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های های اطالعاتی منابع انسانی در شرکتسیستم اجرای الگوی

  متوسط و بزرگ

 
 **، فرخ قوچانی*حامد ایرج1

 

 چکیده

های متوسط و  های اطالعاتی منابع انسانی در شرکت موفق سیستم اجرای الگویبررسی  در این تحقیق، به     
. شوندبندی  ها اولویت تا این عوامل به ترتیب میزان تأثیرگذاری آن بر این استو سعی  شود میبزرگ پرداخته 

بع های اطالعاتی منامشخصات فنی سیستم»، «منابع انسانی»عوامل تأثیرگذار در قالب سه فرضیه اهم 
ای و تحلیل  های دو جمله ها از آزمون اند. برای آزمون فرضیه شدهبندی  طبقه« های مدیریتیراهبرد»و « انسانی

های اطالعاتی منابع انسانی و  سیستم اجرایواریانس استفاده شده است. در راستای بررسی عوامل موثر در 
های پژوهش نشان  کتبی استفاده شده است. یافته ها از پرسشنامه بندی آن کدام و اولویت تعیین میزان تأثیر هر

های اطالعاتی منابع انسانی به ترتیب دارای  های مدیریتی، منابع انسانی و مشخصات فنی سیستمراهبردداد 
شده نیز تعهد و التزام مدیریت، کیفیت آموزش کاربران،  بیشترین تأثیر هستند. از میان عوامل فرعی مطرح

، مشارکت کارکنانهای اطالعاتی منابع انسانی، تجربه قبلی  درک کاربران از سیستم مدیریت پروژه، دانش و
پذیری سیستم با نیازهای سازمان و  ، مقاومت کاربران در برابر تغییر، بودجه زمانی سازمان، انعطافکارکنان

اطالعاتی منابع های  موفق سیستم اجرایافزاری، به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در  زیرساخت مناسب سخت
 انسانی بودند.
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 مقدمه. 1

های  مطلوبیت از راهبردی و محوری اطالعات کسب حیاتی و و موثر ابزار ،اطالعات به دستیابی     
 اثر در همگی کارآمدتر و تر مناسب تر، بیشتر، سریع تولید چراکه است؛ ها سازمان توجه قابل

 بیشتر که است ای نكته این همان. آمد خواهد دست هب آن مطلوب گردش و کارگیری اطالعات به

 طرفی از. اند نموده خود تعریف های لویتوا از را آن به رسیدن ،کاری راهبرددر  امروزی های سازمان

 و کنند می احساس توانمندی افراد آن کنند، می تجهیز بیشتری اطالعات را با خود افراد، مدیران وقتی
 با کنند، مدیر کار می مدیریت های خواسته با هماهنگی در و وری، کامیابی بهره با بیشتری احتمال به

 با اطالعات،. کند می تقویت را خود قدرت پایه عمال نتایج مطلوب کسب در دیگران کردن درگیر

. کنند تجربه را بیشتر اعتماد و شخصی سامانی، کنترل خود که کنند می پیدا تمایل افراد بیشتر
 یا او قدرت برابر در آنان مقاومت مدیر و با افراد مخالفت از احتماال و وجودآمده به احساس توانمندی

توانمندگرا  مدیر با آنان که دارد احتمال آن جایب. کاست خواهد حمایت خویش جهت در تالش
 [.22]کنند  همكاری

پذیری،  انعطاف ضرورت و مشتریان انتظارات افزایش اطالعات، وریآ فن سریع با پیشرفت     
 و اند داده تشخیص های توانمندسازی برنامه اجرای را، پیشرفت و توسعه راه ها سازمان از بسیاری
توانمندسازی  از افراد احساس بر مؤثر اصالح متغیرهای ضمن ها برنامه این اجرای با اند کرده تالش

 .آورند وجود به کارکنان پرورش برای را الزم زمینه و کرده غلبه بیرونی و درونی موانع بر فرد،
 توان بر و دارد همراه به ها سازمان برای را خاص رفتاری و آمدهای نگرشی پی ،کارکنان توانمندسازی

 [.26] افزاید می خارجی و داخلی رقابت عرصه در ها آن

این  در سازمان نیازهای ساختن برآورده در های اطالعاتی سیستم بالقوه های توانایی به توجه با     
 به دستیابی راستای در خود، کارکنان توانمندی توسعه برای ها سیستم این از موفق مدیران زمینه،

 .کنند می استفاده سازمان، اهداف
 
 و چارچوب نظری پژوهشمبانی . 2

های بزرگ تجاری است. از آنجاکه گردآوری اطالعات به  امروزه اطالعات، برگ برنده شرکت     
های  ها به سیستم های چندملیتی بزرگ غیرممكن است، آن روش دستی و معمولی برای شرکت

های اطالعاتی منابع انسانی نقش مهمی در کمک به سازمان برای  اند. سیستم اطالعاتی روی آورده
 ،ها دارند. دستیابی به یک موقعیت مناسب به کمک فعالیت راهبردیپذیرش و حفظ یک موقعیت 

ها  های مربوط به هر فعالیت به شیوه مناسبی گردآوری شود. سپس این داده مستلزم این است که داده
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ها با  و این فعالیت شودتوانند در فرآیند تصمیمات مدیریت استفاده به اطالعاتی تبدیل شوند تا ب
یكدیگر هماهنگی بیشتری داشته باشند. این اطالعات باید قابل اتكا و همواره در دسترس باشند تا در 

ها  هایی هستند که وظیفۀ آن های اطالعاتی، سیستم گیری استفاده شوند. سیستم فرایند تصمیم
آوردن اطالعات   ها در چهارچوب اهداف اطالعاتی موسسه و فراهم ا، پردازش آنه سازی داده ذخیره

گران و طراحان  های اقتصادی است که با مشارکت مدیران و تحلیل گیری مورد نیاز برای تصمیم
مستقر  ها هکامپیوتر برخوردار هستند، طراحی و در موسس آوری فنسیستم که از دانش بسنده در زمینه 

ای را در انجام وظایف افراد  های اطالعاتی بر مبنای کامپیوتر، تغییرات عمده ذیرش سیستمپ .شوند می
ها، انقالبی در فرآیندهای یک سازمان اتفاق  گونه سیستم ایجاد خواهد کرد و از طریق ابزارهای این

و  ها آن نیازهایهای اطالعاتی نیاز دارند که متناسب با  ها در دنیا به سیستم همه سازمان افتد. می
طور مناسب استفاده شود  های اطالعاتی به ها باشد و البته، این موضوع که سیستم ساختار سازمانی آن

و تأثیرات است گذاری زیادی برای آن انجام شده  چرا که سرمایه ؛نیز دارای اهمیت فراوانی است
ها را در  ی قابل اتكا، سازمانهای اطالعات داخلی و خارجی آن درخور تأمل است. استفاده از سیستم

زیرا استفاده موثر از این ابزار منجر به شناخت رقبا و دیگر  ؛کند رسیدن به نقطه بهینه کمک می
یک سیستم راهبردی، نیازمند تخصیص منابع در سطح  اجرایطراحی و  شود. های رقابتی می مزیت

انجامد. در واقع، این فرآیند  طول می سال به 5 تا 3کالن به آن سیستم است. این امر معموالً بین 
های راهبردی، نظیر توسعه خط تولید، گسترش مستغالت،  بسیار شبیه تخصیص منابع به سایر فعالیت

را بر اساس نیازهای سازمانی،  اجراها طراحی و  سازمان بیشترتولید است.  آوری فنتحقیقات بازار و 
 دهند. دهای کاربران انجام میموقعیتی که سیستم در آن قرار دارد و بازخور

های اطالعاتی شامل شش مرحله هستند که  از دیدگاه استیوز و همكاران، چرخه حیات سیستم     
 ند از:ا عبارت

 مرحله اول: اتحاذ تصمیم و پذیرش سیستم اطالعاتی؛ 
 مرحله دوم: تحصیل سیستم اطالعاتی؛
 مرحله سوم: اجرای سیستم اطالعاتی؛

 کارگیری و نگهداری سیستم اطالعاتی؛ مرحله چهارم: به
 مرحله پنجم: بهبود تدریجی سیستم اطالعاتی؛

 مرحله ششم: کنارگذاری؛
ترین مراحل در چرخه عمر سیستم  عنوان یكی از مهمترین مراحل و پرهزینه مرحله سوم به     

 شود.  اطالعاتی شناخته می
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  مدل مفهومی تحقیق
 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شكل 

 

های اطالعاتی  سیستم اجرایهای متعددی با تأکید بر ابعاد مختلفی که بر  پژوهش .پیشینه پژوهش
ها به  در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته است. این پژوهش ،منابع انسانی تأثیرگذار هستند

 صورت خالصه آورده شده است. به 2و  1ترتیب در جداول 
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 خالصه تحقیقات انجام شده داخلی .1جدول 
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 خالصه تحقیقات انجام شده خارجی .2 جدول
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 شرح زیر است: این پژوهش دارای سه فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی به
 های اصلی:  فرضیه

 تأثیر دارد. های اطالعاتی منابع انسانی سیستم اجرایمنابع انسانی در  .1
 های اطالعاتی منابع انسانی سیستم اجرایهای اطالعاتی منابع انسانی در  مشخصات فنی سیستم .2

 تأثیر دارد.
 تأثیر دارد. های اطالعاتی منابع انسانی سیستم اجرایهای مدیریتی در راهبرد .3
 

 های فرعی: فرضیه

های اطالعاتی  سیستم اجرایمشارکت کاربران در  .1 فرعی مربوط به فرضیه اصلی های هفرضی
 منابع انسانی تأثیر دارد. 

 های اطالعاتی منابع انسانی تأثیر دارد. سیستم اجرایمقاومت کاربردان در برابر تغییر در      
های اطالعاتی  سیستم اجرایهای اطالعاتی منابع انسانی در دانش و درک کاربران از سیستم     

 منابع انسانی تأثیر دارد.
 های اطالعاتی منابع انسانی تأثیر دارد. سیستم اجرایدر  کاربرانتجربه قبلی 

 

 2فرعی مربوط به فرضیه اصلی  های هفرضی

 های اطالعاتی منابع انسانی تأثیر دارد.  سیستم اجرایپذیری سیستم با نیازهای سازمان در  انعطاف

 تأثیر دارد. انسانیهای اطالعاتی منابع  سیستم اجرایافزاری در  زیرساختار مناسب سخت
 

 3فرعی مربوط به فرضیه اصلی  های هفرضی

 های اطالعاتی منابع انسانی تأثیر دارد. سیستماجرای تعهد و التزام مدیریت در 
 های اطالعاتی منابع انسانی تأثیر دارد. سیستم اجرایبودجه زمانی سازمان در 

 تأثیر دارد. های اطالعاتی منابع انسانی سیستم اجرایمدیریت پروژه در 
 های اطالعاتی منابع انسانی تأثیر دارد. سیستم اجرایکیفیت آموزش کاربران در 

 
 پژوهش شناسیروش. 3

های  موفق سیستم اجرایشناسی عوامل تأثیرگذار بر  دنبال بررسی و اولویت رو، به پژوهش پیش     
لذا از نوع  ؛و بزرگ است های متوسط اطالعاتی منابع انسانی با توجه به شرایط حاکم در شرکت
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چرا که به دنبال حل مشكالت جامعه با توجه به  ؛پیمایشی و در عین حال کاربردی است ـ توصیفی
 نتایج حاصل شده است.

 

های متوسط و بزرگ  جامعۀ مورد بررسی این تحقیق، مدیران منابع انسانی شرکت .جامعه آماری
 استنفر نیروی کار  100های جامعۀ مورد مطالعه دارای حداقل  است. شرکت 93استان تهران در سال 
های انجام شده و  بررسی کنند. با توجه به تی منابع انسانی استفاده میاهای اطالعو به نحوی از سیستم

 . شدشرکت برآورد  125ها  بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، تعداد این نوع شرکت
 55و با استفاده از روش کوکران  استگیری تصادفی ساده  تحقیق، نمونهگیری در این  روش نمونه     

 است.
 

  𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
[
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
−1]

=

(1/96)2(0/25)

(0/10)2

1+
1

125
(
(1/96)2(0/25)

(0/10)2
−1)

=

0/96

0/01

1+
1

125
(96−1)

=
96

1/76
= 54/54                     

5/0=q=1-p احتمال عدم موفقیت 
 احتمال موفقیت P=5/0که در آن 

10/0  =d خطای مجاز 

 

ها و اطالعات، ابتدا از روش  آوری داده در این پژوهش، برای جمع .ها روش گردآوری داده
مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی  ای، ای استفاده شد. در بخش کتابخانه کتابخانه

های پژوهش از طریق پرسشنامه کتبی که برای  فارسی و التین گردآوری شد و سپس داده
تایی لیكرت استفاده شد.  5. در پرسشنامه از طیف شدآوری  های منتخب ارسال شده بود، جمع شرکت

های عمومی، مشخصات فردی  های عمومی و اختصاصی بود. در بخش سوال پرسشنامه شامل سوال
های  ها پرسیده شد و در بخش سوال دهنده شامل سابقه کار، مدرک و رشته تحصیلی آن پاسخ

دهنده در مورد میزان تأثیر هریک از عوامل مرتبط به  سوال بود، پاسخ 13شامل اختصاصی که 
میزان موثر  5تا  1های اطالعاتی منابع انسانی با ارائه یک نمره از  سیستم اجرایها در ارتباط با  فرضیه

تر  نزدیک 5دهنده به  بودن عامل مورد سوال را مشخص کرد. هر چه نمره اعطا شده از سوی پاسخ
که مطرح شده بود. با توجه به حجم  استای  دنبال آن فرضیه ، بیانگر تأثیر بیشتر آن سوال و بهاشدب

 .شدپرسشنامه ارسال  60ها  نمونه و احتمال عدم برگشت برخی پرسشنامه
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 هایافتهتحلیل . روش بررسی و 4

استفاده شده است. ابتدا با ای  طور گسترده در این تحقیق هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی به     
و تحلیل  بررسیدست آوردن شناختی از جامعۀ مورد مطالعه، به  توجه به اهداف تحقیق و برای به

های حاصل از نمونه مبادرت شد و از فنون آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی، آمارهای  داده
های پژوهش  از فرضیه یکتأیید یا رد هر  . برای بررسیشدمیانگین، انحراف معیار و واریانس استفاده 

بررسی برابری  . سپس با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، ابتدا بهشدای استفاده  از آزمون دو جمله
، هر کدام از ته شد و در ادامه، بر اساس نتایجهای فرعی و اصلی تحقیق پرداخ های فرضیه میانگین
بندی  های اطالعاتی منابع انسانی اولویت موفق سیستم اجرایها به شرط تأثیرگذار بودن در  فرضیه
 .شدند
های  سیستم اجرای در بودن مؤثر در خصوص تحقیق، این های هفرضی از یک هر آزمون نحوة     

 به باشد، 3 مساوی یا تر بزرگ دهنده امتیاز پاسخ اگر .1است:  صورت بدین منابع انسانی اطالعاتی

 میزان اگر .2  است؛ اطالعاتی منابع انسانی های سیستم موفق اجرای در عامل تأثیر آن معنی

 های سیستم موفق اجرایدر  عامل آن نبودن مؤثر معنی به باشد، 3 تر از کوچک آن گذاری اثر

 .منابع انسانی است اطالعاتی

تفاوت  از توان می نگیرد، قرار قبول مورد ها برابری میانگین فرض واریانس، آنالیز آزمون در اگرـ 
 با ها فرضیه های میانگین برابری آزمون بدین منظور، کرد. استفاده بندی اولویت برای ها میانگین میان

 کننده مشخص، ها میانگین تفاوت آن از پس و گیرد می صورت کلی حالت در Fآماره  استفاده از

 .بود خواهد ها بندی فرضیه اولویت
شدن فرض صفر )برابری میانگین های فرضیه ها( به شرطی در آزمون آنالیز واریانس در صورت رد 

می توان اثر یک فرضیه را با دیگر فرضیه ها در پیاده سازی سیستم های اطالعاتی منابع انسانی 
% بررسی شده 5مقایسه کرد که میانگین تفاوتها معنی دار باشد. این معنی داری نیز در سطح خطای 

 است.

 

در  بحرانی )ناحیه است دامنه چپ آزمونی پژوهش، آزمون نشان داد ها بررسی .های پژوهش یافته

 -645/1 میزان به مقداری %5 خطای سطح در و است( گرفته قرار نرمال توزیع نمودار چپ سمت
 با پژوهش اصلی و فرعی های فرضیه از یک هر .است شده استخراج Zجدول  از خواهد داشت که

 نتیجه، در و نگرفت قرار بحرانی در ناحیه ها آن آماره و شدند بررسی ای جمله دو از آزمون استفاده

های فرض در  در ادامه، ابتدا نتایج آزمونشدند.  پذیرش پژوهش اصلی و فرعی های تمامی فرضیه
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های فرعی نشان داده شده و سپس هر  های اصلی و فرضیه به ترتیب برای فرضیه 4و  3جدول شماره 
( و آزمون 5است. پس از آن با استفاده از فنون آمار توصیفی )جدول  شدهفرضیه به تنهایی بررسی 

 های اصلی و فرعی بیان شده است. بندی فرضیه ( اولویت20الی  6آنالیز واریانس )جدول 
 

 های اصلیآزمون فرضیه .3جدول 

 
 

 انسانی  منابع اول: اصلی فرضیه

بنابراین فرض ؛ است تر بزرگ (-1.645جدول ) z(، از 8.665)  شده محاسبه zکه  به دلیل این     
H0  و فرض شده پذیرفته H1 ، که گفت توان می %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شود می رد 

 اکثر با نتیجه دراطالعات منابع انسانی تأثیر دارد. های سیستم موفق در اجرای انسانی منابع

نظر  از میانگین، طور به منطبق است. اطالعاتی دیگرهای  قبلی بر سیستم گرفته های انجام پژوهش
اطالعاتی  های سیستم موفق اجرای در تأثیرگذار عامل عنوان انسانی به منابع دهندگان، پاسخ % 2/66

 .شد شناخته منابع انسانی
 

 منابع انسانی  های اطالعاتیسیستم فنی مشخصات دوم: اصلی فرضیه

 H0بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 874/6) شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
 مشخصات که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد ، H1 و فرض پذیرفته

اطالعات منابع انسانی تأثیر  هایسیستم موفق اجرای منابع انسانی در های اطالعاتیسیستم فنی
نظر  از میانگین، طور. بهاستگوچاک  پیتر و آریا هایپژوهش نتیجه با مطابق نتیجه دارد. این

 تأثیرگذار عامل عنوانمنابع انسانی به های اطالعاتیسیستم فنی مشخصات دهندگان،پاسخ 6/57%

 .شد شناخته اطالعاتی منابع انسانی هایسیستم موفق اجرای در
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اطالعاتی منابع انسانی  هایسیستم اجرای مدیریتی در هایراهبرد سوم: اصلی فرضیه

 دارد تأثیر مثبت و معناداری

 H0فرض  بنابراین ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 482/9)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     

های راهبرد که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد ، H1و فرض پذیرفته
 نتیجه با مطابق ،نتیجه اطالعات منابع انسانی تأثیر دارد. این هایسیستم موفق اجرای مدیریتی در

 جدیدی، اعتمادی، و جمشیدیان دستگیر، یزدی، مازارعرب پژوهی، و یزدی مازارعرب هایپژوهش

 همچنین به .است ماربل. پی رابرت کامرانی، و و اللهیفتح یزدی، مازارعرب آقایی، حسن و الهی

 اجرای در تأثیرگذار عامل عنوانهای مدیریتی بهراهبرد دهندگان،پاسخ %1/69نظر  از میانگین، طور

 .شد شناخته اطالعاتی منابع انسانی هایسیستم موفق
 

 zهای فرعی برحسب توزیع آزمون فرضیه .4جدول 
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 هاهای تمایل به مرکزیت دادهها براساس شاخص. آزمون فرضیه5جدول 

 
 

  کاربران مشارکت اول: فرعی فرضیه

 H0بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 62/9)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
مشارکت  که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد ، H1و فرض پذیرفته
 انجام پژوهش با نتیجه اطالعات منابع انسانی تأثیر دارد. این هایسیستم موفق اجرای در کاربران

 گیبسون و دانا و آرنولد هانتون، ویكی ای جیمز کامرانی، و اللهیفتح مازار یزدی،عرب توسط شده

 دارد. پی ماربل مطابقت رابرت
 

 کاربران  مقاومت دوم: فرعی فرضیه

 H0بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 11/8)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
 مقاومت که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد ، H1و فرض پذیرفته

 های پژوهش نتایج با نیز اطالعات منابع انسانی تأثیر دارد. نتیجه هایسیستم موفق اجرای کاربران در

 .دارد مطابقت کامرانی و اللهیفتح یزدی، مازارعرب توسط بختیاری، شدهانجام
 

 سیستم اطالعات منابع انسانی  از کاربران درك و دانش سوم: فرعی فرضیه

بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 12/10)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
H0 و فرض پذیرفتهH1 ، و دانش که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد 

اطالعات منابع انسانی  هایسیستم موفق اجرای اطالعات منابع انسانی درسیستم  از کاربران درک
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 پژوهی، رابرت و یزدی مازارعرب و بختیاری گوچاک، پیتر پژوهش نتیجه با حاصل تأثیر دارد. نتیجه

 .دارد مطابقت ماربل.پی
 

  کاربران قبلی تجربه چهارم: فرعی فرضیه

 H0بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 78/9)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
 قبلی تجربه که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد ، H1و فرض پذیرفته

اطالعات منابع انسانی تأثیر دارد. نتیجه حاصل با نتیجه پژوهش  هایسیستم موفق اجرای در کاربران
 جوریابی تطابق دارد.خواجوی و 

 
 سازمان  نیازهای با سیستم پذیریانعطاف پنجم: فرعی فرضیه

 H0بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 67/6)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
 پذیریانعطاف که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد ، H1و فرض پذیرفته

اطالعات منابع انسانی تأثیر دارد. نتیجه  هایسیستم موفق اجرای سازمان در نیازهای با سیستم
 حاصل با نتیجه پژوهش خواجوی و جوریابی مطابقت دارد.

 
 افزاری سخت مناسب زیرساخت ششم: فرعی فرضیه

 H0بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 08/5)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
 زیرساخت که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد ، H1و فرض پذیرفته

 حاصلاطالعات منابع انسانی تأثیر دارد. نتیجه  هایسیستم موفق اجرای افزاری درسخت مناسب

 است. آریا گوچاک و پیتر هایپژوهش نتایج با همسو
 

 مدیریت  التزام و تعهد هفتم: فرعی فرضیه

بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 64/10)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
H0 و فرض پذیرفتهH1 ، و تعهد که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد 

 نتایج با حاصل دارد. نتیجهاطالعات منابع انسانی تأثیر  هایسیستم موفق اجرای مدیریت در التزام

 و و کامرانی اللهیفتح یزدی و مازارعرب یزدی، مازارعرب پژوهی، و یزدی مازارعرب های پژوهش
 . دارد مطابقت پی ماربل رابرت
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 سازمان  زمانی بودجه هشتم: فرعی فرضیه

 H0بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 77/7)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
 زمانی بودجه که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد ، H1و فرض پذیرفته

 پژوهش نتیجه با حاصل اطالعات منابع انسانی تأثیر دارد. نتیجه هایسیستم موفق اجرای سازمان در

 .دارد گوچاک مطابقت پیتر
 

 کاربران  آموزش کیفیت نهم: فرعی فرضیه

بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 29/10)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
H0 و فرض پذیرفتهH1 ، کیفیت که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد 

 بر منطبق حاصلاطالعات منابع انسانی تأثیر دارد.  هایسیستم موفق اجرای کاربران در آموزش

 است. گوچاک پیتر نتیجه
 

 پروژه  مدیریت دهم: فرعی فرضیه

بنابراین فرض  ؛است تربزرگ (-645/1جدول ) z(، از 63/10)  شدهمحاسبه zکه به دلیل این     
H0 و فرض پذیرفتهH1 ، مدیریت که گفت توانمی %95 اطمینان با دیگر، عبارت به .شودمی رد 

-پژوهش با پژوهش این اطالعات منابع انسانی تأثیر دارد. نتیجه هایسیستم موفق اجرای پروژه در

 مطابقت ماربل.پی رابرت و و کامرانی اللهیفتح یزدی، مازارعرب پژوهی، و مازار یزدیعرب های

 . دارد
 

 های اصلیآزمون آنالیز واریانس فرضیه .6جدول 

 داریامعن Fآماره  مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات 

 000/0 074/41 014/2809 2 028/5618 های اصلیمیان فرضیه

   063/69 177 167/12224 هامیان پرسشنامه

    179 195/17842 جمع

 

با توجه به  .های اطالعاتی منابع انسانیسیستم اجرایبندی عوامل تأثیرگذار در اولویت
و  شودرد می ( H1ها )فرض میانگین، فرض برابری دارددر ناحیه بحرانی قرار  F، چون آماره 6جدول

ها را در قالب های اصلی، آنهای فرضیهتوان بر اساس تفاوت میان میانگینمی ،7با استفاده از جداول 
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بدین معنی است که در سطح  7. عالمت * کنار اعداد مندرج در جدول کردبندی اولویت 8جدول 
 قرار گیرد.تواند مبنای مقایسه و می استدار ا% معن5خطای 

 

 های اصلیهای فرضیهتفاوت میانگین .7 جدول

-iها تفاوت فرضیه (jفرضیه ) (iفرضیه )

j 
 داریامعن

  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است

 منابع انسانی

های مشخصات فنی سیستم
 ا.م.ا.

 بله 000/0 *6/8

 خیر 000/0 *-9/2 های مدیریتیراهبرد

های مشخصات فنی سیستم
 منابع انسانیاطالعات 

 خیر 000/0 *-6/8 منابع انسانی

 خیر 000/0 *-5/11 های مدیریتیراهبرد

 های مدیریتیراهبرد

 بله 000/0 *9/2 منابع انسانی

های مشخصات فنی سیستم
 ا.م.ا.

 بله 000/0 *5/11

 

تا  اندشدههای دیگر مقایسه های اصلی به ترتیب با فرضیهاز فرضیه یک، هر 7بر اساس جدول      
. است هاهای فرضیهها باشد. این کار بر اساس بررسی تفاوت میانگینبندی فرضیهمبنایی برای اولویت

بدین ترتیب، تفاوت میانگین فرضیه اصلی اول )منابع انسانی( نسبت به فرضیه اصلی دوم عددی 
عاتی منابع انسانی های اطالسیستم اجرایدهنده تأثیرگذاری بیشتر این عامل در نشان کهمثبت است 

ها در مقایسه با هر دو فرضیه اصلی اول و سوم است. در ارتباط با فرضیه اصلی دوم، تفاوت میانگین
های سیستم اجرایاثرترین عامل در عنوان کمعددی منفی است که حاکی از شناسایی این فرضیه به

نتایج قبلی دارد؛ بدین معنی که این اطالعاتی است. نتایج در مورد فرضیه اصلی سوم، حكایت از تأیید 
های اطالعاتی منابع انسانی سیستم اجرایفرضیه نسبت به دو فرضیه اصلی دیگر تأثیر بیشتری در 

دارد )چرا که تفاوت میانگین فرضیه سوم نسبت به فرضیه اول و دوم عددی مثبت است(. نتایج 
 است. شدهصورت خالصه ارائه به 8در جدول  7استنباطی از جدول 

 
 های اصلیبندی فرضیهرتبه .8جدول 

 شماره فرضیه فرضیه اهم رتبه

 3 های مدیریتیراهبرد 1

 1 منابع انسانی 2

 2 های اطالعاتیمشخصات فنی سیستم 3
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کار رفت، به تفصیل در بندی بههای اصلی جهت اولویتهمین نحوه عمل که در مورد فرضیه     
 ارائه شده است: 20الی  9در قالب جداول  زیرهای فرعی به شرح ارتباط با فرضیه

 
 های فرعیآزمون آنالیز واریانس فرضیه .9جدول 

 داریامعن Fآماره  مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات 

 000/0 813/18 786/2352 9 078/21175 های فرعیمیان فرضیه

   719/20 590 167/12224 هامیان پرسشنامه

    599 195/17842 جمع

 

ها )فرض ، فرض برابری میانگیندارددر ناحیه بحران قرار  F، چون آماره 9با توجه به جدول      
H1 ها را در قالب های فرعی، آنهای فرضیهتوان بر اساس تفاوت میان میانگینو می شده است( رد

بدین معنی  19الی  10مندرج در جداول . عالمت * کنار اعداد کردبندی اولویت 19الی  10جداول 
 تواند مبنای مقایسه قرار گیرد.می است ودار ا% معن5است که در سطح خطای 

 
 (کاربرانفرضیه فرعی اول )مشارکت  -های فرعیهای فرضیهتفاوت میانگین .10جدول 

فرضیه 

(i) 
 داریامعن i-jها  تفاوت فرضیه (jفرضیه )

  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است

ت 
رک

شا
م

ان
ربر

کا
 

 بله 000/0 *54/4 کاربران مقاومت

 از سیستم کاربران درک و دانش

 اطالعات منابع انسانی
 خیر 016/0 *-77/2

 خیر 028/0 *-09/1 کاربران قبلی تجربه

 نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 سازمان
 بله 000/0 *09/8

 بله 000/0 *45/9 افزاریسخت مناسب زیرساخت

 خیر 000/0 *-95/6 مدیریت التزام و تعهد

 بله 000/0 *79/6 زمانی سازمان بودجه

 خیر 007/0 *-65/3 پروژه مدیریت

 خیر 000/0 *-75/6 کاربران آموزش کیفیت

 

فرعی مقایسه شده  هایفرضیه)فرضیه فرعی اول( با سایر  کاربران، مشارکت 10بر اساس جدول      
، التزام مدیریت، کاربراناست. میانگین این فرضیه از پنج فرضیه: دانش و درک کاربران، تجربه قبلی 
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لذا این  ؛میانگین بیشتری دارد هاسایر فرضیهمدیریت پروژه و کیفیت آموزش کاربران کمتر است و از 
 گیرد.میفرضیه در جایگاه ششم تأثیرگذاری قرار 

 

 فرضیه فرعی دوم )مقاومت کاربران( -های فرعیهای فرضیهتفاوت میانگین .11جدول 

 داریامعن i-jها  تفاوت فرضیه (jفرضیه ) (iفرضیه )
  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است

ت
وم

مقا
 

ان
ربر

کا
 

 خیر 000/0 *-54/4 کاربرانمشارکت 

اطالعات  از سیستم کاربران درک و دانش
 منابع انسانی

 خیر 000/0 *-31/7

 خیر 000/0 *-63/5 کاربران قبلی تجربه

 بله 01/0 *55/3 سازمان نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 بله 000/0 *91/4 افزاریسخت مناسب زیرساخت

 خیر 000/0 *-49/11 مدیریت التزام و تعهد

 بله 021/0 *25/2 زمانی سازمان بودجه

 خیر 000/0 *-19/8 پروژه مدیریت

 خیر 000/0 *-29/11 کاربران آموزش کیفیت
 

توان گفت که این فرضیه نسبت به می ها،فرضیهدر مورد مقایسه فرضیه فرعی دوم با سایر      
، تعهد مدیریت، مدیریت کابران، دانش و درک کاربران، تجربه قبلی کاربرانمشارکت  هایهفرضی

، هافرضیهولی از سایر  است؛پروژه و کیفیت آموزش کاربران از میانگین تأثیرگذاری کمتری برخوردار 
های اطالعاتی منابع انسانی دارد، بدین ترتیب در رتبه سیستم اجرایمیانگین تأثیرگذاری بیشتری در 

 گیرد.هفتم تأثیرگذاری جای می
 

 )دانش و درک کاربران کاربران( فرضیه فرعی سوم -های فرعیهای فرضیهتفاوت میانگین .12جدول 

 داریامعن i-jها  تفاوت فرضیه (jفرضیه ) (iفرضیه )
  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است
ش

دان
 و 

ک
در

 
ان

ربر
کا

 
تم

یس
 س

از
 

ع 
ناب

ت م
عا

ال
اط

ی
سان

ان
 

 بله 029/0 *77/2 کاربرانمشارکت 

 بله 000/0 *31/7 کاربران مقاومت

 بله 031/0 *68/1 کاربران قبلی تجربه

 بله 000/0 *86/10 سازمان نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 بله 000/0 *22/12 افزاریسخت مناسب زیرساخت

 خیر 000/0 *-18/4 مدیریت التزام و تعهد

 بله 000/0 *56/9 زمانی سازمان بودجه

 خیر 037/0 *-88/0 پروژه مدیریت

 خیر 006/0 *-98/3 کاربران آموزش کیفیت
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براساس مقایسه صورت گرفته در این جدول که به فرضیه فرعی سوم اختصاص دارد )دانش و      
تعهد و  هایهشود که میزان تأثیرگذاری این فرضیه از فرضیمشاهده می ،(HRISدرک کاربران از 

التزام مدیریت، مدیریت پروژه و کیفیت آموزش کاربران کمتر است و این فرضیه حائز رتبه چهارم 
 است.  شدههای اطالعاتی منابع انسانی سیستم اجرایتأثیرگذاری در 

 
 (کاربران)تجربه قبلی  فرضیه فرعی چهارم -های فرعیهای فرضیهتفاوت میانگین .13جدول 

ها  تفاوت فرضیه (jفرضیه ) (iفرضیه )
i-j 

 داریامعن
  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است

ربه
تج

 
ی

قبل
 

ان
ربر

کا
 

 بله 039/0 *09/1 کاربرانمشارکت 

 بله 000/0 *63/5 کاربران مقاومت

 از سیستم کاربران درک و دانش

 اطالعات منابع انسانی
 خیر 028/0 *-68/1

 نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 سازمان
 بله 000/0 *18/9

 بله 000/0 *54/10 افزاریسخت مناسب زیرساخت

 خیر 000/0 *-86/5 مدیریت التزام و تعهد

 بله 000/0 *88/7 زمانی سازمان بودجه

 خیر 006/0 *-56/2 پروژه مدیریت

 خیر 000/0 *-66/5 کاربران آموزش کیفیت

 
 و دانش هایهکه این فرضیه دارای میانگینی کمتر از فرضی شودمشاهده می 13با توجه به جدول      
 پروژه و کیفیت مدیریت مدیریت، التزام و اطالعات منابع انسانی، تعهد از سیستم کاربران درک

 است. شدهاست. بر این اساس حائز رتبه پنجم تأثیرگذاری  کاربران آموزش
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 پذیری سیستم با نیازهای سازمان(فرضیه فرعی پنجم )انعطاف -های فرعیهای فرضیهتفاوت میانگین .14جدول 

فرضیه 

(i) 
ها  تفاوت فرضیه (jفرضیه )

i-j 
 داریامعن

  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است

ف
طا

انع
ی

ذیر
پ

 
تم

یس
س

 با 
ی

ها
یاز

ن
 

ان
زم

سا
 

 خیر 000/0 *-09/8 کابرانمشارکت 

 خیر 000/0 *-55/3 کاربران مقاومت

 از سیستم کاربران درک و دانش

 اطالعات منابع انسانی
 خیر 000/0 *-86/10

 خیر 000/0 *-18/9 کاربران قبلی تجربه

 بله 036/0 *36/1 افزاریسخت مناسب ساخت زیر

 خیر 000/0 *-04/15 مدیریت التزام و تعهد

 خیر 040/0 *-3/1 زمانی سازمان بودجه

 خیر 000/0 *-74/11 پروژه مدیریت

 خیر 000/0 *-84/14 کاربران آموزش کیفیت

 
شود، میانگین این فرضیه از میانگین هشت فرضیه دیگر کمتر است و طور که مالحظه میهمان     

، تعهد و کاربران، مقاومت کاربران، دانش و درک کاربران، تجربه قبلی کاربرانهای مشارکت فرضیه
التزام مدیریت، بودجه زمانی سازمان، مدیریت پروژه و کیفیت آموزش کاربران دارای میانگین بیشتری 

 گیرد.و در نهایت این فرضیه در رتبه نهم قرار می است
 

 افزاری(فرضیه فرعی ششم )زیرساخت مناسب سخت-های فرعیهای فرضیهتفاوت میانگین .15جدول 

فرضیه 

(i) 
 (jفرضیه )

تفاوت 

 i-jها  فرضیه
 داریامعن

  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است

رزی
ت

اخ
س

 
ب

اس
من

 
ت

سخ
 

ی
زار

اف
 

 خیر 000/0 *-45/9 کاربرانمشارکت 

 خیر 000/0 *-91/4 کاربران مقاومت

اطالعات  از سیستم کاربران درک و دانش
 منابع انسانی

 خیر 000/0 *-22/12

 خیر 000/0 *-54/10 کاربران قبلی تجربه

 خیر 022/0 *-36/1 سازمان نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 خیر 000/0 *-4/16 مدیریت التزام و تعهد

 خیر 019/0 *-66/2 زمانی سازمان بودجه

 خیر 000/0 *-1/13 پروژه مدیریت

 خیر 000/0 *-2/16 کاربران آموزش کیفیت
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تر است و از آنجاکه پایین هاهاز تمامی فرضی، میانگین این فرضیه شودمی مشاهدهطور که همان     
 شدهبندی کامل حاصل ست، با توجه به این مقایسه اولویتا هاداری مقایسهاتمام نتایج گویای معن

 گیرد.است و این فرضیه در رتبه آخر قرار می
 

 فرضیه فرعی هفتم )تعهد و التزام مدیریت( -های فرعیهای فرضیهتفاوت میانگین .16جدول 

فرضیه 

(i) 
 (jفرضیه )

تفاوت 

 i-jها  فرضیه
 داریامعن

  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است

هد
تع

 و 
زام

الت
 

ت
یری

مد
 

 بله 000/0 *95/6 کاربرانمشارکت 

 بله 000/0 *49/11 کاربران مقاومت

 بله 000/0 *18/4 اطالعات منابع انسانی از سیستم کاربران درک و دانش

 بله 000/0 *86/5 کاربران قبلی تجربه

 بله 000/0 *04/15 سازمان نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 بله 000/0 *4/16 افزاریسخت مناسب زیرساخت

 بله 000/0 *74/13 زمانی سازمان بودجه

 بله 007/0 *3/3 پروژه مدیریت

 بله 025/0 *2/0 کاربران آموزش کیفیت
 

بیشترتر است و از آنجاکه  هاهمیانگین این فرضیه از تمامی فرضی، شودطور که مالحظه میهمان     
 شدهبندی کامل حاصل ست، با توجه به این مقایسه اولویتا هاداری مقایسهاتمام نتایج گویای معن

 گیرد.است و این فرضیه در رتبه اول قرار می
 

 (کاربران)تجربه قبلی  فرضیه فرعی هشتم -های فرعیهای فرضیهتفاوت میانگین .17 جدول

فرضیه 

(i) 
 (jفرضیه )

تفاوت 

 i-jها  فرضیه
 داریامعن

  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است
جه

ود
ب

 
ان

زم
سا

ی 
مان

ز
 

 خیر 000/0 *-79/6 کاربرانمشارکت 

 خیر 010/0 *-25/2 کاربران مقاومت

اطالعات  از سیستم کاربران درک و دانش
 منابع انسانی

 خیر 000/0 *-56/9

 خیر 000/0 *-88/7 کاربران قبلی تجربه

 بله 023/0 *3/1 سازمان نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 بله 012/0 *66/2 افزاریسخت مناسب زیرساخت

 خیر 000/0 *-74/13 مدیریت التزام و تعهد

 خیر 000/0 *-44/10 پروژه مدیریت

 خیر 000/0 *-54/13 کاربران آموزش کیفیت
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، مقاومت کاربرانمشارکت  هایهکه این فرضیه از فرضی شدآمده، مشخص عملطبق مقایسه به     
، تعهد و التزام مدیریت، بودجه زمانی سازمان، کاربرانکاربران، دانش و درک کاربران، تجربه قبلی 

تبه و در نهایت این فرضیه در ر استمدیریت پروژه و کیفیت آموزش کاربران دارای میانگین کمتری 
 گیرد.هشتم قرار می

 
 )کیفیت آموزش کاربران( فرضیه فرعی نهم -های فرعیهای فرضیهتفاوت میانگین .18جدول 

فرضیه 

(i) 
ها  تفاوت فرضیه (jفرضیه )

i-j 
 داریامعن

  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است

ت
یری

مد
 

ژه
رو

پ
 

 بله 002/0 *65/3 کاربرانمشارکت 

 بله 000/0 *19/8 کاربران مقاومت

اطالعات منابع  از سیستم کاربران درک و دانش
 انسانی

 بله 036/0 *88/0

 بله 011/0 *56/2 کاربران قبلی تجربه

 بله 000/0 *74/11 سازمان نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 بله 000/0 *1/13 افزاریسخت مناسب زیرساخت

 خیر 004/0 *-3/3 مدیریت التزام و تعهد

 بله 000/0 *44/10 زمانی سازمان بودجه

 خیر 004/0 *-1/3 کاربران آموزش کیفیت

 
میانگین این فرضیه از دو فرضیه تعهد و التزام مدیریت و کیفیت آموزش کاربران کمتر است و      

 گیرد.این فرضیه در رتبه سوم قرار می
 

 مدیریت پروژه()  فرضیه فرعی دهم -های فرعیهای فرعیتفاوت میانگین .19جدول 

فرضیه 

(i) 
 (jفرضیه )

تفاوت 

 i-jها  فرضیه
 داریامعن

  j از iفرضیه 

 اثرگذارتر است

ت
یفی

ک
 

ش
وز

آم
 

ان
ربر

کا
 

 بله 000/0 *75/6 کاربرانمشارکت 

 بله 000/0 *29/11 کاربران مقاومت

 بله 004/0 *98/3 اطالعات منابع انسانی از سیستم کاربران درک و دانش

 بله 000/0 *66/5 کاربران قبلی تجربه

 بله 000/0 *84/14 سازمان نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 بله 000/0 *2/16 افزاریسخت مناسب زیرساخت

 خیر 000/0 *2/0 مدیریت التزام و تعهد

 بله 000/0 *54/13 زمانی سازمان بودجه

 بله 008/0 *1/3 پروژه مدیریت
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میانگین این فرضیه تنها از میانگین یک فرضیه )تعهد و التزام مدیریت(  ،19جدول با توجه به      
 گیرد. در جایگاه دوم قرار می استکمتر 
، است ارائه شده 19الی  7های صورت گرفته که در قالب جداول با توجه به مجموع مقایسه     

 شود:صورت زیر ارائه میهای فرعی پژوهش بهبندی فرضیهاولویت
 

 های( اصلی و فرعیبندی عوامل )فرضیهنتیجه نهایی رتبه .20جدول 

 رتبه های فرعیفرضیه رتبه های اصلیفرضیه

 2 منابع انسانی

 6 کاربرانمشارکت 

 7 کاربران مقاومت

 4 اطالعات منابع انسانی از سیستم کاربران درک و دانش

 5 کاربران قبلی تجربه

های اطالعات مشخصات سیستم
 منابع انسانی

3 
 9 سازمان نیازهای با سیستم پذیریانعطاف

 10 افزاریسخت مناسب زیرساخت

 1 های مدیریتیراهبرد

 1 مدیریت التزام و تعهد

 8 زمانی سازمان بودجه

 3 پروژه مدیریت

 2 کاربران آموزش کیفیت

 

 و پشنهاد گیرینتیجه .5

عنوان عوامل اصـلی شناسـایی، تاییـد و مـورد     عامل به 3تعداد  ،شدههای انجامبا توجه به تحلیل     
مدیریتی، منابع انسانی و مشخصات فنـی سیسـتم    راهبردهایها بندی قرار گرفتند که در میان آنرتبه

هـا  های اول تا سوم قرار دارند. توجه به این عوامل در سازماناطالعات منابع انسانی به ترتیب در رتبه
 .کردباشد که بتوان در نگاه اول به نتایج این پژوهش ارائه  شاید پیشنهادی

 برای بنابراین ؛استHRIS موفق  اجرای برای مهم عامل اولین های مدیریتی،راهبرد عامل     

 و اظهارنظرهای فنی ازHRIS  اجرای پروژه در مدیران شودمی پیشنهاد عامل این تقویت
دارند،  راHRIS استقرار  تجربه که سازمانیبرون و درون مشاوران و متخصصان های راهنمایی

 باید پایگاه داده مناسب یک استقرار و ایجاد باHRIS  هایبرنامه اجرای از قبل کنند. مدیران استفاده

 به تغییرات لحظه و سازمان اصلی فرآیندهای و فعلی فرآیندهای به نسبت را کافی و الزم اطالعات

 در باید هاسازمان پیدا کند، افزایش پروژه موفقیت درصد کهاین برای باشند. همچنین داشته لحظه

 کنند. استفاده مناسب شناسیروش یا مدون شناسیروش یک از پروژه اجرای
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 مدیران باید شوند، قائل زیادی اهمیت پروژه اجرای به اجرا نسبت تیم و کارکنان کهاین برای     

 سازمانی سطوح تمامی در متعهد و پذیرمسئولیت پاسخگو، HRISپروژه  به نسبت هاسازمان ارشد

 .باشند

 بین باید سازمان، اصلی مأموریت و از اهداف نشدن منحرف برایHRIS های برنامه اجرای در     

 تشكیل با امر این کرد؛ برقرار سازگاری همراستایی یا سازمان، راهبرد باHRIS پروژه  راهبرد

 فرآیندهایی باید نظر، مورد حوزه در HRISاجرای  از شد. قبل خواهد عملی سازمان راس در جلساتی

 موجود معایب و هامحدودیت مشكالت، از کرد تا اجرا آزمایشی صورتبه را اندشده طراحی تازه که

 سازمانی ساختار در اساسی بازنگری مستلزمHRIS شد. اجرای  آگاه شده،طراحی تازه فرآیندهای در

 .است آن در تجدیدنظر و
پیشنهاد  است، HRIS استقرار برای موثر عامل دومین منابع انسانی عامل نتایج، به توجه با     
سیستم  در تجدید نظر طریق از کارکنان در انگیزش ایجاد باHRIS  استقرار برای هاسازمان شود می

 فرهنگ کنند. استقرار کمک هاپروژه این موفقیت به هاآن برای سازمانی مقام ارتقای امكان و پاداش

 ها،ارزش ها،سازمان شودمی پیشنهاد، رواین از .است ضروری HRISاستقرار  برای مناسب سازمانی

 .کنند ترویج را امر برای این مناسب نمادهای و باورها

سازمان  کارکنان دادن مشارکت کند، پیدا افزایشHRIS  هایپروژه موفقیت درصد کهاین برای     
 هرچه کاهش برای شودمی توصیه بنابراین ؛کندمی جلوگیری هاآن مقاومت از پروژه، اجرای در

 کهاین دلیل به دهند. همچنین مشارکت امر این در را هاآن تغییرات، برابر در کارکنان بیشتر مقاومت

 که شودمی پیشنهاد است، مدیریتی ثبات HRIS پروژه اجرای در حیاتی و مهم هایاز ضرورت یكی

 اثرات تا شود کوشش سازمان مدیریت ثبات برای ،HRIS پروژه اجرای از بعد حین و قبل،

 .شود پروژه نمایان آمیز موفقیت

 در تسهیل و سازمان در هاکاریسیاسی و تعصبات از اجتناب برای تیم به اختیارات واگذاری     

 کامالً صورتبه ابتدا ازHRIS پروژه  اجرای کهاین برای است. همچنین مناسبHRIS  اجرای پروژه

 شود. درنظر گرفته آن برای باید مناسب و کافی بودجه شود، اجرا عملیاتی علمی و
 برای باید ؛(دانند همگان را چیز همه) شود داده بها کار انجام طی در کارکنان هایایده به     

 از درست شناخت و درک شود؛ استفاده روزبه اطالعات وریآفن ازHRIS  اجرای تسهیل در

 ارشد مدیران از است. بسیاری ضروری شكست از اجتناب برای کار فرآیندهای مهندسی مجدد

کنند  را اجرا میآن از بخشی فقطHRIS پروژه  به نسبت الزم درک و شناخت عدم تعلّبه ها،سازمان
به  بایدHRIS پروژه  اجرای در کارکنان حمایت جلب برای هانیست. سازمان  HRISکه این



 1396بهار  ـ 29شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                 294

 ممكن ها،آن هایارزش باور و سازمانی فرهنگ پیوند طریق از این، و کنند توجه هاآن اعتقادات

 .است

 اجرای در افزاییهم اجرا، تیم و در کارکنان تیمی کار روحیه افزایش با مدیران تالش کنند     

 دهند ارائه را سازمان گیریجهت بیانیه باید کار، اجرای از قبل هایابد. سازمان افزایش HRIS پروژه 

 کند. سازمان حرکت اهداف با مسیر هم پروژه تا
 موثر عامل سومین ،های اطالعاتی منابع انسانیمشخصات فنی سیستم عامل نتایج، به توجه با     

با پردازش اطالعاتی که غالباً محدود به انتقال، بازیافت، ذخیره،  HRISاست. HRIS  استقرار برای
کند با تغییر  تالش می HRISکند.  های منابع انسانی کمک می شود، به فرآیند و انتقال می نمایش

باید  HRISصورت خودکار در بیاورند. ها را بهبود بخشند و بهفرآیندهای کاری موجود بتوانند آن
در  گیری را هم بهبود بخشد. ای طراحی شود که به همراه افزایش سرعت، کیفیت تصمیم گونه به

ها را از نظر گذراند که آیا سیستم، کار عملیاتی ما را با  سیستم همواره باید این پرسش اجرایطراحی و 
دهد؟ آیا در بازار رقابتی  دهد؟ آیا اثربخشی و کارایی ما را افزایش می سرعت و دقت باال پاسخ می

     گیری افزایش داده است؟  مبرای ما برتری و وجه تمایزی ایجاد کرده است؟ آیا قدرت ما را در تصمی
گر و طراح هم توانایی  توانند نیازهای اطالعاتی خود را تعریف کنند. گاهی تحلیل مدیران اغلب نمی

که  HRISکاربران  این،کنندگان نهایی سیستم را ندارند. عالوه بر  تعریف نیازهای اطالعات مصرف
ای خود نیستند. ناتوانی طراح در امر مصاحبه دارای بضاعت دانشی ضعیف هستند، قادر به بیان نیازه

هم بر این موضوع دامن خواهد زد. به این دلیل برای انجام این کار به افراد متخصصی نیاز است که 
ل مذکور در تعریف ئها به دال از تجربه کافی هم برخوردار باشند. اکثر سیستم ،عالوه بر دانش الزم

 صان هستند. صحیح نیازهای اطالعاتی خود دچار نق
 ،. بـه ایـن منظـور   کـرد برای اینكه سیستم نیاز را برطرف سازد، باید از الگو و مدلی درخور پیروی      

 سازی، تسلط کافی داشته باشند. پژوهش عملیاتی در امر مدل  گران و طراحان باید به حرفه تحلیل
 

های اطالعاتی منابع انسانی و سیستم اجرایمنظور بهبود امر به. های آیندهپیشنهاد برای پژوهش
های اطالعاتی منابع انسانی، موارد سیستم اجرایهمچنین روشن شدن ابعاد نامعلوم عوامل موثر بر 

 :شودزیر برای انجام پژوهش پیشنهاد می
 گسترش متغیرها در تحقیقات مشابه آتی مورد توجه قرار گیرد. ،با توجه به موضوع تحقیقـ 

بنابراین انجام  ؛تری را رقم بزندتواند نتایج جامعمی ،دیگر شهرهای کالن و صنعتی برمطالعه مشابه ـ 
 شود.این پژوهش برای شهرهای مختلف توصیه می
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ها تنهـا بخشـی از   هایی به انجام رسید که تعدادی از آنکه پژوهش حاضر در شرکتبا توجه به اینـ 
ای کـه تمـامی اعضـای آن    ودند، پژوهش در جامعـه سیستم اطالعاتی منابع انسانی را عملیاتی کرده ب

 شود.دارای سیستم اطالعات منابع انسانی جامع هستند، توصیه می

دار اجرائـی نمـودن   عهـده   ITهـای بـزرگ صـنعتی مـدیران    کـه در بیشـتر شـرکت   با توجه به اینـ 
ایـن   ITاین تحقیق با اسـتفاده از اطالعـات مـدیران     شودپیشنهاد می هستند،های اطالعاتی  متسسی

 شود.ها نیز انجام شرکت

 
موفق  اجرایشده در از عوامل مطرح هر یکدر تعیین میزان تأثیرگذاری . های پژوهشمحدودیت

لذا  ؛آوری اطالعات استفاده شده استهای اطالعاتی منابع انسانی از ابزار پرسشنامه برای جمعسیستم
های ذهنی خود میزان اثرگذاری را اعالم می داشتند که ممكن است دهندگان با توجه به ارزیابیپاسخ

های ذاتی پرسشنامه عنوان یكی از محدودیتبا واقعیت امر کمی تفاوت داشته باشد و این موضوع به
بزرگ  های متوسط وهای شرکتهای این تحقیق، استفاده از دادهقابل ذکر است. از دیگر محدودیت

 .استواقع در استان تهران 
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