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 چکيده

  یبا عملکرد سازمان   یمنابع انسان  تیریمد  یها  یرابطه استراتژ  ییپژوهش شناسا  یهدف اصل 
  یو از نظر نحوه گردآور   ی. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردباشد یاطالعات م  یو فن آور

معلمان    هیپژوهش شامل کل   ی . جامعه آمارشود یمحسوب م  یبستگاز نوع هم  یفیها توصداده

آنها  یم  نیهرس  ستانشهر  ییمدارس ابتدا مدرسه    78نفر است و در  230باشد که تعداد 

آمار باشد که بر اساس   ینفر م 140بر اساس جدول مورگان   قیتحق  یشاغل بودند. نمونه 
پژوهش از    ی هاداده   یآور. به منظور جمعدیانتخاب گرد  یطبقه ا  یتصادف  یرگی روش نمونه

پاترسون   یو عملکرد سازمان  یمنابع انسان تیریمد یهایاستاندارد استراتژ یپرسشنامه ها

  هی تجز   یاطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برا  یفنآور ی( و برا1970)

استفاده    رسونیپ  یهمبستگ بینه و ضرچندگا  یخط  ونیرگرس   یها از آزمونهاداده لیو تحل 
  یرها یمتغ  ،یانسان  ابعمن  تیریمد یها  یاستراتژ  ریحاصل، متغ  جیشده است. بر اساس نتا

کنند و در تغییرات آنها نقش دارد و   یم  ینیب شیاطالعات را پ  یو فن آور  یعملکرد سازمان

( حاکی از آن است که سهم  یمنابع انسان  تیریمد  ی ها  ی مستقل )استراتژ  ریمتغ  Betaمیزان  
  0/ 64با  راطالعات( براب  یو فن آور  یوابسته )عملکرد سازمان  یرهایبر متغ  ریمتغ  نینسبی ا

پژوهش    یاصل   ی رهایمتغ  نیب  رسونیپ  یهمبستگ  بیحاصل از آزمون ضر  جینتا  نیاست. همچن

  یها   هی فرض  هیمعنادار وجود دارد و کل   یپژوهش، همبستگ  یرهایمتغ  هیکل  نینشان داد که ب

 .دیگرد  دییپژوهش تا

آور  یعملکرد سازمان  ،یمنابع انسان  تیریمد  یها  یاستراتژ :واژگان کليدي  یو فن 

 .اطالعات
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 مقدمه
  ینگرش کل   کیدارند  لتمای ها سازمان شتریآن سازمان است. ب اتیح یهر سازمان، عامل اصل یمنابع انسان  تیامروزه اهم

کند.    یکه در مورد کل کارکنان صدق م کنند  یتمرکز م  ییها وهیبر ش  شتریآنها داشته باشند و ب  تیریمد وهیدرباره کارکنان و ش

سبک    دبای ها  رو سازمان نیهمه کارکنان اتخاذ کرد. از ا  یبرا  یتیریمد یالگو  کیانگاشت و  دهرا سا  یمنابع انسان  تیماه  دیاما نبا

عنوان ابزار  یمنابع انسان تیریمد  یها به  را  ن  یانسان  یها  هیسرما وندیپ  یبرا  کیاستراتژ  یخود  نظر   کیاستراتژ  یازهایبا  در 

باشد و همچنین متخصصین منابع انسانی کارهای خود را    زگارناسا  ها  هدف دیگر با است  ممکن  انسانی منابع  های¬.هدفرندیبگ
  سیستمی  دیدگاهی  باید ها دشواری  این  بردن  میان از برای.  دهند  می  انجام دهد  می رخ  ها  کمتر با توجه به آنچه که در دیگر بخش

  تی ر مدی های حوزه »استراتژی  در را  مذکور های  فعالیت دارد  نیاز  وظایف اثربخشی  ارزیابی برای  مدیریت  همچنین .داشت  نگر  کل و

  مجموعه  پذیرش  و  شرکت  یک برای اساسی  و  بلندمدت های  منابع انسانی« بسنجد. »استراتژی« عبارتست از تعیین اهداف و آرمان

 ی اعمال و  تصمیمات  از ای  مجموعه استراتژیک  مدیریت  ها آرمان و اهداف این  به  حصول برای الزم  منابع تخصیص و اقدامات از  ای

استراتژی و اجرای  به طراحی    گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  سازمان یک  اهداف حصول  برای  که  شود  می هایی  است که منجر 

 (.2005 آرمسترانگ،)

مالحظه می   منابع  استراتژی  ترتیب  همین به.  است  استراتژیک مدیریت فرآیند محصول  استراتژی  که  شود  بدین ترتیب 
 انسانی  منابع  ای وظیفه  واحد های نابع انسانی است که در آن رسالت، چشم انداز و اولویتم سیستم  برای العملی دستور انسانی

منابع انسانی« در عرصه نظری و به ویژه در عرصه کاربردی، دانشی جوان   اتژیاستر»  (.2014بامبرگرومشولم،  ) شود می  مشخص

به طور   سازمانی عملکرد. گردد راز دو دهه پیش باز میکمت به آن، تدوین  به  مربوط الگوهای و  ها است که پیدایش اولین تئوری
 افت یکه صاحبان انتظار در یسازمان با ارزش  سطشده تو  جادیارزش روش ا  نیب سهیتواند به عنوان مقا  یم ی، عملکرد سازمانینظر

عملکرد سازمان نیشود. با درنظرگرفتن ا فیتعر» آن را از سازمان داشتند با مد  جیبا توجه به نتا تواند  یم  یمسئله،    تی ر یمرتبط 

  تی و رضا   ییخدمات، کارا  ت،یفیک  وری  مانند بهره  یسازمان  جینتا  گرید  ایو تعهد    یشغل  تیرضا  بت،یغ  ،ییمانند جابجا  یمنابع انسان

است و    یچند بعد  یعملکرد مفهوم رایعملکرد سازمان وجود ندارد، ز یبرا  یکسانی  های  و مشخصه  ها  فیشود.تعر  فیتعر  یمشتر
هر   تواند  ی. عملکرد متوافق وجود ندارد ست،یعملکرد چ  نکهیدربارة ا  ن،ی. بنابراکند  یسازمان را نسبت به رقبا مشخص م  تیوضع

 (.  1393)الوانی،   معنا دهد تیفی، ک  تیو ظرف  وری  ، بهره ییکارا یاستحکام، اثربخش  ،یبزرگ ند،مان یزیچ

نحوی که      به  پیشرفته داشته است؛  کشور های  مدیریت استراتژیک منابع انسانی کاربرد زیادی در  اخیر،  در سال های 
نیمی از سازمان   استراتژی  تدوین  از آمده دست به  نتایج کارگیری به با کشورها این  در ها براساس تحقیقات انجام شده، بیش از 

 معتقد   همکارانش  و فامبرون. اند در مدیریت استراتژیک منابع انسانی خود دست یافته نینوی  های  تقابلی به انسانی  عمناب  های

  و آهنگ  هم  سازمان  های  استراتژی  با  که  کرد مدیریت  طوری  باید  را سازمانی  ساختارهای  و انسانی  منابع  های-سیستم بودند

برای   گردد.  کپارچهیهای سازمان هم آهنگ و    استراتژی با  باید انسانی منابع  های  استراتژی که  است معتقد  میلر.  باشند سازگار
 آهنگ   ایجاد این یکپارچگی، باید اقدامات مدیریت در حوزه ی منابع انسانی با تصمیم های دیگر حوزه های فعالیت سازمان هم

 (.  2005بارون، و  آرمسترانگ)  باشد

به کارگیری مدل  در ی گفتمان  توسعه عدم ،مربوطه دانش بودن نو دلیل  به  انسانی، منابع  استراتژی تدوین  ایه  کشور ما، 
  مورد تر کم خارجی،  نوین و  وفق الگوهای و ها  استراتژیک در این زمینه، کمبود منابع فارسی و نیز عدم توجه به بومی سازی مدل

برای ا یکیامروز،   یبترقا  جهان  در  .است  گرفته  قرار  توجه ابزارهای مهم  بقای سازمان و رس جادیاز    و  ها به هدف دنیتحول و 

ن  بخشد  یرا تحول م اتیآنچه مقوله ح انیم  نیعنصر انسان است. در ا  نظر، مورد  های رسالت بقای سازمان را   یم نیتضم زیو 

شکست سازمان خواهد داشت. با آغاز هزاره    ای تیدر موفق  ییاست. نقش انسان در سازمان و نگاه به او سهم بسزا  یمنابع انسان  کند،
در سازمان   داریپا  یرقابت تیو مز تیپررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفق یسوم هر روز نقش منابع انسان

 (.  2005  )چدویک،  شود یم  ادی

باشند .در مفهوم   یم یعام و خاص فراوان  یمعان  یگردد که هر کدام دارا  یمطرح م یادیاطالعات مباحث ز  یبحث فناور در
 ن یاز ا  یها یو فناور وتریمرتبط با کامپ  لیگردد که منظور مسا یم ینکته در ذهن تداع نیاطالعات ا یکلمه فناور  دنیعام با شن
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خاص دارا  ینوع م .آنچه امروزه سازمان  یو درشت فراوان زینکات ر  یباشد اما در مفهوم  با سرعت و همپااست  جامعه در    یها را 

  ی( است. فناورICTاطالعات و ارتباطات ) یشده است، فناور  یسازمان  یها و زندگسازمان  نفکیو جزء ال بردیم  شیجهت اهداف پ

به نرا کی  لبدر قا  یو تجار یکاربرد  ،یفن  یهااز جنبه  یبیترک  یاطالعات، ابتکار در هر    تجاری یازهایه حل است که با توجه 
  تریو قو  دیخدمات جد  کند،یخدمات کمک م  کنندگاننی( به عامالن و تأمICT. راه حل )شودیاتخاذ م  یسازمان، به طور انحصار

 .فراهم آورند  انیمشتر یبرا یرا نسبت به خدمات ارتباط سنت یشتریارائه دهند و ارزش و اعتبار ب

 (  Michela et,al,2010)  از سازمانها یاریکه بس دارندیم  انیب

پ بزرگ فناور یادهیچیشبکه  دورنگار، چاپ، پست صوت  وتر،یبر کامپ  یمبتن  یهایاز   یفناور  یو حت  لیمیا  ،یمانند تلفن، 
ابعاد  نیچنهم  دهند،یم  شیرا افزا  یسازمانبه صورت بالقوه ارتباطات درون  هایفناور نیاند که اکرده  یاندازرا راه دئوکنفرانسیو

 .شوندیو باعث گسترش آن م کرده  تیرا حما  یسازمان راتییتغ

فناور ییآنجا  از وجود  و  یکه  ارتباطات  و  وسا  اطالعات  جمع  لیظهور  موبا  یارتباط  تلفن،  پست    ل،ی)ازجمله؛  دورنگار، 
ب  یارتباطات در سطوح مختلف سازمان نیکه ا  دینمایگونه م نیو...( ا  یکیالکترون و چه  یرهبر و کارکنان چه به صورت علن  نیو 

پنهان بگ یبه صورت  نو  نیا  یاز مجرا  نکارکنا  یو آوا  ردیشکل  برسد.  راحت نیارتباطات  به گوش رهبران سازمان  (.  2010تر 

(Linda et, al 

 یاثربخش شیو پرداختن به آن برای افزا شود  یبهبود عملکرد سازمان شناخته م یبه مثابه رکن اساس  یمنابع انسان  استراتژی
اند، امری ضروری    افتهیحوزه دست    نیاز بلوغ در ا یکه به سطح  هایی  سازمان  یو توسعه منابع انسان  تیریمد  های  تیفعال  ییو کارا

 (.  1395 ،یالمو غ  یثان زادهیعل ،ینیاست )حس

به ن  یامروز یهافنّاورانه باعث شده است که درسازمان عیسر  یهاشرفتیو پ یجهان یدر عرصه رقابت  یرویعالوه بر توجه 
به عنوان مکمل ا  یبه فناور  ،یوربهره و  دیتول یبه عنوان عامل اصل یانسان   ستهینگر یمهم و عملکرد سازمان نیاطالعات و ارتباط 

 شود. 

 یو فن آور یبا عملکرد سازمان یمنابع انسان  تیریمد  های  یتوجه به مطالب ذکر شده در این بین سنجش رابطه استراتژ با

پاسخ به   یپژوهش محقق در پ نیدر ا  باشد یم یمهم و ضرور  اری( بسنیشهرستان هرس یمدارس ابتدائ یاطالعات )مطالعه مورد
  یاطالعات )مطالعه مورد  آوری و فن یبا عملکرد سازمان یمنابع انسان  تیریمد  های  یاستراتژ ایکه آ  باشد یم  یسوال اساس نیا

وسپس براساس  (نیشهرستان هرس یمدارس ابتدائ برا  یکاربرد شنهاداتیپژوهش پ  یها افتهیرابطه دارد؟  و دست  رانیمد یرا 

انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد    بعو باید چارچوبی ارائه داد تا مدیران منا  ندینما هیاندرکاران آموزش و پرورش ارا
 شده است.  ی( بررس1شکل ) یبرای ساختاردهی نقش ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پژوهش حاضر با مدل مفهوم  نیاز را

 

 پژوهش ی . مدل مفهوم1 شکل

 (1970و پاترسون، 2002)لپک و اسنل ،

مشابه موضوع مقاله حاضر پرداخته اند که در  یقاتیدر سراسر جهان به تحق  یادیباشد که محققان ز یمطلب الزم م نیا ذکر
 :گردد یاز آن ها اشاره م  یبه برخ ریز
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  جهینت نیبرعملکرد نوآورانه، به ا  یمنابع انسان  کیاقدامات استراتژ ریتاث یبا عنوان: بررس  ی( در مقاله ا1395ممان )  یفالح

 مثبت و معنادار بر عملکرد نوآورانه در سازمان دارد.  یریتاث  یمنابع انسان کیکه اقدامات استراتژ دیرس

عنوان: نقش مد  یقی( در تحق1391)  یاضیو ر یمانینر  ،یجهرم  یکوشک  ،یغالم نوآوری   لیدر تسه  یمنابع انسان تیریبا 
مثبت   ینقش  یمنابع انسان  تیریکه مد  دندیرس  جهینت  نی(، به اانی: بانک پارسیاز راه توسعه دانش کارکنان )مطالعه مورد  یسازمان

 د ییتا  یو نوآور  یمنابع انسان  تیریمد  انیتوسعه دانش کارکنان در رابطه م  یانجین نقش میداشته است. همچن یو معنادار بر نوآور

 شد.

Chowhan,(2016)  ب  یبا عنوان: بررس  یدر مقاله ا  ،یمنابع انسان تیریمد  یها  وهیش  ،یمنابع انسان  یاستراتژ  نیرابطه 
عملکرد سازمان  ینوآور و    ینوآور  ،یمنابع انسان تیریمد  یها  وهیش  ،یمنابع انسان  یاستراتژ  نیکه ب دندیرس جهینت  نیبه ا  ،یو 

 وجود دارد. ادارمثبت و معن یرابطه ا یعملکرد سازمان

Wangithi Waiganjo,  (2012)  ب  یدر بررس   ،یی ایشرکت کن  کیو عملکرد  یمنابع انسان کیاستراتژ  تیریمد نیارتباط 
 ر یمتغ  کیمستقل بر عملکرد شرکت بعنوان  ریبعنوان متغ  یمنابع انسان  تیریمد یها  یارائه دادند که بر اساس آن استراتژ  یمدل

نوآور تیفینه،کیهز  یشامل استراتژ یرقابت  یهایاستراتژ نیب نیدر ا .گذارد  یم  ریوابسته تاث  ن یبر ا  یواسطه ا ریبعنوان متغ یو 

به ا  نیا تیدرنها  گذار است.  ریرابطه تاث برعملکرد و   یمنابع انسان تیریمد  یها  یاستراتژ  ریکه تاث دندیرس جهینت  نیمحققان 

  میرمستقیغ ریرابطه تاث نیبر ا  زین یرقابت یهایستراتژا  نیبنابرا  دارد، یمختلف تجار راتییبا تغ یشرکت، ارتباط تنگاتنگ یاثربخش
 دارد. 

 

 پژوهش  ي ها هيفرض
 وجود دارد.  یدار  یرابطه معن یو عملکرد سازمان یمنابع انسان  تیریمد یها  یاستراتژ  نی. ب1

 وجود دارد.  یدار یاطالعات رابطه معن یو فنآور یمنابع انسان  تیریمد یها  یاستراتژ  نی. ب2
 

 پژوهش  روش
نظر طبقه بند  یهمبستگ قیاز نوع تحق  تیو از نظر روش و ماه  یکاربرد  قاتیهدف، از نوع تحق یبر مبنا  یپژوهش حاضر از 

 است. 

به  با پرداختن به بررس  هدفتوجه   یو فنآور یبا عملکرد سازمان  یمنابع انسان  تیریمد  های  یرابطه استراتژ  یپژوهش که 

  230باشد که تعداد آنها   یم نیشهرستان هرس  ییمعلمان مدارس ابتدا  هیپژوهش شامل کل  نیدر ا یجامعه آمار  باشد،یاطالعات م
که بر اساس روش  دیگرد نیینفر تع  140بر اساس جدول مورگان   قیتحق  یآمار نمونهمدرسه شاغل بودند.   78نفر است و در  

 انتخاب شدند.  یطبقه ا یتصادف یرگی  نمونه

استراتژ  پرسشنامه استاندارد  از  پژوهشگر  متغیر مستقل  برای  تحقیق  لپک و اسنل   یمنابع انسان تیریمد  های  یدر این 
عملکرد سازمان2002) پرسشنامه استاندارد  از  متغیر وابسته اول  برا1970پاترسون )  ی( و برای   ر یاطالعات متغ  آوری  فن  ی( و 

پرسشنامه محقق ساخته استفا  شده است.  دهوابسته دوم از 

 

 پژوهش  ي ها  یافته

 مدیریت منابع انسانی، عملکردسازمانی و فناوري اطالعات. آزمون نرمال بودن استراتژي هاي 4جدول

 فناوری اطالعات عملکردسازمانی  استراتژی های مدیریت منابع انسانی متغیرها/آزمون های آماری

 140 140 140 تعداد

 786. 1.267 1.176 اسمیرنوف-کلوموگروف

 567. 081. 126. سطح معناداری
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داده که از  کلموگروف4جدول)های  همانطور  معناداری آزمون  سطح  است،  متغیرهای   -( مشخص  تمامی  برای  اسمیرنوف 

مقدار   بزرگتر از  نرمال می 05/0پژوهش  توزیع  حاضر دارای  پژوهش  بررسی در  متغیرهای مورد  نتیجه تمامی  باشند.  است. در 

 ست. ها استفاده ازآزمونهای پارامتریک استفاده شده ابنابراین برای بررسی فرضیه

 واتسن رابطه بين استراتژي هاي مدیریت منابع انسانی  -. جدول خالصه هاي آماره هاي همبستگی و دوربين5جدول

 با عملکرد سازمانی و فن آوري اطالعات

 واتسن -دوربین ضریب رگرسیون برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 .978a .956 .955 3.72236 2.232 

  

باشند. این   یکی از پیش شرطهای رگرسیون این است که متغیر مالك دارای خود همبستگی نبوده و خطاها مستقل از هم 

برابر    -گیرد. مقدار دوربینواتسن مورد آزمون قرار می  -شرط با آزمون دوربین برای مولفه ی هوشمندسازی مدارس   232/2واتسن 

نتیجه گرفته می  5/2و   5/1بین  است چون این مقدار  شود که متغیر مالك دارای خود همبستگی نبوده و خطاها مستقل  قرار دارد 

است که حاکی از آن   987/0دهد که مقدار ضریب همبستگی  باشند.خروجی آزمون رگرسیون چند متغیره، نشان میاز هم می
بین مجموعه متغیرهای مستقل های مدیریت منابع   است  اطالعات(   انسانی( و وابسته)استراتژی  )عملکرد سازمانی و فن آوری 

نشان می  متغیرهای وابسته درصد از کل تغییرات  5/95دهد همبستگی متوسطی وجود دارد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده هم 

 باشد.معادله می)استراتژی های مدیریت منابع انسانی( در این  )عملکرد سازمانی و فن آوری اطالعات( مربوط به متغیر مستقل

 تحليل واریانس رابطه خطی رابطه بين استراتژي هاي مدیریت منابع انسانی  داريآزمون معنی  .6جدول

 با عملکرد سازمانی و فن آوري اطالعات

 سطح معناداری F میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000b. 1267.157 17557.688 2 35115.376 رگرسیون

   13.856 118 1635.004 باقیماندهمنبع 

    120 36750.380 جمع کل

 

بین رابطه خطی وجود داشته باشد. برای دار باشد باید بین متغیر مالك و متغیرهای پیشبرای اینکه مدل رگرسیونی معنی

بین متغیر مالك و متغیرهای پیش نشان دهنده آن است   Fاستفاده شده است. آزمون  Fبین از آزمون بررسی وجود رابطه خطی 
که آیا مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی است یا خیر؟ به عبارتی آیا متغیرهای مستقل قادرند به خوبی تغییرات متغییر وابسته 

امکان پذیر است.   05/0تر یا بزرگتر از در سطح خطای کوچک Fداری مقداررا توضیح دهند یا خیر؟تشخیص این موضوع با معنی

به اینکه سطح معنی  001/0برابر    Fری آزمون داسطح معنی نشان می  05/0کمتر از    Fداری آزمون است. با توجه  دهد که است 

 داری وجود دارد. بین رابطه خطی معنیبین متغیر مالك و متغیرهای پیش

 زمانی و فن آوري اطالعات متغيرهاي عملکرد سا . ضرایب رگرسيون تاثير متغير استراتژي هاي مدیریت منابع انسانی بر7جدول

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t سطح معناداری 
B انحراف استاندارد B 

 000. 5.571  3.176 17.691 مقدار ثابت

 000. 18.645 637. 060. 1.110 استراتژی های مدیریت منابع انسانی

 

( های مدیریت منابع انسانی   Beta( مقادیر7براساس جدول شماره  نشان می دهد که متغیر استراتژی  معناداری  و سطح 

 متغیرمستقل   Betaمتغیرهای عملکرد سازمانی و فن آوری اطالعات را پیش بینی می کنند و در تغییرات آنها نقش دارد و میزان 
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)استراتژی های مدیریت منابع انسانی( بر   غیراستراتژی های مدیریت منابع انسانی( حاکی از آن است که سهم نسبی این متغیرمت)

 است.    637/0)عملکرد سازمانی و فن آوری اطالعات( برابر با   متغیرهای وابسته

 . ماتریس آزمون ضریب همبستگی پيرسون بين متغيرهاي مدل پژوهش8جدول 

 متغیر ها
ضریب همبستگی/  
 سطح معنی داری

استراتژی های  
 مدیریت منابع انسانی

 فناوری اطالعات عملکرد سازمانی

استراتژی های  
مدیریت منابع  

 انسانی

 **908. **953. 1 ضریب همبستگی

 000. 000.  سطح معنی داری

 140 140 140 تعداد کل

عملکرد  
 سازمانی

 

 **823. 1 **953. ضریب همبستگی

 000.  000. سطح معنی داری

 140 140 140 تعداد کل

فناوری 
 اطالعات

 1 **823. **908. ضریب همبستگی

  000. 000. سطح معنی داری

 140 140 140 تعداد کل

درصد و عالمت *** معنی  5داری در سطح  درصد، عالمت ** معنی  10داری در سطح  در جدول فوق عالمت * نشان دهنده معنی

 اری در سطح یک درصد است.د

 

و نت  ي ريگ  جهيبحث 
بررس  یکل  هدف استراتژ  یپژوهش،  اطالعات )مطالعه    یو فن آور  یبا عملکرد سازمان  یمنابع انسان تیریمد  یها  یرابطه 

  یکه با توجه داده ها  دیگرد نیتدو  یفرع یها  هیو فرض یاصل  هیراستا فرض نی( بود. در انیشهرستان هرس  ییمدارس ابتدا یمورد

 گردد:  یم هیارامرتبط   یها و بحث ها  هیفرض  جی( نتا8جدول)

 وجود دارد. یدار یاطالعات رابطه معن  یو فن آور  یبا عملکرد سازمان  یمنابع انسان  تیریمد یها  یاستراتژ  نی: بیاصل  هیفرض

  یدهدکه سطح معن   ینشان م  (8) پژوهش در جدول یاصل  یرهایمتغ  نیب رسونیپ  یهمبستگ  بیآزمون ضر سیماتر  جینتا
  0/ 953برابر با    بیاطالعات به ترت یو فن آور  یعملکرد سازمان  با  یمنابع انسان  تیریمد یها  یاستراتژ  نیب  یهمبستگ بیضرا یدار

  .معنادار وجود دارد  یپژوهش، همبستگ  یرهایمتغ هیکل نیب جهی.در نتباشد  یدرصد م  5کمتر از   بیضرا  نیبود که ا  908/0و  

  یو فن آور یبا عملکرد سازمان  یمنابع انسان  تیریمد یها  یاستراتژ  نیب  یعنیگردد. یم دییپژوهش تا یاصل هیفرض  گریبعبارت د
)یو ام یشبرنگ  یپژوهش ها  یها  افتهیبا   جهینت  نیوجود داردا  یدار یاطالعات رابطه معن (،  1395ممان ) ی(، فالح1397رنژاد 

)  یحسن  ،یرجب  ل ی( ، افجه و اسماع1391) یاضیو ر  یمانینر  ،یجهرم  یکوشک  ،ی( غالم1394)  یآباد ی(، تق1395و مهاجران 

( (  2012و همکاران )  گانجوی(، وا2016)  (، چوهان2017) ( ، ما، النگ، ژانگ، ژانگ و الم2018) (، ابوآلوش و همکاران1388زاده 

 باشد. ی( مشابه و همسو م2012و پل و گلن )
 وجود دارد.  یدار  یابطه معنر یو عملکرد سازمان  یمنابع انسان  تیریمد یها  یاستراتژ نیاول:. ب  یفرع هیفرض

معن   ینشان م  (8پژوهش در جدول) یاصل  یرهایمتغ نیب رسونیپ  یهمبستگ بیآزمون ضر  سیماتر  جینتا   یدهدکه سطح 

عملکرد سازمان  یمنابع انسان تیریمد  یها  یاستراتژ  یهمبستگ  بیضر  یدار  یسطح معن  یهمبستگ  بیضرا  یدار با  یو  برابر 
نت باشد  یدرصد م 5بوده که کمتر از    953/0 عملکرد سازمان یمنابع انسان  تیریمد  یها  یتژاسترا نیب  جهیدر   ی رابطه معن یو 

(،  1397)  رنژادیو ام یشبرنگ  یپژوهش ها  یها افتهیبا   جهینت نیگردد. ا  یم  دییاول پژوهش تا یفرع هیوجود دارد و فرض  یدار

( مشابه  2012( و پل و گلن )2012و همکاران )  گانجوی(، وا2016)  ، چوهان  (1388زاده )  لی(، افجه و اسماع1395ممان ) یفالح

 یی مدارس ابتدا ی)مطالعه مورد  اطالعات یو فن آور  یمنابع انسان  تیریمد یها یاستراتژ  نیدوم: ب  یفرع  هیباشد.فرض یو همسو م
 وجود دارد.  یدار  ی( رابطه معننیشهرستان هرس
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معن   ینشان م  (8پژوهش در جدول) یاصل  یرهایمتغ نیب رسونیپ  یهمبستگ بیآزمون ضر  سیماتر  جینتا   یدهدکه سطح 

معن  یهمبستگ  بیضرا  یدار انسان تیریمد  یها  یاستراتژ  یهمبستگ  بیضر  یدار  یسطح  فن آور یمنابع  برابر   یو  اطالعات 

  یاطالعات همبستگ  یو فن آور یمنابع انسان  تیریمد یها  یاتژاستر نیب جهیدر نت  باشد، یدرصد م 5بوده که کمتر از   908/0با
پژوهش تا یفرع هیمعنادار وجود دارد و فرض و مهاجران    یحسن  ،یرجب  یپژوهش ها  یها افتهیبا   جهینت نیگردد. ا یم دییدوم 

( و ما، النگ، ژانگ،  2018)  ( ، ابوآلوش و همکاران1391)  یاضیو ر  یمانینر  ،یجهرم  یکوشک  ،ی( غالم1394)  یآباد  ی(، تق1395)

 باشد  ی( مشابه و همسو م2017) ژانگ و الم

 

پژوهش  ي شنهادهايپ  کاربردي 
ب  یبه وجود رابطه معن  توجه با  شنهادیاطالعات پ  یو فن آور یبا عملکرد سازمان یمنابع انسان تیریمد  یهایاستراتژ نیدار 

و استفاده   ییآشنا زانیو مهارت وم  ییاستفاده از امکانات،توانا  زانی، میدر خصوص توسعه و بهبود امکانات سخت افزار گردد¬یم

 . ردیدر مدارس اقدامات الزم انجام گ  آناستقرار    یو راهها  نترنتیاز ا

ب  یوتوانمند  یکادر آموزش  ی، توانمنداطالعات  یفناور  زاتیبهبود فضا و تجهخصوص توسعه و    در از   یشتریکادر اهتمام 
 .ردیو دست اندرکاران امر صورت پذ  تیریمد یسو

اطالعات   یفناور  یریدر بکارگ  آن  جهیتا نت  ندیو مشخص نما  فیتعر  یمعلمان را بر اساس عملکرد سازمان  فیوظا  دیبا  تیریمد

 ظاهر شود. 
  تی ر یمد  یاز سو یشتریاهتمام ب  یبا عملکرد سازمان  یمنابع انسان  تیریمد یهایاستراتژ نیدار ب  یتوجه به وجود رابطه معن  با

عملکرد معلمان صورت   شتریبهبود ب  یبرا یمنابع انسان  تیریمد  یهایاستراتژ  یو اجرا  یو دست اندرکاران امر درخصوص طراح

 .ردیپذ

به بکارگ  یم شنهادیپ بیشتری  بخشی آنها شناسائی و   یفناور یریشود در مدارس مورد مطالعه توجه  اطالعات و موانع اثر 
 رفع شود.

از ا  دیبا تیریمد معلمان در خصوص هوشمندساز  دهیاز  نظرات  نما  یها و  استفاده  گردد تا   یکار سبب م  نی. ادیمدارس 

 .ابدیاطالعات بهبود و توسعه  یفناور  یریکنند و بکارگ  یاریکمک و   گریکدیام به معلمان مد
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 مراجعمنابع و 

و دانا  دیس  ،یالوان [1] )  ییمهدی  سازمان یی(، گفتارها1393فرد، حسن  فلسفه تئوری  انتشارات   ی، دولتدر 
 تهران.  ،، چاپ اولصفار

ترجمه علی   (، تدوین،اجرا و آثار استراتژی منابع انسانی، )چاپ دوم( ،1381و مشولم ،ایلن ،)  پیتر بامبرگر، [2]

 پارساییان و سید محمد اعرابی ،تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

در   یو نوآور تیخالق  یجهت توانمندساز یمنابع انسان  تیریمد  یها  ی(، استراتژ1394, رضا )یآباد  یتق [3]
 . رایو  تختیپرداز پا  دهیا  رانیموسسه مد ،یدب-امارات  ،یو علوم انسان  تیریمد  یالملل  نیسازمان، کنفرانس ب

  یاستراتژی های منابع انسان  ریتأث  ی(، بررس1395حامد )  ،یمحسن و غالم  ،یثان  زادهیابوالحسن؛ عل ،ینیحس [4]

ن استراتژی  لگریبا نقش تعد 2و   1ساری   یشهرك صنعت دییدر شرکت های تول  یانسان روییبر بهره وری 
 .123-91(،  39)10  ،یبهره ور  تیریکسب و کار، مجله مد  نهیرهبری هز

بهناز )  ،یحسن  م؛یمر  ،یرجب [5] نقش فعالیتها1395محمد و مهاجران،  توسعه منابع انسانی بر  ی(، بررسی 

ازمانی، فصلنامة علمی، پژوهشی ابتکار  س  یادگیریدانش و   تیریکارکنان با آزمون نقش میانجی مد ینوآور
 .178-151(،  3)6و خالقیت در علوم انسانی،  

یحیی زاده فر محمود طراح زراعتی [6] پروانه, مدهوشی مهرداد, آقاجانی حسنعلی,  (. مدل  1396)یفوکالیی 
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