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ضناسایی و اولویتبنذی عوامل موثز بز اثزبخطی سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
*،2
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چكيده
زض ایي تحميك ثِ ضٌبسبیی ٍ اٍلَیتثٌسی ػَاهل هَثط ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی زض استبًساضی لعٍیي پطزاذتِ ضس .خبهؼِ آهبضی
تحميك حبضط وليِ وبضضٌبسبى ازاضی استبًساضی لعٍیي ،ثب حسالل هسضن تحػيلی وبضضٌبسی ٍ  5سبل سبثمِ وبضی هیثبضس .ثب هطاخؼِ ثِ ازاضُ وبضگعیٌی
تؼساز وبضضٌبسبى ً 159فط تؼييي ضسُ است .ضٍش ًوًَِگيطی ًيع ّسفوٌس هیثبضس .ضٍش ایي تحميك اظ هٌظط ّسف وبضثطزی ٍ اظ ًظط ضٍش گطزآٍضی
اعالػبت پيوبیطی هیثبضسّ .وچٌيي اظ ًظط هبّيت تحميك اظ ًَع ّوجستگی هیثبضس .اثعاض گطزآٍضی اعالػبت ،پطسطٌبهِ ثَزُ است .ثِهٌظَض عجمِثٌسی
ػَاهل اظ تحليل ػبهلی اوتطبفی ٍ ثِهٌظَض ثطضسی هؼٌبزاضی ػَاهل اظ تحليل ػبهلی تأیيسی استفبزُ ضسُ است .زض ًْبیت ًيع ثب استفبزُ اظ تحليل هسيط اثط
ػَاهل زض ًظط گطفتِ ضسُ ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی ثطضسی ضسُ است .عجك ًتبیح تحميك ًَع سيستن ،هعایبی استفبزُ اظ سيستن ،ضضبیت
وبضثطاى ،ثطًبهِّبی وبضثطزی ،پصیطش سيستن ٍ اثطثرطی ّعیٌِّب ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی پصیطفتِ ضسُ است .زض ًْبیت ًيع
هیثبیست ذبعط ًطبى ًوَز وِ ثب استفبزُ اظ ضطیت هسيطّبی هحبسجِ ضسُ ثِ ضتجِثٌسی ػَاهل ضٌبسبیی ضسُ پطزاذتِ ضس ،عجك ًتبیح ثسست آهسُ
پصیطش سيستن زض ضتجِ اٍل ٍ اثطثرطی ّعیٌِ زض ضتجِ آذط لطاض زاضز.
کلمات کليدی :هعایبی استفبزُ اظ سيستن ،ضضبیت وبضثطاى ،پصیطش سيستن ،اثطثرطی ّعیٌِ ّب.
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وٌس ٍ ثِ ووه سبظهبى ٍ هسیطاى ثطذبستِ ٍ آىّب ضا زض سبهبًسّی ٍ
ثطًبهِضیعی هٌبثغ اًسبًی ووه وٌٌس .توبم ایي هعیتّب ظهبًی ثسست
هیآیٌس وِ ایي سيستن ثِ عَض اثطثرص زض سبظهبى فؼبل ثبضس
(ٍةسبیت استبًساضی لعٍیي) .حبل سَالی وِ شّي هحمك ضا ثِ ذَز
هطغَل وطزُ است ثِ ضطح ظیط هیثبضس:
ػَاهل هَثط ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی زض
استبًساضی لعٍیي وساهٌس ٍ اٍلَیت ثٌسی ایي ػَاهل ثِ چِ غَضت
است؟عجك اسٌبز ٍ هساضن هَخَز زض زایطُ ثبیگبًی استبى لعٍیي تبوٌَى
تحميمی ثب هحَضیت حبضط اًدبم ًطسُ است .اظ زگط سَ ،عجك اسٌبز
هبلی استبًساضی لعٍیي ایي سبظهبى زض سبل  95 ٍ 94هجلغی ثبلغ ثط
 %11ثَزخِ ذَز ضا زض حَظُ استمطاض ٍ وبضثطز سيستنّبی اعالػبتی
هٌبثغ اًسبًی ّعیٌِ وطزُ استّ .عیٌِای وِ عجك اضظیبثی ػولىطزّبی
اًدبم ضسُ زض سبل  1395اثطثرطی الظم ضا ًساضتِ ٍ ثطای سبظهبى
ثْطٍُضی ٍ اضتمبی ػولىطز هحسَسی ضا ثِ اضهغبى ًيبٍضزُ است .لصا
اًدبم تحميك حبضط ثوٌظَض پَضص ضىبف تحميمبتی زض سبظهبى ،تؼييي
ضؼف اخطایی سبظهبى ٍ زض آذط زستيبثی ثِ فَایس شیل زاضای اّويت ٍ

مقذمه

ًَآٍضی سبظهبًی ،اثعاض حيبتی تَاًوٌسسبظی ،زض ضاستبی ذلك اضظش ٍ
پبیساضی هعیت ضلبثتی سبظهبىّب است .اهطٍظُ ثب ػٌبیت ثِ ایي اهط وِ
سطهبیِّبی اًسبًی زض ّط سبظهبى خعء هْنتطیي زاضاییّب سبظهبى
هیثبضس ٍ ًمطی هْن زض هَفميت ٍ یب ضىست سبظهبىّب ایفب هیًوبیٌس،
ضٌبذت هسیطاى زض هَضز ضاُوبضّبی هؤثط ثطای ثْجَز ٍ تَاًوٌسسبظی
هٌبثغ اًسبًی ثِ هٌظَض ثبال ثطزى ػولىطز آىّب ضطٍضی ٍ اختٌبة ًبپصیط
است .اظ ایي ضٍ ثوٌظَض ثْجَز ػولىطز ،ضفغ هطىالت ًيطٍّبی اًسبًی ٍ
ّوبٌّگی ثب تحَالت اهطٍظی ،گبم ّبی اسبسی ٍ هثجتی ثطزاضتِ ضسُ
است .اظخولِ ایي هَاضز هیتَاى ثِ استفبزُ اظ سيستنّبی اعالػبتی
هسیطیت هٌبثغ اًسبًی زض افعایص ًَآٍضی سبظهبًی اضبضُ ًوَز.
استبًساضی یىی اظ هطاوع زٍلتی است وِ افطاز ظیبزی زض آى هطغَل
فؼبليت ّستٌس ٍ اعالػبت آىّب ثطای سبظهبى حبئع اّويت است .اظ
آىخب وِ سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغاًسبًی ،اعالػبت هطتجظ ثب هٌبثغ

اًسبًی یه سبظهبى ضا وست ،شذيطُسبظی ،استفبزُ ،تحليل ،ثبظیبثی ٍ
تَظیغ هیوٌس ،هیتَاًس زض زستيبثی ثِ افطاز هَضز ًظط ثسيبض ذَة ػول
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ایي تَافك ٍخَز زاضز وِ هسیطیت هٌبثغ اًسبًی خبیگعیي هسیطیت
وبضوٌبى ًویضَز ثلىِ ثِ فطایٌسّبی هسیطیت وبضوٌبى اظ هٌظط هتفبٍتی
هیًگطزّ .نچٌيي فلسفِّبی اغلی آى تب حس لبثل هالحظِای هتفبٍت
اظ هفبّين سٌتی هسیطیت وبضوٌبى است .ثب ایي ّوِ ثطذی اظ
ضٍیىطزّبی ذبظ هسیطیت وبضوٌبى ٍ ضٍاثظ وبضوٌبى هیتَاًٌس تحت
ػٌَ اى ضٍیىطزّبی هسیطیت هٌبثغ اًسبًی تَغيف ضًَس ظیطا زض ضاستبی
فلسفِ اسبسی هسیطیت هٌبثغ اًسبًی ّستٌس[.]26
هسیطیت هٌبثغ اًسبًی ضٍیىطزی خبهغ ثِ هسیطیت استطاتػیه هٌبثغ
وليسی سبظهبى یؼٌی هٌبثغ اًسبًی است .هسیطیت هٌبثغ اًسبًی ًِ تٌْب
ضٍیىطزی اظ ضٍی سَزآٍضی ثِ هسیطیت وبضوٌبى است ثلىِ ضٍیىطزی
ٍیػُ ثِ ضٍاثظ وبضوٌبى ثب تأويس ثط تؼْس ٍ زٍ عطفِ ثَزى اضتجبط
زاضز[.]19

ضطٍضت است:
استمطاض سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی؛
ثْطٍُضی وبهل اظ ایي سيستن؛
ضٌبسبیی ضاُّبی اثطثرص وطزى سيستن.
-2مبانی نظزی و پیطینه پژوهص

مذیریت منابع انسانی
هسیطیت هٌبثغ اًسبًی ػجبضتست اظ ضٍیىطزی استطاتػیه ثِ خصة،
تَسؼِ ،هسیطیت ،ایدبز اًگيعش ٍ زستیبثی ثِ تؼْس هٌبثغ وليسی
سبظهبى؛ یؼٌی افطازی وِ زض آى یب ثطای آى وبض هیوٌٌس[.]19
هسیطیت هٌبثغ اًسبًی فطایٌسی ضبهل چْبض ٍظيفِ خصة ،تَسؼِ ،ایدبز
اًگيعش ٍ ًگْساضت هٌبثغ اًسبًی است[.]19
اظ زیسگبُ زسلط هسیطیت هٌبثغ اًسبًی سيبستّب ٍ الساهبت هَضز ًيبظ
ثطای اخطای ثرطی اظ ٍظيفِ هسیطیت است وِ ثب خٌجِّبیی اظ فؼبليت
وبضوٌبى ثستگی زاضز ،ثٍِیػُ ثطای وبضهٌسیبثی ،آهَظش زازى ثِ
وبضوٌبى ،اضظیبثی ػولىطز ،زازى پبزاش ٍ ایدبز هحيغی سبلن ٍ هٌػفبًِ
ثطای وبضوٌبى سبظهبى .ثطای هثبل ایي سيبستّب ٍ الساهبت زضثطگيطًسُ
هَاضز ظیط هیضَز:
 تدعیِ ٍ تحليل ضغل (تؼييي هبّيت ضغل ّط یه اظ وبضوٌبى) ثطًبهِضیعی هٌبثغ اًسبًی ٍ وبضهٌسیبثی گعیٌص زاٍعلجبى ٍاخس ضطایظ تَخيِ ٍ آهَظش زازى ثِ وبضوٌبى تبظُ استرسام هسیطیت حمَق ٍ زستوعز (چگًَگی خجطاى ذسهت وبضوٌبى) ایدبز اًگيعُ ٍ هعایب اضظیبثی ػولىطز ثطلطاضی اضتجبط ثب وبضوٌبى (هػبحجِ ،هطبٍضُ ٍ اخطای همطضاتاًضجبعی)
 تَسؼِ ًيطٍی اًسبًی ٍ آهَظش -هتؼْس ًوَزى وبضوٌبى ثِ سبظهبى[.]7

سیستمهای اطالعاتی
تؼبضیف هتؼسزی زض ذػَظ سيستن تَسظ غبحجٌظطاى هسیطیت
تبوٌَى اضائِ ضسُ است ،وِ زض ایٌدب ثِ چٌس ًوًَِ اظ آى اضبضُ هيىٌين.
 سيستن هدوَػِ سبظهبى یبفتِ پسیسُّبی هطتجظ ثِ یىسیگط وِهحتَای آى ضا زازُّب ،پطزاظشّب ،شذيطُ ٍ ًگْساضی ٍ ستبزُّب تطىيل
هيسّس.
 سيستن هدوَػِای اظ اخطای ثِ ّن ٍاثستِ وِ ثِ ػلت ٍاثستگیحبون ثط اخعای ذَز ،وليت خسیسی ضا احطاظ وطزُ ٍ اظ ًظن ٍ سبظهبى
ذبغی پيطٍی هیًوبیس ٍ زض خْت تحمك ّسف هؼيٌی وِ زليل ٍخَزی
آى است فؼبليت هيىٌس[.]13
 یه سيستن هدوَػِ هٌظوی اظ ػٌبغط ثْن ٍاثستِ است وِ ثطایضسيسى ثِ اّسافی هطتطن ثب ّن زض تؼبهلٌس.

اهذاف سیستم
غبحجٌظطاى اّساف سيستن ضا زض لبلت هَاضز ظیط ثبظگَ هیًوبیٌس
 اعالػبت غحيح ضا زض ظهبى هٌبست ٍ ثب ّعیٌِ هٌبست ٍ ثطآٍضززليك زض اذتيبض فطز هٌبست لطاض هيسّس.
 ثِ افعایص ضطیت اعويٌبى زض تػوينگيطیْب ٍ ثْجَز ويفيتتػوينّب هٌدط هيطَز.
 هَخت افعایص ظطفيت پطزاظش تَزُّبی وبض زض ظهبى حبل ٍآیٌسُ هيطَز[.]8

مذیریت منابع انسانی و مذیریت كاركنان
ثطای زُّب سبل ،اخطای ٍظبیف اًتربة ،آهَظش ٍ خجطاى ذسهت
وبضوٌبى ٍظبیف اغلی حَظُای ثِ ًبم هسیطیت وبضوٌبى ثَز .ایي ٍظبیف
ثسٍى تَخِ ثِ ایٌىِ چگًَِ ثِ یىسیگط هطتجظ ّستٌس اًدبم هیضسًس .اهب
اوٌَى حَظُ ای ثِ ًبم هسیطیت هٌبثغ اًسبًی هغطح ضسُ است .هسیطیت
هٌبثغ اًسبًی آًغَض وِ زض حبل حبضط زضن هیضَز ،ثِ خبی ضز یب
حصف ،تؼويوی اظ ًيبظهٌسّبی سٌتی ازاضُ اثطثرص وبضوٌبى است .زض
ایي حَظُ زضن هٌبسجی اظ ضفتبض ثططی ٍ هْبضت استفبزُ اظ ایي زضن ٍ
ثيٌصًيبظ استّ .نچٌيي زاضتي زاًص ٍ زضن اظ ٍظبیف هرتلف
وبضوٌبى ٍ آگبّی اظ ضطایظ هحيغی ضطٍضی است.
هسیطیت هٌبثغ اًسبًی زض زِّ  1980ظَْض وطز ٍ تَسظ عطفساضاى آى
ثِ ػٌَاى فػل خسیسی زض هسیطیت ًيطٍی اًسبًی تىبهل یبفت .اوٌَى

سیستمهای اطالعاتی و سیستمهای اطالعاتی مذیریت
ضضتِ سيستنّبی اعالػبتی ٍ هسیطیت ثب ثىبضگيطی ػلن ضایبًِ زض زِّ
 1970ضطٍع ثِ وبض ًوَز ٍ ثب ووه گطفتي اظ تؼساز ثيطتطی اظ
ضضتِّبی ػلَماختوبػی تَسؼِ ٍ تىبهل یبفت .ثب آًىِ سيستنّبی
اعالػبتی هسیطیت هفَْهی است وِ فمظ چٌس زِّ اظ ػوط هيگصضز
ليىي ثِ ضٍضْبی گًَبگَى هَضز فْن ٍ زضن ٍالغ ضسُ است.
ػوَهبً چٌسیي اغغالح ثطای تططیح سيستنّبی اعالػبتی هسیطیت
ثِوبض ضفتِ است .وِ ایي اغغالحبت ػجبضتٌس اظ :سيستنّبی اعالػبت
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ػٌَاى "تَاًبیی سبظهبى ثطای اضضبء حسالل اًتظبضات شیٌفغّبی
استطاتػیه تؼطیف هیًوبیس" ثؼالٍُ هبیلع ٍ ّوىبضاى ثيبى هیًوبیٌس
ثطای تؼييي هيعاى اثطثرطی سيستنّبی سبظهبًی ًيبظ ثِ اضظیبثی آى
سيستنّب هیثبضس[.]4

ضایبًِای ،فٌبٍضی اعالػبت ،ػلن ضایبًِای وطزى وست ٍوبض ،هسیطیت
اعالػبت ٍ سيستنّبی پطتيجبى تػوين ،پطزاظش الىتطًٍيه زازُّب،
هسیطیت هٌبثغ اعالػبت ٍ سيستنّبی اعالػبتی.
زیَیس ( )1974یىی اظ اٍليي تؼبضیف ضا زض ذػَظ سيستوْبی
اعالػبتی هسیطیت اضائِ زاز .ثِ ًظط زیَیس  ،سيستن اعالػبت هسیطیت،
سيستوی خبهغ هطوت اظ اًسبى ٍ هبضيي است وِ ثطای پطتيجبًی اظ
تػوينّب ،هسیطیت ػوليبتی ،اعالػبتی ضا فطاّن هیسبظز.
ثِعَض ولی ،سيستن اعالػبت هسیطیت سيستوی یىپبضچِ ٍ هجتٌی ثط
ضایبًِ است وِ اعالػبت الظم ثطای حوبیت اظ ػوليبت ٍ تػوينگيطی ضا
فطاّن هیوٌس .ػٌبغط اغلی ایي سيستن ػجبضتٌس اظ:
 سيستوی یىپبضچِ ثطای ذسهبت ثِ تؼساز ظیبزی وبضثط سيستوی ضایبًِای وِ ًطمافعاضّبی اعالػبتی ضا اظ عطیك پبیگبُاعالػبت ثِ ّن هطتجظ هيىٌس.
 ضاثظ ثيي وبضثط -هبضيي وِ ثِ خستدَّبی فَضی ٍ هَلتی پبسدهيسّس.
 اضائِ اعالػبت ثِ توبم سغَح هسیطیتی پطتيجبًی اظ ػوليبت ٍ تػوينگيطیسيستوْبی اعالػبتی ضبهل ثىبضگيطی فٌبٍضی اعالػبت ثِ هٌظَض
خوغآٍضی ،سبظهبًسّی ٍ تَظیغ زازُّب خْت استفبزُ زض فطآیٌس
تػوينگيطی است .سيستنّبی اعالػبت هسیطیتً ،يبظّبی اعالػبتی
هسیطاى زض عَل تػويوبت ضٍظهطُ ضا تأهيي هیًوبیس.

شاخصهای ارزشیابی سیستمهای اطالعات منابع انسانی
زض اضظضيبثی ّط سيستن هیتَاى ثط سِ هحَض اسبسی تبويس وطز وِ زض
ثطگيطًسُ ػولىطز ول سيستن ثبضس .ایي سِ هحَض ػجبضتٌس اظ :زضًٍساز،
فطآیٌس ٍ ثطًٍساز .ایي الگَ ثط پبیِ ضٍیىطزی هجتٌی ثط هسیطیت ضىل
گطفتِ است ٍ خْت تؼييي اضظش ٍ ثْجَز سيستن ،اعالػبت هَضز ًيبظ ضا
زض اذتيبض تػوينگيطًسگبى لطاض هیزّس .اضظضيبثی ثطًٍساز سيستن
اّويت ثيطتطی زاضز ظیطا ثطٍى زاز زض ٍالغ ّوبى ًتيدِ ًْبیی است وِ
اثطثرطی آى ضا ًطبى هیزّس .زض ظیط ثِ هؼطٍفتطیي هسلّبیی وِ ثِ
اضظضيبثی اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی هیپطزاظًس ،اضبضُ
ضسُ است[.]21

-1-2فرضیههای تحقیق
فطضيِ اٍلًَ :ع سيستن ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ
اًسبًی تبثيطگصاض است.
فطضيِ زٍم :زالیل استفبزُ اظ سيستن ثط اثطثرطی سيستنّبی
اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.
فطضيِ سَم :هعایبی استفبزُ اظ سيستن ثط اثطثرطی سيستنّبی
اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.
فطضيِ چْبضم :ضضبیت وبضثطاى اظ سيستن ثط اثطثرطی سيستنّبی
اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.
فطضيِ پٌدن :اثطثرطی ّعیٌِّب ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی
هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.
فطضيِ ضطن :پصیطش سيستن ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی
هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.
فطضيِ ّفتن :ثطًبهِ ّبی وبضثطزی ثط اثطثرطی سيستنّبی
اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.

اثربخشی سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
ضاثيٌع ،اثطثرطی سبظهبًی ضا هَضَع اغلی زض تئَضی سبظهبى زاًستِ ٍ
هؼتمس است وِ تػَض تئَضی سبظهبى ثسٍى هفَْم اثطثرطی هطىل
استٍ .ی ًيع هؼتمس است وِ تَافك ػوَهی زض هَضز هؼٌی اغلی
اثطثرطی ٍخَز ًساضز .گَزهي ٍ پٌيٌگط ًيع اظْبض هیًوبیٌس وِ
اثطثرطی سبظهبًی ًِ تٌْب یه هَضَع اغلی زض فضبی ػولی است ،ثلىِ
اثطثرطی سبظهبًی هَضَع اغلی تئَضی سبظهبىّب ًيع ّست .اتعیًَی
( ،)1964هؼتمس است "اثطثرطی ٍالؼی یه سبظهبى ذبظ ثَسيلِ زضخِ
ٍ هيعاًی وِ سبظهبى ثِ اّسافص زست هی یبثس تؼييي هی ضَز"[.]29
پطایس ( ،)1968اثطثرطی ضا ثِ ػٌَاى زضخِ ٍ هيعاى زستطسی ثِ
اّساف تؼطیف ًوَز .ووپل (" )2002اثطثرطی سبظهبًی ضا زضخِ ٍ
اًساظُای هیزاًس ،وِ اّساف ًْبیی سبظهبى ثب تَخِ ثِ ثطذی
هحسٍزیتّب وست هیضَز" .هبیلع زض هسل اوَلَغی اثطثرطی ضا ثِ
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اظ اضتطاوبت تطىيل ضس .اضتطان یه هتغيط هطثغ ّوجستگی چٌسگبًِ
ثطای هتغيط هطثَعِ ثب استفبزُ اظ ػبهلّبست؛ ثٌبثطایيً ،سجتی اظ
ٍاضیبًس آظهَى هَضزًظط است وِ تَسظ ػبهلّبی هطتطن استرطاج
ضسُ زض تحليل ػبهلی هطتطن است .ستَى همساض اٍليِ ،توبهی
اضتطاوبت لجل اظ استرطاج ضا گعاضش هیوٌس ٍ پس توبم آًْب ثطاثط 1
ثَز.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِزست آهسُ ّوِ ػبهلّبی ضٌبسبیی ضسُ همساض
هسترطج ثبالی  0/4زاضًس ٍ ثطای ٍضٍز ثِ هطحلِ عجمِثٌسی هٌبست
ثَزًس.
زض هطحلِ ثؼس یه خسٍل ٍیطایص ضسُ اظ آهبضُّبی هطثَط ثِ هؤلفِّبی
استرطاج ضسُ ًطبى زازُ ضسُ است (ضزیفّبیی وِ همساض ٍیػُ آىّب
ووتط اظ  1است حصف ضسُاًس) .ثلَن ًرست ضبهل سِ ستَى ثب
ثطچست همبزیط اضظش ٍیػُ اٍليِ است وِ هطثَط ثِ همبزیط ٍیػُ هبتطیس
ّوجستگی است .همساض ٍیػُ ،همساضی اظ ٍاضیبًس آظهَى ول است وِ
تَسظ یه ػبهل ذبظ ثطاٍضز ضس ٍ ٍاضیبًس ول ثطای ّط آظهَى ثطاثط
 %100ثَزُ است .ستَى زٍم سْن ٍاضیبًس ّط ػبهل اظ ٍاضیبًس ول ضا
ًطبى هیزّس وِ اظ تمسين همساض ٍیػُ ّط ػبهل ثط تؼساز آظهَىّب
ثسست آهس.

-3روشضناسی

پػٍّص حبضط اظ ًَع تَغيفی است ٍ اظ آىخب وِ زض پػٍّص حبضط
ثطای گطزآٍضی اعالػبت اظ پطسطٌبهِ استفبزُ ضس ،ضٍش پيوبیطی است.
خبهؼِ آهبضی تحميك حبضط وليِ وبضضٌبسبى ازاضی استبًساضی لعٍیي ،ثب
حسالل هسضن تحػيلی وبضضٌبسی ٍ  5سبل سبثمِ وبضی هیثبضس .ثب
هطاخؼِ ثِ ازاضُ وبضگعیٌی تؼساز وبضضٌبسبى ً 159فط تؼييي ضسُ است.
ثب تَخِ ثِ هحسٍز ثَزى حدن خبهؼِ آهبضی ،وليِ افطاز ثِ ػٌَاى ًوًَِ
زض ًظط گطفتِ ضسُ ٍ لصا ضٍش ًوًَِگيطی ّسفوٌس است.
خْت اًساظُگيطی هتغيطّبی تحميك اظ پطسطٌبهِ استفبزُ ضس .ثطای ثبال
ثطزى غحت ٍ زلت پطسطٌبهِ ضٍایی ٍ پبیبیی پطسطٌبهِ هَضز سٌدص
لطاض گطفت .ثطای سٌدص ضٍایی اظ تحليل ػبهلی تبیيسی استفبزُ ضس ٍ
ثطای سٌدص پبیبیی ضطیت آلفبی وطًٍجبخ هحبسجِ ضس وِ پبیبیی ول
پطسطٌبهِ  ./906ثسست آهس وِ ًطبىزٌّسُ پبیبیی هٌبست پطسطٌبهِ
ثَز.
ثطای اًدبم آظهَى اظ تحليل ػبهلی تبیيسی استفبزُ گطزیس.
-4تحلیل دادهها و یافتهها

اثتسا آظهَى تحليل ػبهلی اوتطبفی اًدبم ضس .زض هطحلِ ًرست ،خسٍلی
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جذيل ( :)1جذيل اضتزاکبت
Communalities

استخزاج

اٍلیِ

گَیِ

0/942

1/000

X1

0/951

1/000

X2

0/958

1/000

X3

0/977

1/000

X4

0/938

1/000

X5

0/908

1/000

X6

0/838

1/000

X7

0/868

1/000

X8

0/843

1/000

X9

0/647

1/000

X10

0/843

1/000

X11

0/735

1/000

X12

0/949

1/000

X13

0/935

1/000

X14

0/884

1/000

X15

0/841

1/000

X16

0/897

1/000

X17

0/928

1/000

X18

0/959

1/000

X19

0/992

1/000

X20

0/941

1/000

X21

Extraction Method: Principal Component Analysis.

جذيل ( :)1مقذار ارسش يیژٌ
Total Variance Explained

هجوَع هزتؼات چزخص یافتِ
هجوَع

% of
Variance

همادیز استخزاج هجذٍر تار ػاهلی
ٍاریاًس

درصذ

تجوؼی

ٍاریاًس

هجوَع

Total

همادیز ٍیژُ اٍلیِ
ٍاریاًس

درصذ

تجوؼی

ٍاریاًس

هجوَع

ػاهل

19/975

19/975

4/195

27/794

27/794

5/837

27/794

27/794

5/837

1

34/642

14/668

3/080

46/786

18/992

3/988

46/786

18/992

3/988

2

49/176

14/534

3/052

61/855

15/070

3/165

61/855

15/070

3/165

3
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63/326

14/150

2/972

73/751

11/895

2/498

73/751

11/895

2/498

4

76/676

13/350

2/803

83/889

10/138

2/129

83/889

10/138

2/129

5

89/385

12/709

2/669

89/385

5/496

1/154

89/385

5/496

1/154

6

52/509

3/124

0/656

7

94/928

2/419

0/508

8

96/806

1/878

0/394

9

98/178

1/371

0/288

10

98/823

0/645

0/135

11

99/344

0/521

0/109

12

99/734

0/390

0/082

13

99/911

0/177

0/037

14

99/975

0/064

0/013

15

100/000

0/025

0/005

16

100/000

1/174E-15

2/465E-16

17

100/000

-1/385E-16

-2/908E-17

18

100/000

-1/242E-15

-2/607E-16

19

100/000

-1/975E-15

-4/147E-16

20

100/000

-5/060E-15

-1/063E-15

21

Extraction Method: Principal Component Analysis.

جذيل( :)3مبتزیس چزخص مؤلفٍَب
Component
5

4

3

3

2

1

0/111

0/140

-0/29

0/917

0/185

0/185

y1

0/087

0/099

-0/063

0/941

0/123

0/172

y2

0/056

0/134

0/001

0/936

.0/152

0/196

y3

0/053

0/948

0/124

0/224

-0/080

0/064

y4

0/039

0/962

0/082

0/053

-0/028

0/027

y5

-0/030

0/942

-0/006

0/072

-0/122

-0/015

y6

-0/189

-0/115

0/164

0/253

0/831

-0/080

y7

-0/105

-0/059

0/011

0/045

0/898

-0/204

y8

-0/021

-0/043

0/008

0/020

0/901

-0/171

y9

-0/219

-0/054

0/236

0/208

0/705

0/001

y10
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0/009

0/056

-0/290

0/183

0/169

0/857

y11

-0/045

0/027

-0/146

-0/104

-0/034

0/836

y12

0/175

0/016

-0/025

0/272

-0/121

0/910

y13

0/153

0/002

0/012

0/261

-0/166

0/903

y14

0/176

-0/003

0/026

0/124

-0/059

0/913

y15

0/833

0/032

0/055

0/215

-0/202

0/239

y16

0/937

0/009

0/003

-0/050

-0/126

0/019

y17

0/941

0/020

-0/008

0/115

-0/119

0/119

y18

0/014

0/009

0/959

-0/120

0/080

-0/133

y19

0/020

0/075

0//983

-0/026

0/116

-0/083

y20

0/007

0/114

0/952

0/062

0/115

-0/057

y21

جذيل( :)4مذل تحلیلی وُبیی
تؼذ
ًَع سیستن

هشایای استفادُ
اس سیستن

رضایت
کارتزاى

تزًاهِ ّای
کارتزدی

پذیزش
سیستن
اثزتخطی
ّشیٌِ ّا

ردیف

گَیِ

1

سیستنّای اطالػاتی هٌاتغ اًساًی توام اتَهاتیک است.

2

سیستن ّای اطالػات هٌاتغ اًساًی تِ ضیَُ سٌتی ًظارت هی گزدد.

3

سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی تا تزکیثی اس رٍش ّای سٌتی ٍ هکاًیشُ تحمك هی یاتذ.

4

استفادُ اس سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی هٌجز تِ افشایص کارایی ساسهاى ضذُ است.

5

استفادُ اس سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی هٌجز تِ کاّص ّشیٌِّای ساسهاى ضذُ است.

6

استفادُ اس سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی ػولکزد دایزُ هٌاتغ اًساًی را تْثَد تخطیذُ است.

7

کارتزاى سیستن ّای اطالػاتی هٌاتغ اًساًی اس کار تا سیستن لذت هی تزًذ.

8

کارتزاى سیستن ّای اطالػاتی هٌاتغ اًساًی اػتماد دارًذ کِ خذهات رساًی تا سیستن تسیار ارسضوٌذ است.

9

کارتزاى سیستن ّای اطالػاتی هٌاتغ اًساًی تِ ایي تاٍر رسیذُ اًذ کِ خذهات رساًی تا سیستن اس حجن کاری آًاى کاستِ است.

10

کارتزاى سیستوی پاسخ سَاالت خَد در حَسُ کار تا سیستن را تِ راحتی هی یاتٌذ.

11

در ایي ساسهاى تزای تؼییي حمَق ٍ دستوشد اس سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی استفادُ هی ضَد.

12

در ایي ساسهاى تزای تؼییي هیشاى پاداش پزداختی تِ پزسٌل اس سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی استفادُ هی ضَد.

13

در ایي ساسهاى تزای اًتصاتات ساسهاًی اس سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی استفادُ هی ضَد.

14

در ایي ساسهاى تزای ارتماء ساسهاًی اس سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی استفادُ هی ضَد.

15

در ایي ساسهاى تزای تؼذیل ًیزٍی اًساًی اس سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی استفادُ هی ضَد.

16

کارکٌاى دایزُ هٌاتغ اًساًی در تزاتز پذیزش سیستنّای اطالػاتی هٌاتغ اًساًی هماٍهتی اس خَد ًطاى ًذادُاًذ.

17

کارکٌاى ساسهاًی اس ایٌکِ اس خزٍجیّای سیستن اطالػات هٌاتغ اًساًی تزای آًاى استفادُ گزدد ،رضایت دارًذ.

18

کارکٌاى ساسهاًی در تحمك ٍ استمزار سیستن ّای اطالػات هٌاتغ اًساًی تا ساسهاى ّوکاری هی کٌٌذ.

19

ّشیٌِ ّای تحمك یافتِ تزای استمزار سیستن ّای اطالػات هٌاتغ اًساًی دارا تَجْی ػمالًی است.

20

تا ّشیٌِّای صزف ضذُ توام اّذاف تؼییي ضذُ تزای استمزار سیستنّای اطالػات هٌاتغ اًساًی تحمك یافتِ است.

21

حجن اطالػات تذست آهذُ اس سیستن ّای اطالػات هٌاتغ اًساًی هتٌاسة تا ّشیٌِ ّای صزف ضذُ است.

هؼٌیزاضی گَیِّبی هتغيطّبی تحميك پطزاذتِ ضس:

زض ازاهِ ثِ اًدبم تحليل ػبهلی تأیيسی ثطای سٌدص
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ضکل ( :)3مذل تحلیل عبملی تأییذی متغیزَب (معىبداری ضزایب)

ضکل( :)1مذل تحلیل عبملی تأییذی متغیزَب (تخمیه استبوذارد)
جذيل ( :)5بزرسی فزضیبت

هتغيط
هستمل

هتغيط ٍاثستِ

ًَع سيستن

اثطثرطی سيستن-
اعالػبت
ّبی
0/42
هٌبثغ
هسیطیت
اًسبًی

3/21

اثطثرطی سيستن-
هعایبی
اعالػبت
ّبی
0/56
هٌبثغ
استفبزُ اظ هسیطیت
سيستن
اًسبًی

2/76

اثطثرطی سيستن-
اعالػبت
ّبی
0/56
هٌبثغ
هسیطیت
اًسبًی

2/76

اثطثرطی سيستن-
اعالػبت
ثطًبهِ ّبی ّبی
0/52
هٌبثغ
هسیطیت
وبضثطزی
اًسبًی

29/3

پصیطش
سيستن

اثطثرطی سيستن-
اعالػبت
ّبی
0/73
هٌبثغ
هسیطیت
اًسبًی

4/16

اثطثرطی
ّعیٌِ

اثطثرطی سيستن-
اعالػبت
ّبی
0/39
هٌبثغ
هسیطیت
اًسبًی

2/23

ضضبیت
وبضثطاى

ضطیت
هسيط

t- value

ًتبیح تحليل ػبهلی ًطبى زاز وِ توبهی ضبذعّبی ضٌبسبیی ضسُ ثِ
استثٌبی گَیِّبی  37 ٍ 36 ،31 ،27 ،24 ،11 ،3زاضای ثبضػبهلی ثبالی
 ٍ 1/96ثبضػبهلی ثيص اظ  0/5ثَزُ ٍ لصا ثطای تجييي هتغيطّبی تحميك
هٌبست ثَزًس.

ًتيدِ
فطضيِ

تأیيس

-5نتیجهگیزی

فطضيِ اٍلًَ :ع سيستن ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی
تبثيطگصاض است.
اظ ًتبیح حبضط چٌيي استٌجبط هیگطزز وِ اتَهبتيه ثَزى سيستن ٍ
هىبًيعُ اًدبم ضسى سيستن هیتَاًس هٌدط ثِ ثْجَز ػولىطز ٍ ثْطٍُضی
سيستن گطززً .تبیح حبضط ثب ًتبیح تحميك آتيىب (ّ ،)2011ورَاًی زاضز.
فطضيِ زٍم :هعایبی استفبزُ اظ سيستن ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی
هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.
چٌبًچِ استفبزُ اظ سيستن هعایبیی ّوچَى وبّص ّعیٌِ ،افعایص وبضایی
ٍ اثطثرطی ضا ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضس ،زض ًتيدِ ظهبى پبسرگَیی ثِ ٍسيلِ
سيستن وَتبُ ضسُ ،اعالػبت حبغلِ اظ سيستن زليكتط ثَزُ ٍ چِ ثسب
گعاضشّبی ضسيسُ یىپبضچِ استً .تبیح حبضط ثب ًتبیح تحميك آتيىب
(ّ ،)2011ورَاًی زاضز.
فطضيِ سَم :ضضبیت وبضثطاى اظ سيستن ثط اثطثرطی سيستنّبی
اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.
چٌبًچِ وبضثطاى سيستن اظ وبض ثب سيستن لصت ثجطًس ،پبسد ثِ سَاالت
ذَز ضا یبفتِ ٍ چٌيي ثپٌساضًس وِ وبض ٍ ذسهبت ضسبًی ثب ایي سيستن
هغلَة ٍ اضظضوٌس است ،زض ًتيدِ ػولىطز ضغلی ضبى ثْجَز یبفتِ ٍ
اعالػبت حبغل اظ سيستن ضا خْت تحليل هٌبثغ ثِ وبض هیثٌسًسً .تبیح
حبضط ثب ًتبیح تحميك آتيىب (ّ ،)2011ورَاًی زاضز.
فطضيِ چْبضم :اثطثرطی ّعیٌِّب ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی
هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.
هٌغمی ثَزى ٍ تَخيِ زاضتي ّعیٌِّبی اًدبم ضسُ ثطای سيستنّبی

تأیيس

تأیيس

تأیيس

تأیيس

تأیيس
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اعالػبت هٌبثغ اًسبًی هیتَاًس هٌدط ثِ افعایص اثطثرطی سيستنّبی
اعالػبتی گطززً .تبیح حبضط ثب ًتبیح تحميك آتيىب (ّ ،)2011ورَاًی
زاضز.
فطضيِ پٌدن :پصیطش سيستن ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ
اًسبًی تبثيطگصاض است.
ظهبًيىِ وبضوٌبى سبظهبًی اظ وبض ثب سيستن اثبیی ًساضتِ ٍ سيستن
وبضثطزی ضا ضضبیتجرص ثساًٌس ٍ زض ًتيدِ ثطای استمطاض ٍ تحمك آى زض
سبظهبى ثب هسیطاى ٍ هدطیبى عطح ّوىبضی ًوبیٌس ،زض ًتيدِ وبضآهسی
سيستن افعایص پيسا وطزُ ٍ ذطٍخیّبی آى ثِ هَلغ ثسست وبضثطاى ٍ
استفبزُ وٌٌسگبى هیضسسً .تبیح حبضط ثب ًتبیح تحميك آتيىب (،)2011
ّورَاًی زاضز.
فطضيِ ضطن :ثطًبهِّبی وبضثطزی ثط اثطثرطی سيستنّبی اعالػبتی
هٌبثغ اًسبًی تبثيطگصاض است.
ّطچِ زایطُ ضوَل ثطًبهِّبی وبضثطزی سيستنّبی اعالػبت هٌبثغ
اًسبًی افعایص یبفتِ ٍ گستطزُتط گطزز ،زض ًتيدِ سبظگبضی اعالػبت ٍ
اًؼغبفپصیطی ذطٍخیّبی سيستن ًيع افعایص هییبثسً .تبیح حبضط ثب
ًتبیح تحميك ذبى ٍ ّوىبضاى (ّ ،)2017ورَاًی زاضز.

همبیسِ ػولىطز آًبى ٍ ّعیٌِّبی سبظهبًی ضبى ،لجل ٍ ثؼس اظ ثىبضگيطی
ایي سيستن ،هعایبی سيستن اعالػبت هٌبثغ اًسبًی ضا ثطای وبضوٌبى
ضفبف وٌٌس.ضضبیت وبضثطاى اظ سيستن ضتجِ سَم اظ ػَاهل هَثط ثط
سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ است ،لصا ثِ
هسیطیت هٌبثغ اًسبًی سبظهبى تَغيِ هیگطزز ثب فطاّن ًوَزى اهىبى
ضطوت پطسٌل زض ّوبیصّبی هَخَز زض حَظُ سيستنّبی اعالػبتی
هٌبثغ اًسبًی ٍ یب چبح همبالت وبضثطزی پيطاهَى وبضثطزّبی سيستنّبی
اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی ثط اػتمبز آًبى ٍ ثبٍضضبى پيطاهَى اضظضوٌس ثَزى
ذسهبتضسبًی اظ عطیك سيستنّبی اعالػبتی تبثيط ثگصاضًس .ثؼالٍُ
یتَاى ثب اضتطانگصاضی تدطثِ وبضثطاى اظ ثىبضگيطی سيستنّبی
ه
اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی زض سبظهبى زض لبلت یه ضجىِ اعالػبتی پبسد
پطسٌل زض حَظُ هسبئل وبضی ضا ثطای آًبى ایدبز ًوَز.
ثِ هسیطیت سبظهبى پيطٌْبز هیضَز اظ عطاحبى سيستن اعالػبت
ثرَاٌّس تب هحيظ گطافيىی سيستن ضا زلپصیطتط وطزُ ٍ زستطسیّبی
هَخَز زض آى ثِ سبزُتطیي ضىل هوىي ایدبز ًوبیٌس تب وبضوٌبى اظ اًدبم
فؼبليتّبی ذَز ثب ایي سيستن لصت ثجطًس.
ثطًبهِّبی وبضثطزی ضتجِ چْبضم اظ ػَاهل هَثط ثط سيستنّبی اعالػبتی
هٌبثغ اًسبًی ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ است ،لصا ثِ هسیطیت فٌبٍضی
اعالػبت ٍ هسیطیت هٌبثغ اًسبًی زض سبظهبى تَغيِ هیگطزز ثِ ٌّگبم
عطاحی سيستنّبی اعالػبت هٌبثغ اًسبًی ثطای سبظهبى توبهی ٍظبیف ٍ
وبضوطزّبی زایطُ هٌبثغ اًسبًی زض سبظهبى ضا زض سيستن پيصثيٌی ًوَزُ
ٍ عطاحی ًوبیٌس .ثسیٌَسيلِ هیتَاى ثط گستطزگی ذسهبت اضائِ ضسُ
ثَاسغِ سيستن افعٍز.

1-5پیشنهادات
پصیطش سيستن ضتجِ اٍل اظ ػَاهل هَثط ثط سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ
اًسبًی ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ است،
لصا پيطٌْبز هیگطزز پيص اظ پيبزُسبظی سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ
اًسبًی زض سبظهبى ثطای وبضثطاى سبظهبًی ٍ یب حتی اضربظ ٍ زٍایطی وِ
لطاض است اظ ذطٍخیّبی سيستن ثػَضت هستمين ٍ یب غيطهستمين
استفبزُ ًوبیٌس ،خلسبت تَخيْی ثطگعاض ضسُ ٍ زض آى خلسبت هعایبی وبض
ثب سيستن ٍ ًحَُ وبض ثب سيستن ضطح زازُ ضَز .تب ثسیي عطیك ثتَاى اظ
همبٍهت وبضثطاى ٍ استفبزُوٌٌسگبى اظ ًتبیح زض ثطاثط سيستن ٍ وبضثطز آى
وبست .ثِ هسیطیت سبظهبى پيطٌْبز هیضَز ثِ هٌظَض استمطاض
سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی ،خلسبت هطبٍضُای ثب وبضوٌبى ثطگعاض
وطزُ ٍ آىّب ضا زض استمطاض ٍ ثطًبهِضیعیّبی هطثَط ثِ وبضثطز ایي
سيستن زض سبظهبى هطبضوت زٌّس تب هيعاى پصیطش آىّب افعایص یبثس.
هعایبی استفبزُ اظ سيستن ضتجِ زٍم اظ ػَاهل هَثط ثط سيستنّبی
اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ است.
لصا ثِ هسیطیت ػبلی سبظهبًی تَغيِ هیگطزز پيص اظ عطاحی
سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی ثب اذص هطبٍضُ اظ ذجطگبى حَظُ هٌبثغ
اًسبًی ٍ افطازی وِ تدطثِ هطبثْی ضا زض سبظهبىّبی هرتلف زٍلتی
زاضتِاًس هطَضت ًوَزُ ٍ اعويٌبى حبغل ًوبیٌس وِ پيبزُسبظی سيستن
هصوَض اظ ّعیٌِّبی سبظهبًی وبستِ ٍ وبضایی ٍ اثطثرطی ضا افعایص
هیزّس ثِ ثيبى زیگط آًبى هیثبیست اعويٌبى حبغل ًوبًيس وِ استمطاض
سيستن ثطای سبظهبى ثػطفِ است.
ثِ هسیطیت سبظهبى پيطٌْبز هیضَز ثب ثطضسی سبظهبىّبی زیگط وِ ایي
سيستن ضا ثِ تبظگی زض هسیطیت هٌبثغ اًسبًی ذَز ثِ وبض گطفتِاًس ٍ

ثِ هسیطیت سبظهبى پيطٌْبز هیضَز ثب سيستوی وطزى هيعاى پطزاذت
حمَق ،پبزاشّب ٍ اضتمبّبی سبظهبًی ،ضوي ضفبفسبظی ّط وسام اظ ایي
هَاضز ،ثط تؼسز وبضثطزّبی سيستن اعالػبت هٌبثغ اًسبًی افعٍزُ ٍ ضضبیت
وبضوٌبى ٍ زض ًتيدِ ػولىطز سبظهبى ضا ثْجَز ثرطٌس.
ًَع سيستن ضتجِ پٌدن اظ ػَاهل هَثط ثط سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ
اًسبًی ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ است،
لصا ثِ هسیطیت فٌبٍضی اعالػبت سبظهبى تَغيِ هیگطزز وليِ هطاحل
استمطاض سيستن اػن اظ ًظبضت ،پيگيطی ٍ یب زضیبفت ثبظذَض ضا ثػَضت
الىتطًٍيىی ٍ وبهال هىبًيعُ عطاحی ًوبیٌس تب ثسیي عطیك سطػت افعایص
یبفتِ ٍ ظهبى هَضز ًيبظ ثطای پبسرگَیی زض ذسهبتضسبًی وبّص یبثس.
ثِ هسیطیت سبظهبى پيطٌْبز هیضَز اظ عطاحبى سيستن سبظهبى ثرَاٌّس
تب زستی وطزى ثطذی اظ فطایٌسّب ضا زض هىبًيعم سيستن ثب اضائِ ضهع ػجَض
زض سغح اضضس سبظهبى اهىبىپصیط سبظًس تب هيعاى اًؼغبفپصیطی
سيستنّبی اعالػبتی زض سبظهبى ضا افعایص زٌّس.
اثطثرطی ّعیٌِ ضتجِ ضطن اظ ػَاهل هَثط ثط سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ
اًسبًی ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ است،
لصا ثِ هسیطیت ػبلی سبظهبى تَغيِ هیگطزز پيص اظ غسٍض هدَظ ثوٌظَض
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غطف ّعیٌِ زض حَظُ سيستنّبی اعالػبتی هٌبثغ اًسبًی تَخيِ هٌغمی
ّعیٌِ زض ًظط گطفتِ ضسُ ضا زض ًظط گطفتِ ٍ اعويٌبى حبغل ًوبیٌس تب
ایي ّعیٌِ هعایبی هَضز ًظط ضا ثطای سبظهبى ثِ ّوطاُ ذَاّس زاضت.
ثِ هسیطیت سبظهبى پيطٌْبز هی ضَز ثطای سطهبیِ گصاضی زض ضاُاًساظی ٍ
استمطاض سيستنّبی اعالػبتی تَخيِ هٌغمی زاضتِ ثبضٌس تب زض غَضت
ًيبظ ثطای پبسرگَیی ثِ هسیطیت هبلی سبظهبى اهىبى اضائِ هستٌسات
فطاّن ثبضس.

[ ]14فتاحی ،آریا ،)1392( ،تجشیٍ ي تحلیل سیستمُب ي ريضُب ،تْزاى :سیویا.
[ ]15لذرداى ،اکثز ،داٍری ،ػلی ،ضْثاسهزادی ،سؼیذ ،)1391( ،ارسیببی معمبری
سبسمبوی ضزکت ملی وفت ایزان اس دیذگبٌ کبرضىبسبن مىببع اوسبوی ،هاٌّاهِ
اکتطاف ٍ تَلیذ ًفت ٍ گاس.صص.19-22
[ ]16للیپَر ،آریي ،)1395( ،مذیزیت مىببع اوسبوی (مفبَیم ،تئًریُب ي کبربزدَب)،
تْزاى :سوت.
[ ]17هیزسپاسیً ،اصز ،)1394( ،هذیزیت استزاتژیک هٌاتغ اًساًی ٍ رٍاتط کار تا
ًگزضی تِ رًٍذ جْاًیساسی .تْزاى :کتاتسزا.

منابع و مأخذ

[ً ]18صیزسادُ ٍ ًْزیً ،اّیذ ٍ سؼادتًیا ،حویذ ،)1389( ،مقبیسٍ تطبیقی
سیستم¬َبی اطالعبت مىببع اوسبوی ي مذیزیت مىببع اوسبوی الکتزيویک،

[ ]1اتطحی ،سیذحسیي ،)1393( ،مذیزیت مىببع اوسبوی(رضتٍ مذیزیت) ،داًطگاُ

هذیزیت هٌاتغ اًساًی ،ضوارُ .7

پیام ًَر.

[ّ ]19اضوی،سیذحاهذ ،پَراهیيساد ،سؼیذُ ،)1390( ،چبلطُبی فزاريی تًسعٍ

[ ]2استَارت ،گزگ ال ،تزاٍى ،کٌت جی ،)1394( ،مذیزیت مىببع اوسبوی پیًوذ

مىببع اوسبوی ي راَکبری بزای رفع آن ،کارٍ جاهؼِ ،ضوارُ  ،136صص -21

راَبزد ي عمل ،تزجوة سیذهحوذ اػزاتی ٍ هزجاى فیاضی ،تْزاى :هْکاهِ.

.4

[ ]3الَاًی ،سیذهْذی ،تیوَرًژاد ،کاٍُ ،)1392( ،سیستمَبی اطالعبت مذیزیت،

[ّ ]20وتی ,ػلیزضا ،حسیٌی ،رلیِ ،آساد ،ریحاًِ ،)1393( ،افشایص وًآيری سبسمبوی

تْزاىّ :اهَى.

اس طزیق سیستم اطالعبت مذیزیت مىببع اوسبوی ،اٍلیي سوپَسیَم تیي الوللی

[ ]4پَرکیاًی ،هسؼَد  ،فزحتخص ،ضیوا ،)1391( ،وقص فهآيری اطالعبت در

ػلَم هذیزیت تا هحَریت تَسؼِ پایذار.

مذیزیت مىببع اوسبوی ،راّثزد تَسؼِ ،ضوارُ .29

[ ]21یارهحوذیاى ،هحوذحسیي ،یؼمَتی ،هزین ،هویخاًی ،جْاىآرا ،اًصاری ،هزین،

[ ]5تَرتاى ،فزاین ،لیٌذر ،دٍرٍتی ،هک لیي ،فزاینٍ ،تزب ،جیوش ،)1392( ،فىبيری

( ،)1390تذيیه ضبخص ،اسبسیتزیه مىبع اطالعبت ارسیببی مىببع اوسبوی

اطالعبت در مذیزیت ،تزجوِ :ریاحی ،حویذرضا .تْزاى :اًتطارات داًطگاُ

در سیستم بُذاضت ي درمبن ،هذیزیت اطالػات ٍ سالهتٍ .یژًُاهِ 1390

پیام ًَر.
[ ]6خاًیپَر ،حویذ ،هْذتی ،ػادل ،)1395( ،بزرسی رابطٍ بیه بکبرگیزی فىبيری

[22] Ball, K., (2001), The Use of Human Resource Information
Systems: A Survey, Personnel Review, Vol. 30 No. 6, pp. 93-7
677.
[23] Chenhall, R. H., (2005), Integrative strategic performance
measurement systems, strategic alignment of manufacturing,
learning and strategic outcomes: an exploratory study,
Accounting, Organizations and Society, 30(5), 422-395.
[24] Desler, (2010), The effect of mitochondrial dysfunction on
cytosolic nucleotide metabolism, Journal of nucleic acids.
[25] Desouza, K., Paquette, S., (2011), An Introduction to
Knowledge Management.
New York: Neal-Schuman
Publishers, management Research and Practice, (3), 67-56.
[26] Dessler, G., (2004), Human Resource Management, 10th ed.
Englewood Cliffs, NJ:Pearson Prentice-Hall.
[27] Gordon, L. A., Loeb, M. P., Sohail, T., (2010), Market value of
voluntary disclosures concerning information security, MIS
quarterly, 594-567.
[28] Hempel, P. S., (2004), Preparing the HR profession for
technology and information work, Human Resource
Management,43, 177-163
[29] Hoy, W., Miskel, C., (2014), Educational administration:
Theory, research.
[30] Johnson, B. D., Weisz, D. R., Dalcanton, J. J., Johnson, L. C.,
Dale, D. A., Dolphin, A. E., Boquien, M., (2013), Measuring
Galaxy Star Formation Rates from Integrated Photometry:
Insights from Color-Magnitude Diagrams of Resolved Stars,
The Astrophysical Journal, 772(1), 8.
[31] Khan, H., Khan, H., Hussainy, S. K., Hussainy, S. K., Khan, K.,
Khan, K., Khan, A., (2017), The applications, advantages and
challenges in the implementation of HRIS in Pakistani
perspective. VINE Journal of Information and Knowledge
Management Systems, 47(1), 137-150.
[32] Khashman, I. M. A., Khashman, A. M., (2016), The Impact of
Human Resource Information System (HRIS) Applications on
Organizational Performance (Efficiency and Effectiveness) in
Jordanian Private Hospitals, Journal of Management Research,
8(3), 31-44.
[33] Laudon, K. C., Laudon, J. P., (2016), Management information

اطالعبت ي عملکزد مذیزیت مىببع اوسبوی (مذیزیت الکتزيویک مىببع
اوسبوی) .فصلٌاهِ هطالؼات هذیزیت ٍ حساتذاری ،دٍرُ دٍ ،ضوارُ یک ،تْار
.1395صص.162-170
[ ]7درخطاًی ،جَادٍ ،احذی ،هجیذ ،)1394( ،ارسیببی اثزبخطی سیستم اطالعبت
بیمبرستبوی مطبلعٍ مًردی بیمبرستبوُبی آمًسضی ضُز تبزیش ،تصَیز سالهت،
دٍرُ ضص ،ضوارُ.2صص .1-7
[ ]8دػایی ،حثیةالِ ،رضاییراد ،هصطفی ،خاًی ،داٍٍد ،)1390( ،طزاحی ي تبییه
مذل تأثیزگذاری يظبیف مذیزیت مىببع اوسبوی بز ببسارگزایی عملکزد
سبسمبوی،

پژٍّطْای

هذیزیت

ػوَهی

سال

چْارم،

ضوارُ

چْاردّن،سهستاى.1390صص .85-106
[ ]9رضاییاى ،ػلی ،)1396( ،تجشیٍ ي تحلیل سیستمُب ي ريضُب ،تْزاى :سوت.
[ ]10رًگزیش،حسي ،)1393( ،تجشیٍ ي تحلیل ي طزاحی سیستم اطالعبت مذیزیت،
تْزاى :ضزکت چاج ٍ ًطز تاسرگاًی.
[ ]11سزلک ،هحوذػلی ،فزاتی ،حسي ،)1393( ،سیستمَبی اطالعبت مذیزیت
پیطزفتٍ ،تْزاى :داًطگاُ پیامًَر.
[ ]12ضیزٍاًی ،ػلیزضا ،لذیزیًَ ،یذ ،)1387( ،ارسیببی سیستمَبی اطالعبت مىببع
اوسبوی در سبسمبنَبی بخص ديلتی ي ارائٍ مذلی بزای استقزار آن ،ضطویي
کٌفزاًس تیي¬الوللی هذیزیت ،تْزاى.
[ ]13ػاضَری ،جَاد ،هْذٍی ،هَسی ،)1393( ،بزرسی اثزات کبرکزدی ،ارتببطی
ي تحًلی سبمبوٍَبی اطالعبتی مىببع اوسبوی در سبسمبنَبی ديلتی ایزان،
تَسؼِ هذیزیت .دٍرُ ضص ،ضوارُ  ،2تاتستاى  ،1393صص .141-162

70

61-71)1397(33 هدلِ هسیطیت تَسؼِ ٍ تحَل

system, Pearson Education India.
[34] Mazen, Sh. A., Kayaly, D. I. EL., (2012),Conceptual Design for
a Strategic Human Resources Quality Management System.
[35] Nagendra, A., Deshpande, M., (2014), Human Resource
Information Systems (HRIS) in HR planning and
development in mid to large sized organizations, ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 133, 61-76.
[36] Parker, J. S., Benson, M. J., (2004), Parent-adolescent relations
and adolescent functioning: Self-esteem, substance abuse, and
delinquency, Adolescence, 39(155), 519.
[37] Pucher, N., Rosspeintner, A., Satzinger, V., Schmidt, V.,
Gescheidt, G., Stampfl, J., Liska, R., (2009), Structure− Activity
Relationship in D-π-A-π-D-Based Photoinitiators for the TwoPhoton-Induced
Photopolymerization
Process,
Macromolecules, 42(17), 6519-6528.
[38] Samoilenko, S., Osei-Bryson, K. M., (2013), Using Data
Envelopment Analysis (DEA) for monitoring efficiency-based
performance of productivity-driven organizations: Design and
implementation of a decision support system, Omega, 41(1),
131-142.

-

71

