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بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری کارکنان
با نقش میانجی کارکردهای مدیریت منابع انسانی و خالقیت کارکنان در
شرکتهای دارویی

چکیده

علی امینی0

مقدمه :در این پژوهش به بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری کارکنان با نقش میانجی
کارکردهای مدیریت منابع انسانی و خالقیت کارکنان پرداخته شده است .سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی مجموعهای از ابزارها
است که مدیران را قادر میسازد تا با پیادهسازی کارکردها و وظایف مدیریت منابع انسانی و با بهرهگیری از منابع انسانی سازمان،
هدفهای سازمان را محقق و میزان دستیابی در رسیدن به اهداف را مشخص نمایند.
روش پژوهش :این پژوهش از نوع توصیفی-علی و جامعه آماری آن کلیه شرکتهای ایرانی در ششمین نمایشگاه ایران فارما در
سال  0011است .در این پژوهش با ارائه یک مدل مفهومی و پیشنهاد فرضیات مرتبط با آن در جامعه مورد مطالعه ،نظرات  090نفر
از کارکنان شرکتهای دارویی مورد بررسی قرار گرفت و دادههای جمعآوری شده توسط نرمافزار  Smart-PLSتحلیل شد.
یافتهها :بر اساس نتایج این تحقیق ،سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،تأثیری مثبت ( )β=1/100و معنیدار ( )t=7/029بر
ظرفیت نوآوری کارکنان در شرکتهای دارویی داشت .عالوه بر آن متغیرهای کارکردهای مدیریت منابع انسانی و خالقیت کارکنان
به ترتیب با ضریب تأثیر  1/219و  ،1/181در رابطه بین سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و ظرفیت نوآوری کارکنان ،نقش
میانجیگری ایفا میکنند.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که بکارگیری سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،ظرفیت نوآوری کارکنان را در این شرکتها بهبود
می بخشد .عالوه بر آن نقش میانجی کارکردهای مدیریت منابع انسانی و خالقیت کارکنان در رابطه میان بکارگیری سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی و ظرفیت نوآوری کارکنان نیز مورد تأیید قرار گرفت.
کلید واژهها :سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،کارکردهای مدیریت منابع انسانی ،خالقیت ،نوآوری.

 -0کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،کارشناس منابع انسانی ،شرکت پدیده شیمی جم ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
amini2667@gmail.com
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بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی

مقدمه
امروزه سرعت تغییر و تحوالت بیش از پیش زیاد شده
و پیشبینی آن سخت گردیده است ،چنانکه خالقیت و
نوآوری به عنوان یک اصل اساسی در بقای سازمانها
محسوب میشود[ .]0افزایش اهمیت نوآوری و توجه
سازمانها به این موضوع و همچنین تغییرات سریع
محیطی ،باعث شده است که انطباق سازمانها نسبت
به پاسخگویی به این تغییرات به مراتب کمتر باشد .در
چنین محیطی ،فرصتها و تهدیدها به سرعت پیش
روی سازمانها قرار میگیرند ،زیرا نوآوری سبب
میشود تغییری حاصل شود که میتواند فرصتی را
برای سازمانها ایجاد کند[ .]2از سویی دیگر ،افزایش
فشارهای محیط رقابتی ،جهانیسازی و تغییرات ایجاد
شده در فعالیتهای سازمانی ،سازمانها را ناچار ساخته
است تا فرآیندها ،سیستمها ،فناوری و خدمات خود را به
طور مداوم متحول سازند .در واقع سازمانها برای زنده
ماندن و گریز از مرگ و دستیابی و انطباق با محیط
ناپایدار به تحول و نوآوری روی آورند .چرا که مسائل
امروز سازمانها با راهحلهای دیروز حشدنی نیست و
شرایط محیطی به طور جدی پیچیده ،پویا و نامطمئن
گردیده به طوری که سازمانها ،دیگر نمیتوانند بدون
نوآوری حیات بلندمدت خود را تضمین نمایند[ .]3از
اینرو نوآوری و تولید افکار و اندیشههای جدید و
بکارگیری آنها توسط افراد سازمانی نیز از اهمیت
باالیی برخوردار است .در چنین شرایطی ،تنها
سازمانهایی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که
عملکرد خود را در رقابتهای مهم سازمانی همچون
نوآوری تقویت نمایند[ .]2بر همین اساس باید عوامل
مؤثر بر خالقیت و نوآوری را شناسایی کرد.
پژوهشهای متعددی پیرامون تأثیر سیستمهای
اطالعاتی ،خصوصاً سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
( )HRISبر روی نوآوری انجام شده است.
سیستمهای اطالعاتی ،زیرساختی را فراهم میکنند که
به کاربران خود اجازه دسترسی به اطالعاتی همچون
تولید ،امور مالی ،منابع انسانی و  ...را میدهند و
همچنین اجازه به اشتراکگذاری اطالعات را فراهم
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میآورند[ .]0این سیستمها میتوانند مزایای رقابتی را
برای سازمانها فراهم نمایند[ .]1از آنجایی که
رقابتپذیری در زمینه دانش و ارتباطات افزایش یافته
است ،اکنون سرمایه انسانی به عنوان یک منبع اصلی
مزیت رقابتی محسوب میشود .سرمایه انسانی زمینه
توسعه و موفقیت سازمان را فراهم میکند[ .]6بکر
( ،)2112سرمایه انسانی را به عنوان دانش ،مهارتها و
خالقیت تعریف میکند[ .]7سرمایه انسانی ،یک عامل
حیاتی برای موفقیت سازمان و نوآوری سازمانی است،
از سوی دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد،
ظرفیت یادگیری کارکنان باالتر خواهد رفت .این
موضوع سبب میشود که ظرفیت نوآورانه کارکنان
بهبود یابد[ .]8,0برای حفظ و توسعه این سرمایه انسانی
ارزشمند ،مدیران سازمان باید توجه خاصی به عملکرد
منابع انسانی داشته باشند .با دستیابی به سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی ،این امر آسان میشود .در
ادبیات ،انواع نوآوریهای فناورانه استفاده شده در حوزه
منابع انسانی به سه بخش کلی تقسیم میشوند که
عبارتند از منابع انسانی الکترونیک (،)E-HR
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ( )HRISو
گروههای منابع انسانی مجازی (.]9[)VHR
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،نقش بسزایی را در
مدرنسازی و توسعه عملکرد نیروی انسانی ایفا
میکنند[ .]0با استفاده از سیستمهای اطالعاتی منابع
انسانی ،کارکنان قادر خواهند بود تا امور خود را با سطح
دقت ،دسترسی و سرعت باالتری انجام دهند .از اینرو
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،یک عامل مهم
برای موفقیت عملکرد نیروی انسانی به شمار
میآید[ .]01لنگتیک هال و استیو ( )2113در پژوهش
خود ،مزایای سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی را
سرعت پاسخگویی ،دسترسی آسان به اطالعات ،کارایی
مدیریتی باال ،گزارشگیری و تصمیمگیری اثربخش
معرفی میکنند[ .]00از جمله مزایای دیگر سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی میتوان به تأثیرگذاری بر
مدیریت استراتژیک و عملیاتی منابع انسانی[،]02
توسعه پایدار از طریق کاهش شدید مصرف کاغذ[،]03

علی امینی

پشتیبانی از تصمیمات راهبردی مدیران[ ،]00بهبود و
ارتقای عملکرد فردی کارکنان[ ]07-01و خالقیتهای
فردی کارکنان[ ]07اشاره کرد .اطالعات استخراج شده
از سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،میزان تردید را
کاهش میدهند ،شکاف میان پیشبینی و عمل را به
حداقل میرسانند و دادههایی را حاصل میکنند که
مبنای تصمیمگیری است .این موضوع بیانگر آن است
که سازمانهای امروزی در زمینه سرمایه انسانی،
سرمایهگذاری میکنند تا شایستگیهای سازمانی را
توسعه دهند و پایداری و بقای خود را تضمین نمایند .از
اینرو میتوان گفت عملکرد منابع انسانی ،معیارهای
موفقیت سازمانی را در یک اقتصاد دانشمحور تغییر
میدهد[ .]08بنابراین سیستمهای اطالعاتی منابع
انسانی به یک عامل کلیدی برای تمامی سازمانها
تبدیل شده است[.]0
از طرفی دیگر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی به
متخصصان منابع انسانی این امکان را میدهند تا به
یک بازیگر استراتژیک در سازمان تبدیل شوند .با
افزایش قابلیتها و مقرون به صرفه بودن سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی ،این سیستمها به طور گسترده و
به اشکال مختلفی در سازمانها مورد استفاده قرار
گرفتهاند .سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی سبب شده
است که واحد منابع انسانی برای یک سازمان ارزش
افزوده ایجاد کند[ .]09از اینرو سازمانها برای افزایش
اثربخشی مدیریت منابع انسانی ،به سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی وابسته شدهاند و مدیریت منابع
انسانی در سازمان نیاز به اطالعات دقیق و به هنگام در
خصوص کارکنان و ویژگیهای آنان دارد که این
اطالعات از طریق سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
میتواند در اختیار قرار گیرد[ .]21طراحی و بکارگیری
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و بهبود ظرفیت
نوآورانه فردی احتماالً متأثر از کارکنان خود سازمان
است .کارکنان سازمان نقش مهمی در موفقیت
پروژههای سازمانی و سیستمهای اطالعاتی منابع
انسانی ایفا میکنند .همچنین در نتیجه پذیرش و
استفاده از سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،خالقیت
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کارکنان تسهیل میَشود .این موضوع خود سبب ارتقای
ظرفیت نوآورانه کارکنان سازمان میگردد[ .]0به طور
خالصه پژوهشگران مختلف ،سودمند بودن سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی را مورد اشاره قرار دادهاند و
مزایای متعددی را برای آن بر شمردهاند.
با وجود فعالیت برندهای متعدد صنایع دارویی و وابسته
در ایران و حتی در کشورهای منطقه و تعدد شعبات
پخش و توزیع در کشور ،مشخص است که محیط بازار
این صنعت از نظر منابع انسانی نیز به شدت رقابتی و
نامطمئن شده است .در این میان وجود سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی به دلیل گردش زیاد نیروی
انسانی ،برنامهریزی و تأمین نیروی انسانی ،به
اشتراکگذاری دانش و اطالعات ،ارزیابی عملکرد و ،...
امری حیاتی در بقای شرکت ،در بازار به شدت رقابتی
منابع انسانی در این صنعت است .با این وجود
پژوهشهای بسیار کمی ،موضوع تأثیرگذاری
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی در صنایع دارویی و
تأثیر آن بر ظرفیت نوآوری کارکنان را بررسی کردهاند.
نقش و اهمیت سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی به
عنوان محرکی برای افزایش عملکرد کارکنان
شرکتهای دارویی مورد مطالعه در این پژوهش ،توسط
مدیران و کارکنان آنان پذیرفته شده و به دلیل ارتباط
این سیستمها با عملکرد سازمان ،از استقرار و
پیادهسازی آن در سازمان بهره بردهاند .در این پژوهش
ما به بررسی نقش سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
بر ظرفیت نوآوری کارکنان از طریق نقش میانجی
کارکردهای مدیریت منابع انسانی و خالقیت کارکنان
در شرکتهای دارویی میپردازیم.
 مفهوم سیستمهای اطالعاتی منابع انسانیسیستمهای اطالعاتی منابع انسانی یکی از
زیرسیستمهای اطالعاتی مانند سیستم اطالعات
حسابداری و مالی ،تولید ،فروش و غیره به شمار میآید.
اجزای سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی عبارتند از
دادههای ورودی ،دادههای خروجی و تعمیر و
نگهداری[ .]20سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی با
تمرکز بر وظایف و اقدامات منابع انسانی سازمان[،]22

بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی

قادر است با استفاده از پایگاههای داده در رابطه با
نیروی انسانی سازمان ،اطالعات مورد نیاز به منظور
تصمیمگیری مدیران در رابطه با مدیریت منابع انسانی
سازمان را فراهم آورد[ .]21تعاریف مختلفی درباره
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی توسط پژوهشگران
مختلف ارائه شده است .مهدوی و عاشوری (،)2100
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی را مجموعهای از
ابزارها جهت مدیریت میدانند که مدیران را توانا
میسازد تا با بهرهگیری از منابع انسانی سازمان،
هدفهای سازمان را محقق و میزان دستیابی در
رسیدن به اهداف را مشخص نمایند[ .]23تاننبوم،
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی را به عنوان ابزاری
تعریف کرده است که برای دستیابی ،ذخیره،
دستکاری ،تحلیل ،اصالح و توزیع اطالعات در مورد
منابع انسانی سازمان به کار میرود .دسلر نیز
سیستمهای منابع انسانی را سیستمی برای گردآوری،
پردازش ،ذخیره و انتشار اطالعات به منظور پشتیبانی از
تصمیم ،هماهنگسازی ،کنترل ،تحلیل و آشکارسازی
فعالیتها و وظایف مدیریت منابع انسانی سازمان
میداند[.]21
پیادهسازی و اجرای سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
در یک واحد منابع انسانی منجر به خودکارسازی امور و
وظایف روتین عملکرد کارکنان ،کاهش زمان اجرای
درخواستها ،افزایش کارایی عملیات و بهبود کیفیت
خدمات منابع انسانی میشود و سبب توسعه بهرهوری و
دانش کارکنان سازمان میگردد[ .]0سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی امکان کاهش هزینهها را با کم
کردن تعداد کارکنان و میزان استفاده از کاغذ فراهم
کرده است .از سوی دیگر ،این سیستمها موجب بهبود
برنامههای توسعه و برنامهریزیهای سازمان شدهاند و
ارتباط میان کارکنان را با ایجاد مسیرهای مدیریت
دانش ارتقا دادهاند .همچنین با استفاده از این سیستمها
این فرصت فراهم شده است تا عملکرد سازمانی بهبود
یابد ،ارتباط میان مدیریت ارشد و کارکنان تسهیل شود
و اطالعات مبنا برای فرآیندهای تصمیمگیری در
سازمان حاصل گردد[ .]26,21,20,08,9عالوه بر این،
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استفاده مداوم از این ابزار ،منابع انسانی را قادر میسازد
تا عملیات روزانه خود را کاهش دهد و با این کار بر
تصمیمات راهبردی متمرکز گردد[ .]21,00از اینرو،
اطالعات تولید شده در سیستم به عنوان یک مبنا برای
تصمیمگیری راهبردی محسوب خواهند شد[ .]00در
این بین ،ادبیات پژوهش بطور کلی تأکید خاصی بر
نقش سیستمهای اطالعات و فناوری اطالعات برای
توسعه عملکرد کارکنان داشته[ ]26و بر توسعه ظرفیت
نوآوری آنها نیز تأکید کرده است[.]27
 مفهوم خالقیت و نوآوری و ظرفیت نوآوریکارکنان
خالقیت و نوآوری از عوامل اصلی موفقیت برای
سازمانهای امروزی است .بر اساس ادبیات این حوزه
مشخص کردن مرزهای خالقیت و نوآوری دشوار و غیر
واضح است .خالقیت و نوآوری مفاهیم نزدیک و
ظریفی هستند که هر کدام شامل تعدادی از فرآیندهای
متمایز اما مرتبط با یکدیگر میباشند که منجر به نتایج
متمایز اما اغلب مرتبط با یکدیگر میَشوند .خالقیت
مربوط به فرآیندهای شناختی و رفتاری است که هنگام
تالش برای ایجاد ایدههای جدید به کار برده میشود.
نوآوری مربوط به فرآیندهایی است که هنگام تالش
برای اجرای ایدههای جدید به کار برده میشود[ .]2در
تعاریف مختلفی که از نوآوری ارائه شده است ،وجه
مشترک آنها تازگی و جدید بودن تغییری است که به
خلق ارزش منجر میشود .بیشتر تعاریف مربوط به
نوآوری ،متأثر از تعریف شومپیتر است که نوآوری را
فرآیند استقرار کارکردهای نو در تولید میداند[.]28
خالقیت و نوآوری کارکنان اولین گام در فرآیند نوآوری
است .از اینرو تمایل و ظرفیت کارکنان برای نوآور
بودن ،خود سبب بروز ایدههای نوآورانه میشود .ظرفیت
نوآوری کارکنان را میتوان یک فرآیند عاطفی و
شناختی متناسب با خالقیت کارکنان دانست[ .]0طبق
نظر اقبال ( ،)2100خالقیت یا نوآوری فردی را میتوان
به صورت ایدههای جدید و مفید ،فرآیندها یا
محصوالت پیشنهادی از سوی کارکنان تعریف کرد که
یک نیاز اساسی از سازمان را برطرف میکند[ .]29در
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همین راستا برجوسن و همکاران ( ،)2100اظهار داشتند
که سازمانها باید به طور پیوسته از نیازهای حیاتی
توسعه ظرفیت نوآوری کارکنان آگاه باشند و توسعه
ظرفیت نوآوری نیاز به مشارکت فراگیر مدیران دارد.
همچنین باید سیاستهای متناسب نیز ارائه گردد[.]31
 کارکردهای مدیریت منابع انسانیکارکردهای مدیریت منابع انسانی شامل وظایف و
فعالیتهایی است که مدیریت منابع انسانی سازمان
جهت اداره نیروهای انسانی خود به کار میبرد.
کارکردهای مدیریت منابع انسانی میتواند در یک
زمینه و یا در همه زمینههای منابع انسانی مطرح شود و
از اینرو کارکردهای متعددی برای مدیریت منابع انسانی
توسط محققین مختلف مورد اشاره قرار گرفته است[.]2
در بیشتر پژوهشهای انجام شده در مورد کارکردهای
مدیریت منابع انسانی اتفاق نظر وجود دارد و تفاوتهای
موجود به دلیل گسترش نقش منابع انسانی در
سازمانها و توسعه آن است .همچنین تفاوت سازمانها
نسبت به یکدیگر و متفاوت بودن فضای برونسازمانی
و درونسازمانی در طی زمان ،از دیگر مواردی است که
سبب اختالف نظرهایی در مورد کارکردهای مدیریت
منابع انسانی است .در مدل راهبردی منابع انسانی به
کارکردهایی همچون جذب و بکارگماری ،آموزش و
پرورش ،انگیزش و نگهداری اشاره شده است[.]30
ریموند ( ، )2101کارکردهای مدیریت منابع انسانی را
در قالب شش عنوان تحلیل و طراحی شغل ،کارمندیابی
و انتخاب ،آموزش و بهسازی مدیریت عملکرد ،ساختار
پرداخت ،مشوقها و مزایا و روابط کار تقسیمبندی کرده
است[ .]32چن و هانگ ( ،)2119به کارکردهای
آموزش ،پاداش خدمت ،ارزیابی عملکرد ،تأمین منابع
انسانی و مشارکت کارکنان اشاره کرده است[ .]33در
این پژوهش از کارکردهای معرفی شده توسط چن و
هانگ ( )2119استفاده شده است .آموزش به معنای
افزایش تواناییهای تخصصی و مهارت کارکنان در
انجام وظایف محوله و به فعل در آوردن پارهای از
تواناییهای بالقوه است که به منظور ایجاد یک سازمان
یادگیرنده و تولیدکننده فکر به کار میرود .جبران
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خدمت ،طراحی کلیه مزایای مالی و غیرمالی متناسب
شرایط درون و برون سازمان برای کارکنان تعریف
میگردد .ارزیابی عملکرد یعنی سنجش سیستماتیک و
منظم فعالیتهای کارکنان در رابطه با نحوه انجام
وظایف آنها در مشاغل خود و تعیین ظرفیت موجود در
کارکنان جهت رشد و بهبود .کارمندیابی عبارت است از
تأمین منابع انسانی سازمان در راستای اهداف و
راهبردهای سازمان و شناسایی فرصتها و تهدیدهای
محیط برونسازمانی و تعیین نقاط قوت و ضعف و
قابلیتهای محوری منابع موجود .مشارکت کارکنان به
معنای مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و استفاده از
نظرات و پیشنهادهای آنها برای بهبود و توسعه
سازمان است[.]32
فرضیه  .0سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و ظرفیت
نوآوری کارکنان
مطالعات مختلفی ماهیت رابطه میان سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی و نوآوری را مطرح کردهاند.
گوردون ،طرفدار ،کوک ،ماکسیموکسی و روگوویتز
( )2118و بن موسا و ال اربی ( )2121به این موضوع
اشاره کردهاند که استفاده از ابزارها و برنامههای فناوری
اطالعات و سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،کارایی
عملیاتی را بهبود میبخشد و تقویت مینماید و سبب
نوآوری میشود[ .]30,0از سوی دیگر بر اساس دیدگاه
این محققان ،ابزارهای مورد نظر امکان اشتراکگذاری
و انتقال دانش را فراهم میسازند .از سوی دیگر ،به
عنوان نتیجه ،این دانش به افراد کمک میکند تا
ایدههایی را در شرکت ارائه نمایند که خالقانه بوده و
بطور بالقوه کاربردی هستند .بطور مشابه ،کوتایشات و
همکارانش ( )2102اثر مستقیم و معنادار پیادهسازی
سیستمهای برنامهریزی منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
در شرکتهای مخابراتی در کشور اردن را بررسی و
تأیید کردند[ .]27در پژوهشی دیگر ،اولدام و داسیلوا
( )2103مدعی بودند که فناوریهای دیجیتالی و
اطالعاتی میتوانند ظرفیت نوآوری افراد و سازمانها را
بهبود بخشند و ارتقا دهند .بر اساس دیدگاه آنها،
فناوریهای دیجیتالی ،شرایط الزم را برای کارکنان

بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی

فراهم میسازند تا کار خود را تکمیل کرده و ایدههای
خالقانه ارائه دهند .آنان اظهار داشتند که دسترسی آنی
به اطالعات جدید ،رویکردها و ایدههای جدید را برای
کارمند فراهم میسازد[ .]07عالوه بر این ،برنامههای
رایانهای موجب ارتقای خالقیت فردی میشوند.
همچنین بن موسا و ال اربی ( )2121به تأثیر
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر قابلیت نوآوری
فردی در شرکتهای تونسی پرداختند و نقش معنادار
این سیستمها بر قابلیت نوآوری کارکنان را تأیید
کردند[ .]0با توجه به مطالب مطرح شده ،فرضیه زیر
بیان میگردد:
فرضیه  :0سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر
ظرفیت نوآوری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  .2سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و
کارکردهای مدیریت منابع انسانی
فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر عمیقی بر مدیریت
منابع انسانی دارد و در برخی از ابعاد آن باعث تحول
شده است .ترکیب فناوری اطالعات و مدیریت منابع
انسانی ،منجر به پیدایش سیستمهای اطالعاتی منابع
انسانی شده است که نقش مؤثری در کمک به واحد
منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان در تصمیمات
مربوط به منابع انسانی دارد .سیستمهای مدیریت منابع
انسانی مجموعهای از فعالیتها ،وظایف و فرآیندهای
متمایز و به هم مرتبط است که به دنبال جذب ،بهبود و
حفظ منابع انسانی سازمان است[ .]21سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی قادر است با استفاده از
پایگاههای داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان،
اطالعات مورد نیاز برای تصمیمگیری مدیران در حوزه
مدیریت منابع انسانی سازمان را فراهم آورد .مدیران
سازمان به کمک سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
میتوانند به شناسایی نیروی انسانی مورد نیاز به منظور
برآورده کردن اهداف استراتژیک سازمان و برنامههای
بلندمدت کسب و کار سازمان بپردازد .مدیران میانی
سازمان میتوانند از سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
برای نظارت و تحلیل استخدام ،تخصیص و جبران
خدمات کارکنان استفاده کنند و در نهایت مدیران
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عملیاتی برای انجام و دنبال کردن استخدامها و
جایگزینی کارکنان میتوانند از سیستمهای اطالعاتی
منابع انسانی استفاده کنند[ .]31سیستمهای اطالعاتی
منابع انسانی در تصمیمگیری و کاربرد نتایج ارزیابی
نیروی انسانی در استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و
نگهداشت و توسعه آن با توجه به نقش و اهمیت نیروی
انسانی کاربرد دارد .همچنین سیستمهای اطالعاتی
منابع انسانی در تعیین سهم نیروی انسانی در قیمت
تمام شده محصوالت و خدمات ،تعیین میزان و نوع
مهارتها و توانمندیهای مورد نیاز نیروی انسانی در
ساخت و تولید و ارزیابی نسبت فروش و عملکرد به
تعداد نیروی انسانی کاربرد دارد[ .]36البدوی و صرافپور
حبیبی ( ،)0381در پژوهش خود تحت عنوان تکنولوژی
اطالعات و نقش آن در مدیریت منابع انسانی به این
نتیجه رسیدند که تکنولوژی اطالعات بر کارکردهای
مدیریت منابع انسانی تأثیر دارد .آنان به نقش
تکنولوژی اطالعات در تجزیه و تحلیل شغل،
برنامهریزی نیروی انسانی ،کارمندیابی ،اجتماعی کردن
کارکنان ،آموزش ،ارزیابی عملکرد ،سیستم پاداش و
حقوق و دستمزد اشاره میکنند[ .]37از اینرو
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی برای پشتیبانی از
انواع وظایف منابع انسانی استفاده میشود .لذا با توجه
به مطالب فوق ،فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  :2سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر
کارکردهای مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه  .3سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و
خالقیت کارکنان
امروزه سازمانها نیازمند تولید مداوم ایدههای جدید و
مفیدی هستند که مربوط به محصوالت ،خدمات،
فرآیندها ،اقدامات مدیریتی و استراتژیهای رقابتی است.
از اینرو سازمانها ملزم به داشتن تواناییهایی هستند که
بتوانند با تغییر شرایط محیطی از طریق کسب مداوم منابع
اطالعاتی جدید ،خود را با شرایط سازگار سازند[.]01-38
بنابراین پشتیبانی مؤثر در اتخاذ ،جمعآوری ،ذخیره و
تجزیه و تحلیل منابع مختلف اطالعاتی و کشف دانش
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جدید و انتشار سریع آن از اهمیت اساسی برخوردار است.
فناوری اطالعات ،ابزاری است که سازمان را قادر میسازد
دسترسی سریعتر و راحتتری به اطالعات داشته و به
بهبود خالقیت در فرآیندهای کسبوکار و ارتباط بهتر بین
کارکنان کمک میکند .فناوری اطالعات سازمان را قدر
میسازد تا دانش جدیدی را که در خالقیت و حل مسائل
سازمانی الزم است ،جستجو و جذب نماید .به عبارت
دیگر ،طراحی یک سیستم اطالعاتی مبتنی بر فناوری
اطالعات در سازمان برای حمایت از خالقیت سازمانی
الزم و ضروری به نظر میرسد[ .]00شیندرمن،
فناوریهایی که افراد را قادر میسازد تا بیشتر خالق باشند
را به عنوان سیستمهای پشتیبانی خالقیت معرفی
میکند[ .]02منظور از سیستمهای پشتیبانی خالقیت ،آن
دسته از سیستمهای اطالعاتی است که انواع متنوعی از
سیستمهای اطالعاتی را در بر میگیرد و در افزایش
خالقیت مؤثر است[ .]00در این پژوهش منظور ما از
سیستمهای اطالعاتی ،همان سیستمهای اطالعاتی منابع
انسانی است .این سیستمهای اطالعاتی سبب افزایش
توانایی کارکنان در انجام فعالیتهای خالقانه ،پشتیبانی از
کارکنان در کسب دانش و بروز خالقیت آنها و دادن
تجربههای جدید به کارکنان در امور خالق میشود و
آنها را قادر به حل مسائل جدید سازمانی میکند[.]03
بنابراین سیستمهای اطالعاتی با هدف افزایش مزیت
رقابتی و عملکرد سازمان با ارائه دسترسی سریع به منابع
اطالعاتی مختلف ،ناهمگن ،پراکنده ،تجزیه و تحلیل،
کشف و تجسم دانش و پیشنهاد برخی نظرات میتواند
پایه و اساس ایجاد ایدههای جدید و مفید بوده و به
خالقیت کارکنان کمک کند[ .]00بنابراین با توجه به
مطالب مطرح شده ،فرضیه زیر مطرح میگردد:
فرضیه  :3سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر خالقیت
کاکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  0و  .1کارکردهای مدیریت منابع انسانی ،خالقیت
کارکنان و ظرفیت نوآوری کارکنان
امروزه مدیریت منابع انسانی و کارکردهای آن در سازمان
به صورت یک فعالیت و واحد مستقل درآمده و سازمانها
را به سوی مزیت رقابتی پایدار سوق میدهد و سبب
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هماهنگی میان مجموعهای از راهبردها ،ارزشها ،اهداف و
برنامههای سازمان با اهداف راهبردی سازمان
میَشود[ .]00ادبیات حوزه مدیریت منابع انسانی ،بیانگر آن
است که کارکردهای انگیزشی مدیریت منابع انسانی
موجب ارتقای خالقیت کارکنان میشود[ .]01کارکردهای
مدیریت منابع انسانی میتوانند کارکنان را به سمت
استقالل بیشتر در فعالیتها سوق دهند و در این صورت
کارکنان میتوانند در حل مسائل و خلق ایدههای جدید به
صورت اثربخش عمل کنند[ .]06امروزه خالقیت سازمانی
یکی از منابع کلیدی جهت مزیت رقابتی و بقای سازمانها
است که توسط منابع انسانی توانمند حاصل میَشود[ .]2از
اینرو دورنبوش و همکاران ( ،)2111بیان کردند که درک
کارکنان سازمان از سیستمهای مدیریت منابع انسانی تأثیر
مثبت و معناداری بر خالقیت کارکنان دارد[ .]06خالقیت
کارکنان به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی است ،از اینرو
تأمین نیروی انسانی که شامل کارمندیابی و جذب نیروی
انسانی است در بهبود خالقیت کارکنان مؤثر واقع
میشود[ .]07آموزش و توسعه کارکنان ،دانش و
مهارتهای کارکنان سازمان را که در فرآیندهای تفکر
خالق ضروری است ،ارتقا میدهد[ .]08ارزیابی عملکرد
کارکنان که یکی دیگر از کارکردهای مطرح شده در این
پژوهش است سبب افزایش انگیزش و خالقیت
میگردد[ .]09فعالیتهای مدیریت منابع انسانی از دو
جهت میتواند با نوآوری مرتبط باشد؛ یکی چگونگی
انتخاب ،توسعه و انگیزش کارکنان در راستای خلق
ایدههای جدید و دیگری چگونگی کمک به کارکنان
سازمان جهت اجرای ایدههای جدید مطرح شده[.]11
مدیریت منابع انسانی باعث تسهیل و شناسایی مسائل و
ارتقای توان کارکنان سازمان جهت تشریح دانش و
برانگیختن نوآوری در سازمان میَشود[ .]10سازمانها
میتوانند کارکنان جدید با خالقیت باال را شناسایی و
جذب کنند و برنامههای آموزش و توسعه و همچنین
سیستمهای پاداش را جهت تشویق و تقویت رفتارهای
خالقانه آنان ارائه نمایند .زمانی که یک سازمان با نوآوری
درگیر میَشود ،نیازمند افرادی خالق و نوآور است که این
افراد انعطافپذیر ،ریسکپذیر و با تحمل باالی ابهام و
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عدم قطعیت هستند[ .]12از اینرو به کار گیری شیوههای
مدیریت منابع انسانی که میتواند سبب ایجاد انگیزش و
خالقیت در کارکنان شود ،مهم و ضروری به نظر
میرسد[ .]13جیانگ و همکاران ( ،)2102به بررسی رابطه
بین مدیریت منابع انسانی ،خالقیت کارکنان و نوآوری
سازمانی با نقش میانجیگری خالقیت کارکنان پرداختند.
در این پژوهش چهار کارکرد منابع انسانی شامل جذب و
استخدام ،پاداش ،طراحی شغل و کار تیمی رابطهای مثبت
با خالقیت کارکنان داشت و رابطه آموزش و ارزیابی
عملکرد با خالقیت کارکنان در پژوهش آنان تأیید نشد.
همچنین خالقیت کارکنان رابطه بین این چهار کارکرد
مطرح شده را با نوآوری سازمانی میانجیگری
میکند[ .]10اقدامات منابع انسانی میتواند برای
فعالیتهای نوآورانه ،هدایتکننده و مهم باشد ،در حقیقت
اقدامات منابع انسانی ،ابزار اصلی سازمانها برای شکل
دادن و تأثیرگذاری بر مهارتها ،گرایشها و رفتار افراد در
انجام وظایف شغلی خویش و در نتیجه ،نیل به اهداف به
منظور بروز نوآوری سازمانها است[ .]11با استفاده از
اقدامات متمایز مدیریت منابع انسانی همچون استخدام،
آموزش ،مشارکت ،ارزیابی عملکرد و پاداش سازمانها
میتوانند کارکنان را به تفکر خالقانه و نوآورانه تشویق
کنند[ .]16با توجه به موارد مطرح شده دو فرضیه زیر بیان
میشود:
فرضیه  :0کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر خالقیت
کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :1کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر ظرفیت
نوآوری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  .6خالقیت کارکنان و ظرفیت نوآوری کارکنان
نوآوری به عنوان مبنای موفقیت و بقای
سازمانها[ ]18,17در عصر اطالعاتی کنونی قلمداد
میشود .در واقع ،نوآوری چارچوبهایی را برای شرکت
فراهم میسازد که بتواند با استفاده از آنها عملکرد
خود را افزایش دهد[ .]19ظرفیت نوآوری و خالقیت
کارکنان به عنوان اولین قدم در فرآیند نوآوری به شمار
میآید[ .]61طبق نظر اقبال ( ،)2100خالقیت یا
نوآوری فردی را میتوان به صورت ایدههای جدید و
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مفید ،فرآیندها یا محصوالت پیشنهادی از سوی
کارکنان تعریف کرد که افراد مرتبط با سازمان آنها را
بررسی میکنند .بطور کلی ،نوآوری فردی یا نوآوری
کلی باید یک نیاز مبرم در سازمان را حل کند و مفید
باشد[ .]29بر همین اساس ،لویز و رایت ( )2102مدعی
هستند که نوآوری فرآیندی است که به صورت عبور از
دوگانگی و اختالف در عقاید و رسیدن به همگرایی
راهکارها تعریف می شود[ .]60برخی از مطالعات به این
نکته اشاره کردهاند که خالقیت ،یک عامل مهم برای
نوآوری است[ .]61-62برای این منظور ،سازمانها باید
با داشتن سیستمهای مطلوب ،کارکنان خود را تشویق
کنند تا ظرفیت نوآوری بیشتری در کار خود ارائه
نمایند[ .]18با توجه به مطالب مطرح شده ،فرضیه زیر
بیان میگردد:
فرضیه  :6خالقیت کارکنان بر ظرفیت نوآوری کارکنان
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
روش پژوهش
همه پژوهشها بر یک چارچوب مفهومی بنا شدهاند.
مدلها یک چارچوب مفهومی یا نظری هستند که
میتوانند نشان دهنده یک ساختار تبیینی فرضیهوار و
همچنین میتوانند روشی برای سازماندهی نتایج
پژوهش و ارائه آن باشند [ .]66از اینرو بر اساس مرور
مبانی نظری پژوهش و فرضیات مطرح شده در
بخشهای قبلی ،مدل مفهومی این پژوهش به صورت
شکل  0طراحی و ارائه شده است( .شکل )0
تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات
کاربردی محسوب میشود و بر اساس چگونگی به
دست آوردن دادههای مورد نیاز (طرح تحقیق) از نوع
تحقیق توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه شرکتهای ایرانی در ششمین نمایشگاه
بینالمللی دارو و صنایع وابسته ایران فارما است که در
مهرماه  0011در تهران برگزار شد .برای جمعآوری
دادهها از ابزار پرسشنامه در این پژوهش استفاده شده
است .جهت توزیع پرسشنامهها نیز از روش نمونهگیری
غیراحتمالی و سرشماری استفاده گردیده است؛ بدین

علی امینی

صورت که پرسشنامه این پژوهش در بین همه
شرکتهای ایرانی حاضر در نمایشگاه ،توزیع شده و
تعداد  090پرسشنامه صحیح عودت و در تجزیه و
تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامههای این پژوهش عبارتند از :پرسشنامه
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی با  7سؤال[،]67,0
کارکردهای مدیریت منابع انسانی با پنج بعد و 06
سؤال[ ]33که سؤاالت هر یک از ابعاد ترکیب شده و در
مدل قرار داده شده است ،خالقیت کارکنان با  9سؤال[]68
و پرسشنامه ظرفیت نوآوری کارکنان با  3سؤال[.]0
پاسخهای پرسشنامه طبق طیف لیکرت پنج گزینهای
تقسیمبندی شده است .در این پژوهش از مدلسازی
معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با
استفاده از نرمافزار  Smart-PLSبرای آزمون فرضیهها
و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردیده است .این روش
بهترین ابزار برای تحلیل پژوهشهایی است که روابط
میان متغیرها پیچیده ،حجم نمونه اندک و توزیع دادهها
غیر نرمال باشد[ .]69جدول شماره  0ویژگیهای نمونه
آماری این تحقیق را نشان میدهد( .جدول )0
یافتهها
برای تحلیل مدلها در روش معادالت ساختاری با رویکرد
حداقل مربعات جزئی ،ابتدا باید به بررسی برازش مدل و
سپس آزمودن فرضیههای پژوهش پرداخت[ .]71بررسی
برازش مدل ،در سه بخش برازش مدل اندازهگیری،
برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی انجام میشود.
در مرحله نخست الزم است وضعیت ساختارهای عاملی
برای بررسی اندازهگیری متغیرهای پنهان در قالب مدل
تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شود .در روایی سازه این
موضوع بررسی میشود که آیا نشانگرهای گزینش شده
برای اندازهگیری سازههای مورد نظر خود دقت الزم را
دارند یا خیر؟ به این شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه
خود دارای مقدار  tباالتر  0/96باشد .در این صورت این
نشانگر دارای دقت الزم برای اندازهگیری آن سازه یا متغیر
مکنون است .نتایج در مورد بارهای عاملی نشان میدهد
که همه نشانگرها دارای سطح معنیداری مناسب هستند
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و مقدار  tآنها از  0/96باالتر است .برای ارزیابی سطح
همخطی نیز از عامل تورم واریانس ( )VIFنشانگرها
استفاده شده است .همانطور که مشخص است بر اساس
این شاخص ،مقدار  VIFبرای نشانگرهای متغیرها کمتر
از  1بوده و همخطی در سطح بحرانی نیست( .جدول )2
بنابر نتایج جدول  2مشخص میشود که نشانگرهای هر
سازه به دلیل معنیداری در سطح یک درصد دارای
اهمیت الزم برای اندازهگیری هستند و در نتیجه روایی
سازه که برای بررسی دقت و اهمیت نشانگرهای گزینش
شده برای اندازهگیری سازهها انجام شد ،نشان میدهد که
نشانگرها ،ساختارهای عاملی مناسبی را برای اندازهگیری
ابعاد مورد بررسی در مدل تحقیق فراهم میآوردند.
مقدار  VIFنیز کمتر از  1است و نشان از نبود همخطی
بین نشانگرهای انتخابی و دقت یافتهها دارد .در مدلسازی
معادالت ساختاری دو شاخص میانگین واریانس استخراج
شده ( )AVEو پایایی ترکیبی ( )CRبعد از اتمام مرحله
اول آن و بدست آمدن نتایج تحلیل عاملی تأییدی،
محاسبه میشوند .مقادیر باالی  1/6برای پایایی ترکیبی
نشان از پایایی سازههای تحقیق دارد[ .]70شاخص آلفای
کرونباخ نیز نشانگر پایایی سازههای تحقیق است .در
جدول شماره ( ،)3ضرایب پایایی سازههای تحقیق
مشخص گردیده است( .جدول )3
افزون بر روایی سازه که برای بررسی اهمیت
نشانگرهای برگزیده برای اندازهگیری سازهها به کار
میرود ،روایی تشخیصی نیز در این تحقیق مورد نظر
بود .به این معنا که نشانگرهای هر سازه در نهایت
جداسازی مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت به
سازههای دیگر مدل فراهم آورند .به عبارت سادهتر هر
نشانگر تنها سازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنان
به گونهای باشد که همه سازهها به خوبی از یکدیگر
جداسازی شوند .این فرآیند از دو روش قابل بررسی
است که از هر دو روش در این تحقیق استفاده شد.
در راستای روش اول در آغاز با کمک شاخص میانگین
واریانس استخراج شده مشخص شد که همه متغیرهای
مورد بررسی دارای میانگین واریانس استخراج شده
باالتر از  1/1است که مقدار مناسبی است .روش دوم
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برای بررسی روایی تشخیصی استفاده از ریشه دوم
میانگین واریانس استخراج شده بود .برای این منظور
باید ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده از دیگر
همبستگیهای عاملهای دیگر با این سازه بیشتر
باشد[ .]72این موضوع در جدول  ،0نشان داده شده
است .نتایج بررسی روایی تشخیصی نشان میدهد که
نشانگرهای برگزیده برای اندازهگیری سازههای موجود
دارای روایی تشخیصی الزم هستند ،زیرا که همه
سازههای دارای مقدار واریانس استخراج شده باالتر از
 1/1بودند و ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده
نیز برای هر سازه که در قطر ماتریس جدول زیر ،نشان
داده شده است از همه همبستگیهای دیگر عاملها با
آن عامل باالتر است .در این معیار که به روش فورنل و
الرکر معروف است میزان رابطه یک سازه با
نشانگرهایش ،در مقایسه رابطه آن سازه با سازههای
دیگر مدل مورد ارزیابی قرار میگیرد( .جدول )0
این معیار برای روایی تشخیصی یا همان روایی واگرا
هنگامی در سطح مناسبی قرار میگیرد که میزان
 AVEهر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن
سازه و سازههای دیگر (مربع مقدار ضریب همبستگی
بین سازهها) در مدل باشد .برای بررسی عملیاتی آن به
مانند جدول فوق ،مقادیر همه همبستگیهای بین
سازهها با مقدار ریشه دوم  AVEهر سازه مقایسه
میشود.
با استفاده از معیار فورنل و الرکر و در قالب روایی
تشخیصی اهمیت مشارکت نشانگرها در توضیح حداقل
 11درصد واریانس سازه برگزیده خود بررسی شد که
نتایج نشان میدهد ریشه دوم میانگین واریانس
استخراج شده بزرگتر از همه همبستگیهای موجود
است و روایی تشخیصی که یکی از معیارهای سنتی
بررسی دقت اندازهگیری مدل است تأمینشده است.
برای اطمینان بیشتر در مورد روایی سازههای این
تحقیق از مقدار نسبتی ویژگی تک ارزشی به ویژگی
چند ارزشی ( )HTMTنیز استفاده شده است که
درایههای ماتریس ارائه شده در جدول  ،1همگی کمتر
از  1/9بوده و نشان از دقت باالی اندازهگیری
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نشانگرهای تحقیق در جدایی معنایی بین سازههای
مدل داشته و مکمل نتایج معیار فورنل و الرکر
است[( .]73جدول )1
در این مرحله با توجه به اتمام فاز پاالیش متغیرهای
پنهان و آَشکار و اطمینان از دقت شاخصها در
اندازهگیری مفاهیم و متغیرهای مرتبط ،میتوان به
تحلیل مسیر میان سازههای تحقیق پرداخت .به عبارت
دیگر ،کارایی مدل اندازهگیری تحقیق تأمین شده است.
لذا در قالب مدل معادالت ساختاری ،عالوه بر بررسی
برازش مدل ساختاری ،مسیرهای مدل بررسی شدند که
نتایج آن در ادامه آمده است .برای بررسی برازش مدل
ساختاری در این تحقیق ،از ضرایب  R2و معیار Q2
استفاده شد( R2 .ضریب تعیین) معیاری است که برای
متصل کردن مدل اندازهگیری و مدل ساختاری در
مدلسازی معادالت ساختاری به کار میرود و نشان از
تأثیری دارد که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته
میگذارد Q2 .معیاری است که استون و گیزر در سال
 0971معرفی شد و قدرت پیشبینی مدل را مشخص
میسازد[ .]71مقادیر  R2و  Q2برای سازههای وابسته
مدل در جدول  6آمده است( .جدول )6
هر چه مقدار  R2مربوط به سازههای وابسته یک مدل
بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است .با توجه به
جدول  ،7مناسب بودن برازش مدل ساختاری تأیید
میشود .هر چه مقدار  Q2مربوط به سازههای وابسته
مدل بیشتر باشد ،نشان از قدرت پیشبینی بهتر مدل
دارد .با توجه به جدول  7و مقادیر بدست آمده برای
سازههای وابسته مدل ،برازش قابل قبولی مدل
ساختاری این تحقیق تأیید میشود.
با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین سازههای
مستقل و وابسته با استفاده از ضریب مربوطه میتوان
به بررسی معنیداری اثرگذاریها بین سازههای تحقیق
پرداخت .به منظور بررسی معنیداری ضریب مسیر ،از
روش از سرگیری ( )Bootstrappingاستفاده شد.
نتایج ضرایب مسیر (ضریب تأثیر) و ضرایب معناداری و
وضعیت فرضیات پژوهش در جدول  7ارائه شده است.
(جدول  7و شکل  2و )3

علی امینی

بنابر جدول  ،7اثر میانجیگری خالقیت کارکنان در
ارتباط بین سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و
ظرفیت نوآوری کارکنان  1/181برآورد شده است.
سطح معنیداری برای این مشخصه  2/000گزارش
شده و از آنجا که در سطح اطمینان  91درصد ،بیشتر از
 0/96است ،باید گفت که مقدار آماره  tبرای این
ضریب معنادار است .لذا اثر میانجیگری خالقیت
کارکنان تأیید میشود .همچنین اثر میانجیگری
کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ارتباط بین
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و ظرفیت نوآوری
 1/219برآورد شده است .سطح معنیداری برای این
مشخصه  0/163گزارش شده و از آنجا که در سطح
اطمینان  91درصد ،بیشتر از  0/96است ،باید گفت که
مقدار آماره  tبرای این ضریب معنادار است .لذا اثر
میانجیگری کارکردهای مدیریت منابع نسانی تأیید
میشود .بنابر جدول باال و مدل مسیر در شکل  ،0همه
ضرایب مسیر و فرضیات مطرح شده میان متغیرهای
تحقیق در سطح اطمینان  91درصد ،معنادار بوده و لذا
تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر ظرفیت
نوآوری کارکنان با نقش میانجی کارکردهای مدیریت
منابع انسانی و خالقیت کارکنان در شرکتهای دارویی
احصا میشود.
در نهایت پس از برازش بخش اندازهگیری و بخش
ساختاری مدل ،برای برازش کلی از معیار  GOFکه از
تننهاوس و همکاران ( ،)2110ارائه شده استفاده
میشود[ .]70این معیار از رابطه  0محاسبه میشود.
نشان دهنده
در رابطه باال،
نیز
میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه (بار عاملی) و
مقدار میانگین ضرایب تعیین متغیرهای وابسته است.
مقدار  GOFمدل عبارت است از:
با توجه به سه مقدار  1/21 ،1/10و  1/36که به عنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی
شده[ ،]71حاصل شدن  1/711برای  GOFنشان از
برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد.
/ 03
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بحث و نتیجهگیری
در محیطی که به طور فزاینده با عدم قطعیت روبرو
است ،نوآوری ابزاری است که برای بقا و رقابت در
بازارهای داخلی و خارجی ضروری است .برای دستیابی
به این هدف ،مدیران سازمان باید در فناوریهای جدید
سرمایهگذاری کرده و به سمت سیستمهای اطالعاتی
حرکت کنند .در این پژوهش رابطه بین سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی و ظرفیت نوآوری کارکنان مورد
بررسی قرار گرفت .سپس اثر میانجی خالقیت کارکنان
و کارکردهای منابع انسانی در این رابطه اندازهگیری
شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول این پژوهش
نشان داد که سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر
ظرفیت نوآوری کارکنان ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری بیانگر آن
بود که شدت ارتباط این دو متغیر  1/100و ضریب
معناداری آن برابر با  7/029است که مورد تأیید واقع
شد .نتایج حاصل از این فرضیه همراستا با یافتههای
پژوهشهای گوردون و همکاران ( )2118و بن موسا و
ال اربی ( )2121است .در ابتدا در فرضیه دوم ،نتایج
ثابت کردند که سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر
کارکردهای مدیریت منابع انسانی با ضریب تأثیر
 1/760و ضریب معناداری  09/100اثرگذار است که
نتایج این فرضیه با پژوهشهای بال و همکاران
( ،)2102حاجی مالمیرزایی و همکاران ( )0390و
البدوی و صرافپور حبیبی ( )0381همسو است .سپس
استفاده از سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی بر
خالقیت کارکنان مورد بررسی قرار گرفت که در فرضیه
سوم نتایج نشان داد سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
با شدت اثر  1/131و ضریب معناداری  6/207بر
خالقیت کارکنان مؤثر واقع شده است .نتایج فرضیه
سوم با پژوهشهای اولساک و همکاران (،)2108
ناکاکوجی ( )2116و دورنبوش و همکاران ()2111
مطابقت دارد .در فرضیه پنجم و ششم به بررسی رابطه
بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و خالقیت
کارکنان بر ظرفیت نوآوری کارکنان اقدام شد که نتایج
آماری نشان از تأثیر مثبت و معناداری کارکردهای

بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری کارکنان با
ضریب تأثیر  1/273و ضریب معناداری  0/369داشت
که با پژوهشهای مامفورد ( ،)2111شیپتون و همکاران
( )2116و هاشمی و همکاران ( )2106همراستا است.
همچنین خالقیت کارکنان بر ظرفیت نوآوری کارکنان
با شدت اثر  1/019و ضریب تأثیر  2/311مورد تأیید
واقع شد و با پژوهشهای کوئلیو و همکاران (،)2100
ارنست و همکاران ( ،)2101گوتیررس و ورنیس
( )2106و استوری و همکاران ( )2101همسو است .با
اثبات فرضیههای اول ،دوم و پنجم ،رابطه غیر مستقیم
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و ظرفیت نوآوری
کارکنان با نقش میانجی کارکردهای مدیریت منابع
انسانی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از ایفای
نقش میانجی کارکردهای مدیریت منابع انسانی بین دو
متغیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و ظرفیت
نوآوری کارکنان بود .همچنین با اثبات فرضیههای اول،
سوم و ششم ،نقش میانجی خالقیت کارکنان بین دو
متغیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و ظرفیت
نوآوری کارکنان مورد تأیید واقع گردید .فرضیه چهارم
نیز نشان داد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی
میتواند با شدت اثر  1/326و ضریب معناداری 3/369
بر خالقیت کارکنان مؤثر واقع شود که با پژوهش پارکر
( ،)2111دورنبوش و همکاران ( )2111و ایگان ()2111
همسو است.
بر اساس نتایج این پژوهش ،سیستمهای اطالعاتی
منابع انسانی در شرکتهای دارویی ،نه تنها فعالیتها و
کارکردهای منابع انسانی همچون آموزش ،جبران
خدمت ،ارزیابی عملکرد ،کارمندیابی و مشارکت
کارکنان در سازمان را تسهیل میکند بلکه خالقیت و
ظرفیت نوآوری کارکنان را ارتقا میبخشد و از این
طریق سازمانها میتوانند به مزیت رقابتی دست یابند.
از سوی دیگر ،از مدیران خواسته میشود تا کارمندان
خود را به استفاده از مزایای سیستمهای اطالعاتی
منابع انسانی متقاعد کنند .سرمایهگذاری در سیستمهای
اطالعاتی منابع انسانی ،موضوعی است که نیاز به
سازماندهی مجدد شرکت دارد .نتایج این تحقیق به
/ 44
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خوبی به مدیران کمک میکند تا بتوانند شرکتهای
خود را توسعه دهند .پروژه استقرار و بکارگیری
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی در شرکتها نه تنها
کار را در واحد منابع انسانی تسهیل میکند بلکه نقش
قابل مالحظهای در توسعه ظرفیت نوآوری کارمندان
ایفا مینماید و کیفیت خدمات منابع انسانی شرکت را
افزایش میدهد .بنابراین سیستمهای اطالعاتی منابع
انسانی ،عملکرد منابع انسانی را تسهیل کرده،
خودکارسازی کارهای اداری را ممکن و کارهای
تکراری را از بین میبرد و کیفیت خدمات منابع انسانی
را بهبود میبخشد .به طور کلی نتایج این پژوهش بر
اهمیت سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی به مدیران
سازمان و همچنین مدیران منابع انسانی صحه گذاشته
و این آگاهی را به سازمانها میدهد که بتوانند ضمن
ایجاد و پیادهسازی این سیستمها ،کارکردهای مدیریتی
منابع انسانی را بهبود و توسعه دهند و سبب خالقیت و
نوآوری کارکنان گردند.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل ایده و تجربه محقق در حوزه
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی و بررسی پیشینه
پژوهش این حوزه در مقاالت معتبر علمی است که در
شرکتهای دارویی مورد بررسی قرار گرفته است.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای ایرانی در ششمین
نمایشگاه ایران فارما و افراد مشارکتکننده که در
تکمیل پرسشنامههای این پژوهش مساعدت کردند،
کمال تشکر و قدردانی را دارم.

علی امینی

شکل  - 0مدل مفهومی پژوهش

شکل  - 1مدل ضرایب مسیر (اثرگذاریهای) متغیرهای
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بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
تحقیق

شکل - 3مدل ضرایب معناداری متغیرهای تحقیق

جدول  - 0ویژگیهای نمونه آماری تحقیق
شاخص
جنسیت

سن

تحصیالت

/ 44

شاخص

وضعیت

درصد

زن

% 02

کارمند

مرد

% 18

کارشناس

% 39

کمتر از  31سال

% 03

کارشناس ارشد

% 01

 31الی  31سال

% 28

سرپرست

% 03

 31الی  01سال

% 09

مدیر

% 20

بیشتر از  01سال

% 39

کمتر از  0سال

%9

کمتر از لیسانس

%6

 0الی  1سال

% 36

لیسانس

% 39

سمت

سابقه کاری در
شرکت

وضعیت

درصد
%9

 1الی  01سال

% 29

فوق لیسانس

% 01

 01الی  21سال

% 08

دکتری

% 01

بیشتر از  21سال

%8
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علی امینی

جدول  - 1خالصه تحلیل عاملی و نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری
سازه یا متغیرهای پنهان
(مکنون) مرتبه دوم

سیستمهای اطالعاتی
منابع انسانی

VIF

t

بار
عاملی

()VIF<5

()t>1.96

HRIS01

از قابلیت سیستم های اطالعاتی منابع انسانی برای مددیریت مدؤثر
حقوق ،دستمزد و مزایا استفاده میشود.

1/701

0/090

07/191

HRIS02

گویه

سؤال پرسشنامه

از قابلیت سیستم های اطالعاتی منابع انسانی برای مدیریت روابدط
بددین کارکنددان و اداره کددار در خصددوص شددکایات ،مرخصددیهددای
استعالجی و  ...استفاده میشود.

1/710

2/997

07/378

HRIS03

از قابلیت سیستم های اطالعاتی منابع انسانی برای مدیریت کارکرد
و زمان کار در سازمان استفاده میشود.

1/723

0/821

03/822

HRIS04

از قابلیتهای سیستم های اطالعاتی منابع انسانی برای بهینهسازی
جذب و برنامهریزی نیروی انسانی استفاده میشود.

1/726

0/639

08/166

HRIS05

از قابلیت سیستم های اطالعاتی منابع انسدانی بدرای بهیندهسدازی
سالمت و امنیت کارکنان و جبران خسارت آنان استفاده میشود.

1/660

0/111

02/907

HRIS06

از قابلیت سیستم هدای اطالعداتی مندابع انسدانی بدرای ارزیدابی و
مدیریت عملکرد کارکنان استفاده میشود.

1/662

0/107

00/702

HRIS07

از قابلیت سیستمهای اطالعداتی مندابع انسدانی بدرای برگدزاری و
ارزیابی دوره های آموزشی ،تسهیم دانش و توسعه کارکنان اسدتفاده
میشود.

1/773

2/138

21/201

آموزش
 -فعالیتهای آموزشی رسمی ،موجود و در دسترس ما میباشد.

HR01

 سیاستها ،آییننامهها ،دسدتورالعملهدا و برنامدههدای آموزشدیموجود میباشد.

1/607

0/378

00/090

 دوره های آموزشی بدرای کارکندان تدازه اسدتخدام شدده برگدزارمیشود.

کارکردهای مدیریت
منابع انسانی

 آموزشهای مسئلهمددار جهدت ارتقدای تواندایی حدل مسدئله درکارکنان برگزار میشود.
جبران خدمت
HR02

 کارکنان در سود سازمان سهیم هستند. -جهت جبران خدمت ،مشوقهای مناسبی پرداخت میشود.
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1/199

0/318

8/963

بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
سازه یا متغیرهای پنهان
(مکنون) مرتبه دوم

سؤال پرسشنامه

گویه

بار
عاملی

VIF
()VIF<5

t
()t>1.96

 بین عملکرد کارکندان و پداداشهدای تخصدیص یافتده ،ارتبداطمناسبی وجود دارد.
ارزیابی عملکرد
 کانون های رشد بدا هددف ارائده بدازخورد جهدت رفدع نقدایص وافزایش توانمندیهای کارکنان در سازمان وجود دارد.
HR03

 ارزیابی مبتنی بر نتایج قابل اندازهگیری مشاغل در سازمان انجاممیشود.

1/716

0/072

20/008

 ارزیابی مبتنی بر رفتارهایی که کارکنان می بایست انجام دهند تادر کارشان مؤثر باشد ،در سازمان انجام میشود.
کارمندیابی
 گزینش در استخدام بدر اسداس شدرایط احدراز و مصداحبههدایمختلف انجام میشود.
HR04

 انتخاب و جذب نیروی انسانی بر اساس تخصص و مهارت انجاممیشود.

1/782

0/621

27/122

 انتخاب و جذب نیروی انسانی با توجده بده پتانسدیل سدازمان درآینده انجام میشود.
مشارکت کارکنان
 کارکنان مجاز به تصمیمگیری در فرآیندهای سازمان هستند.HR05

 -فرصت پیشرفت و ارتقا در کار برای ما فراهم است.

1/730

0/113

09/681

 پیشددنهادات کارکنددان توسددط سددازمان شددنیده و بددازخورد دادهمیشود.
CR01

من در کار خود ابتکار و نوآوری نشان میدهم.

1/687

0/090

01/120

CR02

مددن بددرای ایجدداد ایدددههددای جدیددد ب درای انجددام کارهددا و امددور،
ریسکپذیری دارم.

1/772

2/123

26/012

CR03

من برای چیزهایی که در کارهایم اختیاری است (ابزارهدا ،وسدایل،
تجهیزات و  ،)...استفادههای جدید پیدا میکنم.

1/767

2/001

21/191

خالقیت کارکنان
CR04

من برای مسائلی که برای دیگران دشوار است ،راهحل پیدا میکنم.

1/721

0/809

07/009

CR05

من همواره به دنبال ایددههدای جدیدد بدرای مشدکالت و مسدائلی
هستم که در حین کار با آنها مواجه میشوم.

1/781

2/021

21/270

1/709

2/687

07/909

CR06
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علی امینی

سازه یا متغیرهای پنهان
(مکنون) مرتبه دوم

گویه

بار
عاملی

سؤال پرسشنامه

t

VIF
()VIF<5

()t>1.96

انجام کارها را بکار گیرم ،استفاده میکنم.

ظرفیت نوآوری کارکنان

CR07

من ایدههای عملی و جدیدی را در ارتباط بدا کارهدا و امدور شدغلی
خود خلق میکنم.

1/706

3/627

00/162

CR08

من در یک نگاه کلی میتوانم بگدویم کده الگدوی مناسدبی بدرای
خالقیت هستم.

1/700

3/191

03/910

CR09

من ایدههای انقالبی در حوزه کاری خود خلق میکنم.

1/602

0/022

00/661

INN01

استفاده از سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،سطح خالقیت مدا را
در سازمان ارتقا میدهد.

1/830

0/700

28/010

INN02

استفاده از سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،به ما ایدن امکدان را
می دهد که در انجام امور سازمان ،رویکردهدای جدیددی را تجربده
کنیم.

1/830

INN03

استفاده از سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ،به ما ایدن امکدان را
میدهدد کده سدطح خالقیدت و ایددهپدردازی خدود را بدرای ارائده
راهحلهای جدید در صورت بروز مشکالت ،افزایش دهیم.

1/870

0/606

0/931

30/170

02/879

جدول  - 3ضرایب پایایی سازه های تحقیق (آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب ،میانگین واریانس استخراج شده)

میانگین واریانس استخراج

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی مرکب ()CR

()Alpha˃ 0.7

()CR˃ 0.7

سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی

1/802

1/880

1/100

کارکردهای مدیریت منابع انسانی

1/712

1/832

1/111

خالقیت کارکنان

1/890

1/900

1/132

ظرفیت نوآوری کارکنان

1/813

1/880

1/708

متغیرهای پنهان (مکنون)

/ 44
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شده ()AVE
()AVE˃ 0.5

بررسی تأثیر سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی

جدول  - 0روایی تشخیص متغیرهای مکنون بر پایه معیار فورنل و الرکر

سیستمهای
اطالعاتی منابع

متغیرهای پنهان

انسانی

کارکردهای مدیریت
منابع انسانی

خالقیت کارکنان

سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی

1/707

کارکردهای مدیریت منابع انسانی

1/662

1/717

خالقیت کارکنان

1/680

1/631

1/729

ظرفیت نوآوری کارکنان

1/601

1/680

1/660

ظرفیت نوآوری
کارکنان

1/807

جدول  - 5روایی تشخیصی تکمیلی بر پایه معیار ویژگی تک ارزشی-چند ارزشی ()HTMT

متغیرهای پنهان

سیستمهای

کارکردهای

اطالعاتی منابع

مدیریت منابع

انسانی

انسانی

خالقیت کارکنان

ظرفیت نوآوری
کارکنان

سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی
کارکردهای مدیریت منابع انسانی

1/830

خالقیت کارکنان

1/817

1/823

ظرفیت نوآوری کارکنان

1/800

1/861

1/803

جدول  - 6مقادیر  R2و  Q2سازههای وابسته مدل

/ 44

سازهها (متغیرهای) وابسته

R2

Q2

کارکردهای مدیریت منابع انسانی

1/180

1/269

خالقیت کارکنان

1/619

1/313

ظرفیت نوآوری کارکنان

1/766

1/101
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جدول  - 7تأثیر خطی اثرگذاریهای سازههای مدل

فرضیه

مسیر

ضریب
تأثیر

ضریب
معناداری

وضعیت

()t>1.96

0

سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ← ظرفیت نوآوری کارکنان

1/100

7/029

تأیید

2

سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ← کارکردهای مدیریت منابع انسانی

1/760

09/100

تأیید

3

سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ← خالقیت کارکنان

1/131

6/207

تأیید

0

کارکردهای مدیریت منابع انسانی ← خالقیت کارکنان

1/326

3/369

تأیید

1

کارکردهای مدیریت منابع انسانی ← ظرفیت نوآوری کارکنان

1/273

0/369

تأیید

6

خالقیت کارکنان ← ظرفیت نوآوری کارکنان

1/019

2/311

تأیید

1/219

0/163

تأیید

1/181

2/000

تأیید

میانجیگری
میانجیگری
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سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ← کارکردهای مدیریت منابع انسانی ← ظرفیت
نوآوری کارکنان
سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی ← خالقیت کارکنان ← ظرفیت نوآوری کارکنان
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Investigating the Effect of Human Resource Information Systems on
Employee Innovation Capacity with the Mediating Role of Human Resource
Management Functions and Employee Creativity in Pharmaceutical
Companies

Abstract

Amini A1

Introduction: In this study, the effect of human resource information systems on
employee innovation capacity with the mediating role of human resource management
functions and employee creativity has been investigated. Human resource information
systems are a set of tools that enable managers to achieve the goals of the organization
by implementing the functions and tasks of human resource management and using the
human resources of the organization and determine the extent to which the goals are
achieved.
Methods: This is a descriptive-causal study and its statistical population is all Iranian
companies in the sixth Iran Pharma exhibition in 1400. In this study, by presenting a
conceptual model and proposing related hypotheses in the study population, the
opinions of 194 employees of pharmaceutical companies were examined and the data
collected by Smart-PLS software were analyzed.
Results: Based on the results of this study, human resource information systems had a
positive (β=0.511) and significant (t=7.449) effect on the innovation capacity of
employees in pharmaceutical companies. In addition, the variables of human resource
management functions and employee creativity with an impact factor of 0.209 and
0.085, respectively, play a mediating role in the relationship between human resource
information systems and employee innovation capacity.
Conclusion: The results showed that the use of human resource information systems
improves the innovation capacity of employees in these companies. In addition, the
mediating role of human resource management functions and employee creativity in the
relationship between the use of human resource information systems and staff
innovation capacity was also confirmed.
Keywords: Human Resource Information Systems, Human Resource Management
Functions, Creativity, Innovation.
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