رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
دورة  ،7شمارة  ،25تابستان 1398
ص ص 9 –22 :

رابطۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسعۀ خالقیت سازمانی با اثربخشی منابع انسانی در
وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران و ارائۀ الگو
ابراهیم علی دوست قهفرخی  – 1 رضوان دادخواه  – 2مجید جاللی
1و .3دانشیار ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران  .2دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد خوراسگان اصفهان ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،اصفهان ،ایران
فراهانی 3

(تاریخ دریافت  ، 1396/ 07 / 27 :تاریخ تصویب )1396 / 11 / 18 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسعۀ خالقیت سازمانی با اثربخشی منابع انسانی در وزارت ورزش
و جوانان جمهوری اسالمی ایران و ارائۀ الگو بود .این تحقیق ازلحاظ روش توصیفی /همبستگی و از نظر هدف تحقیقی کاربردی بود .جامعۀ
آماری پژوهش ،کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران در سال  1395بودند که تعداد آنها برابر با  901نفر بود .روش
نمونهگیری تصادفی استفاده شد .نمونۀ آماری تحقیق براساس جدول کرجسی و مورگان  269نفر در نظر گرفته شد .بهمنظور جمعآوری
دادهها از پرسشنامۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی جمالی ( ،)1392پرسشنامۀ اثربخشی منابع انسانی نیکپور ( )1390و پرسشنامۀ
خالقیت سازمانی حسن بیگی ( )1389استفاده شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و بهترتیب ضرایب ،0/88
 0/72و  0/81بهدست آمد .روش تحلیل دادههای تحقیق آزمون کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل عاملی و تحلیل
مسیر بود .نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان میدهد که رابطۀ مستقیم و معناداری بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین وجود دارد.
همچنین مدیریت الکترونیک منابع انسان ی نسبت به توسعۀ خالقیت سازمانی بر اثربخشی منابع انسانی تأثیر بیشتری دارد و میتوان
نتیجه گرفت که مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش مهمتری در تبیین اثربخشی سازمانی دارد .میتوان نتیجه گرفت که مدیران وزارت
ورزش و جوانان با بهکارگیری مدیریت الکترونیک منابع انسانی نهتنها میتوانند ادراک کارکنان از اثربخشی را افزایش دهند ،بلکه میتوانند
بروز خالقیت کارکنان را که خود در اثربخشی سازمانی مؤثر است ،افزایش دهند.

واژههای کلیدی
اثربخشی منابع انسانی ،توسعۀ خالقیت سازمانی ،مدیریت الکترونیک منابع انسانی ،وزارت ورزش.

 . نویسنده مسئول  :تلفن 02188351742 :

Email: e.alidoust@ut.ac.ir
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اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است ( .)8توسعۀ

مقدمه
نیروی انسانی مهمترین و حساسترین منابع اصلی هر

برنامههای خالقانه در سازمانها بدون توجه به عامل انسانی

سازمان است که میتواند هم عامل موفقیت سازمان و هم

و تدوین برنامههایی برای توانمندسازی منابع انسانی منتج

موجب شکست سازمان شود .مدیران نمیتوانند انتظار نتایج

به شکست خواهد شد .صاحبنظران عمیقاً بر این باورند که

عالی از کارکنان خود داشته باشند ،مگر آنکه زمینههای

رمز برتری در رقابتهای سازمانها ایدههای افراد خالق

ایجاد چنین نتایجی را در کارکنان خود ایجاد کنند .مدیران

است که بهعنوان اصلیترین عامل اساسی تولید در

همواره درگیر برنامهها هستند که نتایج و تأثیرات خود را

سازمانها مطرح میشود .سازمانها باید بهقدر کافی

بهطور مستقیم بر منابع انسانی میگذارد ( .)14امروزه

منعطف باشند تا بتوانند پاسخگوی تمام شرایط ممکن

سازمانها نمی توانند با تعداد اندکی افراد خالق یا اجرای

باشند .ایجاد جو خالقانه در سازمانها کمک میکند تا این

چند طرح بر رقبای کوچک ،چابک و فرصت گرا و کمهزینه

انعطافپذیری را بهدست آورد و سازمان برای هر وضعیتی

فائق آیند ،آنها باید شرایطی را فراهم سازند تا همۀ کارکنان

یک ایده داشته باشد و خالقیت در سازمان نهادینه شود .در

روحیۀ خالقانه پیدا کنند و بتوانند بهراحتی ،مستمر و

این زمینه ،کاتز )2004(2در تحقیقی با عنوان «نوآوری در

بهطور فردی یا گروهی فعالیتهای کارآفرینانۀ خود را به

ورزش بهعنوان مفهومی کاربردی برای آینده» به این نتیجه

اجرا درآورند ( .)8هایتون1بیان میکند سازمانها برای به

رسید سه عامل اصلی استفاده وسیع از نوآوری را تحت تأثیر

اجرا درآوردن و بهکارگیری خالقیت سازمانی ابتدا باید

قرار میدهد :هزینه ،سهولت کاربرد ،اطمینان و پایداری

فرهنگ سازمانی خود را تنظیم کنند ،بدینمعنی که

روشها ،فرایندها یا فناوری .همچنین وی دریافت استفاده

سازمانها باید فرهنگی را در میان کارکنان خود رواج دهند

از ابزار و تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی با تخصص باال

که به خالقیت ،درستی و صداقت ،احترام بگذارند و آنها را

در رویدادها و مسابقات ورزشی عالوهبر افزایش رضایت

تقویت کنند ( .)22بنابراین اغلب این عقیده وجود دارد که

استفادهکنندگان و شرکتکنندگان در رویدادها ،جریان

روشهای مورد استفاده در مدیریت منابع انسانی میتوانند

نوآوری را در انجام امور مربوط به آنها افزایش میدهد (.)23

از عوامل مهم موفقیت در خالقیت سازمانی باشند (.)21

شریدان )2007( 3طی تحقیقی در زمینۀ ارزیابی

در کشورهایی که با مشکالت اقتصادی مانند اشتغال و

نوآوریهای فنی و فناورانه در ورزش به این نتیجه رسید که

نرخ باالی تورم مواجهاند ،راهحلهایی برای رهایی از این

نقش نوآوریهای فنی بهمراتب تأثیر بیشتری در جذب

مسائل ،چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی وجود

افراد به ورزش نسبت به نوآوریهای تکنولوژیکی داشته

دارد ،یکی از این راهحلها بهکارگیری افراد خالق و نوآور و

است و در ادامه بیان میکند که در انتشار نوآوریهای فنی

ریسکپذیر است تا در راستای رشد و توسعۀ سازمان و

و تکنولوژیکی همیشه باید تنوع فرهنگی و ارزشی جوامع

جامعۀ خود دست به کار شوند و طرحی نو به سازمانها

مختلف را بههمراه نوع ساختار و تشکیالت ورزش مربوطه

پیشنهاد دهند .در این زمینه بسترسازی برای تربیت

در نظر گرفت (.)30

نوآوران سازمانی برای جوامع در حال توسعه مانند ایران از

1. Hayton J C
2. Katz

3. Sheridan
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تأثیر مثبت معناداری بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی
دارد (.)18

که طی دهۀ اخیر صاحبنظران مدیریتی در مورد لزوم

به نظر اوبیدات )2015( 4اثربخشی مدیریت منابع

پیادهسازی و کاربرد آن در سازمان بحث کردهاند ،استفاده

انسانی یکی از بهترین ضرورتها در مباحث مدیریتی است.

از فناوری نوین در سازمانها موجب ایجاد دگرگونی و تغییر

کسب مزیت رقابتی سازمانها و توانایی آنها برای رقابت با

و تحول در نظام مدیریت منابع انسانی از جذب و استخدام

دیگر سازمانها در گرو کارایی و اثربخشی منابع انسانی

گرفته تا مدیریت عملکرد ،بهبود و توسعۀ منابع انسانی شده

است ( .)27اثربخشی نقش فراوانی در بهبود عملکرد

است که میتوان آن را در حوزۀ مدیریت الکترونیک منابع

سازمانی و رسیدن به اهداف سازمانی دارد .بنابراین هر

انسانی مطرح کرد .بهکارگیری اینترنت تحوالتی در محیط

ابزاری که بتواند در این مسیر نقش اثربخشی مدیریت منابع

کار ایجاد شده و مدیریت منابع انسانی در این راه باید بتواند

انسانی ایجاد کند ،باید شناسایی و تقویت شود ( .)5مزایا و

مهارتها و آموزشهای الزم در این زمینه را ایجاد کند.

بهبودهای حاصل از اجرای مدیریت الکترونیک منابع انسانی

بسیاری از اقدامات منابع انسانی ،اینترنتی شده است و

در سازمانها موجب اثربخشی منابع انسانی میشود که

کارکنان میتوانند با ورود به سایت سازمان (پورتال) مزایای

پیامدهایی همچون ارائۀ خدمات کیفیتر ،سریعتر و

مناسب با شرایط خود را انتخاب کنند .گسترش فناوری

کمهزینهتر را دارد که عالوهبر اینکه موجب بهبود سطح

اطالعات سبب شده است که مدیریت الکترونیک منابع

عملکردهای سازمانهای کشورمان میشود ،زمینۀ رضایت

انسانی روزبهروز تداوم بیشتری پیدا کند ( .)13امروزه با

بهتر شهروندان را بهعنوان یک پیامد نهایی در پی دارد.

مدیریت الکترونیک منابع انسانی 1مدیران ستادی

پژوهشها بیانگر این است که مدیریت الکترونیک منابع

توانستهاند در ارزیابی کارکنان خود نقش مؤثرتری را ایفا

انسانی بر اثربخشی منابع انسانی تأثیر دارد.

کنند؛ هزینههای کارکنان خود را تخمین بزنند؛ گزارشهای

جمالی ( )1392در مطالعۀ خود در مورد شناسایی و

عمومی منابع انسانی را تهیه کنند (نرخ جابهجایی ،اخراج و

بررسی کارکردهای مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر

)...؛ نیازهای آموزشی را پردازش کنند و در مدیریت استعداد

اثربخشی منابع انسانی دریافت که مدیریت الکترونیک منابع

و شایستگی کارکنان سهم داشته باشند.

انسانی امروزه در سازمانها بهکار گرفته میشود و نتیجۀ

ماچادو 2،اذعان میدارد کارکنان نیز به همین طریق

اجرای آن اثربخشی مدیریت منابع انسانی همچون کاهش

میتوانند به اطالعاتی که موردنیاز آنها باشد ،بر پایۀ این

هزینهها و ایجاد فضای مثبت برای منابع انسانی در سازمان

سیستم دسترسی پیدا کنند ،اطالعات شخصی خود را

است تا کمک کند یک شریک استراتژیک سازمانی تلقی

مدیریت کنند ،مسیر حرکت شغلی خود را مشاهده و برای

شود ( .)4طالبنیا و همکاران ( )1394در تحقیقی با عنوان

خود برنامهریزی کنند و درخواستها و نیازهای جدید خود

«مطالعۀ رابطۀ بین مدیریت الکترونیک منابع انسانی با

را برای شغلهای جدید ارائه دهند ( .)24دشول)2015(3

اثربخشی» دریافتند که بین عوامل مدیریت الکترونیک

نشان داد که استفاده از مدیریت الکترونیک منابع انسانی

منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی رابطۀ

1. Electronic Human Resource Management
2. Machado.C

3. Deshwal
4. Obeidat
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معناداری وجود دارد ( .)10در تحقیق دیگری خانیپور

ملکی ( )1388در مقالهای با عنوان «بررسی رابطۀ بین

( )1395به بررسی رابطۀ بین بهکارگیری فناوری اطالعات

خالقیت با اثربخشی اساتید تربیتبدنی در دانشگاههای آزاد

و عملکرد مدیریت انسانی پرداخت و به این نتیجه رسید که

اسالمی (مطالعۀ موردی :شهرستانهای مغان)» دریافت که

بین بهکارگیری فناوری اطالعات و ابعاد مختلف مدیریت

بین خالقیت اساتید تربیت بدنی و اثربخشی آنها رابطۀ

منابع انسانی (بهبود اطالعات و ارائۀ خدمات و تسهیل

مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین اثربخشی اساتید

شرایط و اثرات اجتماعی) رابطۀ مثبت و معناداری وجود

تربیت بدنی شهرستانهای مغان متفاوت است (.)16

دارد ( .)7در همین زمینه محرابی و همکاران ( )1391در

فریسبی ( )1991در مطالعهای در زمینۀ بررسی

تحقیقی با عنوان «بررسی رابطۀ بین خالقیت کارکنان و

اثربخشی در ادارات ورزشی دولتی کانادا به این نتیجه رسید

اثربخشی سازمانی» نشان دادند بین خالقیت کارکنان و

که اهداف و مدلهای سیستمی میتوانند متمم هم باشند،

اثربخشی آموزشوپرورش استانهای آذربایجان شرقی و

اگرچه اینها بهعنوان جایگزین هم استفاده میشوند (.)20

اردبیل رابطۀ معنیداری وجود دارد ( .)15عامری و همکاران

اوبیدات ( )2015پژوهشی با عنوان «ادراک کارکنان از

( )1391در تحقیقی با عنوان «تبیین رابطۀ سبکهای

استفاده از مدیریت الکترونیک منابع انسانی :شواهدی از

رهبری و خالقیت با میزان اثربخشی مدیران ورزشی

گروه تلکام در اردن» انجام داد .در این تحقیق  121نفر از

دانشگاهها» دریافتند که بین اثربخشی مدیران با سبکهای

کارکنان شرکت کردند و نتایج حاکی از آن بود که استفاده

رهبری انتخابی و خالقیت مدیران ارتباط دارد و نیز ارتباط

از مدیریت الکترونیک منابع انسانی تأثیر مثبت معناداری بر

معنیداری در تعامل بین متغیرهای تحقیق مشاهده شد

اثربخشی مدیریت منابع انسانی دارد ( .)27همچنین دشول

(.)11

( )2015در پژوهشی با عنوان «نقش مدیریت الکترونیک

تهذیبی ( )1394در پژوهشی با عنوان «ارتباط بین

منابع انسانی در اثربخشی سازمانی و ثبات» نشان داد که

خالقیت ،اثربخشی و رضایت شغلی مدیران تربیت بدنی

مدیریت الکترونیک منابع انسانی تأثیر مثبت معنادار بر

سازمان ورزش و جوانان استان خوزستان و ارائۀ مدل

اثربخشی سازمانی دارد ( .)18مازن و همکاران ( )2017در

مفهومی معادالت ساختاری» دریافت که نتایج آزمون

تحقیقی با عنوان «سیستم مدیریت منابع انسانی دانشگاه و

نشاندهندۀ عدم ارتباط مستقیم و معنادار بین ویژگیهای

تأثیر آنها بر روی برنامهریزی و پیادهسازی و استفاده از

جمعیتشناختی و رضایت شغلی است .براساس آزمون

فناوری اطالعات (مدیریت الکترونیک منابع انسانی)» نشان

اسپیرمن ارتباط معکوس و معناداری بین خالقیت و رضایت

دادند که سیستم مدیریت منابع انسانی هر دانشگاه در

شغلی مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان استان

سطوح متفاوت با دانشگاه دیگر متفاوت است و تأثیر

خوزستان و ارتباط مستقیم و معنادار بین اثربخشی و

بسیاری بر روی مدیریت الکترونیک منابع انسانی دارد (.)25

رضایت شغلی مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و جوانان

در نهایت مازن و همکاران ( )2017در مقالهای با عنوان

استان خوزستان وجود دارد ،اما ارتباط معناداری بین عامل

«تأثیر فناوری اطالعات و نقش مدیریت الکترونیک منابع

خالقیت و اثربخشی مدیران تربیت بدنی سازمان ورزش و

انسانی در دانشگاههای فلسطینی» نشان دادند که

جوانان استان خوزستان وجود ندارد (.)3

زیرساختهای فناوری اطالعات در دانشگاههایی که در این
مطالعه حضور داشتند ،بهطور معقول برای انتقال به مدیریت

رابطۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسعۀ خالقیت سازمانی با اثربخشی منابع انسانی در ...
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الکترونیک کافی است و محققان آنها دلیلی بر وابستگی

رفتارهای کاری کارکنان (توسعۀ خالقیت سازمانی و

روزافزون استفاده از فناوریهای مدرن در تمامی زمینههای

اثربخشی منابع انسانی) تحت تأثیر رفتارهای مدیریت

کاری میدانند (.)26

الکترونیک منابع انسانی قرار میگیرد .با توجه به مطالب

در بیشتر تحقیقات پژوهشگران همچنان که اظهار شد،

ذکرشده ،پژوهش حاضر در پی طراحی مدل بینبین

به بررسی دو مؤلفه پرداختهاند ،لیکن در این پژوهش سعی

مدیریت الکترونیک منابع انسانی با توسعۀ خالقیت سازمانی

شده است که به سه مؤلفۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی

و اثربخشی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری

و خالقیت سازمانی و اثربخشی منابع انسانی پرداخته شود.

اسالمی ایران است.

نکتۀ دیگر اینکه وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی

پس از مطالعات کتابخانهای و مرور ادبیات پژوهش و

ایران بهعنوان متولی ورزش کشور و بهعنوان سازمانی با

همچنین بررسی روشها و مدلهای بهکاررفته در مطالعات

منابع انسانی وسیع مستلزم مدیریتی بهینه است .به لحاظ

پیشین ،مدل مفهومی در شکل  ،1برای این پژوهش در نظر

عملی میتوان از نتایج این پژوهش بر آموزش مهارت

گرفته شد و محقق بر آن شد ،در این زمینه و در پژوهش

مدیریت الکترونیک منابع انسانی به مدیران برای بهبود

حاضر مشخص کند آیا توسعۀ مدیریت الکترونیک منابع

عملکرد آنان در رفتار با کارکنان و مواجهه با نگرشهای

انسانی بر میزان اثربخشی منابع انسانی با نقش میانجیگری

آنان در جهت ارتقای عملکرد استفاده کرد .به لحاظ تئوری

خالقیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان نقش دارد.

نیز حداقل اکنون میتوان فهمید که چگونه نگرشها و

شکل  .1چارچوب نظری پژوهش

روششناسی پژوهش

همبستگی قرار میگیرد که بهصورت میدانی اجرا شد.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش

جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و

گردآوری دادهها ،توصیفی است و در دستۀ تحقیقات

جوانان جمهوری اسالمی ایران در سال  1395بودند که
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تعداد آنها برابر با  901نفر بود که تعداد نمونه  269از روش

منابع انسانی است؛ پرسشنامۀ اثربخشی سازمانی نیکپور

نمونهگیری تصادفی -طبقهای انتخاب شدند ،طوری که با

( )1390که این پرسشنامه شامل  26سؤال بسته پاسخ و 3

توجه به نسبتهای موجود در جامعه از تعداد نمونۀ

بعد روحیۀ همکاری رابطۀ متقابل ،ارتباطات قوی با طیف

برآوردشده  57/6درصد آزمودنیها را پرسنل مرد42/7 ،

پنجگزینهای لیکرت بود .پرسشنامه پنج گزینه (کامالً

درصد را پرسنل زن ،تشکیل دادند .همچنین وضعیت

موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) داشت

تحصیلی نمونۀ تحقیق از دیپلم تا دکتری تخصصی بود .ابزار

که بهترتیب نمرۀ  5تا  1به آنها تعلق گرفت .برای سنجش

گردآوری دادهها در این پژوهش شامل پرسشنامههای زیر

روایی سؤاالت در این پژوهش ،روایی محتوا و روایی سازه

بود :پرسشنامۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی جمالی

مدنظر قرار گرفت که روایی محتوا برای پرسشنامههای

( )1392که دارای  27سؤال بسته پاسخ و  5بعد بهبود

مدیریت الکترونیک منابع انسانی ،خالقیت سازمانی و

اطالعات و ارائۀ خدمات ،بهبود عملکرد کارکنان ،بهبود

اثربخشی منابع انسانی توسط جمعی از صاحبنظران

انتظارات ،اثرات اجتماعی ،تسهیل شرایط با طیف

دانشگاهی تعیین و تأیید شد و روایی سازه نیز با استفاده از

پنجگزینهای لیکرت است؛ پرسشنامۀ خالقیت سازمانی

تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت .همچنین بهمنظور

حسن بیگی ( )1389که دارای  32سؤال بسته پاسخ و 5

تأیید کفایت نمونه ،از آزمون  KMOو برای بیان همبستگی

بعد اعتقادات و فضای سازمان ،ابعاد ساختاری برای

بین متغیرها از آزمون کیزر مایراکلین و بارتلت استفاده شد

خالقیت ،ساختار سازمانی ،استراتژی و خالقیت ،صالحیت

که نتایج آن در جدول  ،1آورده شده است.

جدول  .1نتایج آزمون کیزر مایراکلین و بارتلت
متغیر

KMO

آزمون بارتلت

مدیریت الکترونیک منابع انسانی

0/89

0/001

خالقیت سازمانی

0/90

0/001

اثربخشی منابع انسانی

0/87

0/001

برای کفایت حجم نمونه نیز از مقیاس کیزر مایراکلین

خود دارند (بار عاملی در تمامی موارد باالتر از  0/7بوده

استفاده شد که با توجه به اینکه از  0/80بیشتر بود ،میتوان

است) .پایایی درونی نیز برای پرسشنامههای مدیریت

گفت حجم نمونه کفایت الزم را داشت .همچنین آزمون

الکترونیک منابع انسانی ،خالقیت سازمانی و اثربخشی

کیزر مایراکلین و بارتلت مناسب بودن دادهها را در سطح

سازمانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ بهترتیب

 P< /001نشان داد.

 0/0،72/88و  0/81محاسبه شد .میزان بار عاملی و ضریب

در ادامه نتایج بهدستآمده ،از طریق تحلیل عاملی
تأییدی و با استفاده از نرمافزار لیزرل برازش شد و نتایج
نشان داد همۀ سؤالها همبستگی باالیی با متغیر مکنون

آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از مؤلفهها در جدول ،2
گزارش شده است.
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جدول  .2بار عاملی و ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای پژوهش
مؤلفهها

بار عاملی

آلفای کرونباخ

متغیر

بهبود اطالعات و ارائۀ خدمات
بهبود عملکرد کارکنان

0/75
0/73

0/896
0/711

بهبود انتظارات

0/74

0/790

تسهیل شرایط

0/64

0/618

اثرات اجتماعی

0/59

0/670

ارتباطات قوی

0/70

0/810

ر ابطۀ متقابل

0/73

0/756

روحیۀ همکاری

0/89

0/889

اعتقادات و فضای سازمان

0/75

0/593

ابعاد ساختاری برای خالقیت

0/90

0/610

ساختار سازمانی

0/67

0/678

استراتژی و خالقیت

0/80

0/817

صالحیت منابع انسانی

0/78

0/768

مدیریت الکترونیک
منابع انسانی

اثربخشی منابع انسانی

خالقیت سازمانی

در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از
تکنیکهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .در

عدد معناداری سنجش شده و براساس آن به پرسشهای
پژوهش پاسخ داده شده است.

سطح توصیفی از طریق محاسبۀ میانگین و انحراف معیار به
توصیف اطالعات پرداخته شده و بهمنظور پاسخ به پرسشها
ابتدا آزمون همبستگی پیرسون و برای تعیین جهت و شدت
رابطۀ بین متغیرها ،از نرمافزار  Spssاستفاده شده است.

یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از یافتههای توصیفی جدول  3نشان داد
که 57/6درصد از نمونههای تحقیق مرد و  42/7درصد زن

در ادامه از مدل معادالت ساختاری بهوسیلۀ نرمافزار

بودند .همچنین بیشتر نمونههای تحقیق در وضعیت

 Lisrelاستفاده شده است ،بدینترتیب که تأثیر مدیریت

استخدامی بهصورت قراردادی بودند .نتایج نشان داد بیشتر

الکترونیک منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با تأکید بر

نمونههای تحقیق دارای مدرک کارشناسی بودند.

نقش واسط خالقیت سازمانی از طریق ضریب استاندارد و
جدول  .3ویژگیهای دموگرافیک نمونههای تحقیق
جنسیت
تحصیالت

وضعیت استخدامی

مرد
زن
دیپلم و فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
رسمی
پیمانی
قراردادی
سایر

فراوانی
155
114
31
128
96
14
115
25
122
7

درصد فراوانی
57/6
42/7
11/5
47/6
35/7
5/2
42/8
9/3
25/9
2/6
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بهمنظور بررسی چگونگی توزیع دادهها و تعیین نوع

بیشتر از  0/05بود ،بنابراین ،توزیع کلیۀ دادهها به شکل

آزمون مورد استفاده ،از آزمون کولموگروف اسمیرنوف

نرمال بوده ،برای بررسی فرضیههای آماری مربوط به آنها از

استفاده شد .براساس نتایج بهدستآمده از این آزمون که

آزمونهای پارامتریک استفاده شد.

در جدول  4ارائه شده است ،چون سطح معناداری مؤلفهها
جدول  .4نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای آزمون طبیعی بودن توزیع نمرات
متغیر

نمرة Z

معنیداری

بهبود اطالعات و ارائۀ خدمات
بهبود عملکرد کارکنان
بهبود انتظارات
اثرات اجتماعی
تسهیل شرایط
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
اعتقادات و فضای سازمان
ابعاد ساختاری برای خالقیت
صالحیت منابع انسانی
استراتژی و خالقیت
ساختار سازمانی
خالقیت سازمانی
ارتباطات قوی
رابطه متقابل
روحیۀ همکاری
اثربخشی منابع انسانی

1/254
1/220
1/021
1/211
1/022
1/200
1/369
1/42
1/179
1/360
1/229
1/100
1/133
0/100
1/311
0/930

0/140
0/178
0/187
0/155
0/200
0/090
0/099
0/087
0/200
0/089
0/190
0/159
0/240
0/322
0/179
0/600

بررسی ارتباط بین متغیرها

استفاده میشود .همچنین برای کلیۀ مسیرها ضریب

برای بررسی رابطۀ بین متغیرهای مدل (مدیریت منابع

اطمینان  95درصد و سطح خطا  5درصد است .نتایج آزمون

انسانی الکترونیک و اثربخشی و خالقیت سازمانی) از مدل

همبستگی پیرسون در جدول  ،5منعکس شده است .این

معادالت ساختاری و بهطور مشخص ،از مدلهای ساختاری

ضرایب نشاندهندۀ معناداری همبستگی میان متغیرهای

(تحلیل مسیر) استفاده شد .شایان ذکر است برای پاسخ به

پژوهش با یکدیگر و در فاصلۀ اطمینان  0/99است.

پرسشهای پژوهش از ضرایب استاندارد و اعداد معناداری
جدول  .5نتایج ضریب همبستگی بین مدیریت الکترونیک منابع انسانی و خالقیت سازمانی و اثربخشی
متغیرها

M

SD

مدیریت الکترونیک
منابع انسانی

خالقیت
سازمانی

مدیریت الکترونیک منابع انسانی
خالقیت سازمانی
اثربخشی منابع انسانی

3/50
3/98
3/80

1/20
0/99
1/10

1
0/58
0/59

1
0/68

اثربخشی منابع
انسانی

1
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در جدول  ،6نتایج برازش مدل نشان داده شده
است GFI =0/93 ،RMSEA =0/062،و AGFI =0/89

که نشان میدهند مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

0/062

جدول  .6نتایج برازش مدل
RMSEA (Root Mean Square Error Of
)Approximation
)Comparative Fit Index (CFI

0/89

)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

0/93

با توجه به مدل میتوان اثرات مستقیم و غیرمستقیم

ضریب تأثیر بیشتری ( )0/72نسبت به توسعۀ خالقیت

و کل متغیرهای مدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسعۀ

سازمانی ( )0/48بر اثربخشی منابع انسانی دارد و میتوان

خالقیت سازمانی را بر اثربخشی منابع انسانی محاسبه کرد.

نتیجه گرفت که مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش

نتایج جدول  7این اثرات را نشان میدهد .نتایج جدول ،7

مهمتری در تبیین اثربخشی سازمانی دارد.

حاکی از این است که مدیریت الکترونیک منابع انسانی

جدول  .7برآورد ضرایب مدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسعۀ خالقیت سازمانی بر اثربخشی منابع انسانی
غیرمستقیم مستقیم کل
مدیریت الکترونیک منابع انسانی
توسعۀ خالقیت سازمانی

0/61×0/48
-

0/39
0/48

0/72
0/48

جدول  ،8نتایج آزمون به روش مدلسازی معادالت
ساختاری را نشان میدهد.
جدول  .8نتایج اجرای مدل معادالت ساختاری میان مدیریت منابع انسانی الکترونیک و اثربخشی منابع انسانی و توسعۀ
خالقیت سازمانی
مدل

ضریب همبستگی

R2

t- value

مدیریت الکترونیک منابع انسانی -توسعۀ خالقیت سازمانی
اثربخشی منابع انسانی  -توسعۀ خالقیت سازمانی
مدیریت الکترونیک منابع انسانی  -اثربخشی منابع انسانی

0/39
0/47
0/58

33%
0/22
0/34

4/61
4/80
6/21

مدل ساختاری

هم سنجیده شد که در ذیل مدل در حالت تخمین

پس از اطمینان یافتن از صحت مدلهای اندازهگیری

استاندارد (ضرایب استاندارد) در شکل  ،2نشان داده شده

(تحلیل عاملی تأییدی مؤلفهها) ،سؤاالت اصلی پژوهش

است.

آزمون شدند ،بهعبارت دیگر ،رابطۀ مدیریت منابع انسانی

همانگونهکه در مدل مفهومی پژوهش مشاهده

الکترونیک و اثربخشی با تأکید بر نقش خالقیت سازمانی با

میشود ،مدیریت الکترونیک منابع انسانی از طریق متغیر
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میانجی خالقیت سازمانی بهصورت غیرمستقیم بر اثربخشی

جداگانه محاسبه و بررسی شوند .در جدول  7این ضرایب

سازمانی وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار بود؛ بهعبارت

ارائه شده است .بهطوریکه ضرایب تأثیر غیرمستقیم از

دیگر ،ابعاد مدیریت الکترونیک منابع انسانی از طریق

طریق ضرایب تأثیر مستقیم محاسبه میشوند .یافتهها نشان

افزایش خالقیت سازمانی میتواند موجب افزایش میزان

میدهد مدیریت الکترونیک منابع انسانی با نقش

اثربخشی شود .از آنجا که فرصتهای پژوهشی در رابطه با

میانجیگری خالقیت به میزان بر متغیر اثربخشی منابع

تأثیر مستقیم متغیرهای پژوهشی تدوینشده بود و در

انسانی تأثیر داشت .در این مدل مدیریت الکترونیک منابع

آزمون مدل مفهومی پژوهش نیز تنها ضرایب تأثیر مستقیم

انسانی بهعنوان متغیر درونزا ،اثربخشی بهعنوان متغیر

برآورد میشوند ،در نتیجه ،الزام است که ضرایب تأثیر

برونزا و خالقیت سازمانی بهعنوان متغیر میانجی در این

غیرمستقیم را از طریق رویکرد تحلیل مسیر بهصورت

تحقیق هستند.

شکل  .2خروجی مدل مدیریت الکترونیک منابع انسانی ،توسعۀ خالقیت سازمانی و اثربخشی منابع انسانی

بحث و نتیجهگیری

ضریب اثر بیشتری نسبت به توسعۀ خالقیت سازمانی بر

هدف پژوهش حاضر ارائۀ الگوی مدل ارتباطی مدیریت

اثربخشی منابع انسانی است و میتوان نتیجه گرفت که

الکترونیک منابع انسانی و توسعۀ خالقیت سازمانی با

مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش مهمتری در تبیین

اثربخشی منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری

اثربخشی سازمانی دارد .نتیجۀ تحقیق بهدستآمده با نتایج

اسالمی ایران بود نتایج نشان میدهد که رابطۀ مستقیم و

تحقیقات ( )19،9،1 ،22 ،29،28همخوانی دارد .این

معنیداری بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین وجود

محققان بر این باورند که فناوری اطالعات در همۀ

دارد .همچنین مدیریت الکترونیک منابع انسانی دارای

بخشهای سازمان رسوخ کرده است .فناوری اطالعات سبب
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شده است تا سازمانها نسبت به منابع خود بهخصوص منابع

میشود ( .)4در نهایت یافتهها حاکی از آن بود که مدیریت

انسانی دید جامع و کاملی داشته باشند .با استفاده از این

الکترونیک منابع انسانی عالوهبر ارتباط مستقیم با اثربخشی

سیستم میتوان بر میزان اختیارات کارکنان افزود و

سازمانی ،بهصورت غیرمستقیم و از طریق متغیر خالقیت

اطالعات کامل و مورد نیاز را به آنها داد تا بتوانند وظیفه یا

سازمانی میتواند با عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

کار سازمان را به بهترین نحو انجام دهند .از سوی دیگر،

رابطۀ مثبت و معناداری داشته باشد .بهطور کلی نتایج

گسترش فعالیتها و وظایف مدیران در قلمرو مدیریت منابع

تحقیق بیانگر آن است که مدیریت الکترونیک منابع انسانی

انسانی و تعامل مستمر بین این فعالیتها و لزوم

کارکنان را به انجام رفتارهایی ترغیب میکند که هم برای

طرحریزیهای هماهنگ در جذب و بهسازی مؤثر منابع

سازمان و هم برای سایر کارکنان سودمندند؛ رفتارهایی که

مهمترین منبع استراتژیک هر سازمان است.

مستقیم سازمان از آنها سود میبرد و رفتارهایی که سایر

فارسیجانی و عارفنژاد ( )1390در پژوهشی با عنوان

کارکنان از آنها بهرهمند میشوند .میتوان گفت خالقیت

«الگوی بسطیافتۀ عوامل مؤثر بر پذیرش و اثربخشی

سازمانی مکانیسمی است که از طریق آن مدیریت

مدیریت الکترونیک منابع انسانی» به این نتایج رسیدند که

الکترونیک منابع انسانی ،اثربخشی منابع انسانی را موجب

عواملی مانند جذب افراد بااستعداد و انگیزۀ کارکنان برای

میشود .با این حال نتایج نشان داد که رابطۀ مستقیم و

دستیابی به اهداف سازمانی ،امنیت شغلی و منابع سازمان

معناداری بین اثربخشی سازمانی و مدیریت الکترونیک

و اهمیت شغل از عوامل مؤثر بر پذیرش و اثربخشی مدیریت

منابع انسانی و خالقیت سازمانی وجود دارد .همچنین

الکترونیک منابع انسانی در سازمانها هستند (.)12

مدیریت الکترونیک منابع انسانی دارای ضریب اثر بیشتری

ایمانیپور و همکاران ( )1391در تحقیقی با عنوان «نقش

نسبت به توسعۀ خالقیت سازمانی بر اثربخشی منابع انسانی

مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر خالقیت» دریافتند که

است و میتوان نتیجه گرفت که مدیریت الکترونیک منابع

تکامل سریع نظامهای ارائۀ خدمات الکترونیک منابع انسانی

انسانی نقش مهمتری در تبیین اثربخشی سازمانی دارد .این

سبب شده تا اطالعات بهتر و به فرمت مناسبتری در اختیار

ممکن است به این دلیل باشد که افزایش و بهبود کارایی

کارکنان و مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند از این اطالعات

اداری و استفاده از ابعاد گوناگون فناوری به مدیران منابع

در راستای منابع انسانی بهره گیرند ( .)2محرابی و همکاران

انسانی این اجازه را میدهد تا از کارکنان کمتری استفاده

( )1391در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین خالقیت

کرده و سهم و نقش ارزشزای بیشتری در سازمانشان ایفا

کارکنان و اثربخشی سازمانی» نشان دادند بین خالقیت

کنند .در واقع با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و

کارکنان و اثربخشی رابطۀ معنیداری وجود دارد (.)15

بههمراه داشتن مطلوبیتهای مدیریت الکترونیک منابع

جمالی ( )1392در مطالعۀ خود در مورد شناسایی و بررسی

انسانی بسیار ،حامی و پشتیبان مدیریت منابع انسانی است

کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی

و از طریق این پشتیبانی به شکوفایی خالقیتها کمک

منابع انسانی دریافت که مدیریت منابع انسانی الکترونیک

میکند .از طرفی دیگر مدیریت منابع انسانی الکترونیک

امروزه در سازمانها بهکار گرفته میشود و نتایج اجرای آن

میتوانند موجب ارتقای زمینۀ سازمانی برای یادگیری

کاهش هزینهها و ایجاد فضای مثبت برای منابع انسانی در

باشند و بهتبع خالقیتها را افزایش دهند؛ بنابراین

انسانی

سازمان است و این موضوع موجب اثربخش شدن سازمان
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تأثیرگذاری بیشتر مدیریت منابع انسانی ممکن است که به

تغییر و تحولی بنیادین در آن داشت .شایان ذکر است

این دلیل بوده باشد.

سازمانها و شرکتها باید گامبهگام بهپیش روند؛ یعنی باید

در نهایت میتوان از نتایج این تحقیق به لحاظ عملی

مراحل عملیانی و ارتباطی را که جزء مراحل مدیریت

بر آموزش مهارت مدیریت الکترونیک منابع انسانی به

الکترونیک منابع انسانی است طی کنند و آن را با توجه به

مدیران برای بهبود عملکرد آنان در رفتار با کارکنان و

نوع رویکرد ،دیدگاه و فرهنگ خود در نظر بگیرند و

مواجهه با نگرشهای آنان در جهت ارتقای عملکرد استفاده

بومیسازی کنند و برای این کار از فرایند برنامهریزی درست

کرد .به لحاظ تئوری نیز میتوان به چگونه نگرشها و

و دقیق سود ببرند .در نهایت با توجه به یافتههای حاصل

رفتارهای کاری کارکنان (توسعۀ خالقیت سازمانی و

از این مدل پیشنهاد میشود مدیران چالشها و موانع

اثربخشی منابع انسانی) تحت تأثیر رفتارهای مدیریت

موجود در این راه را شناسـایی و از طریـق آمـوزش منابع

الکترونیک منابع انسانی دست یافت.

انسانی سازمان و تأمین و ارتقای دیگر امکانات موجود این

نتیجهگیری کلی این پژوهش بیانگر این است که

موانع را رفع کنند .الزمۀ این مهـم توجه و حمایت از

زمانیکه یک سازمان بهدنبال مدیریت الکترونیک منابع

پژوهشهای مشابه در این سازمان و استفاده از نتایج آن در

انسانی و حرکت بهسوی آن است ،مدیریت و کارکنان باید

برنامهریزیهای آتی است .در این زمینه پیشنهادهایی به

نقش پویایی در اجرای فعالیتهای منابع انسانی داشته

این شرح ارائه میشود :سرمایهگذاری کافی در جهت رشد

باشند .مدیریت الکترونیک منابع انسانی بهعنوان مجموعه

حرفهای کارکنان بهمنظور بهکارگیری فناوری اطالعـات و

افکار تولیدشده بهوسیلۀ مکانیسمهای سختافزاری در

ارتباطات در انجام وظایف محوله ،ایجاد سیستمهای

اختیار افراد و سازمانها قرار میگیرد و نقش عمدهای را در

الکترونیکی بهمنظور تبادل اطالعات واحدهای مختلف در

توسعۀ منابع انسانی ایفا میکند .امروزه ،ایجاد و گسترش

زمینۀ شغلی ،ارتقای زیرساختهای فناوری اطالعات و

تغییرات نوآوری در منابع انسانی از طریق مدیریت

ارتباطات در سازمان از جمله اینترنت و اینترانـت و ایجاد

الکترونیک منابع انسانی بهسهولت انجام میگیرد و سبب

نظامهای اطالعاتی با تعیین سطح دسترسی ،افزایش توانایی

توسعۀ کارکنان یک سازمان میشود .فناوری اطالعات و

و مهارت مورد نیاز کارکنان در جهت توانمندسازی آنـان در

مدیریت الکترونیک منابع انسانی در توسعۀ حرفهای،

بهکارگیری و استفاده از نظامهای اطالعات و ارتباطات در

نهادینه شدن خالقیت و تغییر و نوآوری ،افزایش تعهد،

انجام امور محوله ،بسترسازی علمی ،فرهنگی و آموزشی

افزایش شایستگی و قابلیت ،اثربخشی هزینهها و انسجام

برای آگاهی مسئوالن و کارکنان در خصوص مزایـای این

نقش مؤثری دارد و میتواند موجب ایجاد توسعۀ انسانی

فناوری ،تشویق کارکنان به بروز خالقیت و ارائۀ ایدههای نو

گردد البته تا زمانیکه دپارتمان منابع انسانی هنوز به حفظ

در خصوص بهکارگیری ایـن فناوری در حوزۀ کاری.

روشهای سنتی خود ادامه دهد ،بهسختی میتوان انتظار
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship of electronic human resource
management and organizational creativity development with the effectiveness of HR
in Sport and Youth Ministry of I.R. Iran and to design a model. The method of this
study was descriptive / correlation and applied in terms of aims. The population
included all staff of Sport and Youth Ministry in Iran in 2016 (N=901). Random
sampling method was used. The sample consisted of 269 subjects by Morgan and
Krejcie Table. Electronic human resources management questionnaire (Jamali, 2013),
effectiveness of human resources questionnaire (Nick Pour, 2011) and organizational
creativity questionnaire (Hasan Beigi, 2010) were used. The reliability of the
questionnaire was calculated by Cronbach's alpha (0.88, 0.72 and 0.81 respectively).
For data analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, factor
analysis and path analysis were used. The results of multiple correlation coefficient
showed a direct and significant relationship between the criterion variable and
predictor variables. Also, human resource management had more effect on the
effectiveness of human resources than the development of organizational creativity,
and it can be concluded that electronic human resource management plays more
important role in explaining organizational effectiveness. The managers of Sport and
Youth Ministry can not only increase staff’s perception of effectiveness but also
increase staff’s creativity which influences organizational effectiveness using
electronic human resource management.

Keywords
Effectiveness of human resources, electronic human resource management,
organizational creativity development, Sport and Youth Ministry.
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