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تاریخ دریافت مقاله  31/30/93 :تاریخ پذیرش مقاله 31/31/34 :

مدیریت الکترونیک منابع انسانی یکی از راههای اجرای راهبرد ها منابع انسانی ،سیاست ها و
عملیات مربوط به منابع انسانی در سازمان ها است .هدف از این تحقیق ،ارائه مدلی جهت بهینه سازی
استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در نظام بانکداری ایران (مورد مطالعه :حوزه ستادی بانک
رفاه ) است .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی ،هدف پژوهش اکتشافی ،نوع داده ها کمی و کیفی و
روش اجرا به صورت میدانی و ابزار پرسشنامه و مصاحبه بوده است .روایی و پایائی پرسشنامه ها مورد
تایید قرار گرفت .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی بانک رفاه بود.
نمونه آماری به وسیله فرمول کوکران و به تعداد  722نفر از کارکنان و مدیران بانک رفاه به عنوان
نمونه انتخاب شدند .که روشهای آزمون آماری بهینه سازی زنجیره مارکوف پنهان جهت تجزیه و
تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت که این آزمونهای آماری توسط نرم مطلب انجام شد .یافته ها:
 6دسته از عوامل مهم در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه تاثیرگذار هستند
که شامل عوامل سازمانی ،محیطی(دولت) ،فرایندی ،فرهنگی ،فناورانه و فردی میباشند .همچنین
نتایج نشان میدهد که در بانک رفاه با عوامل فرایندی  ، 72/207عوامل سازمانی  ، 00/602عوامل
فناورانه  ، 07/657عوامل محیطی  ،00/060عوامل فرهنگی  ، 05/707عوامل فردی  76/662استقرار
مدیریت الکترونیک منابع انسانی را بهینه خواهد بود .نتایج نشان داد که عوامل فردی از نظر نگرش
اسالمی کارکنان بیشترین تاثیر و بعد به ترتیب عوامل فرایندی ،فرهنگی ،فناورانه ،فرهنگی ،محیطی و
سازمانی در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش خواهد داشت.
واژههای کلیدی
مدیریت الکترونیک منابع انسانی ،عوامل سازمانی ،عوامل محیطی(دولت) ،عوامل فرایندی ،عوامل
فرهنگی ،عوامل فناورانه و عوامل فردی
 -0گروه مدیریت دولتی  ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد قزوین  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،قزوین ،ایران.
mehrzadsarfarazi55@gmail.com
 -7گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
gmemar@gmail.com
 -2گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایرانsmalvani@yahoo.com .
 -4گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانDr.mafshar@gmail.com .
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مقدمه
در مواردی چون جهانی شدن ،مشتری مداری و خصوصی سازی بیشتر سازمانها و بنگاهها بر روی
تواناییهای کارکنان خود تأکید دارند .سازمان ها از این واقعیت آگاهند که منابع انسانی در حال تغییر
از عامل هزینه به عامل موفقیت میباشد در سالهای اخیر با پیشرفت علم و فناوری علی الخصوص
فناوری اطالعات شاهد دگرگونیهای عظیمی در سطح سازمانها و نیروهای کار و همچنین فرآیندهای
منابع انسانی بوده ایم ،رشد روزافزون فناوری اطالعات و نفوذ آن در همه عرصهها باعث ظهور
اصطالحاتی مانند ارتباطات الکترونیکی ،0کسب و کار الکترونیکی ،7دولت الکترونیکی 2و ...گردیده است
و با تغییرات سریع و چشمگیر مهمتر منابع سازمانها یعنی منابع انسانی را نیز دستخوش تغییرات
زیادی کرده است .فناوری اطالعات باعث شده است که سازمانها به منابع انسانی خود (در محیط
متغیر الکترونیکی) دید جامع تری داشته باشند .آنها سعی در افزایش اختیارات و اطالعات کارکنان و
وارد نمودن ایشان در قل مروهای مدیریتی را دارند تا بتوانند به متغیرهای مربوطه سریع پاسخ داده تا
کارهای سازمان به بهترین نحو انجام شده و تا اهداف سازمانی برآورده گردد( .درویش و همکاران،
 . ) 5 :0200لذا در بهینه سازی عوامل موثر در استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی اهداف(عوامل
مؤثر) با در نظر گرفتن درجه اهمیتشان مورد توجه قرار میگیرد .این که ترکیب عوامل (کاری)،
فردی ،سازمانی ،فرهنگی ،محیطی(نقش دولت) و جهت بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع
انسانی چگونه باشد دارای اهمیت است .بنابراین این تحقیق در پی پاسخگوئی به این سوال اساسی
است که :عوامل مؤثر در بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در نظام بانکداری بانک
رفاه چیست و از چه مدلی تبعیت میکند ؟بیشتر تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت الکترونیک
منابع انسانی مربوط به کشورهای غربی بوده است و نتایج آن ممکن است به دالیل اجتماعی ،فرهنگی و
همچنین تفاوت های اقتصادی در سایر کشورهای دنیا و از جمله ایران ،کاربردی نباشد .یک چالش
پیش رو ،عالوه بر چالشهای شناحته شده ،آن است که نتایج و مدلهای حاصل برای کشور ،بومی
نبوده و به همین دلیل مشکالتی ایجاد میشود .از آن جا که این موضوع تاکنون در حوزه نظری در
ایران به شکل جدی مورد توجه قرار نگرفته ،هر گونه اقدامی در زمینه طرح این موضوع میتواند گامی
در جهت نهادینه سازی آن ارزیابی شود .در این میان با توجه به این که نظام بانکداری ایران به عنوان
یکی از عناصر مهم و تاثیر گذار میبایست با نگاهی راهبردک ،در پاسخ به الزامات و وظایف محوله در
اسناد باالدستی نظام مدیریت کشور مانند سند چشم انداز و جهت گیریهای برنامه چهارم وپنجم
توسعه اقتصادی کشور ،می باید حرکتی نظام مند ویکپارچه را در کلیه ارکان اجرایی و مدیریتی خود
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آغاز نماید که ضمن پاسخگویی به پیش نیازهای حرفهای صنعت در زنجیره و چرخه اقتصادی کشور،
اهداف و نیازهای سرمایه های انسانی خود را نیز مرتفع نماید دلیل اهمیت انجام تحقیق در این زمینه را
نیز مشخص می سازد .با انجام این تحقیق نظام بانکداری ایران میتوانند از نتایج این تحقیق در
بخشهای مختلف ا ز جمله برای شناسایی نیازهای کارمندان ،آموزش و توسعه کارکنان ،مدیریت
عملکرد کارمندان ،اداره سیستمهای منابع و پاداش و نیز سیستمهای ارزیابی استفاده کنند و همچنین
باعث افزایش بازدهی تمام فرایندها و روندهای منابع انسانی ،کاهش هزینههای مدیریتی و نیز کاهش
زما ن تراکنش (از جمله زمان استخدام،زمان جایگزینی کارمندان) و ....شود .همچنین از آنجایی که نظام
بانکداری ایران تاثیر گذار در تمامی بخشهای کشورمان بویژه نحوه ارائه خدمت به شهروندان است
که نیاز به توجه زیادی در ارتباط با استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در بخشهای مختلف
خود خصوصا در بخش منابع انسانی دارد لزوم تحقیق در این زمینه را آشکار میسازد بنابراین در این
تحقیق سعی بر آن است که عوامل مؤثر در بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در
نظام بانکداری ایران در سطح کالن کشور مورد شناسائی قرار گیرد و این خود بیش از پیش بر اهمیت
و ضرورت این موضوع می افزاید .مدیریت الکترونیکی منابع انسانی :مدیریت الکترونیک منابع انسانی
رویکردی است برای اجرای راهبردها ،سیاستها ،شیوه ها و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در
سازمان از طریق آگاهانه و مستقیم فناوریهای اطالعات و ارتباطات بویژه فناوری وب (هاب و
همکاران .)770 :7002 ،4که بوسیله آن مدیران ،کارکنان و مشاوران منابع انسانی سازمان میتوانند
بصورت مستقیم به اطالعات منابع انسانی و سایر خدمات محل کار به منظور ارتباط ،عملکرد ،گزارش
دهی ،مدیریت تیمی ،مدیریت دانش و یا دگیری و همچنین نرم افزارهای اداری ،دسترسی داشته باشند
(واتسون)007 :7007 ، 5
بنابراین سوال اساسی تحقیق حاضر این است که مدل بهینه استقرار مدیریت الکترونیک منابع
انسانی در حوزه ستادی بانک رفاه چیست؟
موسی خانی  ،مانیان ،حسنقلی پور ،میربهاء  ،آبتین ( )0200در تحقیقی با عنوان" ارائه مدلی برای
توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران"که با هدف ارائه مدل مدیریت
الکترونیک منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران و به روش پیمایشی انجام شد و جامعه آماری آن
سازمانهای دولتی ایران بودند به این نتیجه دست یافتند که برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع
انسانی در سازمانهای دولتی الزم است ابتدا عوامل محیطی و سازمانی بررسی شده و بر اساس آن
راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات منابع انسانی سازمان تدوین و بر اساس آن مدیریت الکترونیک
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منابع انسانی شکل دهی شود .فارسیجانی و عبدالکریمی( ،)0200در تحقیقی با عنوان"رتبه بندی
عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت الکترونیک منابع انسانی جهت دستیابی به کالس جهانی" روش تحقیق
به روش پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق مدیران عالی و منابع انسانی سازمانهای آب وبرق
شهرستان خرم آباد تشکیل میدهند که  75نفراز آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدهاند .در
این پژوهش ،بعد از جمع آوری نظرات با استفاده پرسشنامه که در برگیرنده مقایسات زوجی بین و
معیارهای فرعی میشد و با کمک نرم افزار اکسپرت چویس 6به بررسی نظرات ارائه شدهپرداختهشد .با
توجه به اطالعات به دست آمده با استفاده از نرمافزار عواملکاری ،عواملسازمانی ،عواملمحیطی ،عوامل
فردی و نوآوری به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بودهاند.
کلدی وخوش الحان( ،)0277در تحقیقی با عنوان"شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر پذیرش
منابع انسانی الکترونیک به بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت منابع انسانی از روش
تاپسیس" روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشکده صنایع دانشگاه
صنعتی خواجه نصیر بودکه به روش تاپسیس انجام شد .آنها عوامل متعدد مؤثر بر پذیرش منابع انسانی
الکترونیک را موردبررسی قرار دادند برخی از این عوامل شامل پیچیدگی مدیریت منابع انسانی،
سازگاری ،مدیریت منابع انسانی بلوغ سیستم اطالعاتی سازمان ،حمایت مدیریت ارشد ،منابع سازمانی،
ساختار سازمانی،آشنایی افرادجامعه با مهارتهای فناوری اطالعات ،اهمیت منابع انسانی برای سازمان و
میزان آشنایی فرد با مهارتهای فناوری اطالعات ،میشدند.در پایان با استفاده مشخص شد که عوامل
حمایت مدیریت ارشد ،اهمیت منابع انسانی برای سازمان و میزان آشنایی فرد با مهارتهای فناوری
اطالعات دارای بیشترین تأثیر بر پذیرش مدیریت منابع انسانی دارند .ظفر ،)7007( 2در تحقیقی با
عنوان "تجزیه وتحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در بانکهای پاکستان" با این هدف که بانکها
چگونه از فناوریاطالعات در زمینههای منابعانسانی و بهبود فعالیت منابعانسانی بهرهمیبرند که به
روش توصیفی و پیمایشی انجام شد و جامعه آماری بانکهای پاکستان بودند و به این نتیجه رسیدند
که استفاده از فناوری اطالعات در منابع انسانی باعث بهبود خدمات و کارایی واثر بخشی منابع انسانی
میشود.
چارچوب نظری پژوهش
در واقع ارائه خدمات منابع انسانی از طریق اینترنت که عناصر زیر را در بر میگیرد :عوامل فردی:
متغیر "عوامل فردی" به این موضوع اشاره دارد که اثربخشی مدیریت منابع انسانی زمانی حاصل
میشود که کارمندانی که باید از این سیستمها استفاده کنند ،فناوری جدید را بپذیرند(نگرش مثبت
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پیدا کنند)؛ در رابطه با اهمیت و ارزش این سیستمها متقاعد شوند و مهارتها و قابلیتهای الزم برای
استفاده موثر از چنین فناوری را کسب کنند (استون و لوکاوسکی.)770 :7006 ،7
عوامل سازمانی :عوامل سازمانی عواملی هستند که ویژگیهای سازمانی را که بر پذیرش مدیریت
منابع انسانی در داخل سازمانهای مختلف تاثیر میگذارند را شکل میدهند(یانگ و چن.)42 :7002 ،0
این عوامل شامل ویژگیهای سازمان ،روشهای مدیریت و برنامه ریزی و قابلیتها و منابع میباشند.
(هاچ و دالبون.)004 :7002 ،00
عوامل فرهنگی :بعنوان یک عامل مهم برای موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک محسوب
میشود ،بنابراین زمانیکه فرهنگ سازمانی دوستدار فناوری اطالعات باشد شانس بیشتری برای
موفقیت وجود دارد .محققان مشخص کردهاند ،سازمانهای مبتنی بر افراد (سازمانهایی که برای افراد
سازمان احترام قائلند) برای اجرای سیستمهای جدید آگاهتر از سازمانهایی با فرهنگ پویا (سازمانهای
مبتنی بر رشد) ،تهاجمی و نوع آور میباشند( .پانایوتوپولو و گاالناکی.)722 :7002 ،00
عوامل محیطی(نقش دولت) :عوامل محیطی شامل طیف بزرگی از عوامل خارج از کنترل سازمان
شامل شرایط فرهنگی-اجتماعی ،سیاستهای ملی کسب و کار ،قوانین دولتی و حقوقی و غیره است که
میتوانند به ط رق مختلف بر موفقیت اجرای مدیریت منابع انسانی تاثیر بگذارند (مهدوی و ملکی،07
 .)000 :7005عوامل محیطی کار فضایی را نشان میدهند که در ان سازمانها رفاه را انجام میدهند و
نیز در برگیرنده ویژگی های صنعتی ،مقررات دولتی و حمایت از زیر ساختار کار است (اولیورا ،مارتین،02
.)000 :7000
عوامل فناورانه :این عوامل اشاره به تمامی مولفههایی دارند که صرفاً مربوط به سیستمهای
اطالعاتی و فناوری میشوند .و یکی از زیر بناییترین بخشهای پیاده سازی مدیریت منابع انسانی
الکترونیک در یک سازمان میباشند(روئل و لوئیس.)265 :7004 ،04
سواالت تحقیق:
-0عوامل موثر در استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در حوزه ستادی بانک رفاه کدامند؟
 -7مدل بهینه استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در حوزه ستادی بانک رفاه چیست؟
پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق  6دسته عوامل شناسائی شدند و مولفههای این  6دسته از
عوامل موثر در استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی مورد تایید خبرگان دانشگاهی و سازمانی قرار
گرفتند و در نهایت در پاسخ به سوال اول تحقیق مدل مفهومی زیر مورد تایید قرار گرفت.
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الگوی مفهومی پژوهش

استقرار E-
HRM

شکل شماره  -8مدل مفهومی پژوهش ،منبع :یافته های تحقیق
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روش شناسی پژوهش
نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این تحقیق ارائه مدلی جهت بهینهسازی استقرار مدیریت
الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه است که در بهار سال  0202انجام شده است ،میتوان گفت
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد .تحقیق کاربردی پژوهشی است که با
استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ،روشها ،ابزارها ،وسایل،
تولیدات ،ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود .از سوی دیگر با توجه به اینکه
در این پژوهش از روشهای مطالعه کتابخانهای و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده
است ،می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش ،یک پژوهش توصیفی-پیمایشی
است که با رویکرد آمیخته کمی و کیفی انجام شده است .در این مطالعه جامعه آماری شامل خبرگان و
کارمندان حوزه ی ستادی بانک رفاه میباشند .که با مفاهیم مدیریت الکترونیک منابع انسانی آشنا
هستند ،همچنین مدیران و کارشناسان این حوزه میباشند .تعداد کل جامعه آماری مدیران و کارکنان
حوزه ستادی بانک رفاه  077نفر میباشد .و تعداد نمونه انتخابی بوسیله فرمول کوکران و به روش
نمونهگیری خوشهای به دلیل باال بودن تعداد جامعه آماری  722نفر و به صورت تصادفی از درون
خوشهها انتخاب گردید و داده ها از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون
زنجیره مارکوف پنهان تجزیه و تحلیل آماری انجام شد .
یافتهها
بهینه سازی ابعاد و شاخصهای مدل با استفاده از فرایند تحلیل شبکه
نتایج حاصل از فرآیند تحلیل شبکهای:
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نمودار  - 8مدل با ساختار شبکه ای پژوهش برای  DANPفازی

در این تحقیق بر اساس ماتریس روابط کلی که میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل را نشان میدهد
اقدام به حل  ANPفازی شده است .در این قسمت ابتدا ماتریس روابط کلی نرمالیزه میشود و ماتریس
و سوپر ماتریس موزون فازی به دست آمده است .شایان ذکر است که ماتریس ناموزون همان ماتریس
روابط کلی میباشد .در نهایت با بهدست آمدن سوپرماتریس حددار ،وزن عوامل و زیرعوامل مشخص و
به دست میآید که در جدول شماره  0آمده است.
جدول  -8وزن و اولویت و مقادیر بهینه عوامل اثرگذار در استقرار مدیریت الکترونیک منابع
انسانی در بانک رفاه (دولتی) با روش دیمتل فازی

کد

زیرعوامل

وزن و اولویت
عوامل اصلی

وزن و اولویت نهایی وزن و اولویت
نسبی زیر عوامل
زیر عوامل
74

0/0777

2

0/7

C11

تکنولوژی

72

0/0700

4

0/000

C12

سهامداران

70

0/0742

0

0/777

C13

قوانین اسالمی دولت

20

0/000

5

0/020

C14

وضعیت اقتصادی کشور

محیطی-
اقتصادی
0/000
()5

77

0/074

7

0/706

C15

مشتریان

07

0/0202

7

0/702

 C21تعهد کارکنان بر مبنای اخالق اسالمی

فرهنگی
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04

0/02

4

0/006

C22

اعتماد بین اعضای تیم پروژه

00

0/0277

0

0/70

C23

ارزشهای اسالمی سازمان

05

0/070

5

0/00

C24

رهبر حمایتی و تشویق کنندهها

02

0/0207

2

0/002

C25

هنجارهای انتزاعی سازمان

02

0/0754

7

0/700

C31

کیفیت سیستم

00

0/0742

4

0/005

C32

کیفیت اطالعات

07

0/0740

2

0/002

C33

یکپارچگی سیستم و دادهها

06

0/760

0

0/702

C34

محتوی سیستم سفارشی

70

0/0746

5

0/004

C35

زیر ساخت فن اوری اطالعات

75

0/077

7

0/702

C41

تعهدات مدیریتی بر مبنای اخالق
اسالمی

76

0/0706

2

0/702

C42

ساختار منعطف

72

0/0772

0

0/70

C43

استراتژی ها و خط مشیها

70

0/0000

5

0/077

C44

ارتباطات

77

0/0702

4

0/000

C45

هزینههای پیادهسازی

2

0/0425

2

0/7

C51

برنامهریزی

00

0/0400

5

0/076

C52

توانمند سازی

4

0/057

0

0/700

C53

مسیر ترقی شغلی

0

0/045

4

0/00

C54

آموزش

6

0/0475

7

0/704

C55

ماهیت کار

5

0/0504

4

0/070

C61

مهارتهای فن اوری اطالعات

7

0/0427

5

0/022

C62

سهولت ادراک شده

0

0/067

0

0/722

C63

نگرش اسالمی کارکنان

2

0/0527

2

0/7

C64

سودمندی اخالقی ادراک شده

7

0/0525

7

0/700

C65

مقاومت در برابر تغییر
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0/052
()2

فناورانه
0/072
()4

سازمانی
0/006
()6

فرآیندی
0/722
()7

فردی
0/766
()0
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-

E-HRM

شکل  2مدل بهینه استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی برای بانک رفاه (دولتی) با روش
 DANPفازی

همانگونه که جدول شماره  0نشان میدهد در بین عوامل اصلی بانک رفاه (دولتی) ،عامل "فردی"
با وزن  0/766دارای بیشترین وزن و اهمیت را دارد .همچنین در بین زیرعامل محیطی -اقتصادی در
بانک رفاه ،زیرعامل "قوانین اسالمی دولت" بیشترین اهمیت را دارد .زیرعامل "ارزشهای اسالمی
سازمان" در بین زیرعوامل "فرهنگی" اولویت اول را دارد .در بین زیرعوامل "فناورانه" ،زیرعامل
"محتوی سیستم سفارشی" دارای بیشترین وزن و اولویت اول را کسب کرد .زیرعامل "استراتژیها و
خط مشیها" در بین زیرعوامل "سازمانی" ،زیر عامل "مسیر ترقی شغلی" در بین زیر عوامل فرآیندی،
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و زیر عامل "نگرش اسالمی کارکنان" در بین زیرعوامل فردی دارای بیشترین اهمیت و وزن را کسب
کردند که اولویت اول را دارند.
بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق مدل مفهومی جدیدی متشکل از شش بعد در رابطه با استقرار مدیریت الکترونیک
منابع انسانی با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق و تایید خبرگان ،توسعه داده شده و مورد آزمون قرار
گرفته است .نتایج بدست آمده از اعتبارسنجی این مدل در بانک رفاه ،موید آن است که این مدل از
قدرت پیش بینی کنندگی مناسبی برای استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی برخوردار میباشد .در
این تحقیق مشخص شد که عوامل سازمانی تاثیر معنیداری بر استقرار مدیریت الکترونیک منابع
انسانی در بانک دارند .این یافته با نتایج گزارش شده توسط سایر محققان مطابقت دارد و در واقع تقریبا
تمامی محققان دیگر نیز بر تاثیر عوامل سازمانی تاکید داشتهاند و از این جهت یک توافق تقریبا کامل
وجود دارد (مهدوی و ملکی .)7005 ،05با این وجود ،هر یک از محققان معیارهای خاصی را برای بعد
عوامل سازمانی در نظر گرفتهاند و از این بابت ،تنوع زیادی در مقاالت مختلف مشاهده میشود .بعنوان
مثال در حالی که روئل و لوئیس )7004( 06مواردی چون آموزش ،فرهنگ سازمان و حمایت مدیریت
ارشد را بعنوان عوامل سازمانی موث ر بر بکارگیری مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر شمرده اند،
بونداروک و فورت مولر )7002( 02بر اهمیت سه عامل سازمانی منابع سازمانی ،قابلیتهای سازمان و
برنامه ریزی سازمانی تاکید نموده اند .هندریکسون )7002( 07نیز به اهمیت اندازه سازمان بعنوان یک
عامل سازمانی در موفقیت پیاده سازی مدیریت الکترونیک منابع انسانی اشاره کرده است که این با نتایج
بدست آمده در تحقیق حاضر همخوانی دارد .در مطالعات انجام شده ،بسیاری از محققان به نقش
معنی دار عوامل فردی در موفقیت بکارگیری مدیریت الکترونیک منابع انسانی اشاره شدهاست
(بونداروک فورتمولر7002 ،00؛ استون و لوکاسکی .)7006 ،70محققان دیگری چون استون و همکاران
( ،)7006فارسیجانی و عارف نژاد ) 7000( 70نیز به اهمیت عوامل انسانی در موفقیت استقرار مدیریت
الکترونیک منابع انسانی تاکید کرده اند .عوامل فرایندی دسته دیگری از عوامل هستند که تاثیر آنها بر
استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی مورد تایید واقع شد .پیش از این نیز محققان دیگری به
اهمیت عوامل فرایندی در پیاده سازی سیستم الکترونیک مدیریت منابع انسانی اشاره کرده اند .ظفر77
( ) 7007به اهمیت مدیریت فرایند تغییر بعنوان یک عامل فرایندی اشاره کرده است که این یافته با
نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر همخوانی دارد .به همین ترتیب ،چن و همکاران نشان دادند که
شرایط تسهیل کننده اثر مثبتی بر استفاده از سیستمهای الکترونیک در داخل سازمان دارد .توسعه
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مهارتهای فناوری اطالعات یکی دیگر از شاخصهای فرایندی است که بر موفقیت سیستم مدیریت
الکترونیک منابع انسانی تاثیر دارد .یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی ،آموزش کارکنان
است؛ زیرا داشتن کارکنان ورزیده ،یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است.
لدا و ماریا و النا )7002( 72گزارش کردند که یکی از عوامل موفقیت مدیریت الکترونیک منابع انسانی،
مهارت کارکنان در زمینه فناوری اطالعات میباشد ،مهارتهای فناوری اطالعات و آشنایی با آنها،
فرایند پذیرش مدیریت الکترونیک منابع انسانی را تسهیل میکند و لذا مدیریت منابع انسانی نیازمند
سرمایه گذاری در آموزش فناوری اطالعا ت و ارتباط دادن مزایای مشارکت و دخالت کارکنان در
خدمات منابع انسانی الکترونیک است(لیدا و همکاران .)7002 ،74همچنین در این تحقیق مشخص شد
که عوامل محیطی تاثیر معنی داری بر استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک دارند .عوامل
محیطی شامل طیف بزرگی از عوامل خارج از کنترل سازمان که میتوانند به طرق مختلف بر موفقیت
اجرای مدیریت منابع انسانی تاثیر بگذارند را شامل میشود (مهدوی و ملکی .)7005 ،پیش از این نیز
محققان دیگری به اهمیت عوامل محیطی بر استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی اشاره داشته اند
(مهدوی و ملکی7005 ،؛ فارسیجانی و همکاران .)7000 ،75مشایخی و همکاران ( )0274نیز به
اهمیت قوانین و مقررات مناسب برای کاربرد فناوری اطالعات اشاره کردهاند .همچنین ،برخی محققان
اظهار نمودهاند که عالوه بر پشتوانههای تکنیکی و زیر ساختاری ،دولت نیز با افزایش آگاهی ،اموزش،
پشتیبانی و سرمایهگذاری نقش مهم و حیاتی در پذیرش فناوری ایفا میکند (یانگ و چن.)7002 ،76
عالوه بر این ،روئل و لوئیس )7006( 72در تحقیقات خود شش ویژگی محیطی را که بر اجرای
مدیریت منابع انسانی تاثیر میگذارند را شناسایی کردند که عبارتنداز رقابت ،توسعه فناوریکی ،مدل
منابع انسانی ،بازار کار ،توسعههای اجتماعی و مقررات دولتی که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
دسته دیگری از عوامل که در مدل مفهومی تحقیق گنجانده شده و تاثیر آن بر استقرار مدیریت
الکترونیک منابع انسانی در بانک به اثبات رسید ،عوامل فرهنگی هستند .پیش از این نیز محققان
دیگری به اهمیت عوامل فرهنگی در موفقیت برنامههای مبتنی بر فناوری اطالعات اشاره کردهاند.
رابینز ،خالقیت و خطرپذیری ،توجه به نتایج کار ،توجه مدیران به کارکنان و جلب مشارکت آنها،
تشکیل گروههای کاری ،تحول و دگرگونی و ثبات و پایداری در سیستم اجتماعی را از جمله ویژگیهای
فرهنگی مطلوب سازمانی معرفی میکند .اُلیواس لیوخان و زاپاتا )7002( 77اظهار کردند که نقش
فرهنگ سازمانی در شرکت ها ،تحویل فناوری است (اُلیواس و لیویخان ،رامیرس ،زاپاتا و کونتو،70
 .)7002عالوه براین پولیت 20در سال  7006تاکید کرد که فرهنگ داخلی یک شرکت ممکن است بر
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موفقیت و یا شکست مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیرگذار باشد .بر اساس نتایج بدست آمده در
تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ،عوامل فرهنگی تاثیر معناداری بر پیادهسازی مدیریت الکترونیک منابع
انسانی در سازمانهای مختلف دارند .در نهایت این تحقیق نشان میدهد که عوامل فناورانه تاثیر
معنی داری بر استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک دارند .از آنجا که مدیریت الکترونیک
منابع انسانی اساسا یک پدیده مبتنی بر فناوری است؛ لذا تعجب ندارد که عوامل مرتبط با فناوری در
استقرار چنین سیستمی تاثی رگذار باشند .در تایید اهمیت عوامل فناورانه ،پیش از این کانسارا و حافظ و
کازی  ) 7006(20با مرور مطالعات پیشین در رابطه با مدیریت منابع انسانی به این نتیجه دست یافتند
که استفاده از سیستم های نوین مدیریت منابع انسانی زمانی پاسخگوی نیازهای سازمان است که این
سیستم ها از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و واقعا بتوانند نیازهای سازمان را رفع کنند .کوپیرز27
( )7002نیز کیفیت باالی سیستمهای مدیریت منابع انسانی را یکی از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت
پیاده سازی این سیستمها جهت مدیریت اثربخش نیروی انسانی معرفی کرده است .جانسون و
لوکاسکی )7002( 22بیان داشتند که کیفیت سیستم مدیریت منابع انسانی را باید بر اساس نیازهای
هر سازمان و توانایی این سیستم ها در برطرف نمودن نیازهای سازمانی تعریف نمود .این محققان اظهار
کرده اند که کیفیت باالی سیستم موجب افزایش احتمال موفقیت آن خواهد شد.
پیشنهادها
اجرای آموزشهای مدیریت الکترونیکی در این بانکها ،انجام مدیریت صحیح منابع انسانی،
پیادهسازی برنامههای توانمند سازی نیروی انسانی مانند آموزشها و تفویض اختیار ،برنامهریزی برای
کاربرد مدیریت الکترونیک منابع انسانی،توجه به مدیریت پذیرش تغییر  ،مشارکت وحمایت مدیران
ارشد در ایجاد شرایط تسهیل کننده برای استفاده کاربران ،آگاه کردن کارکنان با آموزشهای الزم
جهت یادآوری میزان اهمیت و مزیت سیستم جدید ،آموزشهای الزم در خصوص درک سودمندی ،
پذیرش فناوری ،آمادگی برای فناوری و توجه به ،اثر اجتماعی پیادهسازی مدیریت الکترونیک منابع
انسانی ،جلب رضایت کاربران با تمهید شرایط و مقدمات و انگیزشهای الزم ،افزایش کارایی مشاهده
شده سیستم توسط کاربران و مدیران ،باال بردن درصد اطمینان به کارایی و امنیت سیستم با بکارگیری
مدیریت امنیت اطالعات ،کاهش دادن مقاومت در برابر تغییرات فناوریکی با بکارگیری انگیزشها و
آموزشهای الزم ،افزایش تخصص مدیریت منابع انسانی با برگزاری آموزشهای درون و برون سازمانی
جهت بکارگیری و نگهداری سیستم  ،در استخدام نیروی انسانی به تخصص و اطالعات و شرایط مورد
نیاز افراد توجه گردد و سازمان از نظر زیرساختهای منابع انسانی اقدامات الزم را انجام داده باشند،.
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نهادینه سازی فرهنگ سازمانی در خصوص استفاده از مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمان،
پذیرش فرهنگی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک پشتیبانی مدیریت ارشد در تمامی
مراحل استقارا و بهره برداری از این سیستم در بانک ،توسعه مهارتهای فناوری اطالعات در کارکنان از
طریق برگزاری آموزشهای مورد نیاز ،برنامه ریزی جهت استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی،
یادگیری از تجارب سازمان های موفق در خصوص استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی ،هم
راستایی راهبردک در خصوص اهداف سازمان و اهداف استقرار سیستم مدیریت الکترونیک منابع
انسانی ،آموزش و توسعه الکترونیک ،تفویض اختیار و کارمند محوری  ،ایجاد اهداف شفاف سازمانی و
اهداف شفاف در خصوص استقرار این سیستم ،ارتقاء فرهنگ سازمانی و آموزشهای الزم و نهادینه
کردن فرهنگ استفاده بهینه از سیستم ،ایجاد سازگاری الزم سیستم مدیریت الکترونیک منابع انسانی
با سیستم کسب و کار ملی کشور با استفاده از برنامهها و قوانین و دستورالعملها در این زمینه.
همچنین پیشنهاد میشود این بانک تمامی مراحل کارمندیابی و استخدام را به صورت الکترونیک
پیادهسازی کنند و جهت انجام این امر زیرساختهای این سیستم مهیا گردد و کاربران نیز آموزشهای
الزم را در این زمینه دریافت دارند .همچنین نیازهای آموزشی کارمندان و مدیران سطوح مختلف را
توسط سیستم الکترونیک اجرا و ارزیابی نمایند و از دورههای غیر حضوری الکترونیک بهره برداری الزم
را بنمایند .از سیستمهای ارزیابی عملکرد الکترونیک منابع انسانی بهرهگیری گردد و در مراحل مختلف
ارزیابی از این سیستم استفاده گردد.همچنین سیستمهای پرداخت الکترونیک به کارمندان با افزایش
قابلیتها همراه باشد .با توجه به ترکیبی بودن مدل این تحقیق و استفاده از مدلهای مختلف پیشنهاد
میگردد مدلهای ترکیبی دیگری از مدلهای ارائه شده سایر اندیشمندان ساخته گردد و از
تقسیمبندی های دیگری از انواع متغیرها که در این تحقیق به دلیل پیچیدهتر شدن مدل امکان
استفاده وجود نداشته استفاده گردد.
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