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چکیده 
رشد و توسعه روزافزون دانش بشري و ظهور مباحثی چون مجازيسازي ،ارتباط بهنگام و بیسیم
باعث شده است تا سازمانها بیشازپیش موجودیت خود را دچار تغییر و تحول ببیند .این عوامل باعث
شده است تا دنیا به شبکهاي از تعامالت الکترونیکی تبدیل شود و بهدنبال آن بسیاري از رویکردهاي
مدیریت منابع ،تغییر ماهیت دهد و در این میان موضوع مدیریت منابع انسانی الکترونیک ،توجه بسیاري
از پژوهشگران را به خود جلب کند .مدیریت منابع انسانی الکترونیک یک روش مدیریتی مبتنی بر
فناوري اطالعات و ارتباطات است .این نوآوري قابلیت کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،هم براي
مدیریت و هم براي کارکنان را دارد .براي تحقق این موارد ،سازمانها باید ابتدا مدیریت منابع انسانی
الکترونیک را بپذیرند و به نحو مطلوبی اجرا کنند .در این پژوهش با بررسی مدلهاي مختلف و شناسایی
شاخصهاي مختلف ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشورها و سازمانها ،ابعاد و شاخصهاي متناسب با
ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیک شناسایی
و استخراج شد.
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.1مقدمه 

نیروي انسانی مهمترین و حساسترین منبع سازمانی است که میتواند هم عامل موفقیت
سازمان باشد و هم باعث شکست آن شود .مدیران نمیتوانند انتظار نتایج عالی از کارکنان خود
داشته باشند ،مگر آنکه زمینههاي ایجاد چنین نتایجی را در آنها ایجاد کنند .مدیران همواره
درگیر برنامهها و راهبردهایی هستند که بهطور مستقیم بر منابع انسانی تأثیر میگذارند؛ بنابراین
توسعه برنامههاي کارآفرینی در سازمانها بدون توجه به عامل انسانی و تدوین برنامههایی براي
توانمندسازي منابع انسانی سازمان به شکست منتج خواهد شد ( .)Hayton, 2005
امروزه پیشرفت سریع و روزافزون فناوري اطالعات و ارتباطات و قابلیتهاي کاربردي آن
در حوزههاي مختلف سازمان ،باعث رسوخ فناوري اطالعات در فرایندها و سیستمهاي منابع
انسانی شده و رویکرد جدیدي را در مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده است که از آن باعنوان
«مدیریت منابع انسانی الکترونیکی» نام میبرند (.)Strohmeier & Kabst, 2009
تغییر سریع فضاي کسبوکار در جهان امروز ،سازمانها را مجاب کرده است تا بهمنظور
پاسخگویی به تقاضاي مشتریان ،راهبردها و ساختار خود را به نحوي طراحی کنند که بتوانند با
این تغییرات مقابله کنند؛ از اینرو توجه به منابع انسانی اجنتاب ناپذیر است؛ چراکه توانمندي
منابع انسانی موجب میشود سازمانها در دستیابی به اهداف خود موفق باشند (حیدري و
همکاران.)1392 ،
در دهههاي اخیر ،گسترش سریع اینترنت موجب تقویت و اجراي مدیریت منابع انسانی
الکترونیک شده است ( .)Rute, 2005از آخرین تحولها در حوزه مدیریت منابع انسانی این
است که میتواند خدمات منابع انسانی را مطابق با نیازهاي سازمان ارائه دهد ( & Lengnick
.)Moritz, 2003
سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی جزو سیستمهاي پیشرفته و نوینی هستند که
در سالهاي اخیر توسط شرکتهاي بزرگ استفاده شدهاند .نظرسنجی از مشاوران منابع انسانی
نشان میدهد هم تعداد سازمانهایی که سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را بهکار
گرفتهاند ،افزایش یافته و هم میزان و عمق استفاده از اطالعات آن در سازمانها رو به فزونی
است .اجراي این سیستمها در سازمانها نیازمند حداقلهایی در آمادگی الکترونیکی سازمانی
است که موفقیت آن را تضمین کند (.)Biesalski, 2005
سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیک یکی از سیستمهاي نوین سازمانی است که در
چند سال اخیر در بخش منابع انسانی بسیار موردتوجه قرار گرفته و تأثیر بسزایی در کاراترشدن،
انعطافپذیري و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ذينفعان ،بهخصوص مشتریان اصلی یعنی
کارکنان ،همراه با کاهش هزینه داشته است ( .)Choochote & Chochiang,2015ارزیابی
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میزان آمادگی الکترونیکی سازمانها میتواند در شناخت جنبههاي مختلف فناوري اطالعات در
سازمان و بنگاههاي اقتصادي و برنامهریزي دقیق براي استقرار موفقیتآمیز سیستمهاي
اطالعاتی و سازمانی همانند مدیریت منابع انسانی الکترونیک نقش مهمی داشته باشد ( & Li
.)Maolin, 2015
صاحبنظران از دالیل گرایش بخشهاي دولتی و اقتصادي به سیستمهاي منابع انسانی
الکترونیک را کارآمدي فناوري اطالعات ،نقش آن در تحقق جامعه اطالعاتی ،انتظارات
شهروندان از سازمانهاي اقتصادي و تداوم اصالحات بخش اقتصادي بیان کردهاند؛ بنابراین
استفاده از سیستمهاي منابع انسانی الکترونیک براي تسهیل در خدماترسانی به شهروندان و
افزایش کارایی و ارتباطات درونی سازمانهاي اقتصادي به یک اجبار تبدیل شده است (محبی و
طبرسا.)1393 ،
با توجه به مطالب عنوانشده ،بهمنظور تعیین میزان آمادگی الکترونیکی باید ابعاد و
شاخصهاي متناسب براي استقرار سیستمهاي اشارهشده با یک روش علمی و منسجم مشخص
شود و وزن و اهمیت هریک نیز در راهنماي نهایی تعیین شود تا نتیجه و میزان بهدستآمده
(درجه نهایی آمادگی الکترونیکی در سازمان موردمطالعه) نشاندهنده وضعیت واقعی باشد تا
بتوان به اهداف ارزیابی دست پیدا کرد و ارائهدهنده راهحل مناسب وضعیت سازمان باشد.
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی میزان آمادگی الکترونیکی سازمانهاي دولتی براي
اجراي سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن است .در این پژوهش به این
سیستمها و مروري بر نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی در یک سازمان پرداخته میشود .براي
اجراي موفقیتآمیز این سیستمها باید بررسی و ارزیابی دقیقی از میزان آمادگی الکترونیکی در
سطح سازمان به عمل آید و نتایج براي بررسی وضعیت موجود و برنامهریزي دقیق اهداف
تجزیهوتحلیل شود.

.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

مديريتمنابعانسانی:مدیریت منابع انسانی بهمعناي درک اهمیت منابع انسانی یک سازمان
است که به برتري سازمان ،توجه به مشتري ،کارآفرینی ،کیفیت و غیره شکل و معنا میبخشد.
رشد و پرورش و افزایش سطح تواناییها و سازماندهی نیروي انسانی یک سازمان براي رسیدن
به اهداف سازمان در دیدگاه و سطح فکري مدیریت منابع انسانی خالصه شده است و این سطح
مدیریتی در شکست و پیروزي سازمان سهم بسزایی دارد (اژدري)2009 ،
مدیران نمیتوانند از کارکنان خود انتظار نتایج عالی داشته باشند ،مگر آنکه زمینههاي ایجاد
چنین نتایجی را در آنها ایجاد کنند ()Haytan, 2005؛ بهعبارتیدیگر جامعه و سازمانی
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میتواند در مسیر توسعه و پیشرفت ،حرکت روبهجلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد
بسترهاي الزم ،منابع انسانی خود را به دانش و مهارهاي الزم تجهیز کند تا آنها با استفاده از
این توانمندي ارزشمند ،سایر منابع جامعه و سازمان را به سوي حصول رشد و توسعه هدایت
کنند ) .(Macmillan, 1987الزمه این امر اعمال صحیح مدیریت منابع انسانی در سازمان
است .مدیریت منابع انسانی که در دهه  1980مطرح شد به تکامل فصل جدیدي در نگاه به
منابع انسانی منجر گشت .مدیریت منابع انسانی ،رویکردي جامع به مدیریت منابع کلیدي
سازمان ،یعنی منابع انسانی است .مدیریت منابع انسانی نهتنها رویکردي از روي سودآوري به
مدیریت کارکنان ،بلکه رویکردي ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دوطرفهبودن آن
است (.)Armstrong, 1993
مديريت منابع انسانی الکترونیک :مدیریت منابع انسانی الکترونیک شیوه بهکارگیري
راهبردها ،سیاستها و اقدامات منابع انسانی در سازمان از طریق حمایت هدایت شده و آگاهانه
بهوسیله استفاده کامل از کانالهاي مبتنی بر فناوري وب است (نانی و طبرسا .)1394 ،
اسلیزر و همکاران ،)2002( 1فناوري اطالعات را بهمثابه چتري تعریف کردهاند که حجم وسیعی
از سختافزار ،نرمافزار و خدمات بهکارگرفتهشده براي جمعآوري ،ذخیرهسازي ،بازیابی و مخابره
اطالعات را دربرمیگیرد (عارف نژاد و فارسیجانی .)1390 ،بنا به نظر لی و میلون،)2015( 2
امروزه نیروي کار و فناوري اطالعات و ارتباطات خیلی مهم هستند و مجموعه ابزار کسبوکار
منابع انسانی امروز ،محسوب میشوند .ازآنجاکه مدیریت منابع انسانی بدون شک مهمترین واحد
هر سازمان براي مدیریت و توسعه نیروي کار است ،فناوري اطالعات نیز بدون شک تواناساز
مدیریت منابع انسانی در کسب چنین اهدافی بهشمار میرود (.)Li & Maolin, 2015
بهطورکلی رشد سریع ،هم در زمینه مدیریت منابع انسانی و هم در مورد فناوري اطالعات،
به این امر منجر شده است که امروزه بیشتر شرکتها و سازمانها اعم از دولتی و غیردولتی به
بهکارگیري فناوري اطالعات در بخش منابع انسانی روي آوردند و این امر بهنوبه خود ،به تقویت
و اجراي مدیریت منابع انسانی الکترونیک منجر شده است (.)Mead, 2007
افزایش و بهبود کارایی اداري و استفاده از ابعاد گوناگون فناوري به مدیران منابع انسانی
این اجازه را میدهد تا کارکنان کمتري بهکار گیرند و سهم و نقش ارزشزاي بیشتري در
سازمان خود ایفا کنند .سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با بهرهگیري از
فناوريهاي پیشرفته و بههمراهداشتن مطلوبیتهاي بسیار ،حامی و پشتیبان مدیریت منابع
انسانی است (.)Strohmeier, 2007
1. Aslyzr et al
2. Li & Maolin
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نظرسنجی از مشاوران منابع انسانی نشان میدهد هم تعداد سازمانهایی که سیستمهاي
مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را بهکار گرفتهاند ،افزایش یافته و هم میزان و عمق استفاده از
اطالعات آن در سازمانها رو به فزونی است (.)Sanayei & mirzaei, 2008
ارزيابیآمادگیالکترونیک:آگاهی از فرآیندها و ابعاد و شاخصهاي آمادگی الکترونیکی به
مسئوالن کشورها و مدیران سازمانها کمک میکند تا در طراحی و اجراي راهبردهاي فناوري
اطالعات و ارتباطات موفق باشند .بسیاري از دولتمردان معتقدند که فناوري اطالعات و
ارتباطات میتواند به کشورشان در حل مشکالت اجتماعی و اقتصادي که با آن مواجه هستند،
کمک کند و آماده هستند تا تغییرات الزم را براي بهرهبرداري از این گونه فناوريهاي جدید
اعمال کنند .آنها نیازمندند تا ارزش واقعی آنچه میتوانند توسط فناوري اطالعات و ارتباطات
انجام دهند را بدانند و باید اعتماد آنها در این مسیر تقویت شود .ارزیابی آمادگی الکترونیکی
نخستین گام در راستاي تبدیل مقاصد به اقدامات برنامهریزيشده خواهد بود که به تغییرات
اساسی در نحوه زندگی مردم منجر خواهد شد (فتحیان .)1387 ،با توجه به اینکه یکی از
مهمترین وظایف مدیریت ،ارزیابی سازمان و مشاغل موجود در سازمانها است؛ بنابراین طراحی
چارچوبها اثربخش که بتوان بر اساس آنها سازمانها را بهصورت عادالنه ارزیابی و قضاوت
کرد و درعینحال زمینههاي رضایت کارکنان و اعضاي داخلی سازمان را فراهم آورد ،ضروري و
اجتنابناپذیر است (محبی و طبرسا .)1393،

مدلهای ارزيابی آمادگی الکترونیکی :ارزیابی آمادگی الکترونیکی موجب توصیف شرایط

فعلی بهکارگیري فناوري اطالعات در کشور یا سازمانها ،خواهد شد .تاکنون مدلهاي زیادي
بهمنظور ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشورها و سازمانها توسط دانشگاهها ،پژوهشگاهها و
نهادهاي علمی و یا صنعتی عرضه و استفاده شده است .همه مدلها و راهنماهاي موجود براي
تعیین میزان آمادگی الکترونیکی بهکار گرفته شدهاند؛ اما هر مدل یا راهنما با توجه به مفهومی
که ارائه کرده است ،شاخصهاي متفاوتی براي ارزیابی بهکار برده است و در برخی شاخصها
اشتراکنظر دارند .برخی از آنها در سطح کشورها دست به ارزیابی زدهاند و برخی دیگر براي
کشورهاي خاصی ،مانند کشورهاي درحالتوسعه ،کاربرد پیدا کردهاند؛ همچنین تعدادي از
مدلها و راهنماها در سطح سازمانها میزان آمادگی الکترونیکی براي اجراي سیستمهاي
تجارت الکترونیکی یا دولت الکترونیکی و برخی جنبههاي کسبوکار الکترونیکی را سنجیدهاند
( .)Li & Maolin, 2015در ادامه طبقهبندي برخی مدلها بر اساس ابزارهاي مورداستفاده
آورده شده است (:)Ruikar, 2006
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 .1ابزارهاي آمادگی براي استفاده (پرسشنامه) :این ابزارها از روش پرسشنامه براي ارزیابی
استفاده کردهاند .برخی از آنها بهطور رایگان در سایتها وجود دارند .سه نمونه از معروفترین
آنها شامل ،الف) مدل پروژه سیاستگذاري سیستمها رایانهاي1؛ ب) مدل شرکت اقتصادي آسیا
ـ اقیانوسیه 2و ج) مدل مرکز توسعه بینالمللی دانشگاه هاروارد 3است که مشخصات کامل این
مدلها و مدلهاي دیگر در جدول  ،1توضیح داده شده است؛
 .2ارزیابیها و گزارشهاي انجامشده توسط شخص ثالث :این گزارشها به رتبهبندي کشورها
بر مبناي اندازهگیريهاي مختلف براي ارزیابی آمادگی الکترونیکی میپردازند .تعدادي از این
گزارشها شامل ،الف) گزارش مؤسسهي بینالمللی مک کانل4؛ ب) گزارش گروه مزاییک 5و ج)
گزارش رابینسون و کرنشاو 6است؛
 .3گزارشهاي کشورها از وضعیت خود (مطالعات موردي) :مطالعات موردي زیادي وجود دارند
که به بررسی آمادگی الکترونیکی کشورهاي خاص پرداختهاند .بسیاري از آنها میتوانند پایهاي
براي ارزیابی بهکار روند .برخی از این ابزارها شامل ،الف) گزارش اتحادیه جهانی مخابرات 7و ب)
گزارش آژانس توسعه بینالمللی آمریکا 8است.

)1. The Computer System Policy Project (CSPP
)2. The Asian Pacific Economic Cooperation (APEC
)3. The Center for International Development at Harvard University (CID
4. McConnell International
5. Mosaic
6. Crenshaw and Robinson
)7. International Telecommunication Union (ITU
)8. United states agency international Development (USAID
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( Alaaraj & Ibrahim, 2014; Hanafizadeh et al, 2009; EIU Report,

جدول  .1مدلهاي مختلف ارزیابی آمادگی
2010؛ محمدیان و همکاران1390 ،؛ نوري .امام ویردي.)1395 ،
ابزار/مدل 
( CSPPپروژه
سیاستگذاري سیستمهاي
رایانهاي)1998 ،
( CIDمرکز توسعه
بینالمللی دانشگاههاروارد،
)2000

هدف 

معیارهایسنجش 

کمک به افراد و اجتماعات براي تعیین نحوه
مشارکت در دنیاي شبکهاي

زیرساختها ،دسترسی ،برنامههاي
کاربردي و خدمات ،اقتصاد ،توانمندسازها

ارزیابی عوامل تعیینکننده میزان آمادگی
شبکهاي یک اجتماع در دنیاي درحالتوسعه

قابلیت ،دسترسی ،یادگیري ،جامعه،
اقتصاد ،سیاست

( APECشرکت اقتصادي
آسیا ـ اقیانوسیه)2000،

کمک به دولتها براي توسعه سیاستهاي
متمرکز خودشان ،مطابق با محیط خاص
خود ،براي توسعه سالم تجارت الکترونیک

( McConnellمؤسسه
بینالمللی مککانل،
)2000

ارزیابی آمادگی الکترونیکی اقتصاد مالی یا
ظرفیت مشارکت در اقتصاد دیجیتالی جهانی

( Mosaicگروه مزاییک،
)2000

اندازهگیري و تجزیهوتحلیل میزان رشد
اینترنت در سراسر جهان

( WITSAاتحادیه جهانی
فناوري اطالعات و
خدمات)1999 ،

کشف میزان و چگونگی آگاهی شرکتهاي
تجاري و مصرفکنندگان از تجارت
الکترونیک

( Robinsonرابینسون،
کرنشاو)2002 ،

آزمون نظریههاي موجود در زمینه توسعه
فناوري

& Crenshaw

( UNDPبرنامهریزي
توسعه سازمان ملل متحد،
)2001
)( ITU(DAIاتحادیه
جهانی مخابرات)2005 ،
)( EIU(DWIمؤسسه

ارتقاي استانداردهاي سطح زندگی و کمک
به ایجاد کار دائم و تماموقت و برنامههاي
اقتصادي و اجتماعی براي بهبود و توسعه
وضعیت کشورها
توسعه جهانی مخابرات و دستیابی عموم
مردم به خدمات ارتباطی و اطالعاتی
مخابراتی براي تمامی کشورها
خدماتی را براي سیاستگذاران و

فناوري و زیرساختهاي اساسی،
دسترسی به خدمات شبکه ،استفاده از
اینترنت ،پیشرفتها و تسهیالت،
مهارتها و منابع انسانی ،وضعیت
اقتصادي دیجیتالی
قابلیت اتصال ،رهبري الکترونیکی،
امنیت اطالعات ،سرمایه انسانی ،فضاي
کسبوکار الکترونیکی
فراگیري یا نفوذ ،پراکندگی جغرافیایی،
میزان جذب بخشها ،زیرساختهاي
ارتباطات ،زیرساختهاي سازمانی ،میزان
پیچیدگی استفاده
اعتماد مشتري ،فناوري ،نیروي کار،
سیاست عمومی ،مالیات ،فرایندهاي
کسبوکار ،هزینهها ،نگرش
مصرفکنندگان
سطح توسعه فناوري ،فضاي باز سیاسی/
مردمساالري ،آموزشوپرورش ،وجود
بخش بزرگ خدماتی ،تراکم مخابراتی،
سرمایهگذاري خارجی ،یکنواختی نژادي،
نابرابري بخشی ،تراکم جمعیت ،حجم
صادرات
زیرساخت ،توسعه منابع انسانی،
سیاستها ،کارآفرینی ،محتویات و
کاربردها
شبکه تلفن ثابت ،شبکه تلفن همراه،
شبکه دیتا ،کیفیت خدمات ،ترافیک،
تعرفهها ،پرسنلی ،درآمدها ،سرمایهگذاري
زیرساخت فناوري و ارتباطی ،محیط
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اکونومیست)2001 ،

تصمیمگیران عرصههاي مختلف ازجمله
 ICTبا استفاده از دانش و ارزش محوري
خود ارائه میکند

( KAMبخش توسعه
دادههاي بانک جهانی،
)2005

اندازهگیري شاخصهاي مربوط به نوآوري در
کشورهاي جهان که بهدلیل شرایط اقتصادي
و جمعیتی وضعیت متفاوتی دارند

( UNCTADکنفرانس
سازمان ملل در توسعه و
تجارت)2003 ،

در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات این
موسسه مطالعههاي موردي و پروژههایی
براي سنجش آمادگی الکترونیکی در
کشورهاي مختلف انجام داده است

( OECDسازمانی جهانی
کشورهاي صنعتی و بازار
اقتصادي)2000 ،

اهداف این سازمان اندازهگیري شاخصهاي
تجارت الکترونیکی است

پروژه ملّی (حنفیزاده،
)1384

تهیه و تدوین شاخصهاي توسعه فناوري
ارتباطات و اطالعات در کشور و ارائه
راهکارهاي استخراج آنها

( ArCoمدل دینیل و
کوکو)2003 ،
( DOIشاخص فرصت
دیجیتالی)2005 ،

توانمنديهاي فناوري براي شرکتها
استفاده از شاخص فرصت دیجیتالی

( EIUرتبهبندي آمادگی
الکترونیکی)2005 ،

رتبهبندي آمادگی الکترونیکی

( KEIشاخص اقتصاد
دانش)2005 ،

شناسایی شاخصهاي اقتصاد دانش

( ITUشاخص دسترسی
دیجیتالی)2003 ،

انداز گیري ظرفیت استفاده  ICTدر کشورها،
ایجاد توازن میان تعداد شاخصها و پوشش
بیشترین تعداد کشورها و ایجاد شاخصی
مرکب

( USAIDمؤسسه مستقل
دولتی)

تجاري و کسبوکار ،تطابق مشتري و
کسبوکار ،محیط قانونی و سیاسی،
زیرساخت فرهنگی و اجتماعی ،پشتیبانی
و خدمات الکترونیکی
عملکرد اقتصادي ،روشهاي و
مشوقهاي بنگاههاي اقتصادي ،دولت،
سیستم نوآوري ،آموزش ،زیرساخت
اطالعاتی ،تساوي حقوق زن و مرد
اتصال ،دسترسی ،سیاستگذاري ،کاربري
آمادگی اقتصاد الکترونیکی ،توسعه
اقتصاد الکترونیکی ،اثربخشی اقتصاد
الکترونیکی
زیرساخت اصلی ،دولت الکترونیکی،
اقتصاد الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی،
جامعه الکترونیکی ،بهداشت الکترونیکی
و توانمندسازهاي دنیاي شبکهاي
خلق فناوري ،زیرساختهاي فناورانه،
مهارتهاي انسانی
فرصت ،استفاده ،زیرساخت
(زیرساخت ،محیط کسبوکار ،محیط
فرهنگی و اجتماعی ،سازگاري و انطباق،
خدمات الکترونیکی ،محیط سیاسی و
قانونی)
رژیم محرک اقتصادي ،نوآوري ،آموزش،
زیرساخت اطالعاتی
شبکه تلفن ثابت ،شبکه تلفن همراه،
شبکه دیتا ،کیفیت خدمات ،ترافیک،
تعرفهها ،پرسنلی ،درآمدها ،سرمایهگذاري
بخش عمومی (سیاستهاي دولتی)،
بخش خصوصی (کاربري) ،مردم
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جدول  2ابعاد برگرفته از پژوهشهاي پیشین با مصاحبه با استادان و نظرخواهی خبرگان
مدلهایارزيابیآمادگیالکترونیکی 

CID, APEC, CSPP, McConnell, EIU, ITU, USAID,
CIDCM, NRI
CID, APEC, CSPP, McConnell, EIU, ITU, ESAID,
NRI
CID, APEC, McConnell, EIU, USAID, NRI
CID, APEC, CSPP, McConnell, EIU, ITU, NRI
APEC, McConnell, EIU, ITU, USAID

سطح 
زیرساختهاي فنی و فناوري اطالعات
منابع انسانی و عوامل فرهنگی
زیرساختهاي قانونی و حقوقی
عوامل مدیریتی و راهبردهاي مبتنی بر فناوري
اطالعات
فرآیندها

بررسی پیشینه تحقیق.بهطورکلی بررسی مبانی نظري مدیریت الکترونیک منابع انسانی سه
هدف را براي آن پیشنهاد میکند که عبارتاند از :کاهش هزینهها ،بهبود خدمات منابع انسانی و
بهبود جهتگیري راهبردي .سازمانهاي مدرن از مدیریت الکترونیک منابع انسانی بهعنوان
راهحلی رقابتی در کسبوکار یاد میکنند که توانایی ایجاد حمایتهاي آنالین کاملی در
مدیریت تمامی فرایندها ،فعالیتها ،دادهها و اطالعات موردنیاز مدیریت منابع انسانی در سازمان
را دارد؛ زیرا این مدیریت اثربخش ،قابلاطمینان و ابزاري ساده براي استفاده و قابلدسترسی
براي گروههاي بسیاري از استفادهکنندگان است )(Shashank, 2010
هاب و همکاران ،)2007( 1مدیریت منابع انسانی الکترونیک را راهی براي اجراي راهبردها،
سیاستها و شیوههاي مدیریت منابع انسانی در سازمان ،از طریق حمایت آگاهانه و مستقیم با
استفاده کامل از کانالهاي مبتنی بر فناوري وب تعریف کردهاند که در این رویکرد تمامی
فعالیتهاي منابع انسانی توسط فناوري وب پشتیبانی میشوند (.)Huub et al, 2007
استروهمئیر و کابست ،)2009( 2در پژوهشی باعنوان «عوامل مؤثر بر پذیرش  E-HRMدر
اروپا» به دنبال تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش و اجراي مؤثر  E-HRMدر اروپا بودند و با بررسی
 2996سازمان در  29کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند که در بیشتر سازمانها با توجه به
فضاي رقابتی و جهانیشدن E-HRM ،اجرا شده است و عوامل متعددي در پذیرش و اجراي
مؤثر آن نقش داشتهاند که شامل اندازه سازمان ،آموزش کارکنان ،حمایت مدیریت ارشد ،سن
کارکنان و ساختار سازمانی است (.)Strohmeier & Kabst, 2009
ستون و لوکاسزوسکی ،)2009( 3در پژوهشی باعنوان «الگوي بسطیافته عوامل مؤثر بر
پذیرش و اثربخشی  »E-HRMبه این نتیجه رسیدند که عواملی مانند جذب افراد بااستعداد،
انگیزه کارکنان براي دستابی به اهداف سازمانی ،امنیت شغلی و اهمیت شغلی از عوامل مؤثر بر
1. Hubb et al
2. Strohmeier and Kabst
3. Stone and Lukaszewski
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پذیرش و اثربخشی  E-HRMدر سازمانها هستند (.)Stone & Lukaszewski, 2009
ظفر و همکاران ،)2010( 1در پژوهشی باعنوان «تجزیهوتحلیل عملکرد  E-HRMدر
بانکهاي پاکستان» بهدنبال این بودند که بانکها چگونه از فناوري اطالعات در زمینههاي منابع
انسانی و بهبود فعالیت منابع انسانی بهره میبرند و در پایان به این نتیجه رسیدند که استفاده از
فناوري اطالعات در منابع انسانی باعث بهبود خدمات و کارایی و اثربخشی منابع انسانی میشود
(.)Zafar et al, 2010
نواالیی ،)2014( 2به بررسی مؤلفههاي اثربخش بر پذیرش و اثربخشی  E-HRMپرداخت و
به این نتیجه رسید که عواملی مانند ارزشهاي سازمان ،منابع سازمان ،اهداف سازمان ،ارزشها و
هدفهاي فردي ،جریان اطالعات در سازمان و تعامالت اجتماعی بر پذیرش و اثربخشی
 E-HRMتأثیر بسزایی دارد (.)Nivlouei, 2014
کاشمن و الریالت ،)2015( 3عوامل مؤثر بر اثربخشی و پذیرش سیستمهاي الکترونیک
منابع انسانی را تابعی از میزان سازگاري و همراستایی آنها با اهداف فردي و سازمانی،
سازگاري با مدلهاي کاري تعدیلشونده و همبستگی سازمان  -فرد میدانند .مدل آنها بیان
میکند که ارزشها ،اهداف و منابع سازمانی عواملی در راستاي توسعه سیستمهاي سازمانی
هستند؛ همچنین افراد داراي ارزشها ،اهداف و سایر عوامل وابسته به شغل نظیر دانش ،مهارت
و توانایی هستند که این موارد نقش تعیینکنندهاي در تعیین رفتار آنها در سازمان دارند؛
بنابراین این عوامل تأثیر مهمی در طراحی سیستمهاي مدیریت الکترونیک منابع انسانی دارند
(.)Khashman & Al-Ryalat, 2015
سؤال پژوهش :سازمانها در کشور یمن براي اجراي سیستمهاي مدیریت منابع انسانی
الکترونیک چقدر آمادگی دارند؟

فرضیههاومدلمفهوم

زيرساختهای فنی و فناوری اطالعات

فرضیههای مربوط به بُعد

ـ

 .1زیرساخت شبکه و میزان دسترسی آن بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار
سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .2زیرساخت نرمافزار بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع
انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
1. Zafar et al
2. Nivlouei
3. Khashman & Al-Ryalat
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 .3زیرساخت سختافزار بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع
انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .4وبسایت سازمان (کیفیت و میزان دسترسی آن) بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار
سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .5دسترسی کارکنان به اینترنت و استفاده از پست الکترونیکی بر آمادگی الکترونیکی سازمان
براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد.
فرضیههای مربوط به بُعد منابع انسانی و عوامل فرهنگی 

ـ

 .1سطح دانش کارکنان براي استفاده از سیستمهاي رایانهاي و سازمانی بر آمادگی الکترونیکی
سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .2برنامهریزي آموزش براي کارکنان بهمنظور استفاده از سیستمهاي رایانهاي بر آمادگی
الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .3آمادگی الزم کارکنان براي پذیرش سیستمهاي نوین سازمانی بر آمادگی الکترونیکی سازمان
براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .4میزان آگاهی کارکنان از مزیتهاي سیستمهاي فناوري اطالعات و مدیریت منابع انسانی
الکترونیک بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی
الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .5وجود واحد فناوري اطالعات در سازمان بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار
سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .6وجود نیروهاي تخصصی فناوري اطالعات در سازمان و توسعهي آنها بر آمادگی الکترونیکی
سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .7فرهنگ سازمانی در آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع
انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد.
زيرساختهای قانونی و حقوقی 

فرضیههای مربوط به بُعد

ـ

 .1ایجاد بستر قانونی استفاده از سیستمهاي الکترونیکی بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي
استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .2تدوین قوانین مرتبط براي حفظ حقوق کارکنان در فرآیندهاي الکترونیکی بر آمادگی
الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .3تدوین قوانینی بهمنظور رعایت استانداردها و حفظ امنیت بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي
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استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛

فرضیههای مربوط به بُعد عوامل مديريتی و راهبردهای مبتنی بر فناوریاطالعات

ـ

 .1تأکید مدیریت بر بهکارگیري سیستمهاي مبتنی بر فناوري اطالعات در سازمان (سیستمهاي
اطالعاتی ،ERP،کسبوکار الکترونیکی و غیره) بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار
سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .2تخصیص منابع مالی و سرمایهگذاري در پروژههاي فناوري اطالعات بر آمادگی الکترونیکی
سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .3حمایت از تغییر و تحول سازمانی در مورد اجراي سیستمهاي فناوري اطالعات بر آمادگی
الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .4وجود طرح جامع فناوري اطالعات در سازمان بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار
سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .5حمایت سازمان از طرحها و ایدههاي جدید فناوري اطالعات بر آمادگی الکترونیکی سازمان
براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .6حمایت مدیریت عالی از پروژههاي فناوري اطالعات بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي
استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد.


فرضیههایمربوطبهفرايندها 

ـ 
 .1مهندسی مجدد فرآیندها بر آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت
منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .2امکان طراحی فرآیندهاي منابع انسانی مبتنی بر وب و یکپارچگی فرآیندهاي منابع انسانی بر
آمادگی الکترونیکی سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر
مثبت دارد؛
 .3میزان استفاده از فناوري اطالعات در فرآیندهاي منابع انسانی در آمادگی الکترونیکی سازمان
جهت استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .4نگهداري و نحوه دسترسی به بانکهاي اطالعاتی منابع انسانی بر آمادگی الکترونیکی
سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .5امکان مکانیزهشدن فرآیندها در بخش منابع انسانی سازمان بر آمادگی الکترونیکی سازمان
براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد؛
 .6هماهنگی ساختار سازمانی و فرآیندهاي مبتنی بر فناوري اطالعات بر آمادگی الکترونیکی
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سازمان براي استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد.

مدلتحقیق.مدل مفهومی پژوهش حاضر بهصورت شکل  ،1است .

زیرساخت هاي منابع
انسانی و فرهنگی

زیر ساخت هاي فنی و
فناوري اطالعات

فرآیندها

آمادگی
الکترونیک
عوامل مدیریتی و
رراهبردهاي مبتنی بر
فناوري اطالعات

زیرساخت هاي قانونی
و حقوقی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش


.3روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به نحوه جمعآوري دادهها از نوع پژوهشهاي توصیفی است؛ زیرا
شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیدههاي موردبررسی است و
و جزو پژوهشهاي پیمایشی محسوب میشود؛ زیرا براي بررسی توزیع ویژگیهاي یک جامعه
بهکار میرود.
فرآیند پژوهش بهصورت زیر است:
 .1بررسی مدلهاي ارزیابی آمادگی؛
 .2پذیرش یا نپذیرفتن خبرگان با شاخصهاي منتخب؛
 .3آزمون اهمیت شاخصهاي براي حضور یا نبودن در چارچوب پیشنهادي؛
 .4مشخصشدن چارچوب تأییدشده؛
 .5وزندهی ابعاد و شاخصهاي چارچوب؛
 .6ارزیابی آمادگی الکترونیکی «وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات کشور یمن».
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جامعهآماری .در هر بررسی آماري ،مجموعه عناصر موردنظر را «جامعه» مینامند .یعنی جامعه،
مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که میتوانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند (حیدري و
همکاران .)1392 ،این پژوهش براي استفاده در سازمانها و شرکتهاي دولتی و همچنین
خصوصی در کشور یمن انجام میگیرد .ازآنجاکه جمعآوري دادهها از کلیه سازمانهاي دولتی یا
خصوصی امري بسیار مشکل است؛ بنابراین از «وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات کشور یمن»
براي جمعآوري دادهها استفاده شد .تعداد کل جامعه آماري پژوهش شامل  120نفر از کارمندان
رسمی این وزارتخانه است.


نمونه آماری .اخذ تصمیم درباره حجم نمونه ،از لحاظ تأمین دقت نتایج نمونهگیري و
صرفهجویی در مقدار وقت و هزینه اهمیتی ویژهاي دارد .بدیهی است که بزرگبودن حجم نمونه
موجب صرف هزینه و وقت زیاد و کوچکبودن حجم نمونه موجب دقیق نبودن برآوردها میشود
(حیدري و همکاران .)1392 ،در این پژوهش سعی بر این بود که در چارچوب اطالعات موجود و
با توجه به وقت و هزینه ممکن و دقت الزم ،مناسبترین حجم ممکن نمونه انتخاب شود؛ به این
ترتیب براي محاسبه حجم نمونه بهصورت غیر احتمالی و از فرمول کوکران از میان  120نفر
کارمند وزارتخانه 53 ،نفر بهعنوان نمونه آماري موردنظر انتخاب شد .در زیر فرمول کوکران که
از آن براي محاسبه نمونه آماري استفاده شده است ،آمده است (حیدري و همکاران:)1392 ،
p=0.5 q=0.5 z=1.96
𝑞𝑝 𝑁𝑧 2
𝑞𝑝 𝑁𝑑2 + 𝑧 2

=𝑛

دادهها .پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -کاربردي است که براي
جمعآوری 

ابزاروروشهای
جمعآوري اطالعات مربوط به مبانی نظري موضوع و همچنین آمار و ارقام آن ،عالوه بر منابع
کتابخانهاي و جستوجو در اینترنت از پژوهشهاي میدانی و مصاحبه نیز استفاده میشود؛
ازاینرو ابتدا مدلها و شاخصهاي ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح کشورها و سازمانها
بررسی شد .براي استخراج شاخصهاي ارزیابی آمادگی الکترونیکی و ارائه شاخصهاي
پیشنهادي ،در مرحله اول فهرستی از شاخصها ،مدلها و راهنماها تهیه و ابعادي که براي
استقرار سیستمهاي سازمانی نوین مرتبط با موضوع منابع انسانی همانند  E-HRMنیاز بود،
مشخص شد؛ سپس شاخصهاي مرتبط با موضوع ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان که
دربرگیرنده آمادگی سازمان براي استقرا سیستمهاي  E-HRMبودند ،شناسایی و فهرست شد.
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این شاخصها در زیرمجموعه ابعاد مشخصشده آمادگی سازمانی قرار گرفتند؛ همچنین این
شاخصها از مدلهاي معتبر و جامعی استخراج شده است که داراي بیشترین کاربردها در مقوله
تعیین میزان آمادگی سازمانی بودهاند.
درخصوص پوشش بخش عملی این پژوهش بهمنظور سنجش تأثیر متغیرهاي پژوهش ،از
پرسشنامه استفاده شد .براي بررسی میزان آمادگی سازمانها و وزندهی به متغیرها
جمعآوريشده ،پرسشنامه دیگري بهکار رفت .براي تکمیل اطالعات الزم از مصاحبه با افراد
متخصص در زمینه پژوهشی که متشکل از استادان «دانشگاه صنعاء» و «دانشگاه سبأ» در کشور
یمن بودند و هماکنون درباره پروژه سیستمهاي منابع انسانی الکترونیک و چگونگی برپایی موفق
آن در کشور یمن مشغول بهکار هستند ،استفاده شد .ارتباط با این افراد در کشور یمن صورت
گرفت .پس از جمعآوري دادهها براي بررسی تأثیر یا بیتأثیربودن هر یک از ابعاد و شاخصها بر
ارزیابی آمادگی الکترونیکی ،آزمون آماري تی ـ استیودنت انجام شد:
( )H0: µ ≤ 3میانگین پاسخهاي کوچکتر یا مساوي میانگین داده شده است.
( )H1: µ ≥ 3میانگین پاسخها بزرگتر از میانگین ضرایب اختصاص داده شده است.
پرسشنامهها مورداستفاده در این پژوهش با استفاده از مقیاس پنجگزینهاي لیکرت (خیلی
زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) تهیه شده است.
براي تعیین ابعاد و شاخصهاي موردنیاز براي ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بهمنظور
استقرار سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و همچنین تعیین اهمیت هر یک از ابعاد
و شاخصها از نظرهاي خبرگان و صاحبنظران موضوع استفاده شد؛درنهایت براي دستیابی به
میزان آمادگی سازمانی براي استقرار و اجراي سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیک از
طریق پرسشنامه طراحیشده از کارشناسان ،مسئوالن و مدیران مرتبط با مقوله منابع انسانی و
همچنین سیستمهاي سازمانی و فناوري اطالعات (در واحدهاي منابع انسانی و فناوري
اطالعات) نظرسنجی به عمل آمد.
ابزار پژوهش در این مطالعه بهصورت پرسشنامهها طراحی شده است .بهمنظور حصول
اطمینان درخصوص آزمون و اصالح چارچوب پیشنهادي براي ایجاد راهنمایی ارزیابی آمادگی
الکترونیکی سازمان ابتدا ابعاد و شاخصهاي پیشنهادي باال در میان  5نفر از کارشناسان و استاد
راهنما بهصورت آزمایشی توزیع و پس از رفع اشکاالت آن ،پرسشنامهها نهایی بر اساس
سؤالهاي موجود در پژوهش طراحی شد .اطالعات مندرج در این پرسشنامه از طریق بررسی
پرسشنامههاي مختلف در این زمینه و زمینههاي دیگر در ایران و کشورهاي عربی و بهخصوص
پایگاه اینترنتی «سازمان ملل متحد» تهیه شده است.
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جدول  3مقیاس لیکریت پرسشنامه
اندازهگیری 

میزانعامل

نظررأیدهندگان 

5

خیلی زیاد

4

زیاد

3

متوسط

2

کم

1

خیلی کم

پرسشنامه طراحیشده براي جمعآوري نظرها پیرامون موضوع پژوهش به شرح زیر است (جدول
: )4
ـ طراحی قسمت جمعیتی (اطالعات عمومی) :این بخش از پرسشنامه براي دریافت اطالعات
پیرامون ویژگیهاي جنسیت ،مدرک ،سن و سابقه کار در زمینه فناوري اطالعات طراحی شده
است؛
ـ طراحی قسمت سؤالها :این قسمت از  5جدول پیرامون هر یک از فرضیههاي پژوهش تشکیل
شده است.
جدول  .4توصیف بیشتر پرسشنامه
متغیرهایپرسشنامه 

ترتیب 
محور یک

دادههاي پاسخدهندگان

محور دو

ابعاد اصلی پرسشنامه

جنس ،سن ،مدرک تحصیلی ،سالهاي خدمت
 .1زیرساختهاي فنی و فناوري اطالعات
 .2منابع انسانی و عوامل فرهنگی
 .3زیرساختهاي قانونی و حقوقی
 .4عوامل مدیریتی و راهبردهاي مبتنی بر فناوري اطالعات
 .5فرآیندها
مجموع

سؤالها 

4
5
7
3
6
6
27


روايی و پايايی .مقصود از روایی 1آن است که وسیله اندازهگیري بتواند خصیصه و ویژگی
موردنظر را اندازه بگیرد .اهمیت روایی به این دلیل است که اندازهگیريهاي ناکافی و نامناسب
میتواند هر پژوهشی را بیارزش و ناروا سازد .براي رواییکردن ،پرسشنامه در میان تعدادي از
خبرگان و متخصصان توزیع شد که شامل دو استاد از «دانشگاه صنعاء» و چند متخصص در
زمینه فناوري اطالعات در وزارتخانههایی است که از کارمندان آنها براي پاسخگویی به

1. Validity
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پرسشنامه استفاده شده است .این کار در فوریه  2015و در «شهر صنعاء» انجام شد و نتیجه آن
در جدول  ،5ارائه شده است .
جدول  5روایی پرسشنامه
شماره 

پرسشنامه 

پرسشنامهاول 

پرسشنامهدوم 

پرسشنامهاول 

پرسشنامهدوم 

پرسشنامهاول 

پرسشنامهدوم 

پرسشنامهاول 

پرسشنامهدوم 

متغیرهایتحقیق 

تعدادسؤاالت 

تأيیدکنندگان 


نظرکلی

سؤالهای

اصالحشده 


1

زیرساختهاي فنی و فناوري
اطالعات

5

5

5

5

موافق

موافق

2

1

2

منابع انسانی و عوامل
فرهنگی

7

7

5

5

موافق

موافق

1

1

3

3

5

5

موافق

موافق

-

-

6

6

5

5

موافق

موافق

1

1

6

6

5

5

موافق

موافق

-

-



3
4
5

زیرساختهاي قانونی و
حقوقی
عوامل مدیریتی و راهبردهاي
مبتنی بر فناوري اطالعات
فرآیندها

1

در این پژوهش براي محاسبه درصد پایایی پرسشنامه از روش اندازهگیري آلفاي کرونباخ
استفاده شد و همه تحلیلها با نرمافزار  SPSSصورت گرفت .نتایج بررسی پایایی پرسشنامه در
جدول  ،6مشاهده میشود.

2. Cronbach’s Alpha
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جدول  6پایایی پرسشنامهها
پرسشنامهاول 

تعدادسؤالهای

تعدادسؤالهای

پرسشنامهدوم 

اندازهگیریآلفای


کرونباخپرسشنامهاول 

کرونباخپرسشنامهدوم 

اندازهگیریآلفای


پرسشنامهاول 

درصدپايايی

درصدپايايی

زیرساختهاي فنی و فناوري
اطالعات

پرسشنامهدوم 

متغیرهایپژوهش 

5

5

0/838

0/822

%83/8

%82/2

7

7

0/896

0/888

%89/6

%88/8

3

3

0/925

0/899

%92/5

%89/9

6

6

0/906

0/887

%90/6

%88/7

فرآیندها

6

6

0/922

0/911

%92/2

%91/1

همه متغیرها

27

27

0/897

0/881

%89/7

%88/1

منابع انسانی و عوامل
فرهنگی
زیرساختهاي قانونی و
حقوقی
عوامل مدیریتی و راهبردهاي
مبتنی بر فناوري اطالعات

با توجه به دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ که از صفر (بهمعناي عدمپایداري) تا مثبت یک
(بهمعناي پایایی کامل) است ،نتایج هر چه به یک نزدیکتر باشد پرسشنامه از قدرت باالتري
برخوردار است و اگر عدد بهدستآمده کمتر از  0/5باشد ،پرسشنامه فاقد اعتبار علمی است .با
توجه به موارد گفتهشده ،نتایج حاکی از قابلاعتمادبودن پرسشنامه براي این پژوهش است .در
پژوهش حاضر ،ضریب همبستگی آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه اول مقدار  89/7درصد و
براي کل پرسشنامه دوم  88/1درصد بهدست آمد که نشاندهنده قابلیت اطمینان مناسبی براي
این طرح است و میتوان نتیجه گرفت که سؤالها داراي همسانی درونی هستند.
يافتهها 
دادههاو 
.4تحلیل 
نتایج ابعاد اصلی مدل در جدول  7و نتایج ابعاد فرعی مدل در جدول  ،8ارائه شده است.
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جدول  7نتایج ابعاد اصلی مدل
ابعاد 
زیرساختهاي فنی و فناوري اطالعات
منابع انسانی و عوامل فرهنگی
زیرساختهاي قانونی و حقوقی
عوامل مدیریتی و راهبردهاي مبتنی بر
فناوري اطالعات
فرآیندها

کد

میانگین

انحرافمعیار

تی-استیودنت 

T.I
H.I

3/282
3/308
3/288

0/827
0/786
0/835

252/14
895/7
358/6

M.I

3/485

0/822

548/11

P.I

3/284

0/835

425/8

L.I


جدول  8نتایج ابعاد فرعی مدل 
ابعاد 

زیرساختهاي
فنی و فناوري
اطالعات

منابع انسانی و
عوامل فرهنگی

زیرساختهاي
قانونی و حقوقی

شاخصها 

مناسببودن زیرساخت شبکه و میزان
دسترسی آن براي مدیریت منابع انسانی
الکترونیک
مناسببودن زیرساخت نرمافزار براي
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
مناسببودن زیرساخت سختافزار براي
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
وبسایت سازمان (کیفیت و میزان دسترسی
آن)
دسترسی کارکنان به اینترنت و استفاده از
پست الکترونیکی
سطح دانش کارکنان براي استفاده از
سیستمهاي رایانهاي و سازمانی
برنامهریزي آموزش براي کارکنان براي
استفاده از سیستمهاي رایانهاي
آمادگی الزم کارکنان براي پذیرش
سیستمهاي نوین سازمانی
میزان آگاهی کارکنان از مزیتهاي
سیستمهاي فناوري اطالعات
وجود واحد فناوري اطالعات در سازمان
وجود نیروهاي تخصصی فناوري اطالعات
در سازمان و توسعه آنها
فرهنگ سازمانی
ایجاد بستر قانونی استفاده از سیستمهاي
الکترونیکی

انحراف

تیـ

معیار

استیودنت 
6/819

کد

میانگین

T.I.1

3/301

1/072

T.I.2

3/381

0/962

6/061

T.I.3

3/402

0/846

10/205

T.I.4

3/588

1/167

8/870

T.I.5

3/106

0/798

7/726

H.I.1

3/198

0/788

8/803

H.I.2

3/522

0/785

5/346

H.I.3

3/399

0/789

5/780

H.I.4

3/400

0/782

8/195

H.I.5

3/421

0/669

9/382

H.I.6

3/333

0/822

13/699

H.I.7

3/362

0/768

13/587

L.I.1

3/500

1/176

11/180
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عوامل مدیریتی و
راهبردهاي مبتنی
بر فناوري
اطالعات

فرایندها

تدوین قوانین مرتبط براي حفظ حقوق
کارکنان در فرآیندهاي الکترونیکی
تدوین قوانینی براي رعایت استانداردها و
حفظ امنیت
تأکید مدیریت بر بهکارگیري سیستمهاي
مبتنی بر فناوري اطالعات در سازمان
(سیستمهاي اطالعاتی ،ERP،کسبوکار
الکترونیکی و غیره)
تخصیص منابع مالی و سرمایهگذاري در
پروژههاي فناوري اطالعات
حمایت از تغییر و تحول سازمانی در مورد
اجراي سیستمهاي فناوري اطالعات
وجود طرح جامع فناوري اطالعات در
سازمان
حمایت سازمان از طرحها و ایدههاي جدید
فناوري اطالعات
حمایت مدیریت عالی از پروژههاي فناوري
اطالعات
مهندسی مجدد فرآیندها
امکان طراحی فرآیندهاي منابع انسانی
مبتنی بر وب و یکپارچگی فرآیندهاي منابع
انسانی
میزان استفاده از فناوري اطالعات در
فرآیندهاي منابع انسانی
نگهداري و نحوه دسترسی به بانکهاي
اطالعاتی منابع انسانی
امکان مکانیزهشدن فرآیندها در بخش منابع
انسانی سازمان
هماهنگی ساختار سازمانی و فرآیندهاي
مبتنی بر فناوري اطالعات

L.I.2

3/229

1/155

3/868

L.I.3

3/321

0/978

3/981

M.I.1

3/517

0/968

6/750

M.I.2

3/778

1/084

6/149

M.I.3

3/562

0/799

5/780

M.I.4

3/235

1/019

8/195

M.I.5

3/598

1/136

9/382

M.I.6

3/631

1/121

12/180

P.I.1

4/123

1/095

10/277

P.I.2

3/231

0/987

11/285

P.I.3

3/198

0/996

6/300

P.I.4

3/158

0/959

7/624

P.I.5

3/176

0/982

7/165

P.I.6

3/610

1/095

5/068

با توجه به اطالعات جدول  8و مقدار  tبا درجه آزادي  30و سطح اطمینان  α= 0/05که
مقدار 1/645است ،تمامی ابعاد و شاخصهاي سؤالشده ،مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و فرض
 H1در مورد آنها پذیرفته شد.
شاخصهای راهنمای ارزيابی آمادگی الکترونیکی .وزن نهایی ابعاد و

وزن ابعاد و
شاخصها و همچنین میزان وزن و اهمیت آنها نسبت به هم در این راهنما که توسط خبرگان
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امر تعیین شده است ،محاسبات باال با نرمافزار تخصصی  Expert Choiceصورت گرفته است.
براي بررسی میزان (درجه) آمادگی شاخصها از این راهنما که برگرفته از مدل  VERDICTو
همچنین سایر مدلهاي مشابه است ،استفاده شد .امتیاز نهایی که یک سازمان در ابعاد و
شاخصها به خود اختصاص میدهد نشاندهنده وضعیت آمادگی الکترونیکی مربوطه و اقدامات
موردنیاز آن است (جدول .)Ruikar, 2006( )9

جدول  .9راهنماي تعیین وضعیت آمادگی الکترونیکی سازمان
رديف 

میزان(درجه)آمادگی 

1

بین صفرتا کمتر از 2/5

2

بین  2/5تا کمتر از  3/5

3

بین  3/5تا  5

وضعیت 

شرح 
وضعیت قرمز و نیازمند اقدام فوري براي افزایش میزان
آمادگی الکترونیکی 
وضعیت کهربایی (زرد) و نیازمند توجه براي ارتقاي میزان
آمادگی الکترونیکی 
وضعیت سبز و نشانه آمادگی 

قرمز
زرد
سبز

میزانابعادآمادگیالکترونیکدرسازمان موردمطالعه درجدول،10نشاندادهشده
است .
جدول  .10میزان ) درجه( ابعاد آمادگی الکترونیکی در سازمان موردمطالعه
ابعاد
زیرساختهاي فنی و فناوري
اطالعات
منابع انسانی و عوامل فرهنگی
زیرساختهاي قانونی و حقوقی
عوامل مدیریتی و استراتژيهاي
مبتنی بر فناوري اطالعات
فرآیندها



کد

میانگین

انحرافمعیار

وزننهايی

وضعیت

T.I

3/282

0/827

0/19

زرد

H.I

3/308
3/288

0/786
0/835

0/38
0/21

M.I

3/485

0/822

0/31

زرد
زرد
زرد

P.I

3/284

0/835

0/14

زرد

L.I
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جدول  .11میزان )درجه( ابعاد آمادگی الکترونیکی همه شاخصها در سازمان موردمطالعه
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با توجه با دادههاي جدول  11و مقدار میانگین هر یک از شاخصها در سطح اطمینان
 α=0/05است ،تمامی ابعاد و شاخصهاي سؤالشده موردتأیید خبرگان قرار گرفت و فرض H1
در مورد آنها پذیرفته میشود .در ادامه نمودارهاي رادار (تارعنکبوتی) وضعیت شاخصهاي
زیرمجموعه ابعاد آورده شده است.



نمودار رادار  .2وضعیت آمادگی الکترونیکی شاخصهاي زیرساختهاي فنی و فناوري اطالعات
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نمودار رادار  .3وضعیت آمادگی الکترونیکی شاخصهاي منابع انسانی و عوامل فرهنگی

نمودار رادار  .4وضعیت آمادگی الکترونیکی شاخصهاي زیرساختهاي قانونی و حقوقی
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نمودار رادار  .5وضعیت آمادگی الکترونیکی شاخصهاي عوامل مدیریتی و راهبردهاي مبتنی بر فناوري اطالعات

نمودار رادار  .6وضعیت آمادگی الکترونیکی شاخصهاي فرآیندها



یجهگیریوپیشنهادها 
.5نت 

با بررسی وضعیتهاي شاخصهاي خاص براي استقرار سیستمهاي خاص همانند
سیستمهاي مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در سطح سازمانها میتوان به نقاط ضعف و قوت
این عوامل در سطح سازمان پی برد و اقدامات الزم را براي ارتقاي آنها انجام داد تا به
موفقیتآمیزبودن استقرار آنها در سازمانها و شرکتها امیدوار بود؛ بهطوريکه نتایج مطالعه
موردي در «وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات» نشان میدهد با اقدامات و برنامهریزي در
شاخصهایی که نیازمند اقدام فوري و توجه هستند ،سازمانها میتوانند با اجراي سیستمهاي
مدیریت منابع انسانی الکترونیکی از مزایاي آن اعم از کاهش هزینه ،افزایش کارایی ،سهولت

102

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 26تابستان 1395

دسترسی و غیره از آن براي تمامی ذينفعان سازمانی استفاده کنند و این امر موجب افزایش
نقش راهبردي واحدهاي منابع انسانی در کل سازمان میشود .نمره کلی ارزیابی آمادگی
الکترونیکی سازمان موردمطالعه  3/149بهدست آمد .وضعیت این سازمان بهترتیب در حوزه
عوامل مدیریتی و راهبردهاي مبتنی بر فناوري اطالعات و فرآیندها بهتر از بقیه حوزهها است.
نمره  3/149وضعیت مطلوبی را براي آمادگی الکترونیکی یک سازمان خدمات عمومی نشان
نمیدهد؛ ولی ازآنجاکه در زمینه عوامل مدیریتی و راهبردهاي مبتنی بر فناوري اطالعات و
فرآیندها وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد ،پیشزمینه الزم براي تقویت و ارتقاي سطح مطلوبیت سایر
حوزهها و درنهایت افزایش آمادگی الکترونیکی آن فراهم است .در این ارتباط اقدامات عملی زیر
توصیه میشود :
ـ بهادادن به آموزشهاي تخصصی در زمینه کاربردهاي مختلف مدیریت منابع انسانی
الکترونیکی؛
ـ برنامهریزي براي آموزشهاي مربوط به شبکه؛
ـ تسریع در روند اتوماسیون فرآیندهاي اداري؛
ـ سرمایهگذاري در زمینههاي مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات؛
ـ تغییر فرهنگ سازمانی و ایجاد حساسیت نسبت به آن.
محدوديتها پژوهش .ازجمله محدودیتهاي پژوهش حاضر میتوان به موارد زیر اشاره

کرد:
 .1وضعیت امنیتی در کشور یمن؛
 .2نداشتن درک علمی یا فقدان اطالعات کافی در مورد موضوع پژوهش و همچنین نداشتن
درک اهمیت آن نزد برخی از پاسخدهندگان که باعث تأخیر در پرکردن پرسشنامه و
همکارينکردن برخی از مدیران؛
 .3موضوع مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن هنوز بهخوبی شناخته نشده است؛
 .4وقت بسیار زیادي از دست داده شد؛ چون پرسشنامهها به یمن ارسال و پر شدند.
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