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 چکيده 

 از پژوهش اين. هدف اين مقاله بررسی رابطه بين استفاده از فناوري اطالعات و توسعه منابع انسانی است

 پيمايشی - توصيفی و همبستگی از نوع ها داده آوري جمع و پژوهش روش نظر از و كاربردي هدف نظر

مديران، كارشناسان و رؤساي شعب منتخب بانک كشاورزي تهران حاضر را  قيتحق يجامعه آمار .است

نمونه  ياعضا انتخاب. نفر برآورد شد 011از فرمول كوكران با استفاده حجم نمونه آماري . ددادن ليتشک

بخش اول پرسشنامه . جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شد .به شکل تصادفی ساده بود

توسعه منابع ( 0111لوما، )هاي حاصل از رويکرد جامعه شناسی  بود كه وضعيت شاخص سؤال 01شامل؛ 

سؤال بود كه  02بخش دوم شامل؛ . كرد بررسی می( 0112كاالهان و داويال، ) I-Aانسانی را طبق مدل 

پرسشنامه با نظر . داد هاي برگرفته از مدل فناوري اطالعات را در سازمان مورد سؤال قرار می شاخص

سازي شده و مورد استفاده قرار گرفت، بدين ترتيب پرسشنامه از روايی  اساتيد و كارشناسان بومی

بدست آمد بدين ترتيب  7/1ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه باالي . محتوايی و صوري برخوردار است

و آزمون  K-Sمون ها با استفاده از آز تجزيه و تحليل داده. پرسشنامه از پايايی قابل قبول برخوردار بود

 بکارگيري متغيرهاي بيننتايج نشان داد؛ . انجام گرفت SPSSهمبستگی پيرسون با كاربرد نرم افزار 

ارتباطی  هاي سيستم وجود ، بين(OA)اداري  اتوماسيون از استفاده ، بين(IS)اطالعاتی  هاي سيستم

(CS) داشت وجود دار معنی رابطه انسانی منابع توسعه و. 

 

 بانک كشاورزي ،اتوماسيون اداري انسانی، منابع اطالعات، فناوري: واژگان كليدي
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 مقدمه 

 رضايت و وري بهره تخصص، دانش، توسعه منظور به يا بلندمدت مدت كوتاه فعاليتی يا فرآيند توان می را انسانی منابع توسعه

انسانی  منابع توسعه نگاه اين از .((Heidarkhani et al, 2013ناميد  ملی يا سازمانی تيمی، مختلف فردي، در سطوح كاري

 آموزشی، هاي فرصت ارائه طريق سازمانی از و فردي هاي توانايی و دانش ها، مهارت توسعه در كاركنان به كمک براي چارچوبی

 فراهم سازمانی اهداف تحقق براي سازمانی توسعه و مربيگري توسعه عملکرد، و مديريت جانشينی، برنامه كارراهه، توسعه

 (.Karaman et al, 2014) آورد می

كارگيري فناوري اطالعات،  هب. امکان سودمندي و كارآمدي اطالعات را ممکن ساخته است ،در جهان امروز تکنولوژي اطالعات

ها،  الکترونيکی داده كه امکان انتقال طوري بههاي اطالعاتی باعث شده است،  اي را در امور اداري و سيستم تحول گسترده

 ,Hacek and Kukovic) شده است  مدارك، اسناد و مکاتبات مختلف از طريق كامپيوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم

وري نيروي  سسات و بهرهؤگذاري در فناوري اطالعات و بازده م دهد كه بين سرمايه مطالعات و تحقيقات نشان می .(2013

  دهد و اين در نتيجه ها را افزايش می همچنين تکنولوژي اطالعات توانايی سازمان. مثبتی وجود داردانسانی ارتباط دو سويه 

و نيز سبب تسهيل روند اداري و افزايش بازده نيروي . افزايش تنوع محصوالت و بهبود كيفيت و جلب رضايت مشتري است

 ,Massimo and Lucaركززدايی در عين تمركزگرايی استيکی از نتايج عمده فناوري اطالعات تم. شود انسانی و مديريت می

وجود منابع توانمند نيازمند كنند،  پيچيده كه در آن فعاليت می بستري متغير و داشتنها با وجود  سازمانامروزه  .((2015

يک عنوان  ها به سازماندر ، سالمت نظام اداري لذا داشتن. باشند در عرصه رقابت در حوزه كسب و كار می جهت ماندگاري

ها تغييرات بنيادين را در كليه  كارگيري فناوري اطالعات در سازمان هب. (0131 فتح آبادي،)آيد  به شمار می واقعيت قطعی

ها ايجاد شده و گردش آن  پيشرفت در فناوري اطالعات بدان معنی است كه اطالعات بيشتري در سازمان. دهد ها نويد می زمينه

 (.0171 احمدي،) است تر بوده نيز سريع

است  هطور طبيعی نحوه مديريت بر نيروهايی كه در محيط جديد يعنی محيطی كه با فناوري اطالعات عجين شد به

هاي مختلف  در بخشتواند براي مديريت  هايی را كه فناوري اطالعات می نقش .الشعاع اين فناوري قرار خواهد گرفت تحت

ايفا كند بررسی كرده و با استفاده از آن  ارتقاء سالمت نظام اداريدر جهت را ... و منابع انسانی اطالعاتی، منابع سازمانی مانند 

در غير اين صورت عملکرد  (.Sadhana et al, 2014) وظايف را براي مدير منابع انسانی فراهم كنيم ،زمينه انجام هرچه بهتر

در نتيجه براي انجام بهتر وظايف مديريت منابع . ضعيف خواهد بود ويژه از لحاظ دستيابی به اهداف سازمان منابع انسانی به

باشد را بشناسيم و ثانياً بدانيم كه در اين محيط مدير منابع  ثير فناوري اطالعات میأانسانی بايد اوالً محيط جديد كه تحت ت

نابع مختلف سازمانی به عنوان مزيت رقابتی توان اين گونه بيان نمود م به عبارت ديگر می .انسانی چه وظايفی را بايد انجام دهد

 (.Spagnuolo, 2011)باشند  محسوب می ارتقاء سالمت نظام اداري در

 كه رود می انتظار گفت توان است، می اطالعاتی فناوري هاي از بهينه استفاده انسانی منابع توسعه به كمک راهکارهاي از يکی

سخت  هاي سيستم گسترش با سو يک از فناوري اطالعات شود، انسانی منابع توسعه موجب جهت دو از اطالعات فناوري

 بر ديگر سوي از و شود می ها آن كاري عمليات بهبود طريق از مديران كاركنان و كارآيی افزايش موجب افزاري نرم و افزاري

فناوري  سازي نهادينه راه فرا كه بيشماري ساختی زير مشکالت به توجه با حال، اين با .دارد تأثير عمده ها آن آموزش فرآيند

 فناوري انتقال رغم كه علی شود می ديده  ...و سازمانی رفتار آموزش، فنی، مشکالت؛ جمله از دارد وجود ها سازمان در اطالعات

 به اطالعاتی فناوري هنوز ها، سازمان فعاليتی تمام سطوح در ها آن كارگيري به جهت در تالش و ها سازمان از برخی به اطالعات

 مورد در امر اين كه رسد می نظر به اند نبوده كارآمد سازمانی اهداف در پيشبرد شايد و بايد كه چنان و است نرسيده وري بهره

بررسی رابطه بين با توجه به اهميت موضوع اين مقاله درصدد (. Barba and Mason, 1994) كند می نيز صدق ايران در ها سازمان

 .شعب منتخب بانک كشاورزي تهران است فناوري اطالعات و توسعه منابع انسانی دراستفاده از 
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 پيشينه تجربی پژوهش

در شركت  (MIS)هاي اطالعات مديريت  بررسی اثربخشی سيستم"، پژوهشی با عنوان (0131)سعيدي و پورنبوي -

 و آهيتوف مدل از و بوده IPOروش  ارزشيابی سيستم الگوي .انجام دادند "(مطالعه موردي استان گلستان)هاي صنعتی  شهرك

 برونداد و فرآيند درونداد، شامل اساسی سه محور روي بر ارزشيابی روش اين در. است شده استفاده سنجش براي نيومان

 و تجزيه منظور به. است بوده پرسشنامه آوري اطالعات جمع ابزار. است سيستم كل عملکرد دربرگيرنده شود كه می تأكيد

 متوسط حد از باالتر اطالعاتی سيستم داد نشان ها يافته .است شده استفاده توصيفی آمار هاي شاخص ها از داده تحليل

 .نمايد جلب صنعتی هاي شركت شهرك در را كاربران رضايت نسبی بطور توانسته و است اثربخش

مطالعه )مديران با استفاده از اتوماسيون اداري گيري  بررسی بهبود تصميم"، پژوهشی با عنوان (0110)روشن و همکاران  -

نفر از مديران  27تجزيه و تحليل اطالعات پرسشنامه كه  نتايج حاصل از .انجام دادند "(استانداري آذربايجان غربی: موردي

سازي و  افزايش دقت، صحت، بهنگام د كه سيستم اتوماسيون اداري برامورد بررسی اين پژوهش پاسخ داده بودند، نشان د

 .هاي چهارگانه وجود ندارد گيري، تأثير مثبت دارد و هيچ شواهدي مبنی بر رد فرضيه اقتصادي بودن تصميم

: هاي كسب و كار هاي اطالعات در سازمان نقش انواع مختلف سيستم"، پژوهشی با عنوان (0102)ماماري و همکاران -آل -

رود  كار می هاي كسب و كار به هاي اطالعات در سازمان اع مختلفی از سيستمها بيان كردند كه انو آن. انجام دادند "مقاله مروري

ها براي ثبت كارهاي ساده و تکراري و اموري كه بصورت  هاي پردازش رخداد؛ كه معموالً در سازمان كه عبارتند از؛ سيستم

ها ار اصلی اين سيستمكماسيون اداري؛ سيستم اتو. گيرند گيرند، در جهت هدايت كار مورد استفاده قرار می روزانه انجام می

ها به كمک تکنولوژي ارتباطی و  در اين سيستم .باشدنگاري و اطالعات درون سازمان می مديريت اسناد و ايجاد تسهيل در نامه

اتوماسيون اداري در جهت ... هاي الکترونيکی، كنفرانس الکترونيکی و هاي الکترونيکی، نامه، فايل  پردازهابا استفاده از واژه

. اند منظور نظارت و كنترل فرايندهاي صنعتی و تأسيسات طراحی شده هاي كنترل فرايند؛ كه به سيستم .گردداستفاده می

ها از منابع داخلی به اطالعاتی كه كاركرد آن برقراري ارتباط  اطالعات مديريت؛ كه اساساً مرتبط است به تبديل داده  سيستم

سيستم پشتيبانی . كند موقع كمک می گيري مؤثر و به ها در جهت تصميم رو به آن باشد و از اين سطوح می بين مديران در همه

همچنين جهت ها و پشتيبانی از تصميم ي آماري و رياضی، تحليل دادههاي پيچيدهها جهت اجراي مدلاين سيستماز تصميم؛ 

هاي اطالعات اجرايی؛ به مديران ارشد در جهت  سيستم .گيرندرار میمورد استفاده قبينی نتايج  انتخاب بهترين گزينه و پيش

سيستم اطالعات كارشناسی؛ جهت بکار بستن استدالالت انسانی طراحی شده . كند تصميمات استراتژيکی و تاكتيکی كمک می

 .است

شركت )مديران  گيري تأثير سيستم اتوماسيون اداري روي تصميم"، پژوهشی با عنوان (0102)درويش و همکاران  -

نتايج نشان داد، سيستم اتوماسيون بر افزايش صحت، درستی، دقت و همچنين مناسب و . انجام دادند "(هاي كشور فرودگاه

 . ها تأثير مثبت دارد گيري مديران و افزايش توانايی آن جا بودن تصميم به
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 اطالعات فناوري .باشد انسانی می منابع توسعه و اطالعات فناوري شامل حاضر تحقيق در موجود (متغيرهاي) پارامترهاي

 از جزيی رايانه بلکه نيست رايانه صرفاً اطالعات فناوري .است رايانه و اداري اتوماسيون اطالعات، هاي سيستم كاربرد به مربوط

 بگيريم، نظر در مثلثی را اطالعات فناوري اگر .است اطالعات فناوري به مربوط اجراي امور و سازي پياده براي نياز مورد وسايل

IS)را سيستم اطالعاتی  آن رأس سه
 

OA)اتوماسيون اداراي  ،(
 

CS)و سيستم هاي ارتباطی  (
 

دهند و ارتباط  تشکيل می (

IT) اين اجزاء، با هم به منزله فناوري اطالعات
 

 (.0131علی احمدي، )است  (

خدمت  و كاركنان ارتقاء روحيه و انسانی منابع توسعه عمليات، كارآيی جهت مهم كمک كننده يک اطالعاتی هاي سيستم

 سازمان رشد موجب مديران، اثربخشی گيري از تصميم پشتيبانی با همچنين. باشند می ها آن رضايت جلب و مشتريان به رسانی

 با كه صورت اين به است سازمان در اداري امور تسهيل منظور به رايانه اداري، كاربرد اتوماسيون .گردند می خدمات توسعه و

بهتر  كيفيت زمان، از بهتر استفاده پرسنل، فردي بازده افزايش يا و كاركنان تعداد كاهش با توأم نيروي كار از بهتر استفاده

 محور در اطالعات موجود از استفاده با اثربخشی بردن باال و افراد عملکرد كيفيت افزايش بهتر، گيري تصميم با مديريت

 و ها فعاليت با مرتبط روزانه اطالعات اداري، پردازش اتوماسيون هاي سيستم. گرديد ها مهارت توسعه باعث توان می سازمان،

 Excel, Wordچون؛  مختلفی افزارهاي نرم از ها سيستم اين در دارند، بر عهده را سازمانی هاي ساخت زير و اداري وظايف

,Power Point ,Access نام  به افزارها نرم اين از كامل مجموعه يک. شود می استفادهOffice راحتی به كه دارد وجود 

 برقراري جريان كارها، رديابی دانش، و ارتباطات در محدوديتی ديگر مکان، زمان، شبکه ارتباط سيستم از استفاده توان با می

 در كاركنان هاي مهارت توسعه و نهايت افزايش در و آن سرعت افزايش و كار انجام زمان كاهش باعث ... و ها كنفرانس ويدئو

 هاي مؤلفه و ابعاد داراي و باشد می وسيع و گسترده مفهوم بسيار يک انسانی منابع توسعه .گردد می خود به مربوط انجام

 باشد می نگهداشت و بهسازي و آموزش شغلی، ارتقاء انگيزش، جذب، شامل منابع انسانی توسعه جامع طرح و باشد می مختلف

 مختلفی هاي گردد مدل سازمان هاي مأموريت و اهداف كسب به منجر تا گيرد انجام مختلف ابعاد در بايد همچنين توسعه و

 .دارد وجود انسانی منابع توسعه براي

 

 تحقيق مفهومی مدل

 .باشد می 0 شکل بصورت پژوهش اين مدل

 

 
 (et al, 2003 Applegateبه نقل از) 0111مدل تحليلی پژوهش اقتباس شده از ونکاترامان،  -0شکل 

 
 

 تحقيق هاي فرضيه

 .دارد وجود دار معنی رابطه انسانی منابع توسعه و (IS)اطالعاتی  هاي سيستم بکارگيري بين
                                                           
1Informatiom System 
2 Office Automation 
3Communication System  
4Information Technology 
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  .دارد وجود دار معنی رابطه انسانی منابع توسعه و (OA)اداري  اتوماسيون از استفاده بين

 .دارد وجود دار معنی رابطه انسانی منابع توسعه و(CS)  ارتباطی هاي سيستم وجود بين

 

 مفاهيم تعريف

 سطح در .كرد تقسيم اجتماعی سطح و سازمانی سطح فردي، سطح به سه توان می را انسانی منابع توسعه :انسانی منابع توسعه

 خودكارآمدي، مانند مفاهيمی بررسی بر سطح تحليل اين. شود می تأكيد انسانی منابع توسعه انسانی هاي جنبه بر عموماً فردي،

 در گرفته انجام هاي پژوهش از زيادي بخش اساس، اين بر .پردازد می طريق انتظارات، از انگيزش و يادگيري انگيزه نفس، عزت

 را اين سطح عمده جريان دو .است گرفته شکل گرايانه انسان فلسفی رويکرد براساس انسانی منابع ي حوزه توسعه فردي سطح

 و تجزيه سازمانی سطح .كرد كار ذكر بازار براي ارزشمند هاي قابليت و ها شايستگی ي توسعه و فرد شخصی توسعه توان می

 و انسانی عملکرد براي را الزم محرك و زمينه راستا، در اين .دارد تأكيد انسانی منابع  توسعه سازمانی  جنبه بر عموماً تحليل،

 استفاده و وري بهره بهبود و تقويت حداكثري، منابع كسب انسانی منابع  توسعه اساس، هدف اين بر آورد می فراهم را سيستمی

 بايد منابع انسانی توسعه تحليل، و تجزيه از سطح اين در .است سازمانی اهداف تحقق براي كاركنان هاي از پتانسيل حداكثري

 انسانی منابع توسعه راستا، اين در .كند حمايت سازمانی اهداف تحقق از كه كند طراحی را اي توسعه مداخالت يا ها فعاليت

 انسانی منابع  توسعه سطح، اين در همچنين .است و سازمان نظام نيازهاي راستاي در خود هاي فعاليت كردن بومی به موظف

 اجتماعی سطح انسانی، منابع  توسعه در تحليل و تجزيه سوم سطح. است رويکرد سيستمی و سيستم مفاهيم به توجه نيازمند

همچنين  .كند  می تأكيد سازي شبکه تسهيل و ملی پذيري رقابت جامعه، توسعه بر انسانی منابع سطح، توسعه اين در .است

 افزايش و ملی پذيري بهبود رقابت جهت در انسانی سرمايه ي توسعه و آموزشی بندي بخش بر سطح، اين در انسانی منابع توسعه

 بر انسانی منابع توسعه تأثير توان می را تحليل و از تجزيه سطح اين در عمده جريان سه .دارد تمركز شهروندان زندگی كيفيت

 دانست يادگيرنده جوامع ايجاد و اقتصاد در انسانی و اجتماعی سرمايه بر تقويت انسانی منابع توسعه تأثير ملی، فرهنگ

(Garavan, 1991.) 
 متن، تصوير، صوت، از اعم نشر اطالعات و ذخيره سازماندهی، گردآوري، از؛ است عبارت اطالعات فناوري :اطالعات فناوري

 (.0131الوانی و تيمورنژاد، ) گيرد می مخابراتی صورت و اي رايانه ابزارهاي از استفاده با كه عددي و فنی

 با مرتبط اجزاء از اي مجموعه و نموده اطالعات فراهم يا داده سازمان، كاربران براي كه است سيستمی :اطالعاتی هاي سيستم

 توزيع و ذخيره پردازش، جمع آوري، سازمان، يک در كنترل گيري و تصميم از حمايت منظور به را اطالعات كه بوده هم

سيستم  :شوند می تقسيم ذيل دسته پنج به اطالعاتی هاي سيستم الودن، جين و كنت ديدگاه از(. 0177 دفت،) كند می

 .عالی پشتيبانی مديران سيستم و گيري تصميم پشتيبانی سيستم مديريت، اطالعات سيستم بر، دانش سيستم فرآيندكار،

 الکترونيک، تقويم الکترونيک، پست اسناد، پردازي، بازيافت واژه همچون متنوع امکانات ها سيستم اين :اداري اتوماسيون سيستم

 .نمايند می عرضه به كاربران را ...و كامپيوتري ويدئوئی، صوتی، پست

 امر اين شرط .است دقيق و سازگار موقع، به اطالعات دانش مناسب و صحيح تصميمات اخذ الزمه :ارتباطات هاي سيستم

 اختيارات و ها قضاوت افکار، حقايق، ارتباطات در .است مرتبط هاي كاردان سياست تدوين طريق از ارتباطات سيستم ايجاد

 يادداشت، ها، كنفرانس غيررسمی، و رسمی هاي مالقات تلفنی، و حضوري مکالمه ارتباطات شامل؛ شکل شوند، می مبادله

 و اينترانت هاي اينترنت، شبکه طريق از ارتباطات اينجا در منظور .است كامپيوتري هاي شبکه جداول، ها، ها، گزارش نامه

 .اكسترانت اينترانت، اينترنت، :شوند می تقسيم دسته سه به ارتباطی هاي سيستم .است اكسترانت

 و متصل هم به را اند دنيا پراكنده سراسر در كه كامپيوترها اي مجموعه كه است اي شبکه – ارتباطی سيستم يک :اينترنت

 (.0171راولی، )است  كرده فراهم را (غيره و افزاري سختامکانات  اطالعات، ها، برنامه) ها آن منابع از مشترك استفاده امکان

 در آيد، می بوجود شركت يا يک سازمان هاي داده به دسترسی امکان آن طريق از كه است سازمانی داخلی شبکه :اينترانت

 .است خصوصی شبکه يک اينترانت واقع
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 بين رابطه يا گويند گيرد، می قرار می شركت يا سازمان از بيرون كاربران اختيار در كه خصوصی هاي اينترانت به :اكسترانت

 (.0131رضائيان،) گويند می اكسترانت را اي شبکه بصورت ها اينترانت

 

 روش پژوهش

همچنين به لحاظ چگونگی اجرا و براساس . گيرد كاربردي قرار می-هاي توسعه اي اين پژوهش از لحاظ هدف در دسته پژوهش

مديران، حاضر را  قيتحق يجامعه آمار. اهداف پژوهش روش پيمايش براي دستيابی به اطالعات مورد نظر انتخاب شد

 011از فرمول كوكران با استفاده حجم نمونه آماري . ددادن ليتشکكارشناسان و رؤساي شعب منتخب بانک كشاورزي تهران 

بخش اول . جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شد. نمونه به شکل تصادفی ساده است ياعضا انتخاب. نفر برآورد شد

هاي  ت كه وضعيت شاخصاس( 0)تا بسيار كم ( 2)درجه اي ليکرت از بسيار زياد  2سؤال در قالب طيف  01پرسشنامه شامل 

كند  بررسی می( 0112كاالهان و داويال، ) I-Aتوسعه منابع انسانی را طبق مدل ( 0111لوما، )حاصل از رويکرد جامعه شناسی 

توان گفت پرسشنامه  بدين ترتيب می. گيرد سازي شده و مورد استفاده قرار می ، كه با نظر اساتيد و كارشناسان بومی(0شکل )

 .توايی و صوري برخوردار استاز روايی مح

 
 براي توسعه منابع انسانی  I-Aنماي تحليلی  -0شکل 

 

، كم (0)، خيلی كم (1)اي ليکرت؛ اين سيستم در اين بخش وجود ندارد  درجه 2سؤال در قالب طيف  02بخش دوم شامل؛ 

دهد  را در سازمان مورد سؤال قرار می هاي برگرفته از مدل فناوري اطالعات است كه شاخص( 2)و زياد ( 1)، تا حدودي (0)

توان  بدين ترتيب می. گيرد سازي شده و مورد استفاده قرار می كه اين بخش هم با نظر اساتيد و كارشناسان بومی(. 0جدول )

 .گفت پرسشنامه از روايی محتوايی و صوري برخوردار است

 
 
 
 
 
 

 هاي فناوري اطالعات ابعاد و شاخص. 0جدول 
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و براي كل پرسشنامه  302/1و براي بخش دوم  301/1رسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي بخش اول پايايی پ

توان گفت پرسشنامه از پايايی قابل قبول برخوردار  است می 7/1هاي بدست آمده باالي  از آنجا كه ميزان. بدست آمد 320/1

 .گيرد انجام می SPSSو آزمون همبستگی پيرسون با كاربرد نرم افزار  K-Sن ها با استفاده از آزمو تجزيه و تحليل داده. است

 

 ها يافته
 اسميرنوف-آزمون كلموگروف

 : باشد هاي صفر و يک به صورت زير می آورده شده است، در اين آزمون فرضيه -0نتيجه اين آزمون در جدول 

 
توزيع احتمالی مشاهدات نرمال است   

توزيع احتمالی مشاهدات نرمال نيست    
  

 

 نتايج آزمون كلموگروف اسميرنوف. 0جدول 

 نتيجه سطح معناداري آماره كلموگروف اسميرنوف متغير

هاي اطالعاتی سيستم  نرمال 16100 16111 

هاي اتوماسيون اداري سيستم  نرمال 16020 06107 

هاي ارتباطی سيستم  نرمال 16110 06013 

انسانیتوسعه منابع   نرمال 16030 06011 

اسميرنوف  -دهد كه بر اساس سطوح معناداري بدست آمده از آزمون كلموگروف نشان می -0نتايج بدست آمده در جدول 

در نتيجه فرضيه   و  بدست آمده 12/1ها، بيشتر از خطاي نوع اول  شود كه سطح معناداري براي تمامی متغير مشاهده می

 .پذيريم می 12/1مشاهدات را در سطح خطاي نوع اول بودن تمامی  نرمال

 
 
 
 
 

 تحليل همبستگی

 .دارد وجود دار معنی رابطه انسانی منابع توسعه و (IS)اطالعاتی  هاي سيستم بکارگيري بين: فرضيه اول
 

 انسانی منابع توسعه و اطالعاتی سيستم بکارگيري بين رابطه بررسی. 1جدول 

 انسانی منابع توسعه  

 0.516 ضريب همبستگی پيرسون هاي اطالعاتی سيستم
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 0.011 داري دو طرفه سطح معنی

 011 كل

انسانی مقدار  منابع توسعه اطالعاتی و هاي سيستم بکارگيري بين ارتباط شود، در بررسی می مشاهده 1 جدول در كه گونه همان

 توان درصد می12 اطمينان با و را رد كردفرض صفر  توان می بنابراين .باشد می 111/1داري  و سطح معنی 201/1همبستگی 

 به توجه با .دارد تاثير انسانی منابع توسعه اطالعاتی بر هاي عبارتی سيستم به .دارد وجود متغير دو بين داري معنی رابطه گفت

اطالعاتی توسعه  سيستم بهبود با يعنی است مستقيم متغير دو بين رابطه گفت توان می همبستگی ضريب عالمت بودن مثبت

 .يابد می ارتقاء نيز انسانی منابع


  .دارد وجود دار معنی رابطه انسانی منابع توسعه و (OA)اداري  اتوماسيون از استفاده بين: فرضيه دوم
 

 انسانی منابع توسعه اداري و سيستم اتوماسيون بکارگيري بين رابطه بررسی. 2جدول 

 انسانی منابع توسعه  

اتوماسيون اداريسيستم   

 0.625 ضريب همبستگی پيرسون

 0.000 سطح معنی داري دو طرفه

 100 كل

انسانی  منابع توسعه سيستم اتوماسيون اداري و بکارگيري بين ارتباط شود، در بررسی می مشاهده 2 جدول در كه گونه همان

درصد 12 اطمينان با و را رد كردفرض صفر  توان می بنابراين .باشد می 111/1داري  و سطح معنی 102/1مقدار همبستگی 

 .دارد تأثير انسانی منابع توسعه عبارتی سيستم اتوماسيون اداري بر به .دارد وجود متغير دو بين داري معنی رابطه گفت توان می

سيستم  بهبود با يعنی است مستقيم متغير دو بين رابطه گفت توان می همبستگی ضريب عالمت بودن مثبت به توجه با

 .يابد می ارتقاء نيز انسانی اتوماسيون اداري، توسعه منابع
 

 .دارد وجود دار معنی رابطه انسانی منابع توسعه و(CS)  ارتباطی هاي سيستم وجود بين: فرضيه سوم
 

 انسانی منابع توسعه و سيستم ارتباطی بکارگيري بين رابطه بررسی. 2جدول 

 انسانی منابع توسعه  

 ارتباطیهاي  سيستم

 0.532 ضريب همبستگی پيرسون

 0.000 سطح معنی داري دو طرفه

 100 كل

انسانی مقدار  منابع توسعه سيستم ارتباطی و بکارگيري بين ارتباط شود، در بررسی می مشاهده 2 جدول در كه گونه همان

 توان درصد می12 اطمينان با و رد كردرا فرض صفر  توان می بنابراين .باشد می 111/1داري  و سطح معنی 210/1همبستگی 

 به توجه با .دارد تأثير انسانی منابع توسعه عبارتی سيستم ارتباطی بر به .دارد وجود متغير دو بين داري معنی رابطه گفت

سيستم ارتباطی، توسعه  بهبود با يعنی است مستقيم متغير دو بين رابطه گفت توان می همبستگی ضريب عالمت بودن مثبت

 .يابد می ارتقاء نيز انسانی منابع
 

 گيري نتيجه

 :شود ها ارائه می اي از يافته در اينجا خالصه

داري  و سطح معنی 201/1انسانی مقدار همبستگی  منابع توسعه اطالعاتی و هاي سيستم بکارگيري بين ارتباط در بررسی

 .دارد وجود متغير دو بين داري معنی رابطه گفت توان درصد می 12 اطمينان با بنابراين .بود 111/1

داري  و سطح معنی 102/1انسانی مقدار همبستگی  منابع توسعه سيستم اتوماسيون اداري و بکارگيري بين ارتباط در بررسی

 .دارد وجود متغير دو بين داري معنی رابطه گفت توان درصد می12 اطمينان با بنابراين .بود 111/1
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 111/1داري  و سطح معنی 210/1انسانی مقدار همبستگی  منابع توسعه سيستم ارتباطی و بکارگيري بين ارتباط در بررسی

 .دارد وجود متغير دو بين داري معنی رابطه گفت توان درصد می 12 اطمينان با بنابراين .بود

 پيشنهادات

 :شود می پيشنهاد اول، فرضيه تأييد به توجه با

 با تا نموده را بروز ها آن بايد سازمان هستند، تحول و تغيير حال در همواره اطالعاتی هاي سيستم اينکه به توجه با -0

 .شوند واقع مؤثر انسانی منابع توسعه در جديدشان هاي قابليت

 كاركنان به مستمر به طور ها سيستم اين شود می پيشنهاد اطالعاتی هاي سيستم كاربري خاص هاي پيچيدگی به توجه با -0

 هاي سايت وب و الکترونيکی هاي خبرنامه آموزش مانند؛ نوين ابزارهاي از توان می منظور همين به كه شوند داده آموزش

 .شود استفاده اي رسانه چند بصورت آموزشی

 

 :شود می پيشنهاد دوم، فرضيه تأييد به توجه با

 سيم، بی خانه، تلفن جديدتر هاي فاكس، سيستم هم امکاناتی از و سمينارها و جلسات برگزاري براي ويدئوكنفرانس امکانات از

 موجبات تا شود استفاده از پيش بيش الکترونيک پست و جديد دبيرخانه افزاري نرم هاي سيستم از نيز و الکترونيکی بايگانی

 .گردد سازمان فراهم انسانی منابع بيشتر توسعه

 :شود می پيشنهاد سوم فرضيه تأييد به توجه با

 استانی كل ادارات بين و شبکه اينترنت داخلی، شبکه مثل ارتباطی هاي سيستم هاي ساخت زير توسعه به ملزم را خود سازمان

 .گردد فراهم سازمان انسانی منابع بيشتر توسعه موجبات تا بداند آينده در

 منابع
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