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 یزیهایو لزوم طرح ر یتهافعال ینا ینو تعامل مستمر ب یمنابع انسان یریتدر قلمرو مد یرانمد یفو وظا یتهاگسترش فعال

 یجادهر سازمان ، ا یکمنبع استراتژ ینبه عنوان مهمتر ینسانو کاربرد موثر منابع ا ی، نگهدار یهماهنگ در جذب ، بهساز

ساخته است.لذ سازمان  یبزرگ ضرور یرا در سازمانها یستمس ینداشتن اطالعات ا گهو به روز ن یاطالعات منابع انسان یستمس

-یفیپژوهش از نوع توص ین. ایندنما ینرا تدو ییها یاستراتژ یانسان یروین ییکارا یشخود و افزا یبقا یبرا یرندها ناگذ

جمع  یاست. برا یغرب یجانآذربا ستانا یشعب بانک مل یرانکارکنان و مد یهکل یقتحق ینا یاست . جامعه آمار یکاربرد

شامل کتب،  ینترنتیو ا یااز منابع کتابخانه یهاول یو استخراج عوامل و شاخص ها ینظر یمربوط به مبان یداده ها یآور

 یقتحق یاتفرض یبه منظور بررس یازمورد ن یاطالعات و داده ها یاستفاده اشده است. جهت گردآور یدمقاالت و مطالعات مور

 یاییپا ییدبهره گرفته شده و به منظور تا ینهزم یناز نظر خبرگان در ا یی،روا ییداستفاده شده است. به منظور تا پرسشنامهاز 

آن است. به منظور  یباال یاییاست که نشان دهنده پا 629/0آن  زانیکرونباخ استفاده شده که م یپرسشنامه از آزمون آلفا

 یاستفاده شده است. واز رابطه همبستگ یاتفرض یبه منظور بررس یرمناسپ یهمبستگ زمونداده ها ابتدا از آ یلو تحل یهتجز

و  یاطالعات یها یستمس ینپژوهش بر وجود رابطه ب هاییافتهاستفاده شده است.  یقتحق یها یرمتغ ینارتباط ب یبرس یبرا

حال،  ینرابطه، اما در ع ینکه با وجود ا دهدیم ننشا یجحال نتا یناما با ا گذاردیصحه م یمنابع انسان یها یاستراتژ ینتدو

 .یدتوجه نما یاطالعات یها یستمبه نقش س یشتراست تا سازمان ب یازن

 

 اتژی، فناوری اطالعاتسیستم اطالعات مدیریت، منابع انسانی، استرکلمات کلیدی:
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 مقدمه

امروزه فن آوری اطالعات در همه بخشهای سازمان رسوخ کرده است و حتی مهمترین منبع سازمان یعنی منابع انسانی از این 

تأثیر بی نصیب نمانده است. فن آوری اطالعات باعث شده است تا سازمانها نسبت به منابع خود مخصوصاً منابع انسانی دید 

و کاملی داشته باشند. با استفاده از این سیستم می توان بر میزان اختیارات کارکنان افزود و اطالعات کامل و مورد نیاز  جامع

به آنها داد تا بتوانند وظیفه یا کار سازمان را به بهترین نحو انجام دهند. از سوی دیگر گسترش فعالیتها و وظایف مدیران در 

و تعامل مستمر بین این فعالیتها و لزوم طرح ریزیهای هماهنگ در جذب، بهسازی، نگهداری و قلمرو مدیریت منابع انسانی 

کاربرد مؤثر منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع استراتژیک هر سازمان، ایجاد سیستم اطالعات متناسب با آن و به روز نگه 

 .(7831و همکاران،  ینیت )حسداشتن اطالعات این سیستم را در سازمانهای بزرگ ضروری ساخته اس

و لزوم طرح  یتهافعال ینا ینسو و تعامل مستمر ب یکاز  یمنابع انسان یریتدر حوزه مد یرانمد یفو وظا یتهافعال افزایش

 یجادا یگر،د یمنبع هر سازمان از سو ینبه عنوان مهمتر یو کاربرد موثر منابع انسان ینگهدار ی،هماهنگ در جذب، بهساز

 شناخته است یبزرگ ضرور یرا در سازمان ها یستمس ینداشتن اطالعات ا گهو به روز ن یعات منابع انساناطال یستمس

 .(7831 ی،و غفار یرود پشت ی)راهنما

 مساله بیان

 یزیرمباحث برنامه ینفکشود، جزء مهم و ال یسازمانها محسوب م یبرا یکمنبع استراتژ ی،منابع انسان ینکهباتوجه به ا

که موجب نگرش  یعوامل یندارند. از عمده تر یراهبرد یتماه یو منابع انسان یسازمان یزیهایراست و اکثر برنامه یکاستراتژ

در  یو اقتصاد یاجتماع یک،تکنولوژ یهایو دگرگون ییراتشده است روند تغ یمنابع انسان یکاستراتژ یزیردر برنامه یدجد

 یستیباشند با ییراتتغ ینخواهند همسو با ا ین مواجه اند. اگر سازمانها مسازمانهاست که همواره با آ یو خارج یداخل یطمح

سازمانها، منابع  یمنبع رقابت ترینیحاضر، اساس صررا مدنظر قرار دهند. در ع یداشته و الزامات گوناگون ینگرش جامع و راهبرد

قد تخصص و مهارت الزم هستند که بتوانند به از سازمانها فا یاریحال، بس ینهستند. درع یکارکنان دانش یاکارآمد  یانسان

 یمنابع انسان اتژیهایاستر یریآنکه الزمه شکل گ یتکنند. نکته حائز اهم یهرا ته یمنابع انسان یکاستراتژ یطور موثر برنامه ها

 یرکت و همکارو مشا یهااستراتژ یوندو پ یارشد سازمان است. همسو ساز یریتبا مد یمنابع انسان یرانمد یمشارکت و همکار

 یزیبرنامه ر یازمندرا بهمراه دارد که ن یارشد سازمان، توسعه منابع انسان یریتبا مد یمختلف منابع انسان یحوزه ها یرانمد

 .است یانسان عتوسعه مناب

 فرضیه ها

رابطه وجود  . بین سیستم های اطالعاتی و روش جدید کار کارکنان درشعبه های بانک ملی استان آذربایجان غربی7رضیه ف

 دارد.

 . بین سیستم های اطالعاتی و توسعه امور کارکنان درشعبه های بانک ملی استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد.2فرضیه 

 . بین سیستم های اطالعاتی و استخدام منابع انسانی درشعبه های بانک ملی استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد.8فرضیه 
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 نظری تحقیقمبانی 

 فناوری اطالعات

ها در طی این ها را به عنوان زیرساخت اصلی تحول و تبدیل فناوری اطالعات در نظر گرفته و رایانهدر واقع اطالعات، رایانه

تر اطالعاتی و هم نحوه تبدیل و تبدیل نقشی محوری ایفا کردند. این نقش هم شامل سازگاری و ترغیب دیدگاههای وسیع

های سنتی حسابداری و نگهداری سوابق را از طریق ها روشرایانه 7690شود. از دهه در طول زمان و مکان می مخابره آن

رود صنعت نوپای پردازش داده جایگزین نمودند. به طور کلی، اصطالح فناوری اطالعات برای توصیف فناوری هایی به کار می

عات از طریق فک،، میکروگرافها و سایر ابزارهای ارتباط از راه دور یاری داده، که ما را در ضبط، پردازش، بازاریابی و انتقال اطال

، 7گیرد)توربنهای محاسباتی مکانیکی، چاپ و حکاکی را در بر میهای قدیمی تر بایگانی اسناد، ماشینهمچنین فناوری

اند که اشکال وان یک چتر معرفی کرده( فناوری اطالعات را به عن2002)2(. سایر محققان از جمله اسلیزر و همکاران7669

گیرد. افزار، سخت افزار و خدمات بکار گرفته شده برای جمع آوری، ذخیره، بازیابی و انتقال اطالعات را در بر میزیادی از نرم

است، فناوری های کسب و کار داشته ها و به خاطر تاثیرات زیاد و قدرتمندی که بر همه جنبهپ، از رشد و نمو اینگونه فناوری

ای که از های خوش بینانهاطالعات مسلماً یک نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی به عهده گرفته است. علی رغم تمام پیش بینی

تواند به عنوان یک اهرم، ( معقتدند که فناوری اطالعات تنها زمانی می2002)8آینده فناوری اطالعات شده است، ویلز و روز

بینی شده، برساند و برای سازمان ارزش افزوده به همراه داشته باشد که سازمان پنج که برایش پیش سازمان را به اثربخشی

 دارایی کلیدی نیروی کار، مالی، فیزیکی، مالکیت معنوی و روابط را داشته باشد.

سازمان از آن استفاده  کند که فناوری اطالعات شامل وسایل و ابزاری است که برای تبادل اطالعات در( بیان می7638)2ایتان

ای از الگوها باشد، یک شود. اما باید در نظر داشت که فناوری اطالعات قبل از اینکه یک سیستم سخت افزاری و مجموعهمی

تواند توان آنرا فرهنگ تولید اطالعات نامید. بدون ایجاد فرهنگ اطالعات، نظام فناوری نمینظام فکری و فرهنگی است و می

باشد. بنابراین آنچه در فناوری اطالعات مهم است، تفکر اطالعات گراست. فناوری اطالعات از اتصال و ترکیب  دوام داشته

ها و سیم و کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در گیرد و رایانه و ابررایانهای از فکرهای مفید تولید شده و شکل میمجموعه

 (.7813کند)محمدنژاد، ست که تولید اطالعات میفناوری اطالعات، فکر انسانهای خردمند ا

 مدیریت منابع انسانی

ای، تنها یک منبع حقیقی دارد و آن افراد آن سازمان است. و آن سازمان کند که هر سازمان و موسسه( بیان می2007دراکر)

ر یک بستر اجتماعی و در واقع، در ها دشود که این نیروی کار را مولد و بارور تربیت کند. کسب و کارتنها زمانی موفق می

گذارد، به عنوان مثال جامعه در حال انجام شدن است. بنابراین هر تغییر اجتماعی بر فعالیت افراد به صورت مستقیم اثر می

                                                 
1 Turban 
2 Sleezer, Wentling and Cude 
3 Weil and Ross 
4 Eatan 
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های جمعیت شناختی، سبک زندگی و آموزش از عوامل موثر در این زمینه اقتصاد، سیاست، قانون گذاری ، فرهنگ، ویژگی

 به منظور روشن تر شدن موضوع، الزم است تا به روند شکل گیری و توسعه مدیریت منابع انسانی بپردازیم. هستند.

های عمیقی در جهت ( بررسی7محققان مختلفی)ندلر، فلدچر، شرمن، بوهلندر و اسنل، مایلز و اسنو، برت، راش، ادیر و غیره

اند. بیشتر این محققان معتقدند که در ل دو قرن گذشته ارائه دادهشرح تاریخچه تکامل و تحول مدیریت منابع انسانی در طو

های ها و رویهتا کنون است( رابطه عمیقی بین اثرات محیطی)مخصوصاً قوانین(، تغییر نقش 7300طول این دو قرن)منظور از 

های مدیریت منابع انسانی وجود های پذیرفته شده و بکارگرفته شده برای بر طرف نمودن نیازمدیریت منابع انسانی و فناوری

دارد. یعنی در طول سیر تکامل مدیریت منابع انسانی، در هر دوره، متناسب با شرایط، فناوری متناسب با نیاز مدیریت منابع 

 انسانی آن دوره بکار گرفته شده و به اصطالح یک همسویی بین این دو در هر دوره وجود داشته است.

 2جذب الکترونیک

توان بکار گرفت و پیوند دادن استراتژی جذب به بازار نیروی کار خاص)به افزارهایی که میهای سازمان، نرمبسایتاز طریق و

عنوان مثال، مهندسانی با یک ویژگی خاص یا متقاضیان شغلی که به دو زبان مسلط هستند( و از طریق بکار گیری 

گیرند و پیش ای بزرگ، سیستمهای جذب الکترونیک را بکار میدرصد از سازمانه 60تا  10های خاص، امروزه بین وبسایت

 (. 2008، 2؛ کدار2007، 8ای نه چندان دور برسد)کپلیدرصد در آینده 69بینی شده که این رقم به بیش از 

 روش پژوهش

 روش تحقیق

ی دوم، افزودن به مجموعه دهند. نخست حل مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد وتحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می

 ی محقق است. ی خاصی که مورد عالقهدانش بشری در زمینه

پردازیم آن را تحقیق ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق میهنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته

های سازمانی روی ه طور معمول در محیطنامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درك خود مسائل بخصوصی که بمی 9کاربردی

های چنین تحقیقی به خوانیم. یافتهمی 2ایکنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایهدهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق میمی

 (.7837کند. )سکاران، های مختلف مدیریت کمک میافزایش دانش در زمینه

بود نگرش مدیران واحد منابع انسانی نسبت به کاربرد فناوری اطالعات در تواند برای بهنظربه اینکه نتایج این تحقیق می

سازمان و مخصوصاً در واحد خود کمک فراوانی نماید و همچنین به روشن شدن ابهامات در رابطه کاربرد فناوری اطالعات و 

ابراین تحقیق حاضر از نوع کاربردی عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی و نهایتاً عملکرد کلی سازمان کمک خواهد کرد، بن

باشد. همچنین با توجه به وجود متغیر های مداخله گری که در این تحقیق در نظر گرفته شده از جمله شکاف تحول منابع می

انسانی و شکاف اجرای فناوری اطالعات و همچنین عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی، و به این خاطر که به بررسی وضع 

 باشد. شود، لذا روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی میود و وضع مطلوب نیز پرداخته میموج

                                                 
1 Nadler, Fletcher, Sherman, Bohlander & Snell, Miles & Snow, Burtt, Rush, Adair 
2 E-Recruiting 
3 Cappelli 
4 Cedar 

1. Applied Research                                                   
2. Basic or Fundamental Research 
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 جامعه آماری

غربی  آذربایجان شعب ملی جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان ، کارشناسان ارشد و مدیران واحد منابع انسانی بانک

کارگیری فناوری اطالعات در سازمان و بخصوص واحد منابع انسانی توانسته گامهای خوبی در ب ملی است. از آنجا که بانک

نسبت به سایر سازمانها بردارد و به عبارت بهتر از پیشگامان در این زمینه است، لذا این سازمان بعنوان جامعه آماری این 

ناخت بهتری نسبت به اعضای پژوهش انتخاب گردید و از آنجا که متخصصان منابع انسانی و تحقیق و توسعه سازمان عمدتاً ش

های سازمانی دارند، لذا متخصصانی که حداقل پنج سال سابقه و مدرك سازمانی و نگاه واقع گرایانه تری نسبت به ویژگی

 کارشناسی دارند ، بعنوان نمونه انتخاب گردید.

 روش نمونه گیری

 شده تعریف جامعه اعضاء از یک هر تصادفی گیری هنمون روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی ساده است. در

 در شکل هیچ به عضو یک انتخاب که است این بودن مستقل از منظور.  دارند نمونه در گرفتن قرار برای مستقلی و برابر شان،

 . باشد نداشته تأثیری جامعه اعضای سایر انتخاب

 حجم نمونه

تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجان، و نمونه عبارتست از 

(. در کل برای تعیین حجم نمونه بسته به اینکه حجم جامعه معلوم 7837همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند )حافظ نیا، 

جم جامعه معلوم باشد از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده باشد یا نامعلوم دو فرمول کلی وجود دارد. در حالتی که ح

 شود.می

n= 
درصد  70عددی کوچکتر از  eشوند، درصد قرار داده می 90معموال برابر   qو  pحجم جامعه است.  Nدر فرمول باال منظور از 

 آید. ع نرمال بدست میدرصد از جدول توزی 9برابر  αبا فرض  zشود و مقدار انتخاب می

نفر بوده است. نمونه آماری مناسب برای پژوهش براساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود  7700جامعه این تحقیق شامل 

نفر از متخصصان  720ها، پرسشنامه پژوهش بین نفر محاسبه شد. به منظورگردآوری داده 726، تعداد 0009و در سطح خطای 

 780توزیع شد. از این تعداد  7862کنان بانک ملی شعب آذربایجان غربی بصورت تصادفی در سال منابع انسانی و کار

 درصد بوده است. 60پرسشنامه بازگشت داده شد ومورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسشنامه باالتر از 

 روش جمع آوری داده ها

ای و اینترنتی شامل ی و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانهبرای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظر

کتب، مقاالت و مطالعات موردی استفاده اشده است. جهت گردآوری اطالعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات 

 تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.

 پرسشنامه
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رود استفاده شد. در این آوری اطالعات به شمار میسشنامه که جزو منابع اولیه برای جمعهمانطور که گفته شد از ابزار پر 

 22بخش از طریق طراحی پرسشنامه نسبت به سنجش متغیرهای تحقیق اقدام کردیم. پرسشنامه استفاده شده مشتمل بر 

 سوال بوده که براساس فرضیه های پژوهش طراحی شده است. 

 

 

ات تحقیق و مدل تحقیق از رویکرد مدل یابی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده به منظور آزمون فرضی

است که منعک،  یبخش ساختار یرادا زین یمدل حداقل مربعات جزئ ،یمعادالت ساختار یها مدل ریهمانند ساشده است. 

 است. یریجزء اندازه گ کیپنهان )مکنون( و  یرهایمتغ نیکننده ارتباط ب

 استفاده اسپیرمن همبستگی آزمون از است، غیرنرمال برخی و بوده نرمال متغیر برخی که دلیل بدین فرضیات آزمون برای

 .است شده

 

 :  اصلی فرضیه

 .دارد وجود رابطه انسانی منابع استراتژی و اطالعاتی های سیستم بین

ضریب  نام متغیرها

 همبستگی
 اسپیرمن

عدد 

داری معنی
(sig) 

α 
مقدار )

 خطا(

 داررابطه معنی

 استراتژی منابع انسانی

 

 

 اطالعاتی های سیستم

 وجود دارد 09/0 000/0 310/0

 

 وجود ندارد. یهمبستگی منابع انسان یو استراتژ یمنابع انسان یاطالعات یها یستمس ینب یردو متغ ین: بH0فرض 

 وجود دارد.  یهمبستگی منابع انسان یو استراتژ یمنابع انسان یاطالعات یها یستمس ینب یردو متغ ین: بH1 فرض
H0: r = 0 

H1: r ≠0 
با توجه به اینکه سطح معناداری  کوچکتر از میزان  %69با توجه به آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 

اصلی گروه نمونه نیز   ( در جامعه0009پذیرفته می شود و بدین ترتیب با احتمال خطای ) H1رد و  H0خطاست لذا فرض 

آید و بایستی قابل تائید خواهد بود و  بعبارت دیگر دلیل کافی مبنی بر رد نظریه محقق پیرامون فرضیه مذکور بدست نمی

( 310/0) یزانبه م دارییرابطه مثبت معن یمنابع انسان یو استراتژ یمنابع انسان یاطالعات یها یستمس یناذعان نمود که ب

 وجود دارد.

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 آزمون فرضیه های فرعی

 وجود رابطه غربی آذربایجان استان ملی بانک های درشعبه کارکنان کار جدید روش و اطالعاتی های سیستم بین. 7 فرضیه

 .دارد

ضریب  نام متغیرها

 همبستگی
 اسپیرمن

عدد 

داری معنی
(sig) 

α 
)مقدار 

 خطا(

 داررابطه معنی

  کارکنان کار جدید روش

 

 

 اطالعاتی یها سیستم

 وجود دارد 09/0 000/0 229/0

 

 .ندارد وجود همبستگی کارکنان کار جدید روش انسانی و اطالعاتی منابع های سیستم بین متغیر دو بین: H0 فرض

 . دارد وجود همبستگی کارکنان کار جدید روش انسانی و اطالعاتی منابع های سیستم بین متغیر دو بین: H1 فرض

H0: r = 0 

H1: r ≠0 
 میزان از کوچکتر  معناداری سطح اینکه به توجه با %69 اطمینان سطح در که کند می عنوان فوق فرضیه آزمون با توجه به

  نیز نمونه گروه اصلی جامعه در( 0009) خطای احتمال با ترتیب بدین و شود می پذیرفته H1 و رد H0 فرض لذا خطاست

 بایستی و آیدنمی بدست مذکور فرضیه پیرامون محقق نظریه رد بر مبنی کافی لدلی دیگر بعبارت  و بود خواهد تائید قابل

( 229/0) میزان به داریمعنی مثبت رابطه کارکنان کار جدید و روش انسانی منابع اطالعاتی های سیستم بین که نمود اذعان

 می باشد.  yداده ها در باالی خط مثبت و بخش بیشتر  yهمچنین نمودار پراکندگی نشان می دهد که شیب خط .دارد وجود

 

 .دارد وجود رابطه غربی آذربایجان استان ملی بانک های درشعبه کارکنان امور توسعه و اطالعاتی های سیستم بین. 2 فرضیه

ضریب  نام متغیرها

 همبستگی
 اسپیرمن

عدد 

داری معنی
(sig) 

α 
)مقدار 

 خطا(

 داررابطه معنی

 کارکنان امور توسعه

 

 

 اطالعاتی یها سیستم

 وجود دارد 09/0 007/0 807/0
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 .ندارد وجود کارکنان همبستگی امور توسعه و انسانی منابع اطالعاتی های سیستم بین متغیر دو بین: H0 فرض

 . دارد وجود کارکنان همبستگی امور توسعه و انسانی منابع اطالعاتی های سیستم بین متغیر دو بین: H1 فرض
H0: r = 0 

H1: r ≠0 

 میزان از کوچکتر  معناداری سطح اینکه به توجه با %69 اطمینان سطح در که کند می عنوان فوق فرضیه آزمون به توجه اب

  نیز نمونه گروه اصلی جامعه در( 0009) خطای احتمال با ترتیب بدین و شود می پذیرفته H1 و رد H0 فرض لذا خطاست

 بایستی و آیدنمی بدست مذکور فرضیه پیرامون محقق نظریه رد بر مبنی فیکا دلیل دیگر بعبارت  و بود خواهد تائید قابل

 وجود( 807/0) میزان به داریمعنی مثبت کارکنان رابطه امور توسعه و انسانی منابع اطالعاتی های سیستم بین که نمود اذعان

 .باشد می  y خط باالی در ها داده بیشتر بخش و مثبت y خط شیب که دهد می نشان پراکندگی نمودار همچنین .دارد

 

 .دارد وجود رابطه غربی آذربایجان استان ملی بانک های درشعبه انسانی منابع استخدام و اطالعاتی های سیستم بین. 8 فرضیه

ضریب  نام متغیرها

 همبستگی
 اسپیرمن

عدد 

داری معنی
(sig) 

α 
)مقدار 

 خطا(

 داررابطه معنی

  انسانی منابع استخدام
 

 اطالعاتی های سیستم

 وجود دارد 09/0 000/0 929/0

 

 .ندارد وجود همبستگی  انسانی منابع استخدام و انسانی منابع اطالعاتی های سیستم بین متغیر دو بین: H0 فرض

 . دارد وجود همبستگی انسانی منابع استخدام و انسانی منابع اطالعاتی های سیستم بین متغیر دو بین: H1 فرض
H0: r = 0 

H1: r ≠0 

 میزان از کوچکتر  معناداری سطح اینکه به توجه با %69 اطمینان سطح در که کند می عنوان فوق فرضیه آزمون به توجه با

  نیز نمونه گروه اصلی جامعه در( 0009) خطای احتمال با ترتیب بدین و شود می پذیرفته H1 و رد H0 فرض لذا خطاست

 بایستی و آیدنمی بدست مذکور فرضیه پیرامون محقق نظریه رد بر مبنی کافی لدلی دیگر بعبارت  و بود خواهد تائید قابل

( 929/0) میزان به داریمعنی مثبت رابطه انسانی منابع استخدام و انسانی منابع اطالعاتی های سیستم بین که نمود اذعان

 .باشد می  y خط باالی در ها داده بیشتر بخش و مثبت y خط شیب که دهد می نشان پراکندگی نمودار همچنین.دارد وجود
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 گیری نتیجه

باتوجه به نتایج حاصل از فرضیه اول بانک ملی باد استراتژی هایی را انتخاب نماید که اوال به وسیله سیستم اطالعات منابع 

د کار کارکنان را بهبود انسانی سازمان حمایت شود وثانیا مبتنی بر فناوری اطالعات باشد.این استراتژی ها بیاد روش های جدی

 بخشد.

باتوجه به نتایج فرضیه دوم استراتژی انتخاب شده در سازمان باید مهارت ها ،شایستگی و هنجارهای مربوط به کارکنان بانک 

 ملی را در بر بگیرد.

رای استخدام منابع فرضیه سوم به این نکته اشاره دارد که در شرایط کنونی بانک ملی از سیستم های اطالعات منابع انسانی ب

منابع  انسانی استفاده خواهد میشود ولی باید استراتژی هایی برای سازمان انتخاب شود که بتواند نقش سیستم های اطالعات

. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این فرضیه بانک ملی باید در انتخاب استراتژی به این مساله توجه انسانی را پررنگ تر نماید

 نماید.

باتوجه به فرضیه پنجم استراتژی های انتخاب شده باید جامع و در بر گیرنده نیاز های آتی سازمان باشد.زیرا توجه به این نیاز 

 ها می تواند بر دیگر بخشهای سازمان تاثیر گذار باشد.

جه به کارکرد های سیستم نقطه قوت بانک ملی در انتخاب استراتژی مساله توجه کامل و کافی به آموزش منابع انسانی با تو

اطالعات در سازمان است.نتایج حاصل از فرض ششم نشان دهنده ارتباط قوی بین سیستم های اطالعاتی و آموزش منابع 

انسانی است.بنابر این در انتخاب استراتژی باید ساست های فعلی سازمان در زمینه آموزش منابع انسانی را مطالعه و در آینده 

 ها انتخاب و تکمیل گردد.نیز همین سیاست 
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