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 چکيده
استفاده از سیستم های اطالعاتی حقوق و دستمزد و ارتباط آن با میزان  یبررس هدف این پژوهش،

. مطالعه می باشد شهر کرمانسواد اطالعاتی و تعهد سازمانی کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی 

حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی و روش همبستگی می باشد.در این تحقیق از سه پرسشنامه 

استفاده  تعهد سازمانیو  سواد اطالعاتی، سیستم های اطالعاتی حقوق و دستمزدمیزان استفاده از 

، 96/0 میزان استفاده از سیستم های اطالعاتی حقوق و دستمزد میزان روایی پرسشنامه شده است.

می باشد. جهت توصیف داده های جمع آوری  96/0برابر با  تعهد سازمانیو  95/0 سواد اطالعاتی

آوری شده با ای آماری پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. اطالعات جمعشده از آزمون ه

استفاده از بین تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پایایی تحقیق نشان داد  SPSSاستفاده از نرم افزار 

سیستم های اطالعاتی حقوق و دستمزد با سواد اطالعاتی و تعهد سازمانی کارکنان اداری دانشگاه 

 .شهر کرمان رابطه مثبت و معنا دار خطی وجود داردعلوم پزشکی 

 سیستم حقوق و دستمزد، سواد اطالعاتی، تعهد سازمانی، پیرسون، اسپیرمن. :يديکل واژگان
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 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت گرایش سیستم های اطالعاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 1
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 2
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 مقدمه 

محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، خالص دریافتی هر یک از کارکنان و تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد 

براساس اطالعات رسیده از سایر دوایر مرتبط با حقوق و دستمزد مثل دایره کارگزینی و دایره ثبت اوقات کار و بارعایت قوانین و مقررات 

حسابداری حقوق ودستمزد انجام می گیرد. در اکثر موارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نیز توسط همین دایره انجام مربوط در دایره 

هر چند در گذشته تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد در مؤسسات کوچک و حتی بزرگ به صورت دستی انجام می گرفته  .می گیرد

مر مهم به وسیله سیستمهای پردازش رایانه ای و با استفاده از نرم افزارهای خاص و مناسب و ولی امروزه در همه مؤسسات کوچک نیز این ا

این دایره با استفاده از مستندات الزم و رعایت آخرین قوانین  .منطبق با آخرین قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد انجام می گیرد

یر مزایا( را محاسبه سپس به استناد آخرین قوانین ومقررات مربوط به بیمه و دارائی، حق مربوط ، دریافتهای هریک از کارکنان )حقوق و سا

بیمه سهم کارگر و احیاناً مالیات حقوق هر فرد را تعیین و با درنظر گرفتن سایر کسورات توافقی و یا قانونی، لیست حقوق و دستمزد را 

ی نماید. پس از امضاء لیست توسط تنظیم کننده، مسئول امورمالی، مدیر تنظیم و خالص پرداختی به هر یک از کارکنان را مشخص م

مؤسسه وهمچنین سایر مقامات مسئول و رسیدگی کننده، یک فقره چک به مبلغ جمع ستون خالص پرداختنی لیست، صادر وبه همراه 

پرداخت به طور جداگانه وجود نداشته باشد، سایر مدارک الزم جهت پرداخت حقوق به دایره پرداخت تحویل می دهد ودر صورتی که دایره 

ه بانک پرداخت کننده ب (1چک صادره را به همراه یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد )امروزه به صورت ذخیره شده بر روی دیسکت

، ]ارقندد واریز گرد تحویل می نماید تا مبلغ خالص پرداختنی هر یک از کارکنان به حساب بانکی آنان که به همین منظور افتتاح گردیده

1389]. 

 شامل فرآیند این. است تکمیـل بوده و تغییر حال در پیوسته انسانها زندگی مختلف دوره های طی در اطالعاتی سواد مفهوم

 زبـان درک و نوشتن و خواندن مهارت شامل جامعه، در او بـه نقش توجه با فرد هر نیاز مورد مهارت های یعنی، سواد؛ حالت ساده ترین

 و بـه آن، نیاز هنگام به اطالعات شناسایی برای افراد نیاز مورد توانایی های از مجموعه ای اطالعاتی، . سواد[1960، 2]باکر مـی باشـد خـود

 عوامـل از یکـی می توان را آن تاثیرات و اطالعات ویژگـی عصر .است نیاز مورد اطالعات مؤثر به کارگیری و ارزیابی مکان، تعیین توانایی

 نیازهای پاسخگوی باید آمـوزش رسمی کارمندان، نیاز مورد توانمندی های شدن گسترده به توجه با. سـواد دانست مفهـوم در تحـول

 چگونــه» بایــد سازمان ها دیگـر، عبـارت بـه. دانسـت پژوهنده کارمندان تربیت را، سازمان ها ماموریت می توان رو این از. باشد جامعه

 و آموخته ها تلفیق امکان بستر، این در. است بعدی آمــوختن، زیرساخت فراگیری های مهــارت حقیقــت در. بدهــد یــاد را «آمــوختن

 و بصــیرت بــه کــه بــود خواهنــد بدون آرایــش و هم از جدا جزایری آموخته ها ساخت زیر این بدون و می آید پدید خلـق دانایی

بشـر  گـذر نتیجه که عصراطالعات یا دانایی عصر [.1386 حری، و پور موسی و حیدری همت آبادی]شــد  نخواهنــد منجــر فرهیختگــی

 و اطالعات فنآوری. می طلبد داشته، وجود گذشته در که را آنچه از متفاوت اسـت، آموزشی سـوم هـزاره بـه و ورود صـنعتی عصـر از

 روش های و راهبردها داده، قـرار تـأثیر تحـت را آموزش مطلوبی نحو به می تواند است، گسترش حال در ایفزاینده  طور به ارتباطـات که

 را زنـدگی ابعـاد همـه و اسـت گسـترش حـال در فزاینـدهای سـرعت بـا ارتباطـات، و اطالعات .[2003 ،3کرومپاکر] سازد دگرگون را آن

 و ارتباطات عصر قـرن حاضر، ایـنکـه بـه توجـه با. [1380، ]پری رخ و مقدس زاده است کرده دگرگونی دچار آن متفاوت در شکل های

 همراه به اطالعات این کاربرد و ارزیابی دریافت، چگونگی از درک دقیقی نیازمنـد اطالعـات، از اسـتفاده امکان شده، گرفته نظر در اطالعات

 وارد عرصه های و شـده خـارج سـنتی حالـت از اطالعـات به دستیابی مسیرهای گفت، میتوان تقریباً امروزه .می باشـد مربوطه مهارت های

می  حوزه این در نیاز مورد مهارت های و فـنآوری اطالعات بـا آشـنایی شـک بـدون عرصـه، ایـن بـه ورود آغازین گام که گردیده نوین

 .باشد

ک جو سازمانی، ایجاد انگیزه و افزایش و تولید بازدهی سازمان گردد، تعهد یکی از عوامل اساسی که می تواند منجر به ایجاد ی

. با توجه به چالش های حال حاضر در سازمان ها، مشخص کردن عوامل اساسی در جهت پیش بینی [2004، 4]پترسونسازمانی می باشد 
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تعهد سازمانی به عنوان یک نیاز فردی به یک مسأله اساسی تبدیل گردیده است. شواهد نظری و تجربی نشان داده اند که ادراکات کارکنان 

ی آن ها کمک خواهد کرد. با افزایش میزان تعهد، افراد برای کارشان، تالش درباره معنویت در محیط کار به گسترش سطح تعهد سازمان

افراد با نیازها، مهارت ها و انتظاراتی وارد سازمان [. 2007، 5]آلن و میربیشتری می کنند و بدین وسیله به تعهد سازمانی کمک می کنند 

ان استفاده و نیازهایشان را ارضاء کنند. چنانچه سازمان ها این فرصت را می شوند و مایلند در محیطی کار کنند که بتوانند از توانایی هایش

تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری  [.2007، 6]تسویی و چنگبرای کارکنانشان ایجاد کنند، سطح تعهد سازمانی افزایش می یابد 

ن عالقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوست آن کارمندان به سازمان است و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضای سازما

. به عبارت دیگر تعهد سازمانی، نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان، نه شغلی که در آن [1377]مجیدی، نشان می دهند 

طریق آن سازمان، خود را مورد  مشغول به کارند، است و در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از

، که در فردی یک رابطه متقابل داشته باشدشناسایی قرار می دهد. وجود تعهد در کارکنان می تواند با عوامل سازمانی، شغلی، محیط کار و 

 [.1380]زارعی، این زمینه رضایت شغلی کارکنان از جایگاه خاصی برخوردار است و میزان آن بر تعهد آنان اثر می گذارد 

با توجه به مطالب فوق سوال اساسی تحقیق این است آیا بین سیستم اطالعات حقوق و دستمزد و سواد اطالعاتی و تعهد 

 سازمانی مدیران بیمارستان های شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

 پيشينه تحقيق

فتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ر»وان ن، در پژوهشی با ع1390 ،حیدری و دریابگیان

 به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی رابطه محکم و پایداری وجود دارد. «شرکت نیمه خصوصی در استان هرمزگان

های دانشجویان دورههای کارآفرینی  رابطة بین سواد اطالعاتی و قابلیت» ، در مطالعه ای با عنوان1390میرزاصفی و همکاران، 

هدف، تعیین رابطه بین سواد اطالعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  با« دانشگاه اصفهان تحصیالت تکمیلی

. نتایج تحلیل (=686/0rای معنادار وجود دارد)بین میزان سواد اطالعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان، رابطه ند کهاصفهان نشان داد

( و کمترین رابطه را با توانایی کاربرد  r=578/0رگرسیون نشان داد قابلیتهای کارآفرینی بیشترین رابطه را با توانایی ارزیابی نقادانة اطالعات )

 (داشته است. r=495/0هدفمند اطالعات)

بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و »در پژوهشی با عنوان  ،1390،میری و چشمه سهرابی

به این نتایج دست یافتند که جامعه پژوهش در تشخیص نیاز به اطالعاتی در سطحی پایین تر « صنعت ایران واحد اراک در محیط دیجیتال

رزیابی و استفاده از اطالعات، همچنین آشنایی با مسائل حقوقی اطالعات و نیز از حد متوسط قرار دارد، اما از نظر مهارت های دستیابی، ا

بهره مندی از مهارت های پیش زمینة سواد اطالعاتی و درک اهمیت اطالعات در سطحی باالتر از متوسط قرار دارند. مؤثرترین عامل در 

اعالم شده است. همچنین نتیجه نهایی نشان داد که سواد سطح سواد اطالعاتی نیز یادگیری غیر رسمی از طریق استادان و دوستان 

 است. 36/2اطالعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی باالتر از حد متوسط با میانگین نمره 

به اهمیت سیستم حقوقی و انجام امور مالی و « سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزد»در تحقیقی با عنوان  ،1388 ،صرافی زاده

 ه و به این نتیجه رسیده که بین استفاده از سیستم حقوق و دستمزد و امور مالی یک سازمان رابطه مستقیمی وجود دارد.  حسابداری پرداخت

بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین »، در تحقیقی با عنوان 1389 ،حسینی و همکاران

ه این نتیجه رسیدند که بین ادراک برابری و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. ب« دبیران آموزش پرورش شهرستان سواد کوه

 همچنین از تحقیق فوق نتیجه گرفتند که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مستقیمی وجود دارد.

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد به « حقوق و دستمزد و مزایای جانبی سیستم اطالعاتی»در تحقیق خود با نام ، 1385 ،نادری

 در ادارات پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در اجرای امور سازمان ها نقش مثبت و معناداری دارد.
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« بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان شرکت های مالزیایی»در پژوهشی با عنوان  ،2010 ،7نورمال

دریافت که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی وجود دارد و نتیجه گرفت که این امر بینشی برای مدیرانی 

 فراهم می کند که در جستجوی تعهد سازمانی کارکنان خود می باشند.

ت، تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل  در تجزیه و تحلیل رابطه سببی بین عملکرد مدیری»در تحقیقی با عنوان ،2008،  8چن

 نشان داد که بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.« میان کارکنان انجمن های ورزشی دانشگاه ها

که در  «وبعد ازآموزشجویان پرستاری ،قبل های سواداطالعاتی دانش مهارت»در مقاله ای تحت عنوان  ،2008 ،و همکاران9پرین

در  پنجمین کنفرانس بین المللی مادام العمر در استرلیا برگزارشد . به بررسی تاثیر آموزش مهارتهـای اطـالع یابی در دانشجویان پرداختند.

هـای درسـی پرسـتاران  این مقاله اشاره می شود که دانشگاه کوییزلند جنوبی در استرالیا ،گنجاندن آموزشهای سواد اطالعـاتی را در برنامـه

ضـرورتی جهـت ارتقـاء کیفیـت دانـش فـارغ التحصـیالن مـیداند . آنها با روش پیمایشی ،دانشجویان سال اول پرستاری را مورد مطالعه 

ر دروس رشته به این نتیجه رسیدند که گنجاندن چنین آموزش هایی د قرار داده و با استفاده از پرسشنامه و تحلیل داده های بدست آمده،

 .پرستاری سودمند است

به  تعهد سازمانی کارکناندو عامل مهم کلیدی در  سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزد و سواد اطالعاتیمطابق آن چه گفته شد 

اد سو، سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزدشمار می روند. بر همین اساس محققان در این پژوهش، کوشیده اند تا با بررسی رابطه میان 

 بررسی نمایند.  بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان رادر  تعهد سازمانیو  اطالعاتی

 فرضيه هاي تحقيق

 فرضیه های اصلی

وجود   کرمان پزشکی علوم اداری دانشگاه کارکنان اطالعاتی سواد و دستمزد و اطالعاتی حقوق سیستم های از استفاده بین میزان -1

 دارد.

 پزشکی علوم اداری دانشگاه کارکنان تعهد سازمانی آن رابطه و دستمزد و حقوق سیستم های اطالعاتی از استفاده بین میزان -2

 رابطه وجود دارد.  کرمان

 فرضیه های فرعی

 علوم دانشگاه کارکنان اداری توانایی تشخیص نیاز اطالعاتی با دستمزد و حقوق سیستم های اطالعاتی از استفاده بین میزان -1

 رابطه وجود دارد.  کرمان پزشکی

 علوم دانشگاه کارکنان اداری روش های دسترسی به اطالعات  و دستمزد و حقوق سیستم های اطالعاتی از استفاده بین میزان -2

 رابطه وجود دارد.  کرمان پزشکی

رابطه   کرمان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان ارزیابی و مقایسه منابع دستمزد و های اطالعاتی حقوق سیستم از استفاده بین میزان -3

 وجود دارد.

 علوم اداری دانشگاه کارکنان شناسایی و دسترسی به اطالعات و دستمزد و های اطالعاتی حقوق سیستم از استفاده بین میزان -4

 رابطه وجود دارد.  کرمان پزشکی

                                                           
7 - Normala 
8 - Chen 
9-Perrine 
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رابطه   کرمان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان اداری تعهد عاطفی و دستمزد و حقوق سیستم های اطالعاتی از استفاده بین میزان -5

 وجود دارد.

رابطه   کرمان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان اداری تعهد مستمر و دستمزد و حقوق سیستم های اطالعاتی از استفاده بین میزان -6

 وجود دارد.

رابطه   کرمان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان اداری تعهد هنجاری و دستمزد و های اطالعاتی حقوق سیستم از استفاده بین میزان -7

 وجود دارد.

 

 روش تحقيق

همبستگی است. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و این که محقق  -روش پژوهش توصیفی :شيوه پژوهش

پژوهش روش می باشد،  سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزد، سواد اطالعاتی و تعهد سازمانیدر صدد توصیف شرایط و وضعیت موجود در 

 یفی است و با توجه به این که به دنبال یافتن روابط بین سه متغیر مذکور می باشیم، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.توص

بوده، که بنا  1393در سال  دانشگاه علوم پزشکی شهر کرماندر پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارکنان  جامعه آماري:

نفر می  120برابر با تقریباً نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  262آمده تعداد کل کارکنان در حدود  بر اطالعات به دست

 باشد. 

سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزد خود پرسشنامه  -1ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه می باشد.  ابزار:

میر و توسط   تعهد سازمانیپرسشنامه  -3سوال  35با  (1386مجیدی )توسط  سواد اطالعاتیشنامه پرس -2سوال،  14با  محقق ساخته

سوال مورد استفاده قرار گرفت. هر سه پرسشنامه بر اساس مقیاس درجه ای لیکرت و در طیف )بسیار زیاد، زیاد،  15با (  2001)10آلن

و همچنین روایی  83/0و  88/0، 84/0متوسط، کم و بسیار کم( تنظیم شده و ضریب پایایی آن ها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 

 به دست آمده است. 96/0و  95/0، 96/0پرسشنامه ها نیز به ترتیب برابر 

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آماری توصیفی و استنباطی انجم شد. در سطح آمار توصیفی از  شيوه تحليل داده ها:

های آماری: آزمون  های پژوهش از روش منظور آزمون فرضیه به ( و1شاخص های فراوانی، درصد، واریانس، انجراف معیار، میانه، ... )جدول 

بـرای آزمـون ارتباط و پیرسون کلمـوگروف ـ اسـمیرنف برای تشخیص نرمال یا غیر نرمال بودن جامعـه، ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن 

بین متغیرها و روش رگرسیون چندگانه برای بررسی اثر متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته و در صورت امکان ارایه مدل رگرسیونی 

 .رتبط، استفاده شده استم

با استفاده از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف مشخص شد، جامعه غیـر نرمال است. در این پژوهش با توجه به غیر نرمال بودن 

استفاده شده اسـت. نتـایج در جـدول شـماره  و پیرسون توزیع، جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پـژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن

 .ـل مشـاهده استقاب 2

 

 

 

                                                           
10 - Meeyer & Allen 
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 آمار توصیفی -1جدول 

انحراف  واريانس ميانه ميانگين متغير

 معيار

دامنه 

 تغييرات

 چولگی حداکثر حداقل

سيستم 

اطالعاتی حقوق 

 و دستمزد

58/3 64/3 23/1 11/1 3 2 5 158/0- 

 -13/0 5 2 3 93/0 873/0 55/3 53/3 سواد اطالعاتی

توانايی 

تشخيص نياز 

 اطالعاتی

62/3 69/3 11/1 05/1 4 1 5 31/0- 

روش هاي 

دسترسی به 

 اطالعات

71/3 09/0 95/0 98/0 3 2 5 19/0- 

ارزيابی و 

 مقايسه منابع

72/3 09/0 12/1 06/0 4 1 5 435/0- 

شناسايی و 

دسترسی به 

 اطالعات

63/3 09/0 12/1 06/1 4 1 5 42/0- 

 -20/0 5 2 3 02/1 05/1 68/3 63/3 تعهد سازمانی

 -24/0 5 1 4 04/1 08/1 65/3 61/3 عاطفیتعهد 

 -11/0 5 2 3 03/1 07/1 59/3 57/3 تعهد هنجاري

 -23/0 5 2 3 01/1 03/1 63/3 58/3 تعهد مستمر
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 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش -2جدول 

ضریب  متغیر

همبستگی 

 *پیرسون

ضریب 

همبستگی 

 *اسپیرمن

عدد 

 معناداری

 نتیجه گیری

سیستم وجود رابطه معنا دار با  01/0 247/0 248/0 سواد اطالعاتی

 اطالعاتی حقوق و دستمزد

سیستم وجود رابطه معنا دار با  01/0 263/0 255/0 تعهد سازمانی

 اطالعاتی حقوق و دستمزد

تشخیص نیاز 

 اطالعاتی

سیستم وجود رابطه معنا دار با  01/0 258/0 271/0

 اطالعاتی حقوق و دستمزد

روش های 

دسترسی به 

 اطالعات

سیستم وجود رابطه معنا دار با  01/0 225/0 211/0

 اطالعاتی حقوق و دستمزد

ارزیابی و 

 مقایسه منابع

سیستم وجود رابطه معنا دار با  01/0 227/0 220/0

 اطالعاتی حقوق و دستمزد

دسترسی به 

 اطالعات

سیستم وجود رابطه معنا دار با  01/0 197/0 211/0

 حقوق و دستمزداطالعاتی 

سیستم وجود رابطه معنا دار با  01/0 212/0 199/0 تعهد عاطفی

 اطالعاتی حقوق و دستمزد

سیستم وجود رابطه معنا دار با  01/0 240/0 236/0 تعهد هنجاری

 اطالعاتی حقوق و دستمزد

سیستم وجود رابطه معنا دار با  01/0 232/0 228/0 تعهد مستمر

 دستمزداطالعاتی حقوق و 

 معنا دار است. 01/0*همبستگی در سطح 

 

 بحث

در این پژوهش با مروری بر پژوهش هـای گذشـته در ارتبـاط بـا سیتم اطالعاتی حقوق و دستمزد درمی یابیم، در اکثر پژوهش 

حقوق و دستمزد بـا ایـده ها و مدل ها سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزد مد نظر قرار گرفته شـده است. در ارزیابی سیستم اطالعاتی 

گرفتن از تحقیقات پیشین و با تکیه بر راهنمایی استادان و تجربه خبرگان دانشگاهی، به عنـوان عوامـل مهـم در زمینه رعایت سیستم های 

اد اطالعاتی و حقوقی در سازمان ها شناسـایی شـدند. در مرحلـه ی بعـد جهـت ارزیـابی ارتباط سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزد با سو

نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمان جمع آوری شد  120تعهد سازمانی با استفاده از سه پرسشنامه، اطالعات مورد نیاز از 

 .شد و با توجه بـه غیـر نرمـال بـودن توزیع، برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده

روش های دسترسی ، (sr=258/0و  pr=271/0و  p=00/0)نتایج آزمون ها نشان می دهد، بین متغیرهای تشخیص نیاز اطالعاتی 

دسترسی به اطالعات    (،sr=227/0و  pr=220/0و  p=00/0)ارزیابی و مقایسه منابع  ،(sr=225/0و  pr=211/0و  p=00/0)به اطالعات 

(00/0=p  211/0و=pr  197/0و=sr ،) تعهد عاطفی(00/0=p  199/0و=pr  212/0و=sr) تعهد هنجاری ،(00/0=p  236/0و=pr  240/0و=sr) 

 با سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.( sr=232/0و  pr=228/0و  p=00/0)و تعهد مستمر 
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بود. نتایج به دست امده  سواد اطالعاتیو  اطالعاتی حقوق و دستمزدسیستم فرضیه اصلی اول این تحقیق بررسی رابطه بین 

 ( همسویی دارد. 1385) قاسمی نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است. این نتیجه با مطالعات 

دست امده نشان  بود. نتایج به تعهد سازمانیو  سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزدفرضیه اصلی دوم این تحقیق بررسی رابطه بین 

 ( نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است.1388) محمدیدهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است. تحقیق 

بود.  توانایی تشخیص نیاز اطالعاتیبا  سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزدفرضیه فرعی اول در این تحقیق به بررسی رابطه بین 

 ( همخوانی دارد. 1383)نوروزی نتایج به دست امده نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است. این نتیجه با مطالعات 

بود.  روش های دسترسی به اطالعاتبا سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزد فرضیه فرعی دوم در این تحقیق به بررسی رابطه بین 

( نشان دهنده رابطه معنادار 1380)پری رخ و مقدس زاده بطه معنادار بین این دو متغیر است. تحقیق نتایج به دست امده نشان دهنده را

 بین این دو متغیر است.

نتایج به بود.  ارزیابی و مقایسه منابعبا  سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزدفرضیه فرعی سوم  در این تحقیق به بررسی رابطه بین 

( نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو 1387)بیرانوند و مجیدی معنادار بین این دو متغیر است. تحقیق دست امده نشان دهنده رابطه 

 متغیر است.

 شناسایی و دسترسی به اطالعاتبا  سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزدفرضیه فرعی چهارم  در این تحقیق به بررسی رابطه بین 

 ( همسویی دارد.1381)بختیار زاده معنادار بین این دو متغیر است. این نتیجه با تحقیق  نتایج به دست امده نشان دهنده رابطهبود. 

نتایج به دست بود. تعهد عاطفی با  سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزدفرضیه فرعی پنجم در این تحقیق به بررسی رابطه بین 

 ( همسویی دارد.1386)فریدون و همکاران تحقیق امده نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است. این نتیجه با 

نتایج به دست بود.  تعهد هنجاریبا  سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزدفرضیه فرعی ششم در این تحقیق به بررسی رابطه بین 

 متغیر است.( نشان دهنده رابطه معنادار بین دو 1391)زارعی امده نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است. تحقیق 

نتایج به دست بود.  تعهد مستمربا  سیستم اطالعاتی حقوق و دستمزدرضیه فرعی هفتم در این تحقیق به بررسی رابطه بین ف

 ( نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است.1375) ساروقیامده نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است. تحقیق 
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 سواد اطالعاتی. نشریه ارتباط علمی. دوره دوم. شماره سوم. (.1387) بیرانوند، ع؛ مجیدی، م. [3]
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