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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :با ظهور و گسترش فناوریهای مدرن اطالعاتی ،سازمانها برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود
نیازمند داشتن نیروهای متخصص ،توانمند و شایسته هستند .هدف این پژوهش بررسی نقش آمادگی الکترونیکی در توسعه منابع
انسانی میباشد .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها؛ توصیفی از نوع پیمایشی است.
روش پژوهش :جامعه آماری پژوهش (شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز شهرستان عسلویه) حدود  400نفر بوده که با
استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماری شامل  196نفر میباشد .برای تعمیمپذیری بیشتر حدود  270پرسشنامه در بین
پاسخدهندگان توزیع شده که با نرخ برگشت  92درصد؛ تعداد  236پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و روش نمونهگیری هدفمند و غیرتصادفی است .همچنین ،روایی صوری ،محتوای و
سازه پرسشنامه با کمک اساتید و خبرگان صاحبنظر و تحلیلهای آماری مورد تأیید قرار گرفت .پایایی هر دو پرسشنامه
پژوهش از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه آمادگی الکترونیکی و توسعه منابع انسانی  0/87و  0/79محاسبه و
مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان آمادگی الکترونیکی روی توسعه منابع انسانی دارای تأثیر مثبت و معنادرای
است .همچنین مشخص گردید که آمادگی الکترونیکی بیشترین تأثیر را روی بعد توسعه اجتماعی منابع انسانی و کمترین تأثیر را
روی بعد توسعه آموزشی منابع انسانی دارد.
واژگان کلیدی :آمادگی الکترونیکی ،توسعه منابع انسانی ،توسعه فردی ،توسعه اجتماعی ،توسعه حرفهای ،توسعه سازمانی،
توسعه آموزشی.

مقدمه

وارده در جهت کسب سود را تحمل کرده و در جهت

رقابت میان شرکتهای عصر حاضر در واقع

تحقق استراتژی کسب و کار خود گام بردارد .در همین

رقابت منابع انسانی میباشد .سازمانها برای کسب

راستا ،دهه گذشته شاهد روندهای مختلفی در مدیریت

سود ،همیشه تحت فشار ارائه محصوالت جدید به

منابع انسانی بودهایم .نیروی کار به کارکنان ،کارکنان به

بازار و در نتیجه باال بردن سهم سهم بازار خود هستند

منابع اسانی و منابع انسانی به سرمایه انسانی؛ سرمایهای

(اسکولر .)1990 ،1بدون منابع انسانی با کیفیت و

که با ارزشترین سرمایه سازمان است .در این مسیر،

عملکرد مؤثر ،یک شرکت به سختی میتواند فشارهای

مدیریت توسعه منابع انسانی در حال حاضر جوهر و
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ماهیت یک استراتژی کسب و کار موفق میباشد

مبانی نظری پژوهش

(یالونگ.)2009 ،2

توسعه منابع انسانی

تغییرات شدید در عصر کنونی ،چالشها و

از زمان پیدایش اصطالح «توسعه منابع انسانی»،

فرصتهایی را برای سازمانها به وجود آورده است.

این واژه ،به طور گستردهای در زمینههای مختلف از

امروزه ظهور و گسترش فناوری مدرن اطالعاتی،

مطالعات ساختار سازمانی و اثربخشی استفاده شده

موجب بروز تحولی شگرف در مناسبات حاکم بر

است (اسلوته و همکاران2004 ،3؛ هیومنن.)2010 ،4

جامعه بشری شده و فرصتهای زیادی را در اختیار

توسعه منابع انسانی در نظر محققان مختلف ،معنای

سازمانها قرار داده است (حسینی و همکاران.)1393 ،

متفاوتی دارد .برای مثال ،ندلر و ندلر )1989(5اصطالح

فناوری اطالعات ،فرصتهای جدیدی را برای بهبود

توسعه منابع انسانی را «توسعه منابع انسانی را تجارب

بهرهوری سازمانها پدید آورده است (مقیمی و

یادگیری سازمانیافتهای که توسط کارفرمایان در یک

حسینزاده .)1392 ،فناوری اطالعات ،خمیرمایه توسعه

دوره زمانی خاص به منظور بهبود عمل کرد و رشد

منابع انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای

فردی ارائه میشود» ،تعریف کرد (تونکهنژاد و داوری،

اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز متناسب

 .)1388گراوان 6در سال  1991توسعه منابع انسانی را

با نیاز جامعه و انسانها تعیین میکند .در توسعه منابع

به عنوان مدیریت استراتژیک در توسعه آموزش و

انسانی ،همواره باید ظرفیتهای جدید انسانی را

مدیریت آموزش حرفهای مداخالت با هدف تسهیل

شناخت ،تا توسعه قابلیتها و کیفیتهای انسانی

دستیابی به اهداف سازمانی بیان میکند ،در حالی که

بهصورت یک فرآیند دائمی انجام شود .تحقق این امر

در همان زمان اطمینان کامل از بهرهبرداری دانش و

در گرو بهرهگیری از فناوری اطالعات است ،چون در

مهارت کارکنان وجود دارد (گراوان و مورلی.)2006 ،7

فرآیند فناوری اطالعات دائماً اطالعات تولید ،پردازش،

توسعه منابع انسانی به طور شفاف در کنوانسیون

توزیع و مدیریت میشود .بنابراین ،فناوری اطالعات

توسعه منابع انسانی )1975(8به سیاستها و برنامههایی

زمانی حلّال مشکالت خواهد بود که در خدمت توسعه

اشاره میکند که تمام افراد را تشویق میکند و توانمند

و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی

میسازد که براساس مبنای برابر و هیچگونه تبعیض

باهم تلفیق و به توسعه و بهرهوری منجر گردد.

قابلیتهای خود را توسعه دهند و به نفع خود و

با توجه به اهمیت دو مفهوم آمادگی سازمان در

براساس آرمانهای خود از آن استفاده کنند (اکبری و

زمینه استفاده از فناوری اطالعات و توسعه منابع انسانی

همکاران .)1392 ،توسعه مابع انسانی شامل محدوده

و نبود پژوهشی در این زمینه (خأل نظری) و نیز،

وسیعی از مسائل میشود که مدیریت منابع انسانی

اهمیت توسعه منابع انسانی و فناروی اطالعات در

میتواند تمامی این موارد را تحت تأثیر قرار دهد .در

عملیات و فرآیندهای سازمانهای امروزی در جهت

واقع ،توسعه منابع انسانی فرآیند افزایش دانش،

نیل به اهداف سازمان به صورت عملی (اهمیت

مهارتها و قابلیتهای تمام افراد جامعه است

کاربردی) ،در این پژوهش تأثیر میزان آمادگی

(هاسلیندا.)2009 ،9

الکترونیکی بر توسعه منابع انسانی در شرکتهای فعال

از ابتدای پیدایش اصطالح توسعه منابع انسانی

در حوزه نفت و گاز در شهرستان عسلویه استان بوشهر

(منسوب به نادلر 10در اوایل دهه  ،)1970حداقل دو

مورد تحلیل علمی و میدانی قرار میگیرد.

روش اصلی در نظریه سازمانی توسعه منابع انسانی
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توسعه داده شده است (سیموندس و پدرسون،11

کارشناسان و کارکنان عملیاتی؛ توجه به هر چهار بعد

 .)2006از یک طرف ،محققان بریتانیایی به دنبال

هویتبخشی ،یکپارچگی ،موفقیت و سازگاری با

یادگیری و توسعه پارادایمی هستند که تمرکز بر تقویت

محیط الزم و ضروری است .اکبری و همکاران()1392

آموزش و موضوعات توسعه دارد .از سوی دیگر،

بیان کردند که توسعه منابع انسانی یکی از راهکارهای

محققان آمریکایی تأکید بر پارادایم نتیجه و عملکرد

مؤثر افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از قابلیتها و

دارند ،که تمرکز بر توسعه کارکنان به منظور ارتقاء و

تواناییهای فردی و گروهی افراد ،به ویژه اعضای

بهبود عملکرد سازمانی دارد (طبیسی و همکاران،12

هیئت علمی ،برای دستیابی به اهداف سازمانی است.

 .)2012بخش عمدهای از رویکرد آمریکایی از طریق

ایشان مؤلفههای الزم برای توسعه منابع انسانی

تئوری توسعه سازمانی پدیدار شده و تأکید بر

(اعضای هیأت علمی) دانشکده کشاورزی ایران را

مربیگری ،توسعه نظارت و رهبری دارد (سیموندس و

مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که

پدرسون .)2006 ،13اگرچه تعاریف اولیه توسعه منابع

توسعه فردی ،فرهنگی -اجتماعی ،حرفهای ،سازمانی و

انسانی تاکید بیشتری بر فرد به جای یادگیری سازمانی

آموزشی مؤلفههای اصلی توسعه اعضای هیئت علمی

داشت (نادلر و نادلر ،)1970 ،در اواخر دهه  ،1980در

هستند .موسیخانی و همکاران( )1392در تحقیقی به

مطالعات آمریکایی ،توسعه منابع انسانی به عنوان یک

بررسی رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش با توسعه

مفهوم بسیار گستردهتر مبتنی بر عملکرد سازمانی و

منابع انسانی در آموزش عالی پرداختند .نتایج تحقیق

توانمندی ،بیان شد (سامبروگ .)2004 ،14عالوه بر این،

آنان بیانگر این است که فرآیندهای مدیریت دانش؛

رویکرد یادگیری تأکید میکند که توسعه منابع انسانی

شامل تولید دانش ،تسهیم دانش ،بکارگیری دانش و

مسئول آموزش یادگیری مرتبط با کار در سطح فردی،

ذخیره دانش با تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمان ،ساختار،

گروهی و سازمانی است .مکتب یادگیری تمایل به

استراتژی دانشی و فناوری میتواند منجر به توسعه

تشریح نقش توسعه منابع انسانی ،به عنوان یک رابط با

منابع انسانی شود.

افزایش ظرفیت فرد برای یادگیری دارد .تعریف
آرمسترانگ و بارون 15در سال  2002جامعتر از بقیه

آمادگی الکترونیکی

تعاریف میباشد .آنها بیان کردند که توسعه منابع

در جوامع امروزی ،فناوری اطالعات و ارتباطات

انسانی تمرکز بر ارائه فرصتهای یادگیری و رشد دارد

به مثابه واقعیتی بنیادین در همه سطوح ،اعم از

و از استراتژیهای کسب و کار و بهبود عملکرد

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و  ...عینیت

سازمانی ،گروهی و فردی پشتیبانی میکند و منجر به

یافته است (حسینی و حضرتی .)1390 ،پژوهشگران

تحقق آنها میشود (طبسی و همکاران.)2012 ،

بر این باورند که ظهر فناوری پیشرفته اطالعاتی و

در بررسی مفهوم توسعه منابع انسانی ،مدلهای

گسترش آن در ابعاد مختلف زندگی ،موجب بروز

مذکور به دو رویکرد حوزهای و وظیفهای تقسیم

تحولی شگرف در جامعه بشری شده است .توسعه و

میشوند .تونکهنژاد و داوری( )1388به دستهبندی

بهرهگیری روزافزون از فناوری اطالعات و ارتباطات،

توسعه منابع انسانی در چهار بعد در بین کارکنان

مستلزم آموزش و آمادگی در شبکههای اطالعاتی است

ستادی شرکت نفت ایران پرداختند .نتایج تحقیق آنان

(محسننژاد و همکاران .)1389 ،مواجه با چالشهای

مشخص نمود که برای هر سه گروه مدیران،

پیشرو در عصر اطالعات ،به آمادگی در عرصه
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اطالعات نیاز دارد .سازمانها برای سنجش میزان

میشود ،آنها روی هم رفته ،سطح توسعه زیرساخت،

آمادگی در فناوری اطالعات و مواجه با این چالشها،

ارتباط و پیوستگی ،دسترسی به اینترنت ،کاربردها و

نیازمند مفهومی برای ارزیابی آمادگی خود هستند

خدمات ،سرعت شبکه ،کیفیت دسترسی به شبکه،

(حسینی و همکاران.)1393 ،

سیاستهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،برنامههای

آمادگی الکترونیکی مفهوم نسبتاً جدیدی است که

یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و منابع انسانی،

تحت تأثیر نرخ سریع نفوذ اینترنت در جهان و

سواد کامپیوتری ،و محتوای مرتبط را میسنجد

پیشرفت چشمگیر در استفاده از فناوری اطالعات در

(حنفیزاده و همکاران .)2009 ،17مرور تعاریف قبلی

تجارت و صنعت قرار گرفته است .این مفهوم به منظور

نشان میدهد که آنها حداقل سه اشتراک ،و اشتراکات

فرآهم آوردن چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی وسعت

روشن و صریح بیشتری دارند .هر تعریف به طور

و عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته و

صریحی نیاز به رقابت را توسعه میدهد؛ یکپارچگی از

در حال توسعه در اواخر دهه  1990شکل گرفت.

تالشهای تجاری و دولتی برای بهبود و ترقی آمادگی

آمادگی الکترونیکی عبارت است از میزانی که محیط

الکترونیکی؛ و یکپارچگی از مشارکت اجتماعی در این

تجاری یک کشور برای به کارگیری فرصتهای مبتنی

فرایند ،سه نقطه مشترک یاد شده میباشند.

بر اینترنت آمادگی دارد و عوامل گستردهای ،از
زیرساختهای ارتباطاتی تا امنیت مبادالت الکترونیکی

ارتباط بین آمادگی الکترونیکی و توسعه منابع انسانی

و نیز سطح دانش جامعه ،در بر میگیرد .ارزیابی

تاکنون تحقیقی مبتنی بر دادههای تجربی ،رابطه بین

آمادگی الکترونیکی به ویژه در کشورها و مناطق در

آمادگی الکترونیکی و توسعه منابع انسانی را مورد

حال توسعه در جهان هنوز هم یک مفهوم جدید

بررسی قرار نداده است .اما ،در پژوهشهایی به

میباشد (رجبپور.)1394 ،

توصیف نظری موضوع پرداخته شده است .از جمله

آمادگی الکترونیکی را میتوان در سطوح و

این تحقیقات ،میتوان به پژوهشهای بنسون و

الیههای مختلفی ارزیابی نمود .در یک جمعبندی

همکاران ،)2002(18آراگون و بارتلت ،)2003(19گاسکو

آمادگی الکترونیکی را میتوان در چهار سطح مطرح

و همکاران ،)2004(20میشرا و اکمان ،)2010(21اونال و

نمود :سطح ملی ،سطح بین سازمانی ،سطح سازمانی و

مت )2012(22و ناراسیمها راو و سرینیواس،)2013( 23

سطح فنی (رجبپور و خسروی لقب،

.)1392

آمادگی الکترونیکی ،پیششرطهای الزم برای

موخری و همکاران ،)2014( 24مامودو و جوشی

25

( )2014و صابری و خادمی )2015(26اشاره کرد.

دولت الکترونیکی ،تجارت الکترونیکی ،و توسعه

بنسون و همکاران در مطالعه خود در مورد ارتباط

الکترونیکی است .ارزیابی آمادگی الکترونیکی یک ابزار

بین فناوری اطالعات و توسعه منابع انسانی ،بیان

ارزیابی است که توانایی کاربرد برای سنجش میزان

میکنند که یکی از ابزارهای مهم در زمینه توسعه منابع

انتشار و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات را دارد

انسانی فناوری اطالعات میباشد .در حالی که تمام

(فتحیان و همکاران .)2008 ،16توانایی تعقیب

سطوح آموزش و پرورش به وسیله فناوری آموزشی

فرصتهای خلق ارزش که با استفاده از اینترنت تسهیل

تحت تاثیر قرار گرفته است ،تکنولوژی به طور خاص

شده است .علیرغم این تنوع و گوناگونی در تعاریف

در جنبههای مختلف توسعه منابع انسانی از قبیل (بهبود

آمادگی الکترونیکی که در ابزارهای مختلف دیده

عملکرد ،تحلیل سازمانی ،مدیریت ارتباط با کارکنان،
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بررسی تأثیر آمادگی الکترونیکی بر توسعه منابع انسانی

ارزیابی ،رهبری و مدیریت تغییر سازمانی)؛ نقش

مدیریت منابع انسانی را مورد بررسی قرار

()2004

دادهاند.

وسیعی داشته است .در توسعه منابع انسانی ،آموزش و

اگرچه فناوری اطالعات در کارکردهای منابع

توسعه تا به حال بیشترین تأثیر را از فناوریهای
آموزشی و اطالعاتی پذیرفتهاند .همچنین آنان بیان

میشرا و اکمان

میکنند که آموزش رسمی کارکنان را میتوان به وسیله

()2010

انسانی از قبیل؛ کارمندیابی ،نگهداری و
توسعه کارکنان نقش چشمگیری دارد؛ اما
سازمانها از فناوری اطالعات استفاده چندانی

فناوریهای واسطه و بکارگیری این ابزارها در محل
کار استفاده کرد (بنسون و همکاران.)2002 ،
سازمانها در طول زمان ،نیازمند دانش ،مهارت و
شایستگیهای مورد نیاز برای انجام فعالیتهای کاری

نمیکنند.
اونال و مت
()2012

فناوری اطالعات در زیرسیستمهای مدیریت
منابع انسانی به ویژه در آموزش و توسعه
کارکنان نقش مهمی دارد.

خود در جهت رسیدن به اهداف سازمانی هستند .یکی

ناراسیمها راو و

رشد و گسترش فناوری اطالعات در

سرینیواس

سازمانها باعث شده است که توسعه منابع

از ابزارهای مفید در این جهت فناوری اطالعات و

()2013

انسانی با سهولیت بیشتری انجام گیرد.

ارتباطات میباشد .فناوری اطالعات به عنوان یک عامل

موخرجی و

ساختاری و ابزار تبدیل معماری سازمان ،فرآیندهای

همکاران

کسب و کار و ارتباطات ،به طور فزایندهای با مدیریت

()2014

منابع انسانی در ارتباط است .اهمیت دانش و توسعه
سرمایههای انسانی و کسب شایستگیهای جدید برای
کارکنان در سازمان الزم و ضروری است .فناوری

پیادهسازی مدیریت منابع انسانی و به
خصوص فرآیند توسعه منابع انسانی در بستر
فناوری اطالعات در شرکتهای کوچک و
متوسط با سهولت بیشتری اجرا خواهد شد.

مامودو و جوشی
()2014

بکارگیری فناوری اطالعات در سازمان کمک
شایانی به اجرای فرآیندهای مدیریت منابع
انسانی میکند.

اطالعات به متخصصان منابع انسانی کمک میکند تا

صابری و خادمی

تمام فعالیتهای مدیریت منابع انسانی را تسریع و

()2015

ارتباط مثبت و معناداری بین قابلیتهای
فناوری اطالعات و ارتقاء مهارت ،دانش و
توانایی کارکنان وجود دارد.

بهبود دهند .هر ابزار فناوری اطالعات را میتوان در
کارکردهای مختلف منابع انسانی استفاده کرد .به عنوان

پژوهشهای انجام شده در زمینه آمادگی

مثال ،طراحی و بکارگیری پایگاه های داده وب برای

الکترنیکی ،به آمادگی شهروندان ،کشورها و دولتها و

یادگیری الکترونیکی در محل کار ،تصمیمگیری و ...

سازمانها توجه کردهاند .از مطالعات انجام شده در

استفاده میشود (اونال و مت.)2012 ،

مورد آمادگی شهروندان میتوان به پژوهشهای

جدول  – 1ارتباط بین فناوری اطالعات و توسعه منابع انسانی
محقق

ارتباط

توندل

27

( ،)2001نوروزی ( )1390اشاره کرد.

سیدجوادین و همکاران ( )1389با رویکردی
استراتژیک ،به سنجش آمادگی الکترونیکی در معماری

بنسون و

بین جنیههای مختلف توسعه منابع انسانی و

همکاران

به خصوص آموزش و پرورش منابع انسانی

منابع انسانی پرداختهاند و به نوعی بین دو حوزه

()2002

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

انسانی و سازمانی ارتباط برقرار کردهاند .خداد حسینی

آراگون و بارتلت

فناوری اطالعات در توسعه آنالین منابع

و فتحی ( )1390آمادگی الکترونیکی کشورها را مورد

()2003

انسانی نقش مثبت دارد.

گاسکو و

نقش مثبت فناوری اطالعات در یادگیری

بررسی قرار دادهاند و به این نتیجه دست یافتند که

همکاران

الکترونیکی منابع انسانی و دیگر کارکردهای

آمادگی الکترونیکی کشورها ،ارتباط مثبت و معناداری
با اثربخشی فناوری اطالعات در عملکرد مالی بنگاهها
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دارد .در حوزه سازمانی نیز پژوهشهای زیادی انجام

توسعه اجتماعی ،توسعه حرفهای ،توسعه سازمانی و

شده است که میتوان به پژوهشهای (ماچوال و

توسعه آموزشی) و در آن ،پنج رابطه علّی مورد آزمون

براکل( ،)2006 ،28فتحیان( ،)2008 ،حنفیزاده و

قرار گرفته است .در این تحقیق برای سنجش آمادگی

همکاران ،)2009 ،ناصحیفر و همکاران (،)1387

الکترونیکی سازمان تالش شده است تا مدلی انتخاب

حسینی و حضرتی (( ،)1390رجبپور و همکاران،

شود که با توجه به ویژگی سازمانهای ایرای بومی

( ،)1390رجبپور )1394 ،و  ...اشاره کرد.

سازی شده باشد و همچنین با جامعنگری از مدلهای
به روز و معتبر هم استفاده کرده باشد .از اینرو ،برای
سنجش آمادگی الکترونیکی از مدل حنفیزاده و

مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مطالب مطرح شده در پیشینه تحقیق،

همکاران ( )2009استفاده شده است .متغیرهای مورد

پژوهشهای قبلی در مورد ارتباط بین فناوری اطالعات

بررسی در این مدل هفت بعد میباشد که در مدل

و توسعه منابع انسانی به ابعاد محدودی اشاره کردهاند.

مفهومی تحقیق بیان شده است.

از اینرو ،در این پژوهش ،نه تنها به ابعاد گوناگون

برای سنجش توسعه منابع انسانی نیز سعی شده

توسعه منابع انسانی پرداخته شده است؛ بلکه تأثیر

است از مدلی استفاده گردد که جنبههای مختلف

آمادگی الکترونیکی سازمان روی ابعاد مختلف توسعه

توسعه منابع انسانی را در نظر گرفته باشد؛ به همین

منابع انسانی به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته

خاطر از مدل اکبری و همکاران ( )1391که توسعه

است.

منابع انسانی را از  5جنبه و  10مؤلفه مورد بررسی قرار
داده است ،استفاده شده است.

مدل مفهومی این پژوهش بر مبنای سنجش شش
متغیر بنا شده است (آمادگی الکترونیکی ،توسعه فردی،
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شکل  – 1مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)
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بررسی تأثیر آمادگی الکترونیکی بر توسعه منابع انسانی

پنج رابطه علّی در مدل آورده شده است .به نظر

سازمانی و آموزشی) و  10مؤلفه با  22سوال و طیف

میرسد که در سازمانهایی که میزان آمادگی

لیکرت پنجتایی میباشد که از پژوهش اکبری و

الکترونیکی باالتر است ،میزان توسعه منابع انسانی در

همکاران ( )1391اقتباس شده است.

ابعاد پنجگانه (توسعه فردی ،اجتماعی ،حرفهای،

جامعه آماری پژوهش متشکل از شرکتهای فعال

سازمانی و آموزشی) هم بیشتر باشد .به بیان دیگر

نفت و گاز در شهرستان عسلویه بوده و در برگیرنده

انتظار میرود این تأثیرات یک تأثیر مثبت باشد .با

 20شرکت است .حجم نمونه در تحقیق 15 ،شرکت

توجه به موارد مطرح شده ،مدل مفهومی تحقیق در

میباشد که در هر شرکت حدود  20پرسشنامه در

شکل( )1نشان داده شده است.

اختیار مدیران ،روسا و سرپرستان و کارشناسانی قرار

فرضیههای اصلی این پژوهش عبارتند از:

گرفت که در زمینه فناوری اطالعات مسئولیت یا

 )1آمادگی الکترونیکی بر توسعه فردی منابع

تخصص داشتند .در مرحله اول تحقیق ،به منظور

انسانی اثر مثبت و معناداری دارد.
 )2آمادگی الکترونیکی بر توسعه اجتماعی منابع
انسانی اثر مثبت و معناداری دارد.
 )3آمادگی الکترونیکی بر توسعه حرفهای منابع
انسانی اثر مثبت و معناداری دارد.
 )4آمادگی الکترونیکی بر توسعه سازمانی منابع
انسانی اثر مثبت و معناداری دارد.
 )5آمادگی الکترونیکی بر توسعه آموزشی منابع
انسانی اثر مثبت و معناداری دارد.

انتخاب شرکتهای موجود از روش نمونهگیری
تصادفی استفاده شد .ولی ،در مرحله دوم؛ به دلیل عدم
وجود متخصصین در این زمینه ،نمونهگیری در بین هر
شرکت به صورت هدفمند و غیرتصادفی بوده است.
 236پرسشنامه نهایی برای تجزیه و تحلیل مورد
بررسی قرار گرفتند .برای اطمینان از روایی محتوا ،از
نظر جمعی از اساتید و متخصصان در زمینه آمادگی
الکترونیکی و توسعه منابع انسانی استفاده شد.
همچنین ،روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی و به
کمک نرمافزار  SPSSانجام گرفت .روایی سازه

روش پژوهش

مشخص نمود که روایی تمام شاخصها برای هر دو

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر

متغیر آمادگی الکترونیکی و توسعه منابع انسانی در

روش گردآوردی دادهها از نوع توصیفی -پیمایشی

سطح مطلوبی قرار دارند .به منظور پایایی پرسشنامهها

است .برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از دو

از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب

پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه اول ،سنجش

آلفای کرونباخ برای ابعاد و مؤلفههای مدل بین 72

آمادگی الکترونیکی در بردازنده هفت بعد (زیرساخت

درصد تا  92درصد محاسبه گردید؛ که مقدار آنها از 70

و دسترسی ،منابع انسانی ،توانمندسازهای دنیای

درصد باالتر است .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ

شبکهای ،کاربردهای فناوری اطالعات ،استفاده از

برای پرسشنامه آمادگی الکترونیکی  87/2درصد و

فناوری اطالعات و ارتباطات ،موانع استفاده از فناوری

برای پرسشنامه توسعه منابع انسانی  79/6درصد است

اطالعات و ارتباطات و آمادگی محیط بیرونی) با 29

که پایایی مطلوب پرسشنامه را نشان میدهد .روشهای

سؤال برگرفته از تحقیق حنفیزاده و همکاران()2009

مورد استفاده به منظور تحلیل دادهها؛ عبارتند از :آزمون
29

است .همچنین ،پرسشنامه دوم به توسعه منابع انسانی با

آزمون شاپیرو -ویلک

 5بعد اصلی (توسعه فردی ،اجتماعی ،حرفهای،

اسمیرنوف ،30آزمون رگرسیون و ضرایب معناداری به
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یا آزمون کولموگروف-
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کمک نرمافزار ایموس میباشند .مدل مفهومی پژوهش

با توجه به جدول ( ،)2جنسیت اکثریت

از طریق مدلسازی معادالت ساختاری به کمک

پاسخدهندگان با  75/42درصد مرد میباشد و گروه

نرمافزار  AMOSو  SPSSمورد آزمون قرار گرفت.

سنی اکثریت افراد نمونه در محدوده  41تا  50سال با
 49/15درصد هستند و اغلب افراد دارای سابقه  11تا

یافتههای تحقیق

 15سال و دارای تحصیالتی با مدرک کارشناسی

یافتههای توصیفی

هستند.
جدول  - 2آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
درصد

تعداد

تعداد

جنسیت

درصد

سابقه کاری

مرد

178

%75/42

کمتر از  5سال

31

%13/13

زن

58

%24/58

 5تا  10سال

64

%27/12

 11تا  15سال

93

%39/41

باالی  15سال

48

%20/34

سن
کمتر از  30سال

17

%7/21

 30تا  40سال

82

%34/74

تحصیالت

 41تا  50سال

116

%49/15

فوق دیپلم

38

%16/11

باالتر از  50سال

21

%8/90

کارشناسی

124

%52/54

کارشناسیارشد و باالتر

74

%31/35

همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد سطح

یافتههای استنباطی
جهت استفاده از روش مدلسازی معادالت

معناداری همه متغیرهای مدل در سطح اطمینان 95

ساختاری و همچنین سنجش همبستگی بین متغیرهای

درصد بیشتر از  5درصد است؛ بنابراین ،فرض صفر

پژوهش ،تعیین وضعیت توزیع دادههای آماری بسیار

مبنی بر نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای مدل

مهم میباشد .بدین منظور از آزمون شاپیرو  -ویلک یا

تأیید میشود و فرض مخالف مبنی بر نرمال نبودن

آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف استفاده میشود تا از

توزیع دادهها رد میگردد.

نرمال بودن توزیع دادهها اطمینان حاصل گردد.
جدول  - 3آزمون نرمال بودن متغیرهای مدل با استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
کولموگروف-اسمیرنوف

شاپیرو -ویلک
سطح معناداری

درجه آزادی

آماره

سطح معناداری

درجه آزادی

آماره

.060

236

.956

.051

236

.124

آمادگی الکترونیکی

.054

236

.965

.064

236

.114

توسعه فردی

.050

236

.959

.052

236

.136

توسعه اجتماعی

.068

236

.973

.058

236

.110

توسعه حرفهای

.072

236

.943

.061

236

.148

توسعه سازمانی

.076

236

.970

.054

236

.131

توسعه آموزشی
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در این مطالعه از روش مدلسازی معادالت

هستند که میزان همخوانی مدل را نشان میدهند .در

ساختاری و نرمافزار  AMOSبرای برازش کلی و

جدول( )4این شاخصها آورده شده است .معیارهای

جزئی مدل استفاده شده است .در مدلسازی معادالت

نیکویی برازش به سه دسته کلی (معیارهای مطلق،

ساختاری بین دو نوع متغیر پنهان و آشکار تمایز وجود

معیارهای افزایشی و معیارهای مقتصد) تقسیم

دارد .متغیر پنهان متغیری است که از چند متغیر دیگر

میشوند .معیارهای مطلق ،معیارهایی هستند که

به وجود میآید (قاسمی .)2010 ،31پس از رسم مدل

مشخص میسازند تا چه اندازه مدل پیشنهاد شده

در محیط نرمافزار و با استفاده از دادههای حاصل از

پژوهشگر قادر به بازتولید دادههای مشاهده شده

پرسشنامه ،مدل اولیه پژوهش آزمون گردید .در این

خواهد بود .معیارهای افزایشی ،امکان مقایسه مدل

تحقیق ،مدل مفهومی شامل  6متغییر پنهان است .این

تخمینزده شده را با سایر مدلهای جایگزین فراهم

آزمون با هدف میزان همخوانی مدل نظری با دادههای

میکنند و در نهایت معیارهای مقتصد ،برای مقایسه

تجربی انجام گرفت .معیارهای برازش ،شاخصهایی

چند مدل بکار میروند (حسینی و همکاران.)1393 ،

جدول  - 4نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری برای مدل اولیه
شاخصها
شاخصهای برازش
مطلق

شاخصهای برازش
تطبیقی

شاخصهای برازش
مقتصد

نام شاخص

اختصار

نتایج

برازش قابل قبول

سطح تحت پوشش کای اسکوئر

𝑥2

0/00

𝑃(𝑥 2 )>5%

نیکویی برازش

GFI

0/886

GF>90%

نیکویی برازش اصالح شده

AGFI

0/812

AGFI>90%

برازش هنجار نشده

)NNFI(TLI

0/847

NNFI>90%

برازش هنجار شده

NFI

0/740

NFI>90%

برازش تطبیقی

CFI

0/886

CFI>90%

برازش نسبی

RFI

0/751

RFI>90%

برازش افزایشی

IFI

0/894

IFI>90%

برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

0/551

RNFI>50%

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/058

RMSEA<10%

کای دو بهنجار شده به درجه آزادی

𝐶𝑀𝐼𝑁⁄
𝑓𝑑

1/505

بین  1تا 3

استفاده از تمامی معیارها ضروری نیست ،اما باید

وضعیت مناسبی را نسان نمیدهد؛ به این معنا که مدل

در حد امکان از معیارهای متعددی استفاده گردد.

مفهومی پژوهش با دادههای جمعآوری شده حمایت

بررسی مقدار کای دو ،درجه آزادی ،شاخص نیکویی

نمیشود .عدم پشتیبانی دادههای تجربی میتواند به دو

برازش )GFI(32یا شاخص تاکر لوئیس )TLI(33و مقدار

دلیل باشد؛ اول ،ایجاد رابطههای نادرست در مدل و

ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد (،)RMSEA

دوم ،نادیده گرفتن برخی از رابطههای ضروری در

برای ارزیابی مدل ،اطالعات الزم را فراهم میکند و

مدل ،باعث این ناهمخوانی هستند.

شاخصهای مهمی محسوب میشوند (ابارشی و

پس از بررسی مدل اولیه ،روابطی به آن اضافه شده

حسینی .)1391 ،همانطور که اطالعات جدول شماره

است .روابطی که در مدل اولیه لحاظ نشده بود در مدل

نشان میدهد ،هیچ یک از شاخصهای برازش مدل

اصالح شده بکار گرفته شد .شکل( )2مدل نهایی
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پژوهش را نشان میدهد.
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شکل -2مدل اصالح شده پژوهش

پس از انجام اصالحات در مدل ،دوباره مدل مورد

اصالحات تأیید شده است .در برازش جزئی مدل،

آزمون قرار گرفت .نتایج اجرای این مدل در جدول()5

فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرند.

نشان داده شده است .همانطور که در جدول()5

فرضیههای اصلی پژوهش مربوط به متغیرهای اصلی

مشاهده میشود ،شاخصهای برازش مدل اصالح شده

پژوهش هستند و فرضیههای فرعی همان مدلهای

وضعیت مناسبی را نشان میدهند .سطح پوشش مناسب

اندازهگیری معادله ساختاری را تشکیل میدهند.

کای دو با مقدار  25درصد (بیشتر از  5درصد)،

جدول( )5نتایج برازش جزئی مدل را نشان میدهد.

شاخص نیکویی برازش با مقدار  ،0/924شاخص

مقدار سطح معناداری در  5فرضیه پژوهش از 5

برازش هنجار نشده (شاخص تاکر لوئیس) با مقدار

درصد کمتر است ،در نتیجه فرضیههای پژوهش در

 ،0/920برازش هنجار شده با مقدار  0/931و همچنین

سطح اطمینان  95درصد با توجه به دادههای تجربی

برازش تطبیقی با مقدار  ،0/968حداقل مورد نیاز برای

مورد تأیید قرار گرفتهاند .از اینرو ،آمادگی الکترونیک

پذیرش برازش را به خود اختصاص دادهاند .ریشه

با ایجاد بستر مناسب در سازمان ،باعث افزایش توسعه

میانگین مربع خطا با مقدار  5/5درصد از حد 10

منابع انسانی در سطوح فردی ،اجتماعی ،حرفهای،

درصد کمتر است و نشان از مطلوبیت مدل در این

سازمانی و آموزشی میشود .تأیید مدل اندازهگیری

شاخص دارد .همچنین کای دو بهنجار شده از سری

حاکی از آن است که این متغیرها توانایی اندازهگیری

شاخصهای مقتصد نیز با مقدار  1/467در بازه  1تا 3

متغیر پژوهش را دارند .فرضیه آخری که در نتیجه

قرار دارد .با نگاهی به تمامی شاخصها با اطمینان

اصالح مدل به پژوهش اضافه شده است ،حاکی از این

میتوان گفت که مدل مفهومی پژوهش با انجام این

واقعیت است که زیرساختهای الکترونیکی و میزان
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دسترسی به آنها بر میزان استفاده از فناوری اطالعات و

بوده و از نظر عقلی و نظری قابل توجیه و دفاع

ارتباطات در سازمانها اثر مثبت دارد که امری بدیهی

میباشد.

جدول  - 5نتایج آزمون مدل سازی معادالت ساختاری برای مدل پیشنهادی (اصالح شده)
نام شاخص

اختصار

نتایج

برازش قابل قبول

شاخصها

سطح تحت پوشش کای اسکوئر

𝑥2

0/25

𝑃(𝑥 2 )>5%

نیکویی برازش

GFI

0/924

GF>90%

نیکویی برازش اصالح شده

AGFI

0/913

AGFI>90%

برازش هنجار نشده

)NNFI(TLI

0/920

NNFI>90%

برازش هنجار شده

NFI

0/931

NFI>90%

برازش تطبیقی

CFI

0/968

CFI>90%

برازش نسبی

RFI

0/919

RFI>90%

برازش افزایشی

IFI

0/972

IFI>90%

برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

0/52

RNFI>50%

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/055

RMSEA<10%

کای دو بهنجار شده به درجه آزادی

𝐶𝑀𝐼𝑁⁄
𝑓𝑑

1/467

بین  1تا 3

شاخصهای برازش
مطلق

شاخصهای برازش
تطبیقی

شاخصهای برازش
مقتصد

***:مقدار سطح معناداری کمتر از 0/001
جدول  - 6معناداری ضرایب تأثیر برآورد شده در مدل نهایی اصالح شده تحقیق
خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معناداری

1/144

0/308

4/215

***

تأیید

0/361

4/445

***

تأیید

4/202

***

تأیید

***

تأیید
تأیید

فرضیه

رابطه بررسی شده

اول

آمادگی الکترونیکی

توسعه فردی

دوم

آمادگی الکترونیکی

توسعه اجتماعی

1/605

سوم

آمادگی الکترونیکی

توسعه حرفهای

1/500

0/357

چهارم

آمادگی الکترونیکی

توسعه سازمانی

0/843

0/250

3/367

پنجم

آمادگی الکترونیکی

توسعه آموزشی

1/036

0/313

3/313

***

1/358

0/319

4/341

***

تأیید

0/861

0/307

2/804

0/005

تأیید

توانمندسازهای دنیای شبکهای

0/673

0/254

2/654

0/008

تأیید

IT

1/634

0/352

4/644

***

تأیید

ICT

0/583

0/254

2/295

0/022

تأیید

ICT

-0/368

0/495

-1/584

0/028

تأیید

1/000

تأیید

مدل توسعه

توسعه فردی

توانمندیهای شخصی

1/000

تأیید

فردی

توسعه فردی

روحیه خودآموزی

1/518

آمادگی الکترونیکی
مدل
اندازهگیری
آمادگی
الکترونیکی

آمادگی الکترونیکی
آمادگی الکترونیکی

برآورد

زیرساخت و دسترسی
منابع انسانی

آمادگی الکترونیکی

کاربردهای

آمادگی الکترونیکی

استفاده از

آمادگی الکترونیکی

موانع استفاده از

آمادگی الکترونیکی

آمادگی محیط بیرونی

مدل توسعه

توسعه اجتماعی

فعالیتهای تیمی

1/000

اجتماعی

توسعه اجتماعی

فرهنگسازی

1/018

مدل توسعه

توسعه حرفهای

فرصتهای مطالعاتی

1/000

حرفهای

توسعه حرفهای

سمینارهای علمی

0/915

0/398

5/543

***

نتیجه

تأیید
تأیید

0/150

6/771

***

تأیید
تأیید

0/182
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فرضیه

رابطه بررسی شده

برآورد

مدل توسعه

توسعه سازمانی

ارزشیابی مستمر

1/000

سازمانی

توسعه سازمانی

مدیریت مشارکتی

1/991

مدل توسعه

توسعه آموزشی

نیازسنجی آموزشی

1/000

آموزشی

توسعه آموزشی

آموزش مستمر

روابط جدید

زیرساخت و دسترسی

استفاده از

ICT

خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معناداری

نتیجه
تأیید

0/457

4/359

***

تأیید
تأیید

0/864

0/162

4/674

***

تأیید

0/642

0/296

3/224

***

تأیید

استفاده شده است و این تحقیقات با همدیگر در یک

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایی اثر آمادگی

مدل منسجم مورد آزمون قرار گرفتهاند.

الکترونیکی بر توسعه منابع انسانی در بین شرکتهای

نتایج پژوهش نشان میدهد ،شرکتهایی که از

فعال در حوزه نفت و گاز در شهرستان عسلویه استان

آمادگی الکترونیکی بیشتری برخوردارند ،میزان توسعه

بوشهر انجام شده است .دادههای گردآوری شده از

فردی در آنها بیشتر است (تأیید فرضیه اول) .به بیان

شرکتهای مورد بررسی ،نشان میدهند که شرکتهای

دیگر ،با افزایش آمادگی شرکت در استفاده از فناوری

مورد نظر در توسعه منابع انسانی نمره باالیی دارند؛

اطالعات

(شامل

مؤلفههای توانمندیهای شخصی و آموزش مستمر

توانمندیهای شخص و روحیه خودآموزی) افزایش

نسبت به بقیه مؤلفهها از وضعیت بهتری برخوردارند.

مییابد .همچنین ،با افزایش آمادگی شرکت در استفاده

همچنین ،مؤلفههای فرهنگسازی و سمینارهای علمی

از فناوری اطالعات و ارتباطات ،میزان توسعه

نیز نسبت به بقیه مؤلفهها وضعیت مناسبی ندارند .از

اجتماعی ،حرفهای ،سازمانی و آموزشی در شرکت

حیث متغیر آمادگی الکترونیکی ،آمادگی منابع انسانی و

افزایش مییابد (تأیید فرضیههای دوم ،سوم ،چهارم و

آمادگی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به

پنجم) .به بیان دیگر ،با افزایش آمادگی الکترونیکی

ترتیب با میانگین  3/662و  3/237نسبت به سایر ابعاد

شرکت ،توسعه منابع انسانی (شامل فعالیتهای تیمی،

در حد باالتری است .اما ،ابعاد توانمندسازهای دنیای

فرهنگسازی ،فرصتهای مطالعاتی ،سمینارهای علمی،

شبکهای ،موانع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

ارزشیابی مستمر ،مدیریت مشارکتی ،نیازسنجی

و آمادگی محیط بیرونی با میانگین کمتر از  3در

آموزشی و آموزش مستمر) نیز افزایش مییابد .عالوه

وضعیت مناسبی قرار ندارند.

بر این ،مدلهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش نیز

تحقیقات پیشین مبتنی بر دادههای تجربی ،تأثیر
متغیر آمادگی الکترونیکی بر متغیر توسعه منابع انسانی

و

ارتباطات،

توسعه

فردی

مورد تأیید قرار گرفتند (مدل اندازهگیری متغیرهای
آمادگی الکترونیکی و مدل توسعه منابع انسانی).

را مورد آزمون و بررسی قرار ندادهاند و خمیرمایه

نتایج این پژوهش با مبانی مفهومی پژوهشهای

نظری و نوآوری این پژوهش ،مبتنی بر این خأل نظری

بنسون و همکاران ( ،)2002آراگون و بارتلت (،)2003

صورت گرفته است .عالوه بر آن ،در این پژوهش ،از

گاسگو و همکاران ( ،)2004میشرا و اکمان (،)2010

پژوهشهای حنفیزاده و همکاران( ،)2009اکبری و

اونال و ممت ( )2012و ناراسیمها راو و سرینیواس

همکاران( )1391و رجبپور و همکاران()1390

( )2013در مورد ارتباط بین فناوری اطالعات و
ارتباطات و توسعه منابع انسانی ،همخوانی دارد .البته
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شایان ذکر است که در این پژوهشها ،فقط مبانی

برای انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه و مقوله

نظری و مفهومی مطرح شده از دادههای تجربی استفاده

پیشنهاد میشود ،ارتباط بین استراتژی فناوری اطالعات

نشده است .در پژوهش حاضر ،نه تنها به ابعاد

شرکت و استراتژی توسعه منابع انسانی مورد بررسی

گوناگون توسعه منابع انسانی پرداخته شده است؛ بلکه

قرار گیرد .به دیگر سخن ،به این پرسش پرداخته شود

آمادگی الکترونیکی نیز در شرکتها مورد بررسی قرار

که برای هر کدام از استراتژیهای فناوری اطالعات و

گرفت و مشخص شد ،میزان آمادگی شرکتها در

ارتباطات ،شرکت چه استراتژیای برای توسعه منابع

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات دارای تأثیر

انسانی خود اتخاذ نماید؟ یکی دیگر از موضوعاتی که

مثبت و معناداری بر میزان توسعه منابع انسانی در

میتواند به تکمیل بیشتر این پژوهش کمک کند،

حوزههای فردی ،اجتماعی ،حرفهای ،سازمانی و

افزدون دیگر زیرفرآیندهای مدیریت منابع انسانی در

آموزشی است.

کنار زیرفرآیند توسعه منابع انسانی است تا تأثیر
همزمان فناوری اطالعات و ارتباطات روی آنها مورد
بررسی علمی قرار گیرد .عالوه بر آن ،با توجه به اینکه

پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش ،می

این تحقیق در شرکتهای فعال در زمینه نفت و گاز در

توان پیشنهادهایی را برای شرکتها ارائه کرد .با تکیه

شهرستان عسلویه انجام پذیرفته است ،میتوان در

بر نتایج پژهش و مبتنی بر تأیید فرضیهها ،پیشنهاد

پژوهشی دیگر این مقوله در سطحی فراتر از

میشود که شرکتها برای توسعه منابع انسانی خود به

شرکتهای نفت و گاز ،یا در سازمانهای خصوصی و

سمت فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی و ایجاد

دولتی و یا حتی فراتر از یک استان انجام گیرد و

بسترهای فناوری اطالعاتی حرکت کنند؛ زیرا

وضعیت سواالت تحقیق و فرضیهها مورد بررسی قرار

شرکتهای با آمادگی بیشتر در زمینه فناوری اطالعات

گیرند.

و ارتباطات ،وضعیت بهتری را در مؤلفههای مختلف

این پژوهش به مانند هر پژوهش دیگری دارای

توسعه منابع انسانی تجربه کردهاند .افزون بر آن ،در

محدودیتهایی بوده است .محدود بودن پژوهش به

این پژوهش با استفاده از تحقیقات قبلی ،ابزاری برای

شرکتهای فعال نفت و گاز در یک شهرستان خاص

سنجش آمادگی الکترونیکی و مدیریت توسعه منابع

از استان بوشهر؛ همکاری اندک برخی از شرکتها به

انسانی معرفی شده است .شرکتها میتوانند از این

علت حساسیت اطالعاتی شرکت؛ بازه زمانی کم برای

ابزار برای سنجش وضعیت خود در این متغیرها به

انجام تحقیق؛ از جمله محدودیتهایی بوده است که

صورت دورهای و مقطعی استفاده کنند و پیشرفت خود

میتوان به آنها اشاره کرد .محدودیت دیگر مربوط به

را در این زمینه بسنجند .شرکتها با تمرکز بر هفت

مدلیابی معدالت ساختاری است ،به این معنا که حتی

حوزه آمادگی الکترونیکی مطرح شده در پژوهش،

اگر یک مدل با دادهها برازش داشته باشد ،هنوز ممکن

میتوانند وضعیت آمادگی الکترونیک خود را بهبود

است مدلهای دیگری وجود داشته باشد که با این

دهند و از این طریق بستری مناسب برای توسعه منابع

دادهها برازش داشته باشد .بنابراین ،درحالیکه برازش

انسانی فراهم آورند و به نحوی شایسته به مدیریت

مدل ساختاری ،آن مدل را تأیید میکند؛ هرگز ثابت

توسعه منابع انسانی خود در حوزههای (فردی،

نمیکند که آن مدل تنها مدل معتبر است.

اجتماعی ،حرفهای ،سازمانی و آموزشی) بپردازند.
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