
 
 

 29 زمستان، 6، شماره دومفصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال 
 593 تا 501صفحات  

حوزه منابع انسانی  یا فناوری اطالعات بر رفتار حرفه تأثیر
 استانداری تهران

    رحیم قربانی
 سارا آهنگر

 چكیده

 ی ایرانی تأثیرها ی موضوعاتی است که بر بیشتر سازمانا فناوری اطالعات و رفتار حرفه
گذاشته است و اگر چه در مورد هر یک از این دو موضوع، تحقیقاتی گسترده در سراسر 

 تأثیردنیا انجام گرفته است، اما تحقیقات تجربی اندکی در مورد ارتباط بین این دو، به ویژه 
فناوری  تأثیراین تحقیق  ای حوزه منابع انسانی وجود دارد. وری اطالعات بر رفتار حرفهفنا

مورد بررسی قرار منابع انسانی استانداری تهران، ی حوزه ا اطالعات را بر رفتار حرفه
 .دهد می

ی و میدانی است. روش پژوهش در این ا ق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانهتحقی
. همچنین این تحقیق بر حسب هدف باشد می "پیمایشی"با تکنیک  "کمی "روش مطالعه 

پژوهش از ابزار گیرد. الزم به ذکر است در این  جای می "کاربردی"ر گروه تحقیقات د
 وری اطالعات استفاده شده است.نامه برای گردآ پرسش

های مختلف رفتار  حاصله از تحقیق، فناوری اطالعات بر شاخص نتایج بر اساس
صورت که بکارگیری فناوری ات متفاوتی دارد. بدین تأثیرای حوزه منابع انسانی  حرفه

طات خارج از سازمان و سطح ارتبا سطح استقالل اطالعاتی ،، سطح پاسخگویی اطالعات
ی ها ای بر فعالیت قابل مالحظه تأثیروری اطالعات، ولی بکارگیری فنادهد،  را افزایش می

 ارد.ساز( ندآفرین ) دگرگونتحول
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ای در مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع  فناوری اطالعات، رفتار حرفه واژگان کلیدی:
 ساز(، مدیریت منابع انسانی الکترونیک.آفرین )دگرگونی تحولها  نسانی، فعالیتا

 
  



  601..  .یا اطالعات بر رفتار حرفه یفناور تأثیر

 مقدمه

ی بسیاری از قبیل ها  ها با چالش تر کسب و کار ها یا به عبارت گسترده وزه سازمانامر 
مواجه تغییرات فناوری و ... شدن، زنجیره ارزش برای رقابتی شدن کسب و کار، ینهاج

ی مناسب ها  صدد ایجاد بستربتی، الزم است درو با توجه به محیط رقا( 8811اند )الریچ، ه شد
نسانی موجب تغییر برای مدیریت اثربخش منابع انسانی باشند. این تغییرات در حوزه منابع ا

ها برای ایفای هر   از این رو، آن ع انسانی شده است.ی منابا های افراد حرفه  نقشانتظارات و 
ی جدیدی مجهز کنند تا بتوانند ها  هایشان باید خود را به شایستگی  تر نقشچه اثربخش

چنین ارتقاء ها و هم  طرف دیگر، هر فرد برای ایفای نقشآفرینی کنند. از همواره ارزش
یی دارد. با ظهور ها ی خود نیاز به استفاده از ابزارها  ها و شایستگی  ناییها، توا  سطح مهارت

فناوری مبتنی بر وب، مفهوم جدید مدیریت منابع انسانی الکترونیکی به عرصه منابع انسانی 
ی منابع انسانی ا بستر مناسبی را برای افراد حرفه وارد شد. مدیریت منابع انسانی الکترونیک،

شود  ها می  های آن  ها و ایفای اثربخش نقش  ه موجب ارتقای شایستگیکند ک د میایجا
 تأثیرانسانی، بررسی  رو، با ورود این مفهوم به عرصه مدیریت منابع(. از این8811)اولریش، 

باشد.  کند، که مسئله اصلی این تحقیق می گری منابع انسانی اهمیت پیدا می یا بر حرفه  آن
تی و بر ی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را به درسها باید ابزار به همین دلیل هر سازمان

چه . چنانقرار دهد ها  انسانی فراهم کند و در اختیار آنی منابع ا های افراد حرفه اساس نیاز
ده سازد، مدیریت منابع انسانی الکترونیک را برآورهای  ای  به ابزار سازمان نیاز افراد حرفه

تر  خود را به طور اثربخشهای  و نقش ی خود را ارتقاء دهندها  ایستگیتوانند ش ها می آن
دهنده اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع و این موضوع به بهترین وجه نشان ایفا کنند

العات به خواهیم بدانیم که بکارگیری فناوری اطما در این پژوهش می ،. در واقعباشد می
؟ دارد تأثیرو مدیران حوزه منابع انسانی در یک سازمان  ی کارکنانا میزان بر رفتار حرفهچه

میزان بر سطح عات به چهبکارگیری فناوری اطالو این بدان معنی است که بدانیم 
برقراری روابط خارج از سازمان کارکنان و و توانایی  سطح استقالل اطالعاتیپاسخگویی، 

بکارگیری فناوری اطالعات به و همچنین  دارد؟ تأثیرمدیران منابع انسانی در یک سازمان 
  دارد؟ تأثیرآفرینی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان چه میزان بر سطح تحول
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 ای منابع انسانی در گذر تاریخ فناوری اطالعات و رفتار حرفه

گونه که گفته شد تحقیقات زیادی در سراسر دنیا در مورد بکارگیری فناوری همان 
مختلف بهبود سازمان انجام شده است، ولی در کمتر های  آن بر متغیر تأثیراطالعات و 
ی حوزه منابع انسانی پرداخته ا ری فناوری اطالعات بر رفتار حرفهبکارگی تأثیرتحقیقی به 
ی اطالعاتی و ارتباطی را بر روی رفتار و ها أثیر فناوریتعدادی از محققین تشده است. 

 اند.  ر سازمانی مورد آزمایش قرار دادهساختا
« بررسی و طراحی سطوح سیستم اتوماسیون»در تحقیقی با عنوان  4002در سال  1کای 

-سیستم اتوماسیون به منظور بهینه اخیراً طراحی ه کالیفرنیا چنین ابراز می نماید:در دانشگا

، نیروی انسانی و زمان، بیشتر ها جویی هزینه و سطوح مختلف اداری در صرفه ها سازی کار
وری را افزایش نماید و بهرهیو بیشتر می شود. اتوماسیون انجام امور خدماتی را تسهیل م

های سیستم  مودار فعالیتنترسیم و ها  دستورالعملآیند اتوماسیون مستلزم تهیه دهد. فر می
 .باشد می

شود و براساس آن طراحی سیستم اتوماسیون براساس رفتار و عملکرد نظام ایجاد می 
 (4002پذیرد. )کای، ی مختلف ساختاری سیستم صورت میها یندفرا

ی مختلف ها ارزیابی عملکرد سیستم»، در تحقیقی با عنوان  4008در سال  گالستر 
اه کاتولیک در دانشگ« وماسیونمرکب انسانی ـ ماشینی در مراحل و سطوح چندگانه ات

ی پیچیده سطح باال مستلزم ها نماید. معرفی اتوماسیون در سیستمآمریکا چنین ابراز می
 باشد.شناخت اصول طراحی چندگانه آن نظام می

-تواند بر تصمیممی ITبه تئوری سازمان نظر افکنده است و روشی که از طریق  2هوبر 

-انعطاف ،4و اسمیت 3گذارد را مطرح کرده است. مالونهگیری و طراحی سازمان تأثیر 

اند و ه تعریف کرد« پذیریانطباق»و « پذیریآسیب»پذیری سازمانی را در واژگانی همچون 
پذیری را از طریق کاهش هزینه آمد تکنولوژی، آسیباند که با اجرای کار ه پیشنهاد کرد

ی سازگاری ها از طریق کاهش هزینه پذیری راص مورد انتظار به حداقل و انطباقنواق
ی ها سیر تکاملی ساختار 6و میلر 5( اما دیبرل p. 29 ,8991 ,باینسافزایش خواهند داد )

چنین  8ول شماره بنا بر جدسازمانی در بطن تغییرات محیطی ناشی از فناوری اطالعات را 

                                                                                                                             
1- Kai 
2- Huber 
3- Malone 
4- Smith 
5- Dibrell 
6- Miller 



  602..  .یا اطالعات بر رفتار حرفه یفناور تأثیر

 بیان داشته اند:

  مانیی سازها شرایط محیطی و سیر تكاملی ساختار 5جدول 

 (Dibrell & R. Miller, 9009, p. 696مأخذ : )

 5210-5260 5220-5280 5280-هم اکنون  آینده
 

عدم اطمینان ه دور
 افزاینده

 عدم اطمینان هدرج دورة ثبات گذار هدور عدم اطمینان هدور

 سادهساده در مقابل غیر افقیـ پردازش عمودی  پردازش افقی ایپردازش شبکه
پردازش سیر تکاملی 

 اطالعات

 فرم بوروکراتیک فرم ماتریسی فرم شبکه ای فرم مجازی
سیر تکاملی 

 ی سازمانیها طراحی

 تحقیق نظری چارچوب

 سال در نیوجرسی در دانشگاه همکارانشان و گاردنر پروفسور توسط که پژوهشی در 

 منابع کارکنان حوزه ی(ا بر رفتار کاری) حرفه فناوری اطالعات ثیرأت پذیرفت، انجام 4008

  .پذیرفت انجام شرح زیر به تحلیلی مدلی قالب در انسانی
 از اطالعات، جذب با تواندمی منابع انسانی، یها  فعالیت اتوماسیون:  پاسخگویی افزایش

 ایجاد به منجر باشد و گذاراثر انسانی منابع مدیران وظایف بر فکری تمرکزی و یها کار

 از. شود کاریشان وظایف دیگر به برای پرداختن انسانی کارکنان منابع نزد بیشتری زمان

 گیرد، این می قرار استفاده مورد وسیعی و شمار بی به صورت فناوری اطالعات که جاییآن

 این آنان به سازد، قادر اطالعات بیشتر به دسترسی در را انسانی منابع کارکنان تواند می امر

 به قادر را آنان و باشند مدیران و کارمندان االتؤبه موقع س جوابگوی که دهد می را اجازه

 .کند به طور خودکار شانوظایف فصل و حل و اداره در بیشتری درایت کفایت و
 در توانندمی انسانی منابع کارکنان است که این از حاکی گرفته انجام یها پژوهش

منابع  مدیران رو،این از باشند. تر کفایت با و تر مناسب ی خودکار،ها ابزار با یشانها کار
 آوردن بدست و آمدهپیش االتؤس به سریع پاسخ دادن جوابگویی، به قادر انسانی

 تواندمی اطالعات فناوری از استفاده بر پاسخگویی، هستند. عالوه بیشتر دقیق اطالعات

. انسانی شود کارکنان منابع برای اطالعات بودن درك قابل و وضوح، شفافیت باعث
پاسخگویی کارکنان  افزایش اطالعات باعث فناوری از استفاده که گفت توانمی بنابراین
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 شود. می انسانی منابع و مدیران
 اطالعات این از وانندت می انسانی منابع اطالعات، درآوردن نظم به با اطالعاتی: استقالل

 به اطالعات فناوری نمایند. ارزیابی نبودند، دسترس در قبالً که را اطالعاتی و کنند استفاده

 تواندمی انسانی منابع نتیجه در کند،می کمک اطالعات این بندی دسته و آوریجمع

 در، مثال به عنوان کنند. نمی رداریب بهره فناوری این از که باشد کسانی از تر مستقل

-می بیشتری گیریتصمیم قدرت میانی مدیران به اطالعات فناوری شد معین مطالعاتی

 یافتند دست موضوع این منابع انسانی به دیگری، مطالعات. در (1،8991دهد)ففرو دبلبیسی

 انحرافی عوامل برد،می باال گیریتصمیم برای را آنان نفس به اعتماد اطالعات فناوری که

دهد  می افزایش بسیار سازمان در را آنان نقش و برد، می بین از را گیریتصمیم در
 فناوری بکارگیری و استفاده که توان گفت می (. بنابراین2،8911)بوچانان و کالمن

 و اطالعاتی استقالل در را ها آن تواند می انسانی مدیران و کارکنان منابع توسط اطالعات
 .نماید کمک دلخواه انتخاب اطالعات

 در اطالعات فناوری از استفاده که میزانجا آن از :سازمان از خارج ارتباطات افزایش

 ایجاد افزایش برای بیشتری امکان انسانی منابع مدیران است، کارکنان و افزایش حال

 است اطالعات ممکن فناوری سیستم دارند. بیرونی و خارجی منابع طریق فرصت از

 منابع وها  سازمان از که بدهد را اجازه کارکنان این به و کرده وصل اینترنت به را سازمانی

 در آن شرکت ماندنباقی برای این اطالعات که ،بپردازند آوری اطالعاتی جمع به دیگر

 و کارکنان منابع مدیران ،و اطالعاتها  نیاز به داده با افزایش باشد. شاننیازمورد  صنعت

پذیر  انعطاف ،محاسبه نشدهاتفاقات  و نشده بینی پیش تغییرات برابر در توانندانسانی می
کارکنان و  تواند می اطالعات از فناوری استفاده بنابراین.  (3،8991ایوانزباشند)بهرامی و 

 .نماید قادر سازمانیبرون ارتباطات و ها لینک از استفاده بیشتر به را انسانی منابع مدیران

 وقت فناوری اطالعات، از وسیع استفاده با ساز(:آفرین )دگرگونتحول  های فعالیت

 روی و دهند تخصیص دیگرشان یها فعالیت به ماند تا می باقی انسانی منابع برای بیشتری

 انسانی منابع که مدیران است این بر انتظار شوند. متمرکز خود تجاری یها و کار عملیات

 تغییر و استراتژی پیشرفت یها  بیانیه سازمان، حضور در برای را بیشتری وقت باشند قادر

 و گذارندمی سازمان مستقیمی بر ثیرأت ساز ندگرگو یها فعالیت این نمایند. سازمانی صرف
 این مدیران به اطالعات فناوری از استفاده کنند.کمک می پیشرفت مختلف یها  جنبه به

                                                                                                                             
1-  Pfeffer&Leblebici 
2- Buchanan&McCalman 
3- Bahrami&Evans 
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 فناوری صرف کنند. سازمان بهبود و تالش برای را بیشتری وقت که دهدمی را اجازه

 یا حرفه به طور توانندمی و کندمی سازمان تبدیل شریک استراتژی به را مدیران اطالعات،
 اطالعات فناوری بنابراین .(1،8991نمایند )اولریچ اداره و مدیریت را سازمان انسانی منابع

 صرف را بیشتری وقت تا و کندمی فراهم منابع انسانی مدیران برای را امکان این

 نمایند. سازمانی کالن اهداف و استراتژی با ی مرتبطها فعالیت
-8)شکل  ذیل این تحقیق بر اساس نظریه پروفسور گاردنر و همکاران مدل تحلیلی در 

 آزمایی نظریه مذکور پرداخته شد. ارائه گردید و به نظریه (8
+

 

 ی تحقیقها  فرضیه

سانی و بر اساس ی حوزه منابع انا فناوری اطالعات بر رفتار حرفه تأثیربه منظور بررسی  
 زیر در نظر گرفته شده است.ی ها  مدل تحلیلی فرضیه

ی کارکنان و مدیران حوزه ا یری فناوری اطالعات و رفتار حرفهبین بکارگ فرضیه اصلی:
 داری وجود دارد.انسانی در یک سازمان رابطه معنا منابع

                                                                                                                             
1- Ulrich 
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 فرعی:های  فرضیه
 بین بکارگیری فناوری اطالعات و افزایش سطح پاسخگویی کارکنان و مدیران منابع -

 داری وجود دارد.ک سازمان رابطه معناانسانی در ی

بین بکارگیری فناوری اطالعات و افزایش سطح استقالل اطالعاتی کارکنان و مدیران  -
 منابع انسانی در یک سازمان رابطه معناداری وجود دارد.

بین بکارگیری فناوری اطالعات و افزایش سطح توانایی کارکنان و مدیران منابع انسانی  -
 ط خارج از سازمان رابطه معناداری وجود دارد.در برقراری رواب

آفرینی کارکنان و مدیران منابع انسانی  رگیری فناوری اطالعات و سطح تحولبین بکا -
 در یک سازمان رابطه معناداری وجود دارد.

 تحقیق انجام روش

والً محققان در خصوص تعریف و معم شود میمتعددی برای تحقیق بکار برده های  روش
های  بندینظر نداشته و بر این اساس تقسیم، اتفاقتحقیقهای  انواع روشمشخص از 

ترکیبی از تحقیق الزم بذکر است تحقیق حاضر . عمل آمده استهمتفاوتی از آن ب
ی ها ی اعم از کتابا گیری از اسناد کتابخانه با بهره است. در ابتدا ی و میدانیا کتابخانه

معتبر علمی پیرامون های  و سایت ها  تین از کتابخانهقاالت فارسی و الفارسی و التین، م
ی کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی ا های حرفه آن بر رفتار تأثیروری اطالعات و فنا

ی تهیه و بین کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی ا نامه تدوین و سپس بر اساس آن پرسش
 د.شی مرتبط توزیع ها استانداری تهران و سازمان

و از نظر شیوه اجرا  روش کمی است با تکنیک پیمایشیروش پژوهش در این مطالعه 
فناوری اطالعات را به عنوان  تأثیرتا  دنبال آن هستیمباشد. چرا که در آن به همبستگی می

 کارکنان به عنوان متغیر وابسته بررسی کنیم.ای  متغیر مستقل بر رفتار حرفه
. زیرا در این گیرد می کاربردی جایاین تحقیق بر حسب هدف در گروه تحقیقات        

ای کارکنان و مدیران  فناوری اطالعات را بر رفتار حرفه تأثیرتحقیق به دنبال آن هستیم که 
و ارتباطات خارج از حوزه منابع انسانی از لحاظ سطح پاسخگویی، استقالل اطالعاتی 

 ی را مورد ارزیابی قرار دهیم.آفرین سازمان وتحول

 ابزار جمع آوری اطالعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه

در خصوص یران و کارشناسان ارشد استانداری و حوزه ستادی آن با تعدادی از مد 
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سئواالت مصاحبه  انجام پذیرفت که و نحوه طراحی آن نامه پرسشترکیب و شمای کلی 
نامه تحقیق  ه طراحی پرسشو سئواالت تحقیق قرار داشته و منجر بها  در قالب کلی فرضیه

تحقیق حاضر تلفیقی از مطالعات نظری ادبیات تحقیق و استفاده از  نامه شده است. پرسش
و مصاحبه با تعدادی از مدیران و  ها  قیقات حاضر برای بدست آوردن شاخصتح

نامه و نحوه طراحی آن  پرسششد در خصوص ترکیب و شمای کلی کارشناسان ار
باشد، که از لحاظ روایی و پایایی نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب که چون  می

برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است لذا پایایی  نمونه آماری این پژوهش دقیقاً
نامه از طریق استناد به  ن پرسشقق ساخت بودو با توجه به مح أیید بودهنامه مورد ت پرسش

نامه نیز افزایش یافته  یید متخصصین امر و تحقیقات مشابه انجام پذیرفته، روایی پرسشتأ
 است.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سطوح مختلف حوزه منابع انسانی  
انداری تهران و و کارشناسان( است که در است ها )مدیران، معاونین، روسای گروه

به صورت باشد و  مینفر 864ی تابعه مشغول به کار هستند که شامل ها فرمانداری
 864لذا حجم نمونه برابر با جامعه آماری یعنی  .شده استگیری تمام شماری انجام  نمونه

این  و دقت در نتایج، نفر در نظر گرفته شده است که به دلیل کم بودن تعداد جامعه آماری
 .جام شده استکار ان

 ها تحلیل داده 

که  شود میمشاهده ( 4)جدول شماره  نامه پرسشبر اساس اطالعات استخراج شده از  
سال و  40تا  88نفر( دارای سابقه کاری بین  66% )2811که بیشترین درصد پاسخگویان 
سال در  80نفر( دارای سابقه کاری بیش از  819% )8همچنین کمترین پاسخگویان 

 نامه پرسشواالت ئ. با توجه به اینکه اکثر سباشند میی تابعه ها استانداری تهران و فرمانداری
د از بکارگیری فناوری را قبل از بکارگیری فناوری اطالعات با بعها  میزان شاخص
سال است که اتوماسیون  1حدود  ها سنجد و در استانداری و فرمانداری اطالعات می

نتیجه گرفت که اکثر پاسخگویان شرایط قبل و بعد  توان می ،یکپارچه اجرا شده است
 ند.ا ه اطالعات را در کار خویش درك کردبکارگیری فناوری 
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 ها توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در استانداری و فرمانداری .9جدول

 درصد فراوانی 

 سال 80کمتر از 
 سال 88-40
 سال 48-80

 سال 80باالتر از 

 مجموع

11 
66 
86 
8 

811 

8611 
2811 
8916 
819 
800 

 آمار توصیفی

 :ی تحقیقها ریمتغ بودن نرمالی برا اسمیرنوفـ  کولموگروف آزمون
 .شود ها پرداخته می ی نرمال بودن متغیری پژوهش در ابتدا به بررسها  برای آزمون فرضیه

گیرد که نتایج آن  می قراری بررس مورد ی تحقیقها  ریمتغی برا شرط نیا ابتدا در ،نیبنابرا
 مالحظه می گردد. 8در جدول شماره 

 ی تحقیقها متغیر بودن نرمالی برا اسمیرنوفـ  کولموگروف آزمون .3جدول

 
فوق  جدول در اسمیرنوف ـ کولموگروف آزمونی داریمعن سطح که نیا به توجه با 

فوق های  متغیر عیتوز که شود می جهینت است، 0/  01 از شتریب پژوهش،های  برای متغیر
 عیتوز که میریگیم جهینت نیبنابرا. است نداشته نرمال عیتوز بای معنادار ذکر تفاوتال

 
 میانگین تعداد ها شاخص 

انحراف 
 معیار

Z 
-کولموگروف
 اسمیرنوف

P-value 

قبل از 
استفاده 

از 
 فناوری

 0/  019 8/  016 0/  91 4/  2 811 پاسخگویی
 0/  421 8/  119 8/  91 9/  06 811 استقالل اطالعاتی

ارتباطات خارج از 
 سازمان

811 04  /1 14  /8 99  /8 421  /0 

 0/  889 8/  141 8/  08 86/  1 811 رفتار حرفه ای
 0/  426 8/  814 2/  16 81/  86 811 آفرینی کارکنانتحولهای  فعالیت
بعد از 
استفاده 

از 
 فناوری

 0/  011 8/  49 0/  96 4/  64 811 پاسخگویی
 0/  811 8/  108 4/  88 9/  99 811 استقالل اطالعاتی

ارتباطات خارج از 
 سازمان

811 26  /6 99  /8 101  /8 848  /0 

 0/  206 8/  691 8/  19 81/  11 811 ایرفتار حرفه
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 .است بوده نرمال ی تحقیقها متغیر
برحه زمانی ) قبل از استفاده  اول تا سوم که در دوهای  االت فرضیهؤبا توجه به ماهیت س 

از فناوری اطالعات( صورت پذیرفته و در واقع از فناوری اطالعات و بعد از استفاده 
برای سنجش استفاده   1دو گروه مستقل Tباشد از آزمون االت بصورت زوج پرسش میسؤ

 شده است.
ی کارکنان و مدیران حوزه ا رفتار حرفهیری فناوری اطالعات و فرضیه اصلی: بین بکارگ

 منابع انسانی در یک سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.

ای  مستقل قبل و بعد از استفاده از فناوری اطالعات و رفتار حرفه Tآزمون  .4جدول 
 کارکنان و مدیران

 tآماره  میانگین تعداد متغیر 
درجه 
 آزادی

P-value 

استفاده از 
فناوری 
 اطالعات

همگنی 
 واریانس

 86/  1 811 قبل
1  /1- 882 000  /0 

 81/  11 811 بعد
ناهمگنی 
 واریانس

 86/  1 811 قبل
--- --- --- 

 81/  11 811 بعد

 
و  -T ،1  /1با توجه به میزان آماره شود،  مالحظه می 2همانگونه که در جدول شماره  

، یعنی شود می، فرض صفر رد 01/0کمتر از    p-valueدر سطح   882درجه آزادی 
ی کارکنان و ا اوری اطالعات نسبت به رفتار حرفهمیانگین نمرات قبل و بعد استفاده از فن

از فناوری اطالعات و رفتار  در یک سطح نیست. بنابراین بین قبل و بعد از استفاده مدیران
ی ارائه ها د دارد. با توجه به میزان میانگینی کارکنان و مدیران تفاوت معناداری وجوا حرفه

  .باشند میبعد از استفاده از فناوری اطالعات دارای میانگین باالتری  شود میشده، مشاهده 
فرضیه فرعی اول: بین بکارگیری فناوری اطالعات و افزایش سطح پاسخگویی کارکنان و 

 .وجود داردمدیران منابع انسانی در یک سازمان رابطه معنا داری 
با توجه به ماهیت این متغیر، که به بررسی قبل و بعد از بکارگیری پرداخته است و همچنین 

ه بیان نتایج آن مستقل استفاده شده است. در ادامه ب Tآزمون ، از ها نرمال بودن متغیر
 پرداخته شده است.

  

                                                                                                                             
1- Paired-Sample- TTest 
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 پاسخگویی مستقل قبل و بعد از استفاده از فناوری اطالعات و Tآزمون  .1جدول 

 tآماره  میانگین تعداد متغیر 
درجه 
 آزادی

P-value 

استفاده از 
فناوری 
 اطالعات

همگنی 
 واریانس

 4/  2 811 قبل
9  /888- 882 022  /0 

 4/  64 811 بعد
ناهمگنی 
 واریانس

 4/  2 811 قبل
--- --- --- 

 4/  64 811 بعد

 
 -T ،9  /888با توجه به میزان آماره شود،  مالحظه می 1گونه که در جدول شماره همان 

یعنی  شود می، فرض صفر رد 01/0کمتر از    p-valueدر سطح   882و درجه آزادی 
در یک سطح  میانگین نمرات قبل و بعد استفاده از فناوری اطالعات نسبت به پاسخگویی

ستفاده از فناوری اطالعات و پاسخگویی تفاوت معناداری نیست. بنابراین بین قبل و بعد از ا
بعد از استفاده از  شود میی ارائه شده، مشاهده ها وجود دارد. با توجه به میزان میانگین

 .باشند میفناوری اطالعات دارای میانگین باالتری 

و  فرضیه فرعی دوم: بین بکارگیری فناوری اطالعات و سطح استقالل اطالعاتی کارکنان
 مدیران حوزه منابع انسانی در یک سازمان رابطه معناداری وجود دارد.

مستقل قبل و بعد از استفاده از فناوری اطالعات و سطح استقالل  Tآزمون  .6جدول 
 اطالعاتی کارکنان و مدیران

 
 tآماره  میانگین تعداد متغیر

درجه 
 آزادی

P-value 

استفاده از 
فناوری 
 اطالعات

 همگنی
 واریانس

 9/  06 811 قبل
01  /2- 882 000  /0 

 9/  99 811 بعد
ناهمگنی 
 واریانس

 9/  06 811 قبل
--- --- --- 

 9/  99 811 بعد

 
و  T ،9  /888با توجه به میزان آماره شود،  مالحظه می 6گونه که در جدول شماره همان 

یعنی  ،شود می، فرض صفر رد 01/0کمتر از    p-valueدر سطح   882درجه آزادی 
میانگین نمرات قبل و بعد استفاده از فناوری اطالعات نسبت به سطح استقالل اطالعاتی 

در یک سطح نیست. بنابراین بین قبل و بعد از استفاده از فناوری  کارکنان و مدیران
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ی وجود دارد. با اطالعات و سطح استقالل اطالعاتی کارکنان و مدیران تفاوت معنادار
بعد از استفاده از فناوری  ،ها شاخص شود میی ارائه شده مشاهده ها توجه به میزان میانگین

  .باشند میاطالعات دارای میانگین باالتری 
فرضیه فرعی سوم: بین بکارگیری فناوری اطالعات و سطح توانایی کارکنان و مدیران 

ارج از سازمان در یک سازمان رابطه معناداری حوزه منابع انسانی در برقراری ارتباطات خ
 وجود دارد.

مستقل قبل و بعد از استفاده از فناوری اطالعات و سطح توانایی  Tآزمون  .2جدول 
 کارکنان و مدیران در برقراری ارتباطات خارج از سازمان

 tآماره  میانگین تعداد متغیر 
درجه 
 آزادی

P-value 

استفاده از 
فناوری 
 اطالعات

همگنی 
 واریانس

 1/  04 811 قبل
--- --- --- 

 6/  26 811 بعد
ناهمگنی 
 واریانس

 1/  04 811 قبل
1  /6- 2  /801 000  /0 

 6/  26 811 بعد

 
و  -T ،1  /6با توجه به میزان آماره شود،  مالحظه می 1گونه که در جدول شماره همان 

، یعنی شود می، فرض صفر رد 01/0کمتر از    p-valueدر سطح   801/  2درجه آزادی 
میانگین نمرات قبل و بعد استفاده از فناوری اطالعات نسبت به سطح توانایی کارکنان و 

در یک سطح نیست. بنابراین بین قبل و بعد از استفاده از فناوری اطالعات و سطح  مدیران
ی ارائه ها دارد. با توجه به میزان میانگینتوانایی کارکنان و مدیران تفاوت معناداری وجود 

  .باشند میبعد از استفاده از فناوری اطالعات دارای میانگین باالتری  شود میشده، مشاهده 
آفرینی کارکنان و رم: بین بکارگیری فناوری اطالعات و سطح تحولهافرضیه فرعی چ

 رد. مدیران منابع انسانی در یک سازمان رابطه معناداری وجود دا
آفرینی(، برای سنجش آن در بین کارکنان و لفه این فرضیه ) تحولؤبا توجه به ماهیت م 

االتی در یک ؤآفرینی، سمربوط به سنجش میزان تحولهای  مدیران، با استفاده از شاخص
با توجه به ماهیت دیگر بود. لذا های  لفهؤاالت مؤبرحه زمانی مطرح شد که متفاوت با س

استفاده شده است. در ابتدا به بیان تعریف ای  تک نمونه Tآزمون ضیه، از االت این فرؤس
 :شود میمختصری از این آزمون پرداخته 

ی روشی است که در آن امکان مقایسه میانگین با یک عدد ثابت ا هتک نمون Tآزمون  
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تفاوت دهد که آیا میانگین مربوطه با آن عدد ثابت وجود دارد، نتیجه این آزمون نشان می
 که نتایج حاصل از آن در جدول زیر آورده شده است. یا خیر؟ دارد داریمعنی

 آفرینی کارکنانتحولهای  فعالیتی ا هنمونتک Tآزمون  .8جدول 

 متغیر
تعداد 
 نمونه

حد 
 متوسط

 
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

مقدار 
T 

درجه 
 آزادی

p-
value حد باال 

حد 
 پایین

های  فعالیت
تحول 
 آفرینی

811 81 86  /81 16  /2 
22  /
0 

811 
668  /
0 

111/0- 112/0 

       
های  در فعالیت دهندگانمیانگین نمره پاسخ (1)جدول شماره مطابق با جدول فوق     

( به شکل معناداری باالتر نیست. 81آفرینی کارکنان از متوسط نمره این مؤلفه )عدد تحول
کارکنان در حد متوسط قرار  آفرینتحولهای  فعالیتمعنی این یافته آن است که میانگین 

چنین نتیجه گرفت که بکارگیری فناوری اطالعات تا حد بسیار  توان میدارد. بنابراین 
گذار بوده  تأثیردر حد متوسط  گذار نبوده و تقریباًتأثیرآفرین تحولهای  فعالیت زیادی بر

 است. 

 گیریبندی و نتیجهجمع

شود  تا با محک  ق تلقی میترین بخش تحقیمایه و مهمهر تحقیق، جان یها نتایج و یافته 
آمده از ی برها  اهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید. پیشنهادر ،یشها ها و استواری فرضیه یافته
 خواند. ، فرا می«صل حیات مادیترین اپذیرتغییر نا»ق نیز ما را به تغییر و نو شدن تحقی
ای حوزه  توان گفت که فناوری اطالعات بر رفتار حرفه مده میبراساس نتایج بدست آ 

معنی که با بهبود فناوری بدین ؛مثبت و مستقیمی دارد تأثیرمنابع انسانی استانداری تهران 
ای هم بهبود یافته است. بدین ترتیب با استفاده از اطالعات موجود  اطالعات، رفتار حرفه

بکارگیری فناوری اطالعات را در بهبود  ان،دهندگشود که بیشتر پاسخ مشاهده می
اند. در واقع با تحلیل  ثر دانستهؤای کارکنان حوزه منابع انسانی مهای رفتار حرفه  لفهؤم

های  بریم که  بکارگیری فناوری اطالعات بر هر یک از شاخص ها به این نکته پی می یافته
های تحقیق گفته شد که  یافته تر درمتفاوتی دارد. همچنان پیش تأثیرای  رفتار حرفه

و  "استقالل اطالعاتی " ، "پاسخگویی"های  بکارگیری فناوری اطالعات بر سطح شاخص
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مستقیم و مثبت دارد، و در واقع افزایش بکارگیری  تأثیر "ارتباطات خارج از سازمان"
 تأثیرگردد. ولی در خصوص  ها می  فناوری اطالعات موجب بهبود سطح این شاخص

ها  طور که از نتایج آزمون، همان"آفرین های تحول فعالیت"یری فناوری اطالعات بر بکارگ
آن در حد متوسط است.  تأثیرمثبت دارد ولی  تأثیرگردد که  مشخص است، مشاهده می

فناوری اطالعات بر تحول آفرینی شیب مثبت ولی بسیار کمی  تأثیربدین معنی که نمودار 
 دارد.

 ختیشنا جمعیت موثر عوامل

 تر مسن دارد. کارمندان اطالعات تکنولوژی از استفاده بر مستقیمی ثیرأت سن سن و سابقه:

 پیچیده اطالعات با کارهایی انجام به کمتری توانایی تمایل یا سابقه بیشتریا با و

 (1،8910دارند.)بیرن، وودز و ویلیام
از انجام کارهایی که  شتر معموالًیکارمندان با سابقه ب که است آن از حاکی موضوع این

نیاز به مهارت بیشتر در استفاده از فناوری اطالعات دارد خودداری نموده و نسبت به 
نمایند. عالوه بر این ممکن است مشکالت بیشتری در  جوانان از آن استفاده کمتری می

 هب (.2،8918فناوری اطالعات داشته باشند ) دالتون وتامپسون تطابق با تغییرات محیط کار
 فناوری از استفاده افزایش با نتوانند است ممکن کارمندان با سابقه بیشتر دلیل همین

 دهند.  وفق کارشان محیط با را خود اطالعات،
-می ثیرأت اطالعات تکنولوژی از در استفاده هم جنسیت سن و سابقه، بر عالوه :جنسیت

( 3،8994اینینگ،برون و کوك کامپیوتر دارند،) از استفاده به بیشتری تمایل گذارد. مردها
اضطراب  ( و4،8911دارند )فلتر موضوع این به نسبت کمتری زنان تمایل که حالی در

 .(5،8990)ایگباریا و چاکرابارتیاینترنت دارند و کامپیوتر از استفاده هنگام در بیشتری
 اطالعات فناوری از استفاده هنگام در زنان که میدهد نشان مطالعات از کیی نتایج اخیراً

 نتیجه گرفت توان می ( بنابراین6،8996بیشتری دارند)بوزیونلوس دلواپسی مردان به نسبت

 نزد اطالعات فناوری از استفاده بر مستقیمی ثیرأت جنسیت و سابقه خدمت و سن که

 .این حوزه دارد در انسانی نیروهای

                                                                                                                             
1- Birren,Woods,&Williams, 
2- Dalton&Thompson 
3- Eining,Brown,&Cook 
4- Felter 
5- Igbaria&Chakrabarti 
6- Bozionelos 
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سابقه هستند و البته الورود و کم% کارکنان جدید2811عه آماری جامبر اساس اطالعات  
سال سن دارند و یعنی اکثریت کارمندان در رنج سنی جوانی  20-40% کارکنان بین 6819

باشند. با توجه  به  %( مذکر می1819چنین اکثریت کارمندان این حوزه )قرار دارند و هم
شناختی های بدست آمده از تحلیل جمعیت شود که نتیجهاین پژوهش مشاهده میهای  داده

مطابقت دارد و همانطور ها  این حوزه از استانداری تهران با نتایج دیده شده از تحلیل آزمون
بکارگیری  ،)آزمون تی مستقل(آید بر میها  که از نتایج بدست آمده از تحلیل آزمون
-تأثیرای حوزه منابع انسانی استانداری تهران  فناوری اطالعات به طور کلی بر رفتار حرفه

 گذار است.
ی کارکنان ا فناوری اطالعات بر رفتار حرفه تأثیره تا کنون در خصوص بر اساس آنچ 

که مدیران و کارکنان حوزه منابع  دهد میحوزه منابع انسانی به نگارش درآمده نشان 
ی خود که اندیشمندان علم مدیریت ا ری فناوری اطالعات در رفتار حرفهانسانی در بکارگی

ی ها مشکلی ندارند و به راحتی آن را در فعالیت ،گویند می HR به آن اقدامات آسان
. اما مشکل اساسی بکارگیری فناوری اطالعات در نمایند میسازمان خود جاری 

ظهور  باشد میی دگرگون ساز که مرتبط با اهداف استراتژیک یک سازمان ها فعالیت
 ها تی با این فعالیت. جایی که بسیاری از مدیران و کارکنان حوزه منابع انسانی حکند می

 به کار گیرند. ها آشنا نیستند چه برسد به آنکه فناوری اطالعات را در درون این فعالیت
رود فناوری اطالعات در همه در زمان حاضر بدلیل پیشرفت سریع تکنولوژی و و 

ه همین دلیل پیشنهادها و بباشد.  ها نمی ارگیری آن در سازمانگریزی از بک ،ها زمینه
 برای ها اری حوزه منابع انسانی در سازمانجهت بهره برد مقالهی این هایی در انتها  رراهکا

 .شود میافزایش اثربخشی سازمانی ارائه 
آموزش به کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی به منظور ترین راهکار اولین و مهم  

شتر و بهتر ی هر چه بیی موجود در سازمان براها ها در بکارگیری سیستم رت آنهاافزایش م
 باشد. شدن پاسخگویی کارکنان می

بکارگیری فناوری اطالعات بر افزایش پاسخگویی کارکنان و مدیران  تأثیربا توجه به  
های موجود در سازمان و  توان با آموزش بکارگیری از سیستم میحوزه منابع انسانی 

امکانات زمینه را برای سازی استفاده بهتر از چنین فرهنگی جدید و همها سیستم
 پاسخگویی بیشتر کارکنان مهیا نمود.

ان در درون سازمان از طریق گذاری دانش کارکن پیشنهاد دیگر تسهیل به اشتراك 
 است. ی فناوری اطالعات در جهت افزایش استقالل اطالعاتیها سیستم
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نش در گذاری دانش کارکنان و در بعد کالن، مدیریت دابدیهی است که به اشتراك 
و هدایت آن توسط فناوری اطالعات به اهداف استراتژیک سازمان، نقش بسیار  ها سازمان

بزرگ های  در شرکت توان میرا  ها دارد. نمونه این شرکت ها مهمی در اثربخشی سازمان
ایران  توان میی ایرانی ها نی مانند مایکروسافت، اپل و اینتل و در ابعاد سازمانهادر برند ج
دیران حوزه منابع سایپا، سازه گستر سایپا و ... نام برد که از طریق کارکنان و مخودرو، 

 ند به افق چشم انداز استراتژیک سازمانی خود دست یابند.ا انسانی توانسته
یت دانش کارکنان در سازمان باعث حرکت بکارگیری فناوری اطالعات در مدیر عدم 

استراتژیک و وضع مطلوب سازمانی در  کند اهداف موجود و وضع فعلی به سوی اهداف
مندتر است که بتواند فناوری اطالعات را با رت. آن سازمانی برتر و قدشود میمدت بلند

 بگنجاند. ،جمله حوزه منابع انسانیاز مختلف سازمانی های  درك و بینش درست در حوزه
های  و همچنین سامانه نی و داخلیهاجهای  تسهیل استفاده از اینترنت و شبکه ،د دیگرهاپیشن

 .باشد می ها و سازمان ها موجود ارتباط دهنده ارگان

ها ) مانند   و سازمان ها  دهنده ارگانی  ارتباطها هانی اینترنت و سامانهاستفاده از شبکه ج
موجب افزایش ارتباطات  تواند میسامد( و شبکه دولت( سامانه ارتباطات مردم و دولت )

چنین ایجاد فرصت و تشویق و مدیران منابع انسانی شود. هم برون سازمانی کارکنان
یطه وظایف تخصصی منابع انسانی یی که در حها  کارکنان جهت شرکت در همایش

رج از ی مختلف شده و ارتباطات خاها  باشد موجب آشنایی بیشتر با افراد در سازمان می
سازی بیشتر در بین به فرهنگ توان عنوان آخرین راهکار میبهبخشد.  سازمان را تسهیل می

 مدیران ارشد و کارکنان به منظور استفاده بهینه از فناوری اطالعات اشاره کرد.

زیادی  تأثیربا توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق نتیجه گرفتیم که  فناوری اطالعات  
فناوری اطالعات  ندارد. این نشان دهنده این است که جایگاه آفرینهای تحول روی فعالیت

ا آفرین ری تحولها الخصوص در میان مدیران سازمان که اکثر فعالیت در سازمان و علی
باشد. بدیهی است هر چقدر کارکنان حوزه منابع انسانی  دهند، شناخته شده نمی انجام می

ی خود پافشاری نمایند، اما این ها در بکارگیری فناوری اطالعات در وظایف و فعالیت
نتیجه مطلوبی عاید آن سازمان ری با حمایت مدیران ارشد سازمان همراه نباشد، قطعاً پافشا
. اولین قدم جهت همراه نمودن مدیران ارشد سازمان با کارکنان حوزه منابع شود نمی

 انسانی، فرهنگ سازی استفاده بهینه از فناوری اطالعات است.
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 و مأخذ منابع

 و کسب در اثربخشی و ارزش خلق جدید )رویکردنسانیا منابع رهبری .(1311)دیو الریچ،
 انسانی منابع و وری بهره مطالعات موسسه انتشارات لی(، قلیچ بهروز کار(،)

 بینش )مسعود ،انسانی منابع آفرینی ارزش طرح ( 1315) بروک. وین بانک، ـ دیو اولریش،
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