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چکیده
امروزه پیشرفتها از فناوری ،فضای سازمان از جمله كاركرد مدیران منابع انسانی را متاثر كررده اسرت نمونرهای از
حضور فناوری در فضای منابع انسانی ،مدیریت منابع انسانی الکترونیک حوزه نیروی دریایی ارتش است؛ پدیدهای
كه با پیشرفت اینترنت در كشورهای توسعه یافته به شدت مورد استفاده قرار گرفته و اخیراً در مباحث دانشرگاهی و
سازمانی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته ،لیکن در این حوزه كاربرد این موضوع با دو مسئله روبه روسرت؛ كمبرود
قابل توجهی در تحقیقات مدیریت منابع انسانی الکترونیک وجود دارد و هم بی توجهی به برومی سرازی ایرن نظرا
جدید كه باعث شده استقبالی از این نظا جدید نشود و استقرار آن را با مشکالتی مواجره نمروده اسرت لرذا مقالره
پژوهشی حاضر با كثرت گرایی روش گردآوری اطالعات (مصاحبه ،پرسشنامه و كیو) اقدا بره شناسرایی موانرع و
عوامل استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در حوزه نیروی دریایی ارتش نموده و بره روش كیرو اجمراع ایرن
موانع و عوامل مشخص شده و درنهایت یک مدل مناسب با رویکررد برومی سرازی جهرت اسرتقرار مردیریت منرابع
انسانی الکترونیک در این حوزه طراحی شده است مدل با در نظرگرفتن نقاط مرجع راهبردی بره عنروان ورودی و
لحاظ نمودن نگرش به نظا جدید ارائه شده است
کلید واژهها :مدیریت منابع انسانی الکترونیک؛ مدل؛ حوزه نیروی دریایی ارتش
 9استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیا نور ،تهران ،ایران نویسنده مسئول
 2كارشناسی ارشد مدیریت دولتی
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مقدمه
سازمانهای امروزی با افزایش شتاب ،پیچیدگی و غیرقابرل پریش بینری برودن تیییرر مواجره هسرتند بره
گونهای كه اگر خود را با شرایط در حال تیییر تطبیق ندهند ،نمریتواننرد در ایرن شررایط عملکررد مناسربی
داشته باشند و با مشکالت فراوانی روبرو می شوند توسعهی منابع انسانی میتواند نقش مهم و قابلتروجهی
در تطبیق سازمانها با شرایط در حال تیییر داشته باشد چرا كه سازمانها از مجموعهای از افراد تشکیل شرده
است كه برای رسیدن به اهداف تدوین شده تالش می نمایند توسعهی منابع انسانی در بیان نحوه مردیریت
مهارتی های وظیفهای و همراستاسرازی برا برنامرههرای اسرتراتژیک سرازمانها و همچنرین ،نظرم بخشریدن و
یکپارچهسازی آنچه این سازمانها كسب میكنند ،نقش بسیار مهمی را ایفا میكنند ،بهطرور جرامعترر ،بیران
چگونگی عملکرد سازمانها در محیط پویا باعث شده تا پژوهش در زمینهی توسعهی منابع انسرانی بره یکری
از مهمترین مکتبهایی تبدیل شود كه به هنگا پژوهش در زمینهی مردیریت اسرتراتژیک مریتروان بره آن
استناد كرد در سازمانهای دولتی همچون سازمانهای نظامی به دلیرل پیچیردگیهرای سراختاری و وجرود
ساختارهای الزا آور میزان اهمیت قابلیتها یا توانمندیهای منابع انسانی بسیار حائز اهمیت اسرت و از نظرر
راهبردی با بخش خصوصی متفاوت میباشد ،چرا كه در سازمانهای دولتری توسرعهی منرابع انسرانی بیشرتر
تحت تأثیر تصمیمات مهم مدیران و تدوینكنندگان سیاستهای سازمانهای دولتی تیییر مینماید ؛ گرروه
مشاوره امور دولتی استرالیا در نیروی دریایی با توجه به مجموعه شرایط حاكم برر فعالیرتهرای سرازمان و
الزامات موجود در آن ،كاركنان به قابلیتهایی برای انجا مؤثر وظایف شیلی نیاز دارند ،در تحقیق حاضر
مؤلفههای توسعهی منرابع انسرانی نیرروی دریرایی از طریرق مصراحبه هدفمنرد برا خبرگران در ایرن سرازمان
شناسایی میشود ابعاد مربوط به موضروع در ایرن تحقیرق ،شرامل شناسرایی موانرع توسرعهی منرابع انسرانی،
تشخیص راهبردهای توسعهی منابع انسانی و تبیرین پیامردهای توسرعهی منرابع انسرانی مریباشرد ،البتره تمرا
مراحل تحقیق ،مبتنی بر شرایط و اقتضائات نیروی دریایی در رابطه با توسعهی منابع انسانی مریباشرد .نگراه
به نیروی دریایی در دهههای قبل بهعنوان یک نیروی تجهیزات محور بوده ،همرین امرر و مجموعره شررایط
حاكم در گذشته مانع توجه شایسرته بره نیرروی انسرانی گردیرده اسرت در حرال حاضرر برا توجره بره نقرش
استراتژیک منابع انسانی در نیروی دریایی ،پرداختن به توسعه و توانمندی كاركنان امرری حیراتی مریباشرد
چراكه با تیییر و تحوالت رویههای كاری و ورود فناوری در حوزههای مختلرف نظرامی گرری ،مهرارت و
قابلیت كاركنان عامل گرهگشا در جهرت انطبراب برا تحروالت و الزامرات محریط كرار برهحسراب مریآیرد
بنابراین ،توسعهی منابع انسانی با ارتقاء قابلیتهای تخصصی و علمی ،ایجاد بینشی راهبردی و افزایش تعهد
كاركنان باعث بهبود عملکرد نیروی دریایی میگردد ،ازآنجاییكره نیرروی دریرایی برا حفر حراسرت از
مرزهای آبی با مسائلی همچون امنیت ملی و اقتدار ملی سروكار دارد توسعهی منابع انسانی نیرروی دریرایی
امری راهبردی در سطح ملی است مضراف برر ایرن تیییررات مرداو محتروای مشراغل و مجموعره شررایط
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سازمانی ،توسعه منابع انسانی را بهعنوان ابزاری برای كسب مهارتهای مورد نیاز و انطباب مؤثر كاركنان برا
شرایط جدید اجتنابناپذیر میسازد؛ بنابراین انجا تحقیق در حوزه توسعه منرابع انسرانی بررای برخرورد برا
چالشهای پیش رو امری حیاتی میباشد (موسی و همکاران)9910 ،
در سالهای اخیر تالش سازمانهای دولتی ایران بخصوص نیروی دریایی ارتش علیررغم وجرود اسرناد
باالدستی در بهبود بهرهوری چندان چشمگیر نبوده است ،لذا مسئله ایرن اسرت كره چره مشرکالت ریشرهای
وجود دارد كه این برنامه در استقرار و كاربردی نمودن ضعیف بودهاند؟ تحقیق حاضرر ایرن مهرم را دنبرال
مینماید كه مهمترین موانع اسرتقرار مردیریت منرابع انسرانی الکترونیرک در حروزه نیرروی دریرایی ارترش
كدامند؟
ضرورت انجام پژوهش
همگا با روند جهانی شدن كسرب و كارهرا و رشرد اینترنرت ،بتردری شراهد پدیرد آمردن محرل كرار
دیجیتال یکپارچه یا پیوسته در حوزه نیروی دریایی ارتش خواهیم بود اینترنت موجب بوجود آمردن یرک
اقتصاد جهانی واحد خواهد شد در دنیای كنونی ایده قدیمی "یک سایز برای همره مناسرب اسرت "دیگرر
كاربرد ندارد كلید حل این معما ،اعمال شیوه های جهرانی كسرب و كرار مری باشرد ( موسری و اوچمران،9
)249 :2020
امروزه شاخص هایی همچون استخدا آنالیرن ،درگاههرای كاركنران و آمروزش الکترونیرک ،عوامرل
حیاتی برای بقای یک شركت در ابعاد جهانی محسوب می شوند ،اما قبل از بکرارگیری هرر كردا از آنهرا
باید به اندازه كافی در مورد آنها تفکر و ابعاد مختلرف آن را مرورد بررسری قررار داد برا گسرترش برابرری
اقتصادی ،تنها تفاوت و وجه تمایز میان سرازمان نیرروی دریرایی ارترش ،كاركنران هسرتند در ایرن رقابرت
فشرده جهانی ،شرایط خاصی در جرذب نخبگران وجرود دارد پر

ایرن حروزه قصرد دارد در ایرن محریط

رقابتی از رقبا باز نماند ،باید از بسترهایی كه فن آوری جدید در اختیار آن قرار می دهد ،استفاده نماید
مبانی نظری
توسعهی منابع انسانی در مورد انسانهای آگاهی است كه در نظامهای مولد ایفای نقش می كنند هردف
توسعه منابع انسانی تمركز بر منابعی است كه انسانها را در دستیابی به موفقیت یراری میدهرد ایرن موفقیرت
هم در بعد فردی و هم در بعد سازمانی اسرت دو مقولرهی اصرلی در توسرعهی منرابع انسرانی عبارتنرد از :9
یادگیری فردی و سازمانی  2عملکرد فردی و سازمانی (كوچا 2و همکاران )9091 :2099 ،در واقع توسعه
منابع انسانی در یک بیان كلی ،مجموعهی گسترده از توانراییهرای یرک سرازمان شرامل تیییررات بیرونری،
Mousa & Othman
Kotha

1.
2.

ایجاد كارآفرینی گروهی ،سازگاری با شرایط ناپایدار و بی ثبات و هسرتند بنرابراین ،توسرعه خلرق نمری
شود ،بلکه همانند قابلیتهای كنونی در تعامل با منابع سازمان مورد استفاده قررار مریگیررد ( همیرریک  9و
همکاران )692 :2092 ،جستجو در پژوهشهای انجا شده در ایرن زمینره نشران مریدهرد ،توسرعهی منرابع
انسانی از كارها و امور عادی شامل فرآیندهای جمعری مسرتمر ،هدفمنرد ،آگاهانره (و یرا حتری ناآگاهانره)
تشکیل شده اند كارها و امور عادی از طریق تالشهای آگاهانه و مرنظم و یرا فعالیتهرای ناآگاهانره و عرادی
كه توسط دستاندركاران سازمانی در كار روزمرهشان انجا می شود ،توسعه می یابند این تالشها و فعالیتها
یا میتوانند آشکار و مشخص باشند و یا میتوانند به طور غیرمسرتقیم روشهرایی بررای حرل مسرئله باشرند از
آنجا كه این یک فرآیند تدریجی و تکاملی است و نقطه ثابتی ندارد ،در نتیجه توسعهی قابلیرتهرا معمروالً
به شکل بررسی و آنالیز نحوهی استفاده از منابع سازمانی در حین اجرای امور عادی سازمان است
یکی از مهمترین این منابع ،منابع انسانی در سازمانها میباشد .منابع انسانی ،تنها منبرع تحرت مالکیرت یرا
كنترل سازمانها نیستند ،اما مهمترین آن قلمداد می شوند كه برای توسعه و رسیدن به اهداف سازمانی توجه
به آنها الز و ضروری است (هیلفت و وینتر)9245 :2099 ،2
نکتهی مهم و قابل توجه ،شناخت و ادراک جنبههای مورد تأكیرد در توسرعهی منرابع انسرانی اسرت برا
توجه به این ابعاد ،میتوان از آنها به عنوان عوامل زمینه ساز ،توسعهی منابع انسانی یاد نمود ،چرا كه میتواننرد
زمینه را برای بروز تعارضات سازنده و تمایل به انحالل روشهای قردیمی و بره كرارگیری روشرهای جدیرد
فراهم سازند .اگر بخواهیم چرایی اهمیت توسعهی قابلیتهای منابع انسانی را از منظر تئوریک توضیح دهیم،
به این نقطهی تاریک در اینگونه پژوهش دست مییابیم كه اگرچه پژوهش درباره توسعهی قابلیتهای منرابع
سازمانی پیشرفتی داشته است و باز هم گر چه شركتها معموالً بر روی منابع ملموس و غیرملموس كنتررل و
نظارت دارند و تالش دارند از طریق ایجاد تعادل بین این منابع به توسعهی قابلیتها اقدا نمایند ،امرا براوجود
این ،توسعهی قابلیتهای سازمانی صرفاً بر ابعاد سرمایهای و فیزیکی متمركز شده است و سازمانها با توسعهی
ابعاد تکنولوژیکی و فناورانهی خود تالش دارند به مزیت رقابتی دست یابند ،در حالی كه چنردان بره منرابع
غیرقابل لم

همچون توسعهی تفکرات كاركنان توجه نمی شرود .تکروین مفهرو توسرعهی منرابع انسرانی

استراتژیک كاربردهای تئوری ذینفعان در ارتباط با توسعهی منابع انسانی را برجسته می نماید در توسرعهی
منابع انسانی استراتژیک ،ذینفع كسی است كه اقداماتش بر فعالیتهرای مردیریت توسرعهی منرابع انسرانی در
سازمان اثرگذار است در حقیقت ذینفعان از فعالیتها و سیاستهای توسعهی منابع انسرانی ترأثیر پذیرفتره و برر
آنها اثر میگذارند مسئلهی كلیدی در توسعهی منابع انسانی شناسایی انتظارات گروههای مختلف ذینفعران
و قدرتی است كه ممکن است اعمال كنند (میلر و دوهرتی )2092 ،9جهت بررسی اثر ذینفعان مختلف بر
1.

Heimeriks
Helfat & Winter
3. Millar& Doherty
2.
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تدوین و اجرای استراتژیهای توسعهی منابع انسانی دو مدل به شرح زیر وجود دارد:

 9مدل اقتدار منفرد مدیریت توسعهی منابع انسانی
 2مدل هادی توسعهی منابع انسانی
مدل نخست كه قدرت و حق مدیریت توسعهی منابع انسانی در اختیار متخصصان توسعهی منابع انسانی
است در این حالت توسعهی منابع انسانی انفعالی بوده و هدف عمدهی تقویت ارزشرها و نظامهرای موجرود
می باشد لیکن مدل دو بر این پایه استوار است كه قدرت و حق مدیریت توسعهی منابع انسانی در اختیرار
افراد و گروههای مختلفی است و متخصصان منابع انسانی در اینجا به عنوان راهنما عمل كرده و تالش مری
كنند تا بین منافع گروههای مختلف توازنی ایجراد نماینرد بردین ترتیرب ،توسرعهی منرابع انسرانی بیشرتر بره
اهداف سازمان توجه داشته و نقش فعاالنه ترری ایفرا مری نمایرد و آموزشرها بیشرتر اسرتراتژی گررا هسرتند.

همچنین بیرواسپکتور ،بین آموزش و توسعهی سنتی با توسعهی منابع انسانی اسرتراتژیک تمرایز قائرل شرده،
عنوان میكنند؛ توسعهی منابع انسانی استراتژیک را میتوان به عنروان مداخلرهی فعاالنره و گسرترده در نظرر
گرفت كه با برنامه ریزی استراتژیک و تیییرر فرهنرم مررتبط مری شرود در دیردگاه سرنتی بره آمروزش و
توسعه ،به عنوان مداخالت واكنشی و جزئی در پاسخ به مسرائل خراص نگریسرته مری شرد توسرعهی منرابع
انسانی تنها زمانی استراتژیک خواهد بود كه با استراتژی كلی سازمان پیوند بخورد
پیشینه پژوهش
در تحقیقی كه توسط خورسندی و حرا علیران در سرال  ،9911برا هردف "شناسرایی عوامرل پرذیرش
مدیریت منابع انسانی الکترونیک با رویکرد معادالت ساختاری" انجا گرفت ،به این موضوع اشاره داشرته
اند كه امروزه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی برای مدیریت منرابع انسرانی یرک نرو آوری اسرت جامعره
آماری تحقیق مدیران و سرپرستان اجرایری منرابع انسرانی شرركت سرایپا بروده اسرت ،پر

از جمرع آوری

پرسشنامه به منظور سنجش روایی از نوع واگرا از تحلیل عاملی اكتشافی و جهت آزمودن مدل های انردازه
گیری و اطمینان از صحت آنها از تحلیل عاملی تاییدی (روایی همگرا) استفاده شده است و جهرت آزمرون
فرضیهها بطور اخص از مدل معادالت ساختاری استفاده شده اسرت نترای حراكی از آن اسرت كره تجربره
اسرتفاده از فنراوری اطالعرات برر درک مفیرد بررودن و درک سرهولت اسرتفاده از كرامپیوتر رابطره مثبررت و
معناداری داشته است وفرهنم سازمانی تاثیر مثبرت و معنری داری برر درک سرهولت اسرتفاده از كرامپیوتر
داشته و نقش منابع انسانی تاثیر مثبت و معنی داری بر درک مفید بودن داشته است و درک سهوت استفاده
از كامپیوتر نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درک مفید بودن و پرذیرش مردیریت الکترونیرک منرابع انسرانی
داشته است و همینطور درک مفید بودن تاثیر مثبرت و معنریداری برر پرذیرش مردیریت الکترونیرک منرابع
انسانی داشته است (خورسندی و حا علیان)9911 ،

در تحقیقی كه توسط كوهی و همکاران در سال  ،9911با هدف بررسی و تبیین مولفههای اثر گذار در
بهبود و توسعه مدیریت الکترونیکری منرابع انسرانی الکترونیرک در صرنعت بانکرداری انجرا گرفرت ،بیران
داشتهاند كه امروزه نفوذ فناوری اطالعات در فرایندها و نظا های منابع انسانی رویکرد جدیدی را براعنوان
مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ایجاد كرده است از سوی دیگر سازمانها باید شرایطی را فراهم كنند ترا
خالقیت كاركنان و مدیران بارور شده ،و بتوانند به راحتی ،به صورت مرداو و فرردی یرا گروهری فعالیرت
های نوآورانه خود را به اجرا درآورند در این میان نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی ،نقشی محروری
است این پژوهش به بررسی و تبین عوامل و مولفههای اثرگذار در بهبرود و توسرعه مردیریت الکترونیکری
منابع انسانی پرداخته است روش تحقیق این مطالعه ،ازنظر هدف در زمرره تحقیقرات كراربردی قررار دارد،
ازنظر گردآوری دادهها نیز از نوع توصیفی ،پیمایشی است جامعه آماری تحقیق شامل كاركنان و مردیران
بانک پارسیان میباشند ،نتای تجزیه وتحلیل دادهها نشران داد كره از برین عوامرل چهارگانره مرورد مطالعره،
عوامرل سررازمانی راهبرری فنرراوری اطالعررات و ارتباطرات منررابع انسرانی بررر توسررعه مردیریت منررابع انسررانی
الکترونیک تاثیر معناداری دارند همچنین مولفه های هریک از عوامرل چهارگانره مرورد مطالعره جداگانره
وارد مدل شدند كه نتیجه آزمون حاكی از آن بود كه از بین مولفه های عامل سازمانی ،مولفه های اندازه و
فرهنم سازمانی ،از بین مولفه های عامل محیطی ،مولفه های اجتماعی فرهنگی و بخش خصوصی ،از برین
مولفه های عامل راهبردی ،مولفه تدوین استراتژیها و درنهایت از بین مولفه هرای عامرل فناورانره ،كیفیرت
سیستم تاثیر معناداری در توسعه مدیریت الکترونیک منرابع انسرانی در صرنعت بانکرداری دارنرد (كروهی و
همکاران)9911 ،
در تحقیق محمدی و خوردپیما در سال  ،9912به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکری و
تعهد سازمانی كاركنان با اجرای برنامه استراتژیک سازمان كتابخانه ملی ایرران پرداختره شرده اسرت بررای
تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات ،در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیرر فراوانری و درصردو رسرم
جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون وواریان

استفاده شده است

یافتههای پژوهش در نرر افرزار  SPSSحراكی از وجرود ارتبراط معنراداری برین مردیریت منرابع انسرانی
الکترونیکی و تعهد سازمانی با برنامه استراتژیک سازمان كتابخانه ملی ایران اسرت (محمردی و خوردپیمرا،
)9912
در تحقیقی كه توسط صفرآبادی در سال  ،9915با عنوان نقش مردیریت منرابع انسرانی الکترونیرک در
تصمیمگیری استراتژیکی سازمانها انجا گرفت بیان داشته اند كه مدیریت منابع انسانی هنگامی كره همرراه
با تصمیمگیری های استراتژی سازمانی همراه باشد دارای ارزش مضاعفی بر ایجاد دانش و آگراهی عملری
درمورد چگونگی تحت تاثیر قرارگرفتن فرایندهای تصمیمگیری مربوط به منابع انسانی الکترونیک باتوجه
به مالحظات استراتژیک میگردد دو مطالعه عمیق موردی صرندوبهرای بازنشسرتگی و سرازمان خردمات
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بانکداری و مالی این سازمانها دارای پرسنلی بین 250و  100كارمند بروده و بره جمرعآوری پرسشرنامه در
مورد پیادهسازی منابع انسانی الکترونیک شركتها برا اسرتفاده ازیرک مردل در تردوین اسرتراتژیک منرابع
انسانی الکترونیک انجا شد ،نتای این تحقیق نشان داد كه زمانیکه محرکهرای تجراری خراص از فراینرد
تصمیمگیری كنار گذارده میشوند نقش اصلی منابع انسانی الکترونیک مبدل به ارایه زیرساختی با تمركرز
بر جلوگیری از نارضایتی سازمانی میگردد به منظور به كارگرفته شدن منابع انسانی الکترونیک به شیوهای
استراتژیک تجارت و مدیریت منابع انسانی باید بایکدیگر تعردیل گردنرد ترا بتروان بره مطلروبترین كرارایی
دست یافت (صفرآبادی)9915 ،
میتیچ9و همکاران در سال  ،2096در تحقیقی با عنوان "تاثیر فنراوری اطالعرات برر رضرایت ارتبراطی و
یادگیری سازمانی در شركت های صربستان" نشان دادند كه نمرات متوسط برای اقرال فنراوری اطالعرات
كمی باالتر از حد متوسط است ،همه همبستگی بین ابعراد فنراوری اطالعرات و مروارد فنراوری اطالعرات و
ابعاد رضایتمندی ارتباطی و همچنین برین ابعراد فنراوری اطالعرات و آیرتمهرای فنراوری اطالعرات و ابعراد
یادگیری سازمانی از لحاظ آماری معنیدار و قروی هسرتند و فرن آوریهرای اطالعرات ارتبراط قرویترر برا
عملکررد در سرطح سرازمانی دارنرد و یرک ارتبراط ضرعیف برا عملکررد در سرطوح فرردی دارد (میتریچ و
همکاران)19 :2096 ،
آری 2و همکاران در تحقیقی سال  ،2092بیان میدارند كه یکی از نظا های مردیریتی پویرا و سرازنده
كه نقش مهمی در توسعه منابع انسانی الکترونیک و در نتیجره در فراینرد توسرعه كلری دارد نظرا مردیریت
مشاركتی است این نظا مدیریتی به عنوان یک نظا مطلوب و كارآمد هم از لحاظ نظری و هرم در عمرل
از جایگاه مناسبی در بسیاری از كشورهای جهان برخوردار است در واقع نظرا مردیریت مشراركتی ،نظرا
همکاری فکری و علمی كاركنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سرازمان اسرت در ایرن نظرا
كلیه افراد سازمان درباره روشهای حل مسائل و ارتقای بهره وری سازمان فعاالنره اندیشریده ،حاصرل آن را
در قالب طرح-ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می كنند بدین طریق یک نظا هم فکری و هم اندیشی برای
رسیدن به اهداف سازمان به وجود می آید و مدیریت سازمان از گنجینره طرحهرا ،اندیشرههرا و راه حرلهرا
برخوردار شده و برای نیل به اهداف سازمانی از آنها بهره مری جویرد نظرا پیشرنهادات بره عنروان نمرادی
ازمدیریت مشاركتی ازجایگاه خاصی برخورداربوده كه منجربه باالبردن سطح اطالعات مدیریت در انجرا
امور از طریق مشاركت با كاركنان ،شناسایی سرطح توانرایی و قابلیرت هرای كاركنران بره منظرور شناسرایی
نیازهای آموزشی آنان وارتقاء روحیه كاركنان و باال بردن كیفت كاری آنها و ایجراد تفراهم و ارتبراط برین
مدیریت و كاركنان می گردد این مقاله كه ابزار جمع آوری اطالعات آن بره روش كتابخانرهای اسرت بره

Mitić
Aryee

1.
2.

روش توصیفی  -تحلیلی ،به بررسی نقش نظا پیشنهادات بره عنروان نمراد وجلروهای ازمردیریت مشراركتی
درسازمانها پرداخته است (آری و همکاران)415 :2092 ،
هدف تحقیق كسلر 9و همکاران( ،)2095بررسی حركت در سطوح این مدل كه در پن سرطح تعریرف
می شود در كم كردن بی تفراوتی سرازمانی نیرروی انسرانی اسرت تحقیقری توسرط رانرد 18و همکراران برا
عنوان"عوامل تاثیرگرذار برر مردیریت الکترونیرک منرابع انسرانی در سرال  2099در كشرور اردن برا عنروان
مشخص كردن عوامل مهم اجررای مردیریت منرابع انسرانی الکترونیرک در شرركتهای سرهامی اردن انجرا
گرفت به این منظور محققین این عوامل را در چارچوب نظریه خود به دو دسرته عوامرل بیرونری و درونری
تقسیمبندی كردهاند جمع آوری اطالعات از  256شركت سرهامی سررعت گرفتره اسرت در ایرن تحقیرق
هدف ،مدیران منابع انسانی درشركتهای سهامی بودنرد و اطالعرات از طریرق پرسشرنامه جمرع آوری شرده
است یافته های اصلی این تحقیق نشان میدهد كه سطح اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک معتدل در
نظر گرفته شده است % 20 .از تیییررات سرطح اجررای مردیریت منرابع انسرانی الکترونیرک بوسریله عوامرل
خارجی و  % 94آنها بوسیله عوامل داخلی تشریح شده است (كسلر و همکاران)2095 ،
روش پژوهش
تحقیق حاضر جرزء طررحهرای تحقیرق آمیختره اكتشرافی اسرت ،پرژوهشهرای آمیختره ،از تركیرب دو
مجموعه تحقیق كمی و كیفی انجا می شوند و اطالعات كامل تری جمع آوری می كنند بر ایرن اسراس،
ابتدا با مطالعات تطبیقی ،شناخت اولیهای نسربت بره عوامرل مرؤثر و موانرع اسرتقرار مردیریت منرابع انسرانی
با استفاده از رویکرد كیفی (مصاحبه اكتشرافی نیمره

الکترونیک در كشورهای مختلف به دست آمد ،سپ

ساخت یافته) موانع استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان نیروی دریرایی ارترش شناسرایی و
سپ

با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی كیو نسبت به بررسی اجماع بین صاحبنظران اقدا شد
جامعه آماری پژوهش ،اساتید ،مدیران و مدیران حوزه نیروی دریایی ارتش مستقر در استان هرمزگران

كه با مفهو مدیریت منابع انسانی الکترونیک آشنایی داشتند ،بوده است در تحقیرق كنرونی بررای انتخراب
نمونه های تحقیق از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده اسرت كره در آن یرک شرركت كننرده در
پژوهش ما را به شركت كنندگان دیگر هدایت میكند براین اسراس  54نفرر برا موضروع مرورد مطالعره مرا
معرفی و از بین آنها 95 ،نفر برای انجا مصاحبه اعال آمادگی نمودند از این تعداد  92نفرر از فرمانردهان،
 90نفر از مدیران و كارشناسان اجرایی و 99نفر از مردیران منرابع انسرانی نیرروی دریرایی ارترش مسرتقر در
استان هرمزگان هستند ویژگیهای نمونه انتخاب شده در جدول  9ارائه شده است

Kessler
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1.

جدول .1ویژگیهای نمونه انتخاب شده در قسمت کیفی تحقیق حاضر
نوع مصاحبه

گروه

نمونه

مصاحبه با خبرگان

فرماندهان

92

مصاحبه های اكتشافی

مدیران و كارشناسان اجرایی

90

مصاحبه های اكتشافی

مدیران منابع انسانی

99

جمع

95

الز به ذكر است از  91مردیر نیرز درخواسرت مصراحبه شرد كره از مفهرو  EHRMشرناختی نداشرتند
همچنین  9نفر از فرماندهان ،سابقه مدیریتی داشته و 4نفر از مدیران هم سرابقه تردری

درس منرابع انسرانی

داشتهاند در انتخاب تعداد نمونه ،آشنایی مصاحبه شوندگان با  EHRMمورد توجه قرار گرفت در جلسات
مصاحبه ،صدای مصاحبه شوندگان ضبط و یادداشت شد و در نهایت تحلیل دادهها صورت گرفت در این
پژوهش ،برای تحلیل دادههای به دست آمده از مصاحبه ،از فن "تحلیل تم" استفاده شده است ،تحلیل ترم،
روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای (تم) موجود درون داده هاست در مرحله اول یادداشت برداری
و عالمتگذاری معانی صورت پذیرفت در مرحله دو كدهای اولیه از دادهها ایجراد شرد كردها ویژگری
دادهها را معرفی می نمایند كه در تحقیق كنونی ،ویژگیهایی كه با موانع استقرار  EHRMارتباط داشتهانرد،
كدگذاری شدهاند از سه آیتم برای كدگذاری دادهها استفاده و ابتدا كُدهای هر مصاحبه مشخص ،سرپ
یک كُد شامل سه آیتم به هر كدا از این عبارتهای مشخص شده اختصاص یافتره اسرت بره مثرال توجره
كنید :سطح منابع انسانی در سازمان میتواند در به كارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک مرؤثر باشرد،
اگر سطح كاركنان سازمان حرفهای نباشد ،تالشها با شکست مواجه خواهند شد ( ) 99 H 6این كُد به سره
آیتم دسته بندی می شود عدد اول از سمت چپ نشان دهنده شرماره كُرد در ایرن مصراحبه اسرت ،در ایرن
مثال این كُد ،سیزدهمین كُد در مصاحبه است حروف انگلیسی بین دو عردد شرامل ( )Pبررای فرمانردهان،
( )Eبرای كارشناسان و مدیران و ( )Hبرای مدیران منابع انسانی هستند در مثال باال ،كُد نشان مریدهرد كره
مصاحبه با مدیران منابع انسانی انجا گرفته است عدد آخر سمت راست نیز نشران دهنرده شرماره مصراحبه
است ،عدد ( )6در مثال نشان میدهد كه این كُد مربوط به هفتمین مصراحبهای اسرت كره برا مردیران منرابع
انسانی انجا گرفته است پ

از كد گذاری اولیه مصاحبهها ،دستهبندی كدهای مختلف در قالب ترمهرای

اولیه انجا شده است و در نهایت تمها تعریرف و نرا گرذاری شردند جردول 2خالصره نترای تحلیرل ترم
مصاحبههای كیفی تحقیق را نشان می دهد

 خالصه نتایج تم مصاحبههای کیفی.2 جدول

اجرایی

4h9 ،4h8 ،4h7 ،4h6 ،4h4 ،4h3

فرماندهان

دسته مفهومی

4e1 ،4e4 ،4e5

4p1 ،4p2 ،4p3 ،4p6 ،4p7 ،4p8

معاونت سرمایه انسانی

4h11, 4h13

4e7, 4e8,4e10

4p9, 4p11, 4p11

فرماندهان

16h1, 16h2,
16h3,16h4,16h12, 16h13
7h1, 7h3,7h4, 7h6, 7h7,
7h8,7h9, 7h11, 7h12, 7h13
1h2, 1h3, 1h4, 1h5, 1h6,
1h10, 1h12, 1h13
5h1, 5h2,5h3, 5h4, 5h5,
5h6,5h7, 5h8, 5h9, 5h10,
5h11, 5h13
6h1, 6h2,6h3, 6h4, 6h5,
6h6,6h7, 6h8, 6h9, 6h10,
6h11, 6h13
17h2,17h3, 17h8, 17h9,
17h12
12h1, 12h2,12h3, 12h4, 12h5,
12h6, 12h8, 12h9, 12h11,
12h13
20h1, 20h2, 20h8, 20h9,
20h10, 20h11
3h1, 3h2,5h3, 3h4, 3h5,
3h6,3h7, 3h8, 3h9, 3h10,
3h11, 3h13
3h1, 3h2,5h3, 3h4, 3h5,
3h6,3h7, 3h8, 3h9, 3h10,
3h11, 3h13

16e3, 16e4, 16e5,
16e6, 16e8, 16e10
7e1, 7e3,7e4, 7e5,
7e7, 7e9,7e10
1e3, 1e6, 1e7, 1e9,
1e10
5e1, 5e2,5e3, 5e4,
5e5, 5e6, 5e7,5e8,
5e9, 5e10, 5e11, 5e11
6e1, 6e2,6e3, 6e4,
6e5, 6e6,6e8, 6e9,
6e10
17e3, 17e4,17e8,
17e10
12e1, 12e2,
12e6,12e8, 12e9,
12e10
20e3, 20e4, 20e6,
20e9

16p2, 16p7, 16p8, 16p9

ماموریت اصلی سازمان

7p1, 7p2,7p4, 7p5, 7p6,
7p7,7p8, 7p11

تدوین راهبرد

1p3, 1p4, 1p7, 1p8, 1p9,1p11

چشم انداز منابع انسانی

19h1, 19h2,19h3, 19h4, 19h5,
19h6,19h7, 19h8, 19h9,
19h10, 19h11, 19h13
14h1, 14h2,14h3, 14h4, 14h5,
14h6,14h7, 14h8, 14h9,
14h10, 14h11, 14h13
21h1, 21h2,21h3, 21h4, 21h5,
21h6,21h7, 21h8, 21h9,
21h10, 21h11, 21h13
8h1, 8h2,8h3, 8h4, 8h5,
8h6,8h7, 8h8, 8h9, 8h10,
8h11, 8h13
9h3, 9h4, 9h6,9h7, 9h8, 9h9,
9h10, 9h11, 9h13
10h1, 10h2,10h3, 10h4, 10h5,
10h6,10h7, 10h8, 10h9,
10h10, 10h11, 10h13
13h1, 13h2,13h3, 13h4, 13h5,
13h6,13h7, 13h8, 13h9,
13h10, 13h11, 13h13
18h4, 18h6, 18h9, 18h10,
18h11, 18h12
2h3, 2p7, 2p8, 2p9, 2p10,
2h11, 2h13
15e2, 15e8,15e9, 15e10,
15e11, 15e13

11e1,11e3, 11e5,
11e6,11e7, 9e9, 11e10
3e1, 3e2,3e3, 19e4,
3e5, 3e6,3e8, 3e9,
3e10
19e1, 19e2,19e3,
19e4, 19e5,
19e6,19e8, 19e9,
19e10
14e1, 14e2,14e3,
14e4, 14e5,
14e6,14e8, 14e9
21e1, 21e2,21e3,
21e4, 21e5,
21e6,21e8, 21e9,
21e10
8e1, 8e2,8e3, 86e4,
8e5, 8e6,8e8, 8e9,
8e10
9e1, 9e2,9e3, 9e4,
9e5, 9e6,9e8, 9e9,
9e10
10e1, 10e2,10e3,
10e4, 10e5,
10e6,10e8, 10e9
13e1, 13e2,13e3,
13e4, 13e5,
13e6,13e8, 13e9

5p1, 5p2,5p3, 5p4, 5p5,
5p6,5p7, 5p8 , 5p9,
5p10,5p11, 5p12
6p1, 6p2,6p3, 6p4, 6p5,
6p6,6p7, , 6p9, 6p10,6p11,
6p12
17p2, 17p5,17p6, 17p7, 17p9,
17p10,17p11, 17p12
12p1, 12p2,12p3, 12p4, 12p5,
12p7, 12p8, 12p9,
12p10,12p11, 12p12
20p2, 20p3,20p4, 20p6, 20p7,
20p9, 20p10, 20p11
11p1, 11p2,11p3, 11p5, 11p6,
11p8, 11p9, 11p10,11p11,
11p12
3p1, 3p2,3p3, 3p5, 3p7, 3p8,
3p9, 3p10,3p11, 3p12
19p4, 19p5, 19p8, 19p9,
19p10,19p11, 19p12

فرهنم سازمان
ریسک پذیربودن
پذیرش سیستم جدید
ارزشهای محوری سازمان
قوانین و مقررات
زیرساخت های فناوری
كیفیت سیستم

،كیفیت اطالعات و خدمات

21p1, 21p2,21p3 21p5, 21p8,
21p9, 21p10,21p11, 21p12

سهولت استفاده از سیستم

8p1, 8p3, 8p6, 8p7, 8p8, 8p9,
8p11, 8p12

،فناوری ارتباطات

9p2,9p3, 9p4, 9p5, 9p7, 9p8,
9p9, 9p11

مدیریت عالی سازمان

10p1, 10p2, 10p6, 10p7, 10p8,
10p9, 10p10,10p11, 10p12

جایگاه مدیریت منابع انسانی

13p1, 13p2,13p3, 13p4, 13p5,
13p7,13p11

سطح منابع انسانی

18e6, 18e7, 18e10

18p8, 18p11, 18p12

مدیریت تیییر

2e1, 2e3, 2e4, 2e5,
2e6,2e8, 2e9

2p1, 2p2, 2p4, 2p5, 2p7, 2p8,
2p10, 2p11, 2p12
15p5, 15p7, 15p8, 15p9,
15p10,15p11, 15p12

ساختار و خط مشی ها
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راهبردی

فرهنم جامعه

14p4, 14p5, 14p8, 14p9,
14p10,14p11, 14p12

15e7, 15e8, 15e9,

بعد

بعد فرهنگی

دریایی ارتش مستقر در استان

ارتباطات

بعد فناورانه

مدیران و كارشناسان

بعد ساختاری

مدیران منابع انسانی نیروی

تعیین روایی مدل به روش کیو

در تحقیق حاضر برای سنجش روایی مدل موردنظر ،از روش كیرو اسرتفاده شرد ویلیرا استیونسرون در
سال  9195روش شناسی كیو را به عنوان روشی برای شناسایی ذهنیت افراد مطرح كرد روش شناسی كیو،
فنی است كه پژوهشگر را قادر می سازد تا اوال ادراكات و عقاید فرردی را شناسرایی و طبقره بنردی كنرد و
ثانیاً به دسته بندی گروههای افراد براساس ادراكاتشان بپردازد ویژگی فوب ایرن روش شناسری را بره روش
های تحقیق كیفی نزدیک می سازد باوجود این ،روش شناسی كیو از بعد كمی نیز برخوردار اسرت ،زیررا
از روش های آماری مانند تحلیل عاملی 9برای دسته بندی افراد كمک می گیرد تفاوت اصلی آن برا سرایر
روش های تحقیق در علو اجتماعی در این است كه روششناسی كیرو ،بره جرای متییرهرا افرراد را تحلیرل
میكند

به عبارتی در مطالعه كیوm ،

نفر انتخاب میشوند تا "خود آنها"  nویژگی را انردازهگیرری كننرد

در این پژوهش از فرایند پن مرحلهای كیو استفاده شرده اسرت :در گرا اول ،عبرارات كیرو از مصراحبههرا
تولید شد كه  20كیو آیتم مورد توجه قرار گرفت در گا دو مشاركت كنندگان مشخص شدند ،در كیو
بهتر است مجموعه افرادی كه انتخاب می كنیم یکدست نباشند كه در ایرن تحقیرق دو گرروه از مردیران و
فرماندهان در تحقیق مشاركت داده شدند سرپ

خواسرته شرد كیرو آیرتمهرا را متناسرب برا سرلیقه و طررز

تفکرشان در جدول داده شده مرتب كنند
ابتدا پیشنهاد داده شد كارتها را در  9دسته موافق ،بینظرر و مخرالف قررار داده ،سرپ
نهایی را انجا دهند در گا چهار پ

مرتربسرازی

از اینکه مشاركت كنندگان مرتبسازی و دسته بندی گرزارههرای

كیو را انجا دادند ،اطالعات به دست آمده ،مورد پردازش آماری قرار گرفتند ابزار مورد اسرتفاده در ایرن
مرحله ،روش تحلیل عاملی است كه روشی چند متییره برای یافتن میزان همبسرتگی برین متییرهاسرت و در
روش شناسی كیو به دنبال یافتن همبستگی بین آد ها هستیم تا ببینیم نقطه نظرات كردامیک از افرراد بره هرم
نزدیک است در نهایت پ

از پایان تحلیل عاملی ،یعنی استخرا و چرخش عامرلهرا و بره دسرت آمردن

بارهای عاملی و عاملهای مهم ،نوبت به تفسیر دقیق عاملها رسید و در ایرن مرحلره مؤلفرههرا در  5عنروان،
دستهبندی شدند نمونه كیو مرحله اول مطالعه حاضر شامل  20عبارت است كه این شاخصهرا برا كنکراش
در ادبیات نظری ،پیشینه و اجرای دو مرحله دلفی گردآوری شدند مرتب سازی نمونه های كیرو در قالرب
نوعی توزیعی اجباری ،با طیفی از  -5تا  +5صورت گرفته است (مطابق شکل)9

Factor Analysis

1.

+4

+5

+9

+2

+9

0

-5

-4

-9

-2

-9

شکل .1نمونه جدول کارتهای کیو در این تحقیق ( 06آیتمی)

در مرحله كمی تحلیل كیو یعنی تحلیل عاملی اكتشافی ( )EFAآغاز شد در ایرن خصروص در ابتردا برا
ارزیابی ارتباطات در ماتری
ماتری

كیو مشخص شد كره امکران بررازش یرک الگروی تحلیرل عراملی روی ایرن

همبستگی امکانپذیر است؛ چراكه آزمون كرویت بارتلت ( )9150حداقل شررط الز بررای انجرا

تحلیل عاملی را تأیید میكند ( )p=0/000همچنین شاخص كفایت نمونهبرداری كیسرر ،میرر و اوكلرین نیرز
دلیلی دیگر بر امکانپذیر بودن اجرای تحلیل عراملی اكتشرافی را نشران مریدهرد ( )KMO =0/210در هرر
حال ،نتای حاصل از طی مراحل مختلفی همچون :میزان تبیینپذیری واریران  ،بررسری میرزان همبسرتگی
بین متییرها ،تعیین تعداد عوامل ،شیوه برآورد بارهای عاملی ،بررسی باقیماندهها ،بررسی همداشتهرا ،نروع
دوران و  ،كه در یک الگو تحلیل عاملی اكتشافی انجا میگیرد ،منجر به برازش الگوی مؤلفههای اصلی
پ

از دوران واریماك

با  4عامل روی  21متییرر (اعضرای نمونره) از دیردگاههرای اخرذ شرده در زمینره

استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمانهای دولتی شد؛ به قسمی كه این  4عامل حردود 54/1
درصد كل تیییرپذیری را تبیین میكند (حداقل  %55اطالعات درون  21نمونه در این  4عامرل حفر شرده
است) بنابراین ،به عنوان یافته اساسی تحلیل كیو مرحله اول ،میتوان الگو عراملی متعامرد برا  4عامرل را بره
صورت زیر معرفی نمود:
)X (29×1) - µ (29×1) . L (29×1) F (4×1) + £ (29×1
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جدول  .3برآورد بارهای عاملی به روش مؤلفههای اصلی قبل و بعد از دوران به همراه همداشتها و نسبتهای تجمعی
واریانس کل نمونه
متییرهای مرحله اولQ

(خبرگان مورد مطالعه)

برآوردهای مؤلفه اصلی بارهای عاملی

برآوردهای مؤلفه اصلی بارهای عاملی
دوران یافته

همداشت ها

F1

F2

F3

F4

F1

F2

F3

F4

hi

صاحب نظر مجرب9

0/91

0/42

-0/92

-0/91

0/96

0/21

0/25

0/04

0/59

صاحب نظر مجرب2

0/19

-0/96

0/05

0/99

0/19

0/92

0/01

-0/02

0/11

صاحب نظر مجرب9

0/19

-0/94

0/00

0/92

0/10

-0/02

0/02

-0/01

0/12

صاحب نظر مجرب4

0/24

0/04

0/96

0/92

0/29

0/21

-0/09

0/04

0/42

صاحب نظر مجرب5

0/92

0/45

-0/99

-0/29

0/95

0/22

0/29

0/01

0/46

صاحب نظر مجرب2

0/12

-0/90

0/05

-0/02

0/61

0/01

0/96

0/99

0/21

صاحب نظر مجرب6

0/69

-0/09

-0/90

-0/29

0/24

0/02

0/95

0/92

0/52

صاحب نظر مجرب1

0/94

0/99

0/42

-0/51

0/09

0/96

0/01

0/10

0/21

صاحب نظر مجرب1

0/92

0/20

0/99

-0/51

0/20

0/01

0/20

0/21

0/56

صاحب نظر مجرب90

0/94

0/44

-0/42

-0/99

0/99

0/96

0/69

0/90

0/51

صاحب نظر مجرب99

0/91

0/94

-0/56

-0/29

0/96

0/01

0/66

-0/06

0/24

صاحب نظر مجرب92

0/66

-0/96

0/05

0/99

0/12

-0/01

-0/05

-0/02

0/65

صاحب نظر مجرب99

-0/02

0/49

-0/25

0/59

-0/96

0/41

0/99

-0/41

0/52

صاحب نظر مجرب94

0/64

-0/92

0/09

0/99

0/12

-0/04

-0/02

-0/06

0/26

صاحب نظر مجرب95

0/96

0/22

0/42

-0/59

0/06

0/99

0/09

0/64

0/56

صاحب نظر مجرب92

-0/26

-0/49

-0/92

-0/01

-0/94

-0/46

-0/92

-0/90

0/26

صاحب نظر مجرب96

-0/99

0/44

-0/24

0/59

-0/22

0/41

0/99

-0/41

0/54

صاحب نظر مجرب91

0/05

0/01

-0/49

0/96

0/00

0/02

0/21

-0/92

0/29

فرماندهان9

0/29

-0/09

-0/95

0/26

0/91

0/05

0/91

-0/40

0/29

فرماندهان2

0/16

-0/22

0/09

0/99

0/10

0/02

0/06

-0/09

0/12

فرماندهان9

0/04

-0/99

-0/06

0/94

0/01

-0/04

-0/04

-0/92

0/04

فرماندهان4

0/25

0/51

0/92

0/21

0/01

0/62

0/01

-0/09

0/52

فرماندهان5

-0/06

-0/99

0/29

0/95

0/06

0/29

-0/21

0/02

0/52

فرماندهان2

0/94

0/21

0/49

0/94

-0/04

0/61

-0/05

0/26

0/21

فرماندهان6

0/22

0/54

0/91

0/09

0/06

0/22

-0/09

0/92

0/41

فرماندهان1

0/11

-0/92

0/02

0/90

0/10

0/99

0/99

-0/02

0/19

فرماندهان1

0/26

0/21

0/24

0/45

0/90

0/11

0/00

-0/06

0/19

فرماندهان90

0/90

-0/90

-0/90

0/02

0/92

-0/01

0/02

-0/94

0/04

-0/04

-0/94

0/29

0/95

0/90

0/22

-0/21

0/01

0/54

0/24

0/92

0/42

0/55

0/22

0/94

0/45

0/55

فرماندهان99
نسبت تجمعی واریان
تبیین شده

در مرحله دو نیز با طی مراحل تحلیل عاملی اكتشافی روی  21متییر (اعضای نمونره كره  91نفرر آن را
صاحب نظران و خبرگان و  99نفر دیگر فرماندهان را تشکیل می دادند ،با استفاده از نمونه  59آیتمی كیو،
نتیجه حاصل دستیابی به سه عامل عمومی بود یعنی به یک الگوی  9عاملی پر

از دوران واریمراك

كره

بارهای عاملی آن به شیوه مؤلفههای اصلی برآورد میگردد ،دست یافتیم؛ به قسمی كه این  9عامل حردود
 0/24درصد كل تیییرپذیری را تبیین میكند (حداقل  %24اطالعات درون  21نمونه در این  9عامرل حفر
شده است) بنابراین ،به عنوان یافته اساسی تحلیل كیو مرحله دو  ،می توان الگو عراملی متعامرد برا  9عامرل
(سه عامل آن مشترک یا عمومی) را به صورت ذیل معرفی نمود:
)(3 1) (29 1

F

)(29 3

L

)(29 1) (29 1

X

كه همانند قبل می توان سه عامل مفروض را برای دیدگاههای مختلف فرماندهان و خبرگران نسربت بره
شاخصهای استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سرازمانهای دولتری برشرمرد بنرابراین ،در مرحلره
دو تحلیل كیو نیز مشخص شد كه افراد نمونه بره شراخص باقیمانرده (نمونره كیرو مرحلره دو ) اتفراب نظرر
ندارند به عبارتی وجود سه دیدگاه كما كان بین نمونه كیو قابل مشاهده است لذا شاخصهایی كره باعرث
بروز این اختالف نظر بین این  59شاخص شده است ،كشف نموده و با حذف آنها نسبت بره ادامره مراحرل
كیو تا رسیدن به یک دیدگاه واحد بین خبرگان و اساتید اقردا نمراییم هماننرد قبرل برا اسرتفاده از آزمرون
ناپارامتری من  -ویتنی به مقایسه نمرات هریرک از  59شراخص مرذكور در دو گرروه مردیران و خبرگران،
پرداخته شد و نتیجه آن نشران داد كره در  4شراخص ،برین دیردگاه مردیران و متخصصرین در ارزیرابی ایرن
شاخصها توافق نظر وجود ندارد
بنابراین ،شاخص های  22 ،91 ،1و  50از بین  59شاخص حذف و مراحرل اجررای تحلیرل كیرو مرحلره
سو روی  41شاخص باقیمانده با اخذ دیدگاه فرماندهان و خبرگان با همان طیف اجباری  -5تا  +5مجددا
ادامه یافت مرحله سو تحلیل كیو همانند دو مرحله قبل روی  21متییرر و براسراس نمونره  41آیتمری كیرو
انجا پذیرفت كه در این الگو  2عاملی عناصرر مراتری

 Lاز بارهرای عراملی برا روش مؤلفره هرای اصرلی

برآورد شده اند همچنین نتای حاصل از این الگوی عاملی بیان می دارد كه حرداقل  % 24اطالعرات درون
 21نمونه توسط این دو عامل حف می شود نتای تحلیل عاملی كیو به مانند دو بخش قبرل بیران از وجرود
اندكی اختالف عقیده بین دو گروه فرماندهان و متخصصین مجرب در ارزیابی  41شراخص مرذكور دارد،
ولی اجرای آزمون ناپارامتری من  -ویتنری آزمرون مقایسرهای یرو مرن ویتنری9بررای سرنجش اخرتالف برین
متوسط نمرات نمونه های مستقل دو گروه فرماندهان و مدیران با تجربه نشان از عد وجرود تفراوت معنری
دار (در سطح معنی داری  )a=0/09در تمامی  41شاخص یا نمونره كیرو برین دو گرروه مرذكور داشرت بره
عبارت دیگر ،هر چند تحلیل كیو از وجود دو گونه نظر در سنجش دیدگاههای آزمودنیها بررای اولویرت
Mann-Whitney Uh
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1.

گذاری شاخصها داشت ،ولی این اختالف نظر تا حدی نیست كه سبب بروز تفاوت معنی دار در اولویرت
گذاری شاخصها شود در این مرحله تحلیل كیو را به پایان رسانده و با توجه به بررسری پیشرینه تحقیقرات
در حوزه به كارگیری فناوری های اطالعات و همچنین نتای حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه های كیفی
مشاركت كنندگان موانع استقرار  EHRMارائه شد (شکل )2

شکل . 2نمودار موانع استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک درنیروی دریایی ارتش

با توجه به یافتههای تحقیق ،الگوی اولیهای برای استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک حوزه نیرروی
دریایی ارتش طراحی و برای خبرگان ارسال شد در این الگو (شکل  )9تالش شد تا ترأثیر متییرهرای مهرم
در استقرار مورد توجه قرار گیرند و شکل بندی مدیریت منرابع انسرانی الکترونیرک و نگررش بره مردیریت
منابع انسانی الکترونیک نیز در مدل لحاظ شوند با توجه به اهمیت تناسب راهبردهای واحد منابع انسرانی و
راهبرد مدیریت منابع انسانی الکترونیک با راهبررد سرازمان ،ایرن مرورد برر راهبررد مردیریت منرابع انسرانی
الکترونیک به عنوان متییرهای تاثیر گذار و به عنوان پیش فرض مدل دیده شده اسرت پر

از طررح مردل

برای نه نفر از خبرگان پژوهش كه از ابتدای پژوهش مشاركت داشتند 6 ،نفر از خبرگان نظرات خود را در
مورد مدل اولیه ارائه نمودند

شکل  .3مدل اولیه استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در نیروی دریایی ارتش

در ادامه با انجا مصاحبه مجدد با برخی از خبرگان تحقیق ،ضمن بررسی مدل اولیه از سروی خبرگران،
اصالحاتی در ارتباط بین مؤلفهها اعمال و مدل نهایی تحقیق طراحی و مجددا به خبرگان تحقیق ارسال شرد
وپ

از تأیید  6نفر از خبرگان نیروی دریایی ارتش ،مدل نهایی ارائه گردید (شکل )4

بحث و نتیجهگیری
تافلر در كتاب "بقا در آستانه قرن بیست و یکم" تاریخچه جنم را با تکیره برر سره مرو  :كشراورزی،
مو صنعتی و مو اطالعاتی تقسیم كرده كه این مو اخیر تحول عمیقی برر كرار كررد سرازمانها گذاشرته
است در اثر این تحول فناوری اطالعات و ارتباطات ،جامعه و سازمان مجازی شکل گرفت ایرن تیییررات
تما جنبه های سازمان را در بر گرفته است ،از فناوری گرفته تا منابع انسانی ،تأثیر مرو سرو برر مردیریت
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منابع انسانی با معرفی پدیدهای به نا مدیریت منابع انسانی الکترونیک توانسته كاركرد منابع انسانی را ارتقرا
بخشد و اكثر سازمان های برخوردار از این نظا  ،رضایت نسبی خود را از استقرار و اجرای این نظا اعرال
كرده اند پر واضح است كه موفقیت ایرن نظرا در گررو عوامرل متعرددی اسرت بررای مثرال ،كاركنران و
مخاطبان تیییر باید قادر باشند به سرعت خودشان را سازگار كنند سامانه انتخابی باید با نیازهرای راهبرردی
سازمان در سازگار باشد اگر كاركنان قادر بره سرازگاری برا تیییررات نباشرند و یرا در طرول دوران گرذار،
احساس عد حمایت و پشتیبانی كنند ،یقینا اصالحات با شکست مواجه خواهرد شرد نهایترا اگرر كاركنران
نتیجه بگیرند كه معرفی مدیریت منابع انسانی الکترونیک یک شیوه ساده تحمیل كار اضافی بر آنان اسرت،
بسیار غیر محتمل است كه به تیییرات واكنش خوبی نشران دهنرد فرهنرم سرازمان یکری دیگرر از عوامرل
موفقیت در پذیرش و استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیکی است فرهنم حامی تیییر و ریسرک پرذیر
می تواند تسهیل كننده باشد ،در حالی كه ،این گونه نباشد یک مانع است پدیده اینترنت نحوه زنردگی مرا
را تیییر داد و آن را دگرگون نموده اسرت ،حتری شرکل ارتباطرات مرا را سرریع ترر و مطلروب ترر كررده و
چگونگی یادگیری ما و نحوه گذراندن وقرت آزادمران را تحرت ترأثیر قررار داده اسرت بره طرور اساسری،
اینترنت همه جنبه های جامعه انسانی را كم و بیش تیییر داده است در سالهای اخیر ،اهمیت اینترنت هم در
فضای تجاری و هم در فضای خصوصی به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است بدون شک ،كاركنران
سازمانها و محیط كاریشان را نیز از نظرر طراحری شریل ،شررایط كرار و بسریاری مروارد دیگرر تحرت ترأثیر
اینترنت قرار داده است كاركردهای منابع انسرانی نیرز تیییررات را تجربره كررده اسرت (اسرتون و دولبران،9
)2099
یکی از حوزههای سازمانی كه شدیدا تحت تأثیر اینترنت قرار گرفته است ،حوزه مدیریت منابع انسرانی
است استفاده گسترده از اینترنت در این حوزه ،وظایف و حتی نقش های متخصصان منابع انسرانی را تیییرر
داده است اینترنت ،امکان واگذاری بسیاری از فعالیت های منابع انسانی به خود آنها را فراهم آورده است
با ارتباط برخط (آنالین) بین كاركنان ،مدیران و مشاوران سازمانی و انجا الکترونیکی بسیاری از وظرایف
منابع انسانی ،وظیفه متخصصان منابع انسانی از فعالیت های روزمره اداری به سرمت فعالیرت هرای راهبرردی
منابع انسانی تیییر جهت یافته است مفهو مدیریت منابع انسانی الکترونیک نیز ناشری از نقرش اینترنرت در
این حوزه است (ری )2009 ،2
البته در كنار محاسن مدیریت منابع انسانی الکترونیک ،چالشها و موانعی نیرز پریش روی سرازمانهرا و
جوامع قرار دارد ،تالش شده است در این تحقیرق ،ضرمن شناسرایی موانرع ،الگروی نهرایی جهرت اسرتقرار
مطلوب ارائه شود (شکل )4

Stone & Doulebohn
Reiss

1.
2.

شکل .4مدل نهایی استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک نیروی دریایی ارتش

همان طور كه در مدل دیده میشود ،تأثیر عوامل چهارگانه در قالب الگوی نقراط مرجرع راهبرردی بره
صورت تعاملی است و میتوانند تعیین كننده راهبرد سازمان برای استقرار و كاربرد مردیریت منرابع انسرانی
الکترونیک باشد ،همچنین شکل بندی و كیفیت سامانه  EHRMباید در استقرار مورد توجه قررار گیررد در
مدل نشان داده شده است كه شکل بنردی ایرن سرامانه تنهرا از راهبررد سرازمان مترأثر نیسرت ،بلکره نگررش
مجموعه كاركنان و مدیران عالی سازمان در طراحی و شکل بندی  EHRMتأثیر گذار اسرت مردل جهرت
حل معضل فرهنم سیاسی سازمان ،راهکارهای آموزش كاربرد  ،EHRMشایسته ساالری و تدوین قروانین

88

را پیشنهاد می دهد

در نهایت ،با توجه بره نروع موانرع شناسرایی شرده ،مروارد زیرر قبرل از اسرتقرار EHRM

پیشنهاد می شود:
درگیر شدن منابع انسانی در امور رای منرابع انسرانی و نقرش اداری ،از جملره تهدیردها و چرالش هرای
فراروی منابع انسانی است بهره گیری از فناوری این فرصت را فراهم می آورد كه با اتوماسیون فراینردها و
واگذاری بخشی از فعالیرت هرای منرابع انسرانی بره سرازمانهای بیرونری ،بررای كاركنران و مردیران فرصرت
پرداختن به كارهای با اثربخشی باال فراهم آید ،به عبارتی ،با ایفای نقش و رسالت راهبردی بررای سرازمان،
ضمن كسب اعتماد ،فرصتی برای منابع انسانی فراهم می كند كره بتوانرد تصرویر ذهنری بهترری از خرود بره
نمایش بگذارد و نقشی راهبردی بگیرد
آنچه معموال به فراموشی سپرده می شود این اسرت كره مردیریت منرابع انسرانی الکترونیکری تنهرا یرک
موضوع فنی نیست در وهله اول آن یک نوع تیییر در مدل های ذهنی و رفتارهرای مردیران منرابع انسرانی،
مدیران صف و كاركنان است تسهیل گری امور با استفاده از فناوری اطالعات در وهله دو قرار دارد لذا
پیشنهاد می شود برای استقرار این سامانه ،با برگزاری جلسه ای ،كاركنان درگیر در طرح ،متأثر از طررح و
كاركنان ذی نفوذ را نسبت به منافع این طرح آشنا كرد و نگرانی آنهرا را بره حرداقل رسراند ترا اسرتقرار ،برا
موانع كمتری روبه رو شود
نتای تحقیقات بیانگر این مهم است كه ساختار ،ركن تعیین كننرده هرر تیییرری اسرت بره عبرارتی هرم
تیییرات را متأثر می كند و هم از تیییرات متأثر میشود ،لذا پیشنهاد میشود ابتدا مدیریت عالی سرازمان در
جلسهای حمایت قاطع خود را از استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک اعال نماید همچنین برا تعریرف
معاونت منابع انسانی (كه مصوبه دولت نیز میباشد) به جای مدیریت منابع انسانی در سازمان ،جایگاه واحد
را ارتقا بخشد و ساختار با كاهش نیروهای مازاد (تعدیل) از حالرت بروكراتیرک و خشرک خرار شرود و
ساختاری منعطف را نشان دهد
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