
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم تربیتی() ختگانیفرهفصلنامه پیام  
 1395، زمستان 4سال اول، شماره 

 69-84صفحات: 
 19/12/1395اریخ پذیرش نهایی: ؛ ت21/10/1395تاریخ دریافت: 

 

 

 بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و نوآوری سازمانی
 گرگان وپرورشآموزشاداره  در

  

 اینلیاسماع/ دکترکامبیز فاطمه نامنی

 

 دهکیچ
با یکدیگر های نوین مدیریتی و ارتقاء عملکرد و نوآوری سازمانی با توجه به اینکه استفاده از روش

تواند بر افزایش خالقیت کارکنان بیانجامد و مرتبط هستند، لذا مدیریت منابع انسانی الکترونیک می

واسطه آن موجب ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان گردد. به عبارتی نوآوری و خالقیت در هر موقعیتی به

ت یریمد یامدهایج و پیاگشاست. با در نظر گرفتن این عامل که نتبرای فرد نیروی کمکی و مشکل

رد. که یگرا، تجزو اثرات تحول ی، اثرات ارتباطیاتیتوان به اثرات عملرا می یمنابع انسان یکترونکال

ا یها اهش هزینهکل یاز قب یمنابع انسان یکترونکت الیریهای مدخروجی یآن به کارآیی و اثربخش جینتا

 بر یمرور از ن منظور در مقاله حاضر پسشوند. به همیت مربوط مییریمد ییاهش فشار اجراک

مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با نوآوری سازمانی  رابطه یبررس و کارکردها به هابندیطبقه ف،یتعار

 است. شده پرداخته وپرورشآموزشدر 

 .وپرورشآموزشمدیریت منابع انسانی الکترونیکی، نوآوری سازمانی،  کلیدی: هایواژه
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 دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان، ایران ،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی یدانشجو 

   ،یسنده مسئول(نو) رانیادانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان، استادیار گروه مدیریت آموزشی 
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 مقدمه

 یورفناتوانند از می چگونهکه باشد و اینمی نسانیا منابع بحثها از سازمان یربسیا یدغدغهه وزمرا

و  یادار ییراکا یشافز(. ا2:1389حسینی و همکاران،کنند )استفاده  نسانیا منابع مدیریتت در طالعاا

 سهمده و ستفاتری اکم پرسنلاز  تادهد زه را میجاا ینان امدیر به یورفنان گوناگود بعاده از استفاا

گیری از با بهره درواقع ن ایفا کنند. مدیریت منابع انسانی الکترونیکیشانمازسادر  بیشتریارزش زایی 

های بسیار، حامی و پشتیبان مدیریت منابع انسانی های پیشرفته و به همراه داشتن مطلوبیتفناوری

از قبیل  یهای بسیاروکارها با چالشبتر کس(. به عبارت گسترده21: 12007استراح مییر،است )

اند و غیره مواجه شده یوکار، تغییرات فناوررقابتی شدن کسب یشدن، زنجیره ارزش براجهانی

دهند م مینجاا کههایی ع فعالیتنوا  و هدا از نظرها و نهادها صر سازمان تمامی(. 1388، 2الریچ)

ت و طالعاا یژتکنولو توسعه با؛ نسانیا یونیر، یژتکنولو، سرمایه: هستند صلیا منبعسه  یدارا

ر نحصادر ا یگرد ،سرمایهو  یژتکنولو به سترسید ،یکدیگر بهها و سازمان معاجو بیشتر هرچه یکیدنز

ح مطره برندگ بر عنوانبهتواند می که ستا نسانیا یونیر تنهاده و نبوود معدهای و سازمان هارکشو

انسانی  های مدیریت منابعسیستم که کنندیم، محققان پیشنهاد رحاضدرحال(. 2003، 3رایتباشد )

های اجرایی طور چشمگیری کارآیی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را افزایش و هزینهبه 4الکترونیکی

های زمینه (. از طرفی یکی از2005، 5گویتال و استوناند )و زمان معامله و تجارت را کاهش داده

رشد و توسعه  درواقعوپرورش کشورها است، گذاری در بخش آموزشسعه، سرمایهبنیادی رشد و تو

وپرورش های مختلفی که در آموزشنظام آموزشی یکی از وجوه مشخصه عصر ماست، از میان سازمان

عنوان یک سازمان اجتماعی حساس، نقش مهمی در تحقق طور رسمی فعال هستند، مدارس عموماً بهبه

عقیده  هایلیخ( 12: 1382)طهماسبی،  دارنداجتماعی و فرهنگی جامعه بر عهده اهدا  اقتصادی، 

، یستریمساز است )میالن. تی.وپرورش یک وزارت خانه نیست بلکه یک واحد انساندارند آموزش

( در همین راستا در این مقاله بر شناسایی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک با نوآوری 2010

 باشد.نظر می سازمانی مد
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1- Strah meier 

2- Elrich 

3 - Right 

4- E-Human Resources Management 

5- Gueutal&Stone 
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 مدیریت منابع انسانی الکترونیکی یشناسمفهوم
های استفاده شد به انجام فعالیت 1990واژه مدیریت الکترونیک منابع انسانی که برای اولین بار در دهه 

های وب اشاره دارد و درصدد است اطالعات را در هر زمان مدیریت منابع انسانی با استفاده از فناوری

(. مسلم است که 2007، 1اختیار مدیران، مشاوران و کارکنان قرار دهد )سانچز و آگوایو و مکانی در

آوری، ذخیره و پخش اطالعات درباره کارکنان مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، جمع یهیاولاهدا  

و کار  ریزی کنیم که درکمان را از عوامل ماثر بر پذیرشاست، بر این اساس باید مدیریتی را برنامه

الکترونیک منابع  تیریمد (.2،2006آیی مدیریت افزایش دهد )استون، استون رومرو و لوکاسزوییسکی

سازی ریزی، اجرا و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت شبکهانسانی عبارت است از برنامه

رک منابع انسانی های مشتو پشتیبانی حداقل دو نفر یا تعدادی از افراد بر اساس انجام فعالیت

طور محدود، پشتیبانی توان بهعبارتی مدیریت الکترونیک منابع انسانی را می به (.2007، 3)استروهمئیر

اینترنت تعریف کرد )ورمنز و همکاران،  ی)اجرایی( وظایف منابع انسانی با استفاده از فناور یادار

ها و اقدامات ها و سیاستسازی استراتژیهپیاد یای برا(. مدیریت الکترونیک منابع انسانی شیوه2007

باشد. عوامل وب می یهای مبتنی بر فناورشده کانالها از طریق پشتیبانی آگاهانه و هدایتدر سازمان

ت و ین امنیباشند، مثالً تضمماثر می یمنابع انسان یکترونکت الیریکارگیری مدرش و بهیدر پذ یمتنوع

؛ اهدا  یمنابع انسان یکترونکت الیریخوب مد یاستراتژ یکوجود  و یمحرمانه بودن اطالعات ورود

نان کارکو  یران صفیمد یها؛ قالب ذهنبه آن یابیدست یچگونگ یخوب و روشن و برنامه خوب برا

 (.2004، 4)روئل و همکارانش ینسبت به استفاده از فناور

 

 تفاوت بین مدیریت الکترونیک و سیستم اطالعات )منابع انسانی(
های اطالعاتی منابع انسانی با مدیریت ( تفاوت اصلی این سیستم2005) 5ه نقل از دولبون و مارلرب

ها و اطالعات تحلیلی توانند دادهها نمیالکترونیک منابع انسانی در این مطلب است که این سیستم

ص )مانند جبران های پیچیده مانند کارکردهای مدیریت منابع انسانی خاریزیتلفیقی که برای برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Suncher & Agonau 

2- Ston-Romero&Lukaszewski 

3- Strihameir 

4 - Roeal & Partners 

5- Dulebohn & Marler 
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گیری موردنیاز است را فراهم آورند. در عوض، خدمات و آموزش از راه دور( و حمایت از تصمیم

های داده و حفظ سوابق و پیشینه هایی بر اداره پایگاهکارکرد فراهم آورده شده توسط چنین سیستم

اطالعات منابع انسانی در های سیستم متمرکز است.. تمایز بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و

های اطالعات منابع انسانی تمایل به محدود شدن دارد و تنها روی شود که سیستماینجا بهتر روشن می

های عالوه سیستمکنند. بهگذارد که در بخش منابع انسانی سازمان کار میآن دسته از افرادی اثر می

های ابقه آن به قبل از ظهور شبکه و فناوریتر است که ساطالعات منابع انسانی یک مفهوم قدیمی

گردد. در عوض مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بیانگر یک فناوری اطالعات ارتباطات اینترنتی برمی

های رسد؛ بنابراین ما سیستممبتنی بر اینترنت است که به تمامی کارکنان در تمامی سطوح سازمان می

ای که فناوری دانیم تا اندازهمدیریت منابع انسانی الکترونیکی می اطالعات منابع انسانی را بخشی از

تر است به افراد اطالعات اینترنت محور را در برگیرد اما مدیریت منابع انسانی الکترونیکی انگاره وسیع

 (.1393زارعی،شود )و فرایندهای متعلق به بخش منابع انسانی در سازمان محدود نمی

آیی اداری و استفاده از ابعاد گوناگون فناوری به مدیران منابع انسانی این  افزایش و بهبود کار 

تری استفاده کنند و سهم بیشتری در سازمانشان ایفا کنند. تکامل سریع دهد تا از پرسنل کماجازه را می

زمان های ارائه خدمات الکترونیک منابع انسانی سبب شده تا اطالعات، بیشتر در راستای منابع سانظام

های پیشرفته و به همراه داشتن گیری از فناوریبا بهره درواقعبهره بگیرند. فناوری اطالعات 

 2و همکاران کوهو (.2007، 1استرومیراست )های بسیار، حامی و پشتیبان منابع انسانی مطلوبیت

وش و سبک کننده رشوند که فرهنگ کلی سازمان و استراتژی منابع انسانی تعیین( متذکر می2005)

تواند های الکترونیکی هم میهای منابع انسانی الکترونیک است. برنامهها از سیستمسازمان یاستفاده

های منابع انسانی بکار گرفته شوند و هم های وسیع از فرایندهای و سیستمعنوان بخشی از برنامهبه

 یک سیستم مستقل منابع انسانی. عنوانبه

 ونیک منابع انسانیمدیریت الکتر یکارکردها
 سرویس( باعث افزایش سلفاز طریق سامانه ارتباط نزدیک ) یک منابع انسانیمدیریت الکترون

شود متخصصان باعث می شود. انتشار دانشمی یمشارکت کارکنان و مدیران در اقدامات منابع انسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Strohmeier 

2- Kehoe، Dickter، Russell And Sacco 
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مستمر دانش در حوزه  یروزآورای خود با چالش بهتوصیه -ایحفظ نقش مشاوره یبرا یمنابع انسان

روز اقبال دهد که روزبهو ارقام نشان می آمار (.1389رزاده و همکاران، ینصشوند )رو روبه یتخصص

شتر یار زیاد بیبس یل برخورداری از مزایایانجام امور خود به دل یافراد به استفاده از اینترنت برا

رد، فرایند کارمند یابی است. یال انجام گتیط دیجیتواند از طریق محکه می یاز خدمات یشود. یکمی

 یتواند رزومه و اطالعات استخدامک، یک فرد مییهای الکترونقه به کمک فناورییچند دق یامروزه ط

 یاز مراحل ادار یاریمراکز استخدام ارسال کرده و با این کار بس یخود را از دورترین نقاط کشور برا

ق ین استخراج و تطبیان را حذ  کند و همچنیه متقاضیات اولهای اطالعر برگهیه و تکثیازجمله ته

ق یک تطبیستم اتوماتیتواند با استفاده از سو شرایط احراز شغل می یمشخصات افراد با شرایط سازمان

 یاز مراکز فرع یتوان ارسال اطالعات استخدامرد و با این کار مییشرایط شغل با شاغل انجام گ

 1لییاک و اسنل،کرد )است، حذ   یازمند هزینه و وقت زیادیکه خود نرا  یمختلف به مراکز اصل

بندی مدارک و اسناد، در و طبقه ینگهدار یبرا یطرفی امروزه وقت و هزینه زیاد از (.1998

شود و کامالً مشخص است در این فرایند های بزرگ صر  میهای مختلف مخصوصاً سازمانسازمان

 یشده در مرکز بایگان یور مثال مفقود و یا مخدوش شدن مدارک نگهدارطپرهزینه احتمال اشتباه، به

طور که همراه است. همان یهای زیادشده با دشواریبه مدارک بایگانی ین دسترسیوجود دارد. همچن

شده به نسبت اندازه سازمان و تعداد کارمندان و گفته شد هر چه تعداد و حجم مدارک بایگانی

به  یو دسترس یمانند نگهدار یبایگان یشتر باشد انجام فرایندهایه در سازمان بشدهای انجامتراکنش

توان تمام مدارک را می یکیستم الکترونیهمراه است. با استفاده از س یشتریهای بمدارک با دشواری

 (.2009 2گاالنکی و پانایوتوپولو،کرد ) ینگهدار یوتریهای کامیپس از اسکن شدن در فایل

 نوآوری سازمانی یشناسمفهوم
 منابع یتعال و توسعه در گرو یسازمان هر رشد و هاستسازماندر  مهم اریبس نظام ک، ییانسان منابع

 یابزارها از یکی عنوانبه ینوآور (. امروزه2006و همکاران،  3)دایچتود باشدیم آن سازمان یانسان

 با اختراعات هک دانست یندیفرا نتوامی را یدرواقع نوآور شود.شناخته می هاسازمان یتوسعه

 عرضهقابل ای افزودهارزش یدارا یسازمان راتییتغ ای خدمات ندها،یمحصوالت، فرا به آن از استفاده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Lipak & Senel 

2  - Galanki & Panautopolo 

3 - Daychetod 
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نوآوری را بستر پیروزی در  2(. از دید مایکل تاشمن1،1990شود )گوت و گینسبرگل مییتبد بازار در

وکار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک وکار دانسته تا مدیران در پی شناسایی سازکسب

ای نیست که ها برسند نوآوری پدیدههای ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آنانجام دگرگونی

گیری سازمانی در تمام مراحل، از بار رخ دهد، بلکه فرایندی مستمر و متشکل از فرایند تصمیمفقط یک

باشد. ایده جدید اشاره به درک نیاز جدید مشتری یا روش ربردی شدن آن میتوسعه ایده جدید تا کا

یابد. در فرایند آوری اطالعات با دیدگاه کارآفرینانه توسعه میجدید تولید دارد و از طریق جمع

وری صورت محصول، فرایند یا خدمت، به کاهش هزینه و افزایش بهرهکاربردی شدن ایده جدید، به

 (.1391د )رضایی،باید توجه شو

 سازمانی و نوآوریفرهنگ رابطه

اول سازمان، مستلزم وجود روابط اجتماعی است؛ یعنی فرد با سازمان رابطه متقابل )تعامل(  یوهلهدر 

توان گفت ند. پس میکای را مستثنی میهایی از جمعیت بوده وعدهبخش یرندهیدربرگدارد. سازمان 

های اجتماعی هستند ها پدیدهرو چون سازمانازاین 1393عار ،ارد )دمرز  کخود، یخودیسازمان به

ها بایستی موزون و هماهنگ باشد تا ابهام و سردرگمی به حداقل برسد لذا الگوهای تعاملی اعضای آن

(. دراین 1390رضایی ابیانه،) رندیپذه وظایف مهم سازمانی انجام میکاطمینان حاصل گردد  جهیدرنتو 

کند، یک الگویی از مفروضات گونه تعریف میسازمانی را این فرهنگ( 1980) 3شاینمیان ادگار 

بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را 

صورت یک روش صحیح برای شده، سیس بهکند که معتبر شناختهگیرند و چنان خوب عمل مییاد می

شود شه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته میدرک، اندی

 ینیارآفرک الکاش یهمه در کمشتر ییربنایز یدهیا تنها ،ی(. در این میان نوآور1378)احیائیان،

 هستند یمدع یبرخ اما شود؛نمی یتلق ینیارآفرک در یافک شرط یک ینوآور نکهیباا است، یسازمان

(. نوآوری 4،1999داشت )کوون و میلس نخواهد وجود هم یسازمان ینیارآفرک، ینوآور ه بدونک

 صورت محصول، فرآیند یا خدمتی توسعه یابد.دهد که ایده بهزمانی رخ می
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1  - Guth & Ginsberg 

2  - Michael L. Tushman 

3 - Edgar H.Schein 

4- Covin&Miles 
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 ملزومات نوآوری سازمانی

کارگیری و جذب نیروهای به .1 :انده عوامل ماثر در نوآوری چهار دستهک( معتقد است 2001، )1انوک

 .3های نوآورانه انات مناسب تحقیقاتی و مالی برای فعالیتک. تأمین ام2الق و نوآور در سازمان خ

های آمده از فعالیتدستاستفاده از نتایج به .4های خالق ها و تالشافی در انجام فعالیتکآزادی عمل 

ها برای ایجاد نوآوری (. سازمان1391به نقل از عزیزی، خالق )خالقه و دادن پاداش مناسب به افراد 

 که در سازمان مراحل به ثمر رسانیدن یکسی است کاما قهرمان مدیریت ؛ به قهرمانان خالق نیاز دارند

(. از سویی، 1390نماید )احمدیان،کند و آن را تأیید و تقویت مینظر یا عقیده جدید را سرپرستی می

ها، شده است که انسانو مشخص شوندیمب ها محسوعنوان سرمایه سازمانمنابع انسانی، امروزه به

ها، و مشاغل در سازمان هافرهنگها در رقابت هستند. با پیچیده شدن محیط و تنوع عامل بقای سازمان

مدیریت راهبردی، نوآوری را  متون (.1388دبیری،است )تغییر کرده ترجیحاً نقش منابع انسانی هم

ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط  منظوربهها عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانبه

های متغیر و ایجاد و ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط. سازماننندیبیمپیچیده و متغیر امروزی 

خواهند بود  ترموفقها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند جدیدی که به آن یهاتیقابلتوسعه 

اخیر با تغییر ماهیت  یهاسال(. در 1388، به نقل از برومند و رنجبری، 4200و همکاران،  2)مونتس

بازار  یهاتیموفقدر خصوص  توانندینمبا هزینه پایین و فناوری قدیمی  یهابنگاهالمللی، رقابت بین

(. بسیاری از 1389، به نقل از معطوفی و همکاران، 1996، 3و مالی خود مطمئن باشند )بایلس

و  4عنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده )سینکوالنوآوری و ایجاد تمایز را به نظران،صاحب

(؛ و معتقدند نوآوری موجب مزیت رقابتی بنگاه 1389، به نقل از معطوفی و همکاران، 1997همکاران، 

( و یک 1389، به نقل از معطوفی و همکاران، 1996، 5در بازارهای داخلی و خارجی شده )دیکسون

( 1389به نقل از معطوفی و همکاران،  1998بقای سازمان در بلندمدت )کوک،  منظوربهر ضروری عنص

 (.1389به نقل از معطوفی و همکاران،  1992باشد )گالر و هیجدن، و بخش مکمل راهبرد سازمان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Kono 

2  - Montes 

3  - Bayls 

4- Sin Cola 

5  - Dixon 
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 رابطه مدیریت منابع الکترونیک و نوآوری سازمانی
 منابع مدیریتی را با عنوان جدیدد یکررو نسانیا منابعهای مو نظا هات در فرایندطالعانفوذ فناوری ا

ها باید شرایطی را فراهم کنند تا خالقیت الکترونیکی ایجاد کرده است. از سوی دیگر سازمان نسانیا

خود  ینوآورانههای صورت مداوم و فردی یا گروهی فعالیتراحتی، بهکارکنان بارورشده و بتوانند به

ورند. در این میان نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی، نقشی محوری است. را به اجرا درآ

مدیریتی، افزایش  یهانهیهزمتخصصان نیز معتقدند مدیریت الکترونیک منابع انسانی پتانسیل کاهش 

و توسعه خدمات مشتری را داراست  یریگمیتصمگویی، بهبود فرایند ، تسریع در زمان پاسخیوربهره

هزینه  ازنظرو  ترمنعطفکند تا استراتژیک تر، دلیل به مدیریت منابع انسانی کمک می و به همین

ها هد  از معرفی و پیاده رو در بسیاری از سازماننیازا (.1393صرفه تر باشد )محمدیان،بهمقرون

بع های مناها و سیاستکردن مدیریت منابع انسانی الکترونیک، استانداردسازی و هماهنگی فعالیت

عنوان یک هویت جهانی است نه یک بخش های سازمان و تصویر سازمان بهانسانی در بین همه بخش

 (.1388، نقل از الفت و زنجیرچی، 2006)هوب و همکاران،  یالمللنیبمجزای 

شده است که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با گونه اثباتبا توجه به تعاریف فوق این 

تواند موجب تسهیل در امور مدیریتی شده و باعث افزایش عملکرد ازمانی میتوسل بر نوآوری س

صورت الکترونیک در های مدیریتی به(. استفاده از روش1390ها گردد )احمدیان،شغلی در سازمان

شود و های سازمانی باعث بهبود عملکرد کارکنان میها عالوه بر تسهیل در انجام فعالیتسازمان

ها باشد. هوب و همکاران در استفاده از خالقیت و نوآوری افراد در امور محوله به آن تواند موجبمی

های نوآورانه در سازمان با شیوه مدیریت به روش پژوهشی نشان دادند که میزان ارتقای فعالیت

ها با بررسی عواملی ازجمله میزان درآمد و حقوق ماهیانه پرسنل، الکترونیک در ارتباط است آن

های مدیریتی ات استفاده از مرخصی و استراحت، احترام به حقوق هم نوع، استفاده از شیوهساع

به شکل معناداری  ،های مدیریت الکترونیکیپرداخته و متوجه شدند که استفاده از تکنولوژی و شیوه

 (.1388هوب و همکاران، به نقل از الفت و زنجیرچی،گردد )باعث ایجاد نوآوری در سازمان می

 وپرورش و استفاده از مدیریت الکترونیکسازمان آموزش
میراث اجتماعی و ساده  یمجموعهدهد که به علت ناچیز بودن سوابق تعلیم و تربیت آدمی نشان می

صورت غیرعمدی انجام گردیده ها و بیشتر بهوسیله خانوادهوپرورش بهبودن ارتباطات انسانی آموزش
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های مختلف های بشری و توسعه فرهنگ و تمدنها و مهارتنشاست. با گسترده شدن دامنه دا

رفته نوعی دخالت آگاهانه در جریان انتقال افزایش جمعیت تراکم نفوس در شهرها و روستاها رفته

شده و ضمن توجه به تربیت غیرعمدی پدید آمد فرهنگ و تمدن به کودک و نوجوانان ضروری شمرده

عین به پرورش خردساالن پرداختند و برای انجام دادن وظایف تعلیم و و سالمندان با توجه به مقاصد م

کردند های متعددی را ایجاد صورت رسمی و عمدی طبق ضوابطی به تدریج سازمانتربیت به

وپرورش را به یک کشتی تشبیه کرده است که ، آموزش1ژاک روسو ژان (.78: 1393خسروآبادی، )

وپرورش را اساس ساخت جامعه سالم قلمداد زد. او آموزشسانجات بشر را از طوفان ممکن می

وپرورش یکی از تواند زمینه دستیابی هر فرد را به آزادی مستقل فراهم آورد آموزشکند که میمی

ها و نهادهاست که با ماهیت انسانی، تکوین شخصیت فرد وزندگی اجتماعی او رابطه مستقیم پدیده

وپرورش نهادی و تغییر اجتماعی در تعامل است. همچنین آموزش دارد و با هرگونه تحرک اجتماعی

 کند.است که در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی عمل می

وپرورش نیز مانند هر سازمان دیگری با انقالب صنعتی مدیریت منابع انسانی در نظام آموزش 

های ان از طریق استفاده از شیوهگام با تکنولوژی پیشرفت نموده است. این سازمبهکلید خورده و گام

کارگیری، ارزشیابی و... کارکنان نیازمند مدیریتی خاص ازجمله مدیریت منابع انسانی در جذب، به

استفاده از امکانات الکترونیک بوده و در این زمینه فناوری اطالعات کمک شایان توجه ای به این 

وپرورش با ارتقای الکترونیک در نظام آموزشمدیریت بر پایه  کهناسازمان نموده است. از آن زم

آموزان نیز با الهام از الگوهای تدریس های درسی دانشسیستم فناوری اطالعات رونق گرفت کالس

کارگیری و تواند در بهالکترونیکی وارد مرحله جدیدی از نوآوری شدند. مدیریت الکترونیک می

کرد شغلی و همچنین نوآوری در سازمان گردد های عملکارکنان سازمان در خصوص ارتقای شیوه

 (.1393)محمدیان،

 یریگجهینت
( در پژوهشی با عنوان نقش سیستم مدیریت الکترونیک در نوآوری و 1393محمدیان، ) 

های ریزی مشهد نشان دادند بین استفاده از روشخالقیت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jeanjacques Russeau 
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یک و ارتقای خالقیت و نوآوری کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود مدیریت منابع انسانی الکترون

 دارد.

کارگیری وری سازمانی با به( در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین بهره1393احمدی ) 

های وپرورش شهر تهران، نشان دادند که بین استفاده از روشفناوری اطالعات در ادارات آموزش

وری سازمانی رابطه مثبت و جود دارد و هر چه میزان استفاده از فناوری هفناوری اطالعات و بهر

 یابد.وری سازمان افزایش میاطالعات ارتقاء یابد به همان نسبت بهره

( در پژوهشی با عنوان نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر افزایش 1393زارعی ) 

ز کارکنان شرکت نساجی مشهد انجام گرفت به نفر ا 113عملکرد و نوآوری سازمانی که روی تعداد 

تواند باعث افزایش عملکرد کارکنان و ایجاد این نتیجه رسید که مدیریت منابع انسانی الکترونیک می

 نوآوری در سازمان گردد.

( در پژوهش خود با عنوان اثربخشی مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر 1392نریمانی ) 

مان و افزایش عملکرد شغلی کارکنان اداره مخابرات شهرستان اهر که روی خالقیت و نوآوری در ساز

نفر از کارکنان در دو بخش از مخابرات شهرستان اهر انجام گرفت به این نتیجه رسید که مدیریت  25

تواند بر افزایش خالقیت کارکنان بیانجامد و به واسطه آن موجب ارتقاء منابع انسانی الکترونیک می

 غلی کارکنان گردد.عملکرد ش

( در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین مدیریت سازمانی با 2000و همکاران ) 1بالکین 

های نوین مدیریتی و ارتقاء عملکرد نوآوری و ارتقاء عملکرد کارکنان نشان دادن بین استفاده از روش

 و نوآوری سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

دیریت منابع انسانی الکترونیکی در مدیران مدارس نسبت به اهمیت شکی نیست اهمیت م 

ها وجود توجه است؛ که این مورد در اکثر پژوهشآموزان قابلبحث آموزش و یادگیری در دانش

های متفاوتی ها اثر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در سازماننداشته است. با توجه به پژوهش

مدیریت  ینهیدرزمطورکلی، رشد سریع، هم به ز اهمیت فراوان آن دارد.شده است که نشان ابررسی

به  ،هامنابع انسانی و هم در مورد فناوری اطالعات منجر به این امر شده است که امروزه بیشتر سازمان

نوبه خود منجر به تقویت، کارگیری فناوری اطالعات در بخش منابع انسانی روی آوردند و این امر بهبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Balkin 
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سازی و اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شده است. از طرفی نوآوری، مفهومی کلیدی ادهپی

شود. عنوان محور دستاوردهای جدید در قرن بیست و یکم یاد میاست که امروزه از آن به

 تا فرهنگ نوآوری را به وجود آورند. کنندیمهای، اقدام به ارزیابی مجدد خود سازمان
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