهره می برند ودر پایان به این نتیجه رسیدند که
 .  [91]در منابع انسانی باعث بهبود خدمات و کارایی واثر بخشی منابع انسانی  می شوداطالعات 

در اروپا   E-HRMبا عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش  پژوهشی( در 2113) 4مئیر وکابستاستروه
 2996در اروپا بودند و با بررسی  E-HRMبه دنبال  تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش واجرای مؤثر 

کشور اروپایی به این نتیجه دست یافتند که در بیشتر سازمانها  با توجه به فضای  29سازمان در 
به اجرا درآمده است و عوامل متعددی در پذیرش واجرای مؤثر   E-HRMجهانی شدن، رقابتی و

آن نقش داشتند که شامل  اندازه سازمان، آموزش کارکنان، حمایت مدیریت ارشد، سن کارکنان 
 .[27]وساختار سازمانی  می شوند

                                                 
1 Voermans and  Veldhoven 
2 Lujan et al. 
3 Zafar et al. 
4 Strohmeier and  Kabst 
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و  پذیرش ثر برعوامل مؤ بسط یافتهالگوی با عنوان  پژوهشی( در 2113) 0استون و لوکاسزوسکی
به این نتیجه رسیدند که عواملی مانند  جذب افراد با استعداد، انگیزه    E-HRM اثربخشی

از عوامل  شغلی، منابع سازمان و اهمیت شغل کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمانی ، امنیت
 .[25]ها هستنددر سازمان E-HRMمؤثر بر پذیرش و اثربخشی 

و اثربخشی  بررسی مؤلفه های اثربخش بر پذیرش( در تحقیقی به 2116) 2همکارانش استون و
E-HRM  های سازمان، منابع سازمان، پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که عواملی مانند ارزش

های فردی، نگرش ها ورفتار افراد، جریان اطالعات در سازمان اهداف سازمان، ارزش ها و هدف
 .[24]تأثیر بسزایی دارد E-HRMاثر بخشی و  تعامالت اجتماعی بر پذیش و

بندی عوامل مؤثر پذیرش ( در پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویت0999کلدی وخوش الحان )
با استفاده   E-HRMمنابع انسانی الکترونیک به بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش 

رش منابع انسانی الکترونیک را مورد از روش تاپسیس پرداختند ، آنها عوامل متعدد مؤثر بر پذی
، بلوغ E-HRM، سازگاری E-HRMبررسی قرار دادند برخی از این عوامل شامل  پیچیدگی 

سیستم اطالعاتی سازمان، حمایت مدیریت ارشد، منابع سازمانی، ساختار سازمانی،آشنایی افراد 
زمان و میزان آشنایی فرد با های فناوری اطالعات، اهمیت منابع انسانی برای ساجامعه با مهارت

می شدند. در پایان با استفاده از رویکرد تاپسیس مشخص شد که  ،مهارتهای فناوری اطالعات
 عوامل حمایت مدیریت ارشد، اهمیت منابع انسانی برای سازمان ومیزان آشنایی فرد با

 . [47]دارند E-HRM های فناوری اطالعات دارای بیشترین تأثیر بر پذیرش  مهارت
های دارای کالس ای با عنوان نقش توسعه منابع انسانی در ایجاد سازمان( در مقاله0990دری )

جهانی به تشریح نقش  منابع انسانی در راستای دستیابی به کالس جهانی پرداخت  و به این 
های دارای کالس جهانی و ترین عامل در اداره سازماننتیجه رسید که از آنجا که مهم

هایی که در مسیرکالس جهانی قرار دارند، وجود منابع انسانی فرهیخته واثر بخش است،  سازمان
های مدیران در سازمانهاست ترین مأموریتجذب وتوسعه و به روز کردن منابع انسانی از مهم

 دارای کالس جهانی دارای مؤلفه هایی به شرح ذیل هستند: یهاوهمچنین سازمان

 ل به مشتریان با توجه به رضایت آنها؛ارائه خدمات به موقع وکام -

 شناسایی مشتریان عمده ودر نظر گرفتن محصول وخدمات قابل ارائه از نظر رقابت؛ -

 تدارک امکانات نرم افزاری وسخت افزاری در کنار هم و غیره. -

                                                 
1  . Stone and Lukaszewski 
2  . Stone et al. 
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ویژگی های مطرح شده در سازمان ها دارای کالس جهانی مستلزم در اختیار داشتن فضا 
برای پویایی بیشتر، آمادگی برای تغییرات  مستمر و غیره است، که جوهر وفرهنگ سازمانی 

 .[9]استاصلی تغییر توجه به نیروی انسانی  وبه روز کردن توانایی ها آنها 


مروریبرمبانینظری

1کالسجهانی

 محصوالت در تولید وضعیت به رسیدن برای که است تولیدی جهانی، فلسفه کالس در تولید
 موقع به و مستمر جهانی بهبود کالس در ماهیت تولید .شود می گرفته کار به نیجها کالس

 با را خود که هایی سازمان .است خود کار در ها بهترین به جهت رسیدن سازمان مختلف منابع
 نهایی فرصت جوی و جست در جدی طور به کنند می سازگار تولید در کالس جهانی فلسفه

 و نوآوری کاال، ارسالی هزینه، کیفیت، مانند نیروی انسانی، لیدیک های زمینه در برای بهبود
 .[7]هستند پذیری انعطاف

 به که ای پیگیری کنندبه شیوه را خود تولیدی جهانی، الزم است عملیات کالس تولیدکنندگان
 کار، نیروی که مایلند بیشتر هاسازمان نوع این قرار گیرند. مورد حمایت بیرونی صورت

 مختلف هایسازمان پیوسته طور به بنابراین، .سازند بهینه را خود های سیستم و تجهیزات
 کالس اصلی تولیدکنندگان هایویژگی از دهند. یکی می قرار وتحلیل مورد تجزیه را جهان

هایی قابلیت از که شرکتی است. بازار و مشتریان نیاز تغییر با آنها سریع سازگاری توان جهانی،
 تر سریع باشد برخوردار زمان درحداقل مشتریان به جدید کاالهای ارسال و لیدتو طراحی، نظیر
 .  [6]کند می رشد

در سطح ملی نیز توجه به این نکته الزم است که امروزه توان تولیدی یک کشور در سطح رقابت 
یابی به تولید ناخالص داخلی باال، جزئی از هویت ملی و افتخارات یک کشور جهانی و دست

یابی به موقعیت کالس جهانی برای فراهم کردن امکان وب می شود؛ بدین ترتیب دستمحس
  . [4]رقابت با دیگر کشورها امری ضروری به نظر می رسد

در دنیای کسب وکار رقابتی  .عوامل زیادی در دستیابی به کالس جهانی نقش ایفا می کنند
نه  سازمان محسوب می شود و برتری یک امروز این نیروی انسانی است که وجه تمایز و

، کارکنان شدن استفناوری وابزار آالت سازمان. در عصر کنونی که عصر اینترنت وجهانی 
آگاهی دارند و مدیریت منابع انسانی   ITاز فناوری های حوزه  دیروزیامروزی بیش از کارکنان 

انی در جهت رقابت های منابع انسالکترونیک می تواند گام مؤثری در راستای بهبود فعالیت
خدمات  محصوالت وتولید و ارائه های کالس جهانی برای سازمان.  [01]پذیری سازمان بردارد

                                                 
1  . World class 
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های هستند تا روزآمد  خود متکی هستند  وبه دنبال راه دانشگر و بر سرمایه های انسانی و
از آنها  قابلیت های منحصر به فرد همه نیروی انسانی  را پرورش دهند و دانش و خالقیت و

  بهره برداری کنند .
از جمله ابزارهایی است که  E-HRMامروزه با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی اطالعات، 

ایجاد  و از منابع انسانی می توانند در راستای بهره برداری اثر بخش با بکارگیری آن سازمانها
 مه به این عوامل پرداخته می شود.رو در ادااز این. [5]منابع  انسانی حرکت کنند میانهماهنگی 

 
نیرویانسانیومدیریتمنابعانسانی

 منابع بین که است هاییسازمان و جوامع ازآن کامیابی امروز، پیشرفت و تحول درحال دنیای در
 برقرار معناداری روابط خود انسانی منابع هایتوانمندی مدیریتی و هایقابلیت و کمیاب

های  زمینه مگرآنکه ،دباشن داشته عالی نتایج انتظار خود ازکارکنان توانندنمی مدیران.  [09]کنند
 می سازمانی و جامعه دیگر عبارتی به. [09] خود ایجاد کنند کارکنان در را نتایجی چنین ایجاد
 ایجاد بسترهای با که باشد داشته شتابی و با جلو روبه ، حرکتو پیشرفت توسعه درمسیر تواند
 ازاین استفاده با آنها تا دکندتجهیز های الزم و مهار دانش به را خود نسانیا منابع، الزم

هدایت  و توسعه رشد حصول سوی به را سازمان و جامعه منابع سایر ، ارزشمند توانمندی
.  الزمه این امر اعمال صحیح مدیریت منابع انسانی در سازمان است. مدیریت منابع [09]کنند

 انسانی منابع در نگاه به جدیدی مطرح شد، منجر به تکامل فصل 0391 هه د که در 0 انسانی
 منابع یعنی سازمان کلیدی منابع مدیریت جامع به رویکردی ،انسانی منابع گشت. مدیریت

 کارکنان مدیریت به سودآوری روی از رویکردی تنها نه منابع انسانی مدیریت .است انسانی
 .[00]است  آن بودن طرفه دو و تعهد بر تأکید با نانکارک روابط به ویژه بلکه رویکردی است

عالوه  هدف مدیریت منابع انسانی عبارت است از تضمین موفقیت سازمان با یاری کارکنان آن.
بر این، مدیریت منابع انسانی به به طور خاص، سازمان را در دستیابی به موارد ذیل یاری 

 رساند:  می

 ب کند؛کارکنان ماهر و با انگیزه جذجذب  -
 سیستم های کاری با عملکرد باال ؛طراحی  -
 . [0]ارزش نهادن به کارکنان تضمین  -
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 مدیریتمنابعانسانیالکترونیک

 وسیعی که حجم اندکرده تعریف مثابه چتری به را اطالعات فناوری  (2112) همکاران و اسلیزر
 و بازیابی سازی، ری، ذخیرهآو جمع برای شده به کارگرفته خدمات و افزار نرم افزار، سخت از

 فناوری کار و نیرویامروزه   (2115) 0هنسن بنا به نظر .[23]گیرد برمی در را اطالعات مخابره
از آنجایی که  و هستند امروز، انسانی منابع کار و کسب ابزار مجموعه و قلب مثابه ضربان  به

 کار نیروی توسعه و مدیریت برای سازمان هر واحد ترینمهم شک بدون انسانی مدیریت منابع
 اهدافی چنین کسب در انسانی منابع مدیریت تواناساز شک بدون نیز اطالعات فناوری ،است
و  41های  دهه به در مدیریت منابع انسانی اطالعات فناوری به کارگیری هچتاریخ .[04]است

 سیستم در را اتاطالع فناوری 2موتورز جنرال قبیل از هایی شرکت که گرددمی بر میالدی  51
 . [23]گرفتند به کار حقوق پرداخت و پرسنلی

 اطالعات فناوری در مورد هم و انسانی منابع در زمینه مدیریت هم سریع، به طور کلی، رشد
 دولتی، غیر و دولتی از اعم هاسازمان ها و شرکت بیشتر امروزه که منجر به این امر شده است

منجر آوردند و این امر به نوبه خود  روی منابع انسانی شبخ در اطالعات فناوری کارگیریب به
.  [03]است شده (E-HRMالکترونیک ) انسانی منابع مدیریت اجرای و سازی پیاده به تقویت،

داشتن حداکثر کارایی  تقاضا برای انعطاف پذیری بیشتر ودلیل این رویداد در این است که امروزه 
را ها تغییر در روش اجرای مدیریت منابع انسانی در سازمان ،ممکن در ارائه خدمات منابع انسانی

  .[20]امکان این تغییر را به وجود می آورد E-HRMضروری کرده است و 
های منابع انسانی با استفاده میالدی مطرح شد و به اجرای فعالیت 31ی در دهه E-HRMکلمه 

  تعداد هم که است آن از حاکی انسانی منابع مشاوران از نظرسنجی .[06]از اینترنت اشاره داشت
 استفاده عمق و میزان هم و یافته افزایش اند گرفته کار به را E-HRMکه  هایی سازمان

  .[29]است یافته افزایش مستمر طور به ها سازمان در آن اطالعات
 به صورت زیر ارائه شده است: E-HRMبرای  9تعریف نسبتاً جامعی ازسوی استروهمئیر

 E-HRM سازی و به کارگیری فن آوری اطالعات جهت اتصال حداقل دو برنامه ریزی، پیاده
 .[26]نفر، یا دو دسته به منظور اجرای فعالبت های مشترک مربوط به منابع انسانی است

 گیرد، کار می به آنرا و دارد نیاز اطالعات فناوری به انسانی منابع مدیریت چرا اینکه درخصوص
  .[03]( ارائه شده است0کرد که در شکل ) بیان را اصلی و لیک دلیل سه توان می
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2. . Strohmeier 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 0931تابستان  -6شماره  -انداز مدیریت دولتیچشم                                                                                          

 
78 

 
 

  به فناوری اطالعات HRMدالیل نیاز .0شکل 

 
 این انسانی منابع مدیران به فناوری گوناگون ابعاد از استفاده و اداری کارایی بهبود و افزایش

 در بیشتری زایارزش نقش و سهم و استفاده کرده پرسنل کمتری از تا دهد می را اجازه
 سبب انسانی منابع خدمات الکترونیک ارائه های سیستم سریع تکامل کنند. ایفا شان سازمان

 قرار گیرد و مدیران و کارکنان اختیار در تری مناسب شکل به و بیشتر اطالعات، تا است شده
 بهره با واقع در E-HRM بگیرند .  بهره 0سازمان منابع راستای در اطالعات این از بتوانند آنها

 پشتیبان و حامی ، بسیار هایمطلوبیت داشتن همراه به و پیشرفته های فناوری از گیری
 .[26]است انسانی منابع مدیریت

آنچه در آن اتفاق نظر وجود دارد آن است که این فناوری در سه مرحله  E-HRMدر رابطه با   
 نشان داده شده است. 2 در شکل E-HRMمراحل تکامل  .[06، 21]تکامل یافته است
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 E-HRM. مراحل تکامل  2شکل 

 
 

نشان  9 می تواند برای یک سازمان داشته باشند در شکل E-HRMنتایج و اثرات مثبتی که 
 .[3]داده شده است

 

 
 هابرای سازمان E-HRMنتایج واثرات مثبتی . 9شکل 

 
 مورد در جامعی اطالعات سازمان الکترونیک، انسانی منابع مدیریت باعالوه بر موارد یاد شده 

 خود ومدارک به سوابق توانند می نیز سازمان کارکنان .داشت خواهد خود کارکنان تک تک
 این مزایای.نمایند رسانی بروز آنرا و حتی برداری بهره آن از لزوم صورت در و یافته دست

 :از عبارتند سیستم

 کارکنان؛  از تمام وکاربردی جامع اطالعات 
 ؛دارد ازآنها سازمان که اطالعاتی نوع از کارکنان افتنی اطالع 
 ن. درسازما فرد جایگاه بودن مشخص 
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 به مربوط هایوگزارش شغلی، کارکردهای سازمان، ازساختارسازمانی وبروز به هنگام استفاده 
 ؛روابط

  ؛ کارکنان تک تک برای جانشینی نمودار و شغلی پیشرفت مسیرطراحی 
 [05]گیری تصمیم فرایند در مدیر به کمک. 

 E-HRMروئل با ارائه الگوی زیر به تشریح اهداف، سیاستها و راهبردهای ، انواع و پیامدهای 
 .[22]پرداخته است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2114ارائه شده توسط روئل )  E-HRMالگوی.4شکل 

 

 عامالن درونی:
مدیران ارشد وصف 
،کارکنان، انجمن 

 کارگران
 e-HRMخروجی های 

 اثربخشی هزینه

اسبتن  

 شایستگی

 تعهد

 e-HRMانواع 

 تحول گرا

 ارتباطی

 عملیاتی

بهبود بخشیدن به نقش 
 راهبردی منابع انسانی

بهبود بخشیدن به 
 خدمت به مشتری

بهبود بخشیدن به کارایی 
 فرایندهای اداری

 e-HRMاهداف 

 دیدگاه دسته ای

 دیدگاه بازار

 دیدگاه بوروکراتیک

سیاستها و راهبردهای 
 مدیریت منابع انسانی
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E-HRM  ( 0دارای کارکردهای مختلفی است که برخی از آنها در جدول)  به صورت خالصه
 .[2]آورده شده است

 
 

 E-HRM. کارکردهای 0جدول 

کارکردهایHRM   E-HRMکارکردهای 
 و تحلیل و تجزیه

شغل طراحی
 توانند می پراکنده جغرافیایی مکانهای در کارکنان

 پست از استفاده با مجازی های تیم طریق از
 الکترونیکی

 . کنند کار هم با اینترنت و
 شغلی درخواست فرمهای توانند می داوطلبانجذب

 خویش
 کنند ارسال و تکمیل الکترونیکی به صورت را

 : شامل الکترونیکی سازی شبیهگزینش
 الکترونیکی های پست و ها فیلم ، آزمونها

 مواجهه در را شغل متقاضیان توانایی توانند می که
 بسنجند راحتی به شرایط با

 خدمات جبران

مزایا و
 مربوط اطالعات انندتو می کارکنان

 را خویش ها پاداش و حقوق به
 جستجو را خود انتظار مورد مزایای و نمایند بررسی

 .کنند

  

با توجه به مباحث مطرح شده سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال دستیابی پاسخ به آن است 
 عبارت است از: 

 کدامند؟  E-HRM عوامل مؤثر بر اجرای
 از چه اولویتی برخوردارند؟  E-HRM عوامل مؤثر بر اجرای



روشپژوهش

تجزیه و رویکرد   E-HRMثر بر اجرای ؤبرای شناسایی و رتبه بندی عوامل م پژوهشدر این 
رو ابتدا تشریح مختصری ازاین رویکرد ارائه مراتبی استفاده شده است. ازاینتحلیل سلسله

 شود.  می
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(AHP)1رویکردتجزیهوتحلیلسلسلهمراتبی

 اولویت بندی یا و موجود راهکارهای بین از راهکار یک انتخاب آن در که تصمیم گیری علم در
 2(MADM)گیری چند شاخصه  های تصمیم الگو که است سالی است، چند مطرح راهکارها

   سایر از بیش (AHP)مراتبی  سلسله تحلیل میان، روش این از کرده اند. باز را خود جای
    از مراتبی تحلیل سلسله فرایند است.  گرفته قرار استفاده مورد مدیریت علم در هاروش

 ساعتی .ال توماس بار ازسوی اولین که است منظوره چند گیری تصمیم فنون ترینمعروف
 و طبیعی رفتار کننده منعکس مراتبیسلسله تحلیل فرایند .شد ابداع 0371 دهه االصل در عراقی
 قرار بررسی مورد آنها متقابل آثار اساس بر را پیچیده ائلتکنیک، مس این  .است انسانی تفکر
 .می پردازد آن حل به کرده تبدیل ساده شکلی به را آنها و دهدمی

 تصمیم معیار و رقیب گزینه چند با گیری تصمیم عمل که هنگامی مراتبی سلسله تحلیل فرایند
 .باشند کیفی و کمی واندمی ت شده مطرح معیارهای .شود استفاده روبروست می تواند گیری
 فرآهم با گیرنده تصمیم .است های زوجی نهفتهمقایسه بر گیری در تصمیم روش این اساس
 عوامل مورد تصمیم، مراتب سلسله درخت .می کند آغاز تصمیم مراتبی سلسله درخت آوردن

 سری یک سپس .می دهد نشان را تصمیم در ارزیابی مورد گوناگون گزینه های و مقایسه
 گزینه های راستای در را از عوامل یک هر وزن هامقایسه این .گیردمی انجام زوجی هایمقایسه
 به مراتبی سلسله تحلیل فرایند نهایت منطق در .می دهد نشان تصمیم، در ارزیابی مورد رقیب

تصمیم  که می سازد تلفیق یکدیگر با را زوجی هایمقایسه از حاصل هایماتریس گونه ای
 .[9]آید حاصل بهینه

زیرانجام می گیرد .  زوجی هایاز جدول مقایسه استفاده با خبرگان توسط شده انجام هایمقایسه
 های زوجی نشان داده شده است.مقایسه  2در جدول
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2 Multiple Attribute Decision Making(MADM) 
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 زوجی هایمقایسه .2جدول

 ترجیحات )قضاوت شفاهی( مقدار عددی
0 Equally preferred ترجیح یا اهمیت یکسان 
9 Moderately preferred )نسبتاً مرجع )کمی مهم تر 
5 Strongly preferred ترجیح با اهمیت زیاد 
7 Very strongly preferred ترجیح با اهمیت خیلی زیاد 
3 Extremely preferred  ًترجیح فوق العاده )کامالً مرجع یا کامال

 مهم تر(
9و6و4و2  ترجیحات بین فواصل زیاد )بینابین(  

 

شهرستان خرم  آب وبرق های منابع انسانی  سازمانعالی و  مدیرانامعه آماری این پژوهش را ج
  .از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اندنفر 25دهند که تشکیل می آباد

-E اجرای موثر- ارائه شده است که سطح اول هدف 0نمودار در  پژوهش  درخت سلسله مراتبی
HRM- عوامل محیطی ،عوامل فردی ،عوامل کاریمشتمل بر عیارهای اصلی سطح دوم م، 

گیرد. در این پژوهش، و سطح سوم زیر معیارها را در بر می  E-HRMنوآوری ،عوامل سازمانی 
بعد از جمع آوری نظرات با استفاده  پرسشنامه که دربرگیرنده مقایسات زوجی بین ومعیار های 

به بررسی نظرات ارائه شده پرداخته شد. expert choice فرعی می شد و با کمک نرم افزار
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . درخت سلسله مراتبی0نمودار 

 E-HRMثر ؤاجرای  م
 

-Eنوآوری 
HRM 

 

 عوامل سازمانی

 
 عوامل محیطی

 
 کاری عوامل عوامل فردی

 مزیت
  E-HRM  

 سازگاری
 E-HRM 

حمایت مدیران 
 سطح باال

 اندازه سازمان
 فرهنگ سازمانی

 منابع سازمان
 

 محیط رقابتی
 

 عدم اطمینان
 

 آشنایی افراد با
 

ی مهارتها 
 فناوری

 اطالعات 
 

 

 آشنایی فرد با 
 

 مهارتهای فناوری
 اطالعات

 
 تحصیالت فرد

 
نگرش نسبت به 

 تغییر
 

 
 پیچیدگی کاری
 استقالل کاری
 اهمیت شغل

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 0931تابستان  -6شماره  -انداز مدیریت دولتیچشم                                                                                          

 
77 

 
,  درخت سلسله مراتب را به  expert choiceبرای سهولت در ورود اطالعات به  نرم افزار 

 کد گذاری می کنیم.جدول زیر صورت زیر 
 

 . درخت سلسله مراتب9جدول
 فرعیکد  معیارهای  کد 

-E مؤثر اجرای
HRM 

 
G 

- 

 کاری عوامل
 

W 
                                              0W                    کاری                پیچیدگی

                                              W2                   استقالل کاری                  

                                       W3 شغل اهمیت

 فردی عوامل
 

I 

  I 0      اطالع      فناوری مهارتهای با فرد آشنایی
 I  2        فرد                                  تحصیالت

 I  9       تغییر                           به نسبت نگرش
 

 محیطی عوامل
 

E 
  0E                        رقابتی                    محیط

  E  2     اطمینان                                       عدم
         E3 اطالعات فناوری مهارتهای با افراد اشنایی

 سازمانی عوامل
 

O 

                            O1 باال سطح مدیران حمایت
   

  O2               سازمان                                اندازه
  O3                   سازمانی                        فرهنگ

                                        O4 سازمان منابع 
      

 نوآوری
E-HRM 

 
IN 

                                      E-HRM  مزیت
IN1 

   E-HRM                                           IN2 سازگاری













www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 منابع انسانی ... مدیریترتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای 

 
 

هایپژوهشیافته

نتایج زیر به  expert choiceبعداز جمع آوری اطالعات وتجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار 
 ( است.2به صورت نمودار ) expert choiceتوسط نرم افزار  درخت سلسله مراتب دست آمد.

 
 

 
 . درخت سلسله مراتبی2نمودار 

 
 عواملکی از این است که معیار های اصلی که شامل حاexpert choice یافته های نرم افزار

 E-HRM (IN ) نوآوریو (I)فردی عوامل ،(E)محیطی عوامل (،O)سازمانی عوامل ،(W)کاری

 بترتیب دارای بیشترین وزن  بوده اند.
 

 
 . وزن های معیارهای اصلی9نمودار 

 
 اهمیت  ،(0Wکاری ) پیچیدگیست آمده در میان عوامل کاری با توجه به اطالعات به د 

 به ترتیب دارای بیشترین وزن   بوده اند. (W2کاری ) ،  استقالل   (W3)شغل
 

 
 (Wکاری) عوامل. وزن های معیارهای فرعی 4نمودار 
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بدست آمده است حاکی از این (I)فردی عواملوزن های که برای هر کدام از زیر معیارهای 
 به نسبت ، نگرش (I 0اطالعات ) فناوری مهارتهای با فرد ، آشناییI) 2فرد) تحصیالتاست که 

  اند.به ترتیب دارای بیشترین وزن   بوده  ,I) 9تغییر ) 

 


 عوامل فردی. وزن های معیارهای فرعی 5نمودار 

 
-مهارت با افراد شنایی، آE ) 2 اطمینان ) عدمبیانگر این است که  (Eمحیطی) عواملوزن های 

  ترتیب دارای بیشترین وزن   بوده اند.هب(E 0رقابتی)  محیط ،(  (E3 اطالعات اوریفن های
 


 عوامل محیطی . وزن های معیارهای فرعی6نمودار 

 
به دست آمده نشان می دهد   (Oسازمانی) عواملوزن های که برای هر کدام از زیر معیارهای 

 اندازه ،( O3 سازمانی)  فرهنگ ،  ( O1 )باال سطح مدیران حمایت ،(  (O4 سازمان منابعکه 
  بوده اند.دارای بیشترین وزن  ( به ترتیبO2 سازمان ) 


 عوامل سازمانی . وزن های معیارهای فرعی7نمودار 


 E-HRM سازگاری بیانگر این است که E-HRMوزن های زیر معیارهای عوامل نوآوری  

(IN2  مزیت ,)  E-HRM ( IN1 )رین وزن   بوده اند.بترتیب دارای بیشت  
 

 
 E-HRMنوآوری  عوامل  . وزن های معیارهای فرعی9نمودار 
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که   E-HRMنتایج به دست آمده از نظرات مدیران منابع انسانی در مورد عوامل مؤثر بر اجرای 
 3مورد تجزیه وتحلیل حساسیت  قرار گرفتند در نمودار expert choice با استفاده از نرم افزار

 ه شده است. نشان داد
 

 
 . تجزیه وتحلیل حساسیت داده ها3نمودار 

 
در این نمودار، محور عمودی نشان دهنده وزن های نهایی معیارها، محور افقی نشان دهنده 

ه وزن هر معیار و نقطه شکست معیارهای اصلی, ستون های عمودی داخل نمودار نشان دهند
ا می باشد. همانطور که در نمودار مشخص داخل نمودار نشان دهنده وزن زیر معیار ه خطوط

داشته  E-HRMدارای بیشترین تاثیر بر اجرای موثر  1,440( با وزن wشده است عوامل کاری)

( I)فردی عوامل ،0.111با وزن  (Eمحیطی) عوامل ،0.236با وزن ( Oسازمانی) عوامل است و

  ی بیشترین وزن  بوده اند.بترتیب دارا 0.079( با وزن IN) E-HRM نوآوریو0.106 با وزن 


نتیجهگیریوپیشنهادها

 در این پژوهش به بررسی  برخی از عوامل مؤثر بر اجرایگونه که پیشتر توضیح داده شد، همان
E-HRM  عوامل محیطی ،عوامل فردی ،عوامل کاریپرداخته شده است. این عوامل شامل، 

ام از این آنها نیز به نوبه خود شامل هستند که هر کد  E-HRMنوآوری   ، وعوامل سازمانی
شغل و   اهمیت ،کاری پیچیدگیشامل  کاری عواملعوامل فرعی می شوند؛ بدین ترتیب که 

اطالعات  فناوری هایمهارت با فرد آشنایی ،فرد تحصیالتشامل  عوامل فردیکاری،  استقالل
 فناوری هایمهارت با راداف شناییآاطمینان،  عدمشامل  عوامل محیطی، تغییر به نسبت و نگرش
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 ، باال سطح مدیران ،حمایت سازمان منابعشامل  عوامل سازمانی، رقابتی محیط و اطالعات
-E  مزیت ، E-HRM سازگاریشامل  E-HRMنوآوری  و  سازمان سازمانی و اندازه فرهنگ
HRM  می باشند. با توجه به اطالعات به دست آمده  با استفاده از نرم افزارexpert choice  

به  E-HRM (IN ) نوآوریوفردی عوامل ،محیطی عوامل ،سازمانی عوامل ،کاری عوامل

 پیچیدگی، عامل کاری عواملبوده اند. از میان   E-HRM ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر اجرای
  ،اطمینان عدمعامل  ،محیطی عواملاز میان  ،فرد تحصیالت، عامل فردی عواملاز میان  ،کاری 

عامل   E-HRMنوآوری  از میان عوامل مربوط به  و سازمان منابع ، عاملسازمانی عواملمیان از 
بوده اند. با توجه به این یافته ها  E-HRM دارای بیشترین تاثیر بر اجرای E-HRM سازگاری

توجه بیشتری را به این  E-HRMها به منظور دستیابی به  پیشنهاد می شود که سازمان
فازی ،  AHP. پژوهشگران  می توانند با استفاده از رویکردهای دیگر مانند ارندعوامل منظور د

را در شرکت  E-HRMاولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای تاپسیس، الکتره ، تاپسیس فازی 
) تحلیلی پوششی داده ها( به DEAهای تولیدی وخدماتی اجرا کنند و با استفاده از رویکرد 

را اجرا کردند در مقایسه با دیگر شرکتها  E-HRMسانی سازمانهای که ارزیابی کارایی نیروی ان
 بپردازند.
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