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ی مناابع  ان امروز بوده است. توسعهوعات جهموض نیزتریاز بحث برانگ يكیو چه درعمل همواره  فیچه در تعر توسعه     

انساني چارچوبي برای کمك به کارکنان در توسعه مهارت ها، دانش ها، و توانا یي های فاردی و ساازماني از يریاق ارایاه     

فرصت های آموزشي، توسعه کارراهه، برنامه جانشیني، مدیریت و توسعه عملكارد، مرباي گاری و توساعه ساازماني بارای       

 ایا  يو بالنادگ  یيایا در رشاد، پو  ينقاش اساسا   افتهیتوسعه  يرو منابع انسان نیاني فراهم مي آورد. از اتحقق اهداف سازم

 ۀتوساع  كشا  يهر سازمان باوده و با   يرقابت تیو مز هیسرما نیمهمتر ،يسازمان دارند. منابع انسان كی یشكست و نابود

راهبارد   ازمندیدر هر سازمان، ن يمنابع انسان ۀت. توسعاس يمنابع انسان تیریدر مد ندهایفرآ نیاز محوری تر يمنابع انسان

 شارفت یتوساعه وپ  رایا اشاره نماود ز  يايالعات منابع انسان ستمیتوان به س ياست.که از آن م يخاص یيو راهكارهای اجرا

را در  يايالعاات مناابع انساان    ساتم یس یپرشتاب در حال وقوع است که نقش و کارکردها یدر عصر حاضر به قدر یبشر

 یو مدلسااز  يايالعاات مناابع انساان    یهاا  ستمیس يپژوهش بررس نیرو هدف از ا نیساخته است. از ا یها ضرورسازمان

 یسااختمان مرکاز   نو کارکناا  رانیمد هیپژوهش، شامل کل نیدر ا یآمار یبود. جامعه  ينقش آن در توسعه منابع انسان

 نیای جامعه، باا اساتفاده از جادول تع    نیا انیباشند. از م يه منفر اعالم شد 193که تعداد  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

از ناوع   يفیتوصا  ق،یا نفر از کارکنان به عناوان نموناه انتبااب شاد. روش تحق     848و مورگان تعداد  يحجم نمونه کرجس

قاق  ( و پرسشانامه مح 88/8) یيایا پا بیباا ضار   يپرسشنامه توسعه منابع انساان  شامل یریاست. ابزار اندازه گ يهمبستگ

 يفیآماار توصا   یباشد. داده ها باا اساتفاده از روش هاا    ي( م78/8) یيایپا بیبا ضر يايالعات منابع انسان ستمیساخته س

( یرسون و مدل معاادتت سااختار  یپ يهمبستگ بیضر ،یتك نمونه ا t) يو ....( از آمار استنباي نیانگیم ،ي)جدول فراوان

در  يايالعات مناابع انساان   ستمیاستفاده از س زانینشان داد که م قیتحق نیا یها افتهیقرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز

تار از حاد    نییپاا  گار یداده که باتتر از حد متوسط بود در ابعااد د  یها گاهیابعاد به جز سبت افزار و نرم افزار و پا يتمام

 نیا ا انگریا ب جیمدل است و نتاا  يالاز برازش ع يحاک زرلیبه دست امده از نرم افزار ل يخروج نیباشد. همچن يممتوسط 

  بیا باه ترت  تیریايالعاات ماد   ساتم یمولفاه س  قیا از ير يايالعات و ارتبايات و توسعه منابع انساان  یفناور نیبود که، ب

ايالعات و ارتبايات و توسعه مناابع   یفناور نیاست و ب ردا يدرصد معن 31 نانیدر سطح ايم >81/8p،  وɣ= 81/8برابر

 يدرصاد معنا   31 نانیدر سطح ايم >81/8p،  وɣ= 4۱/8برابر  بیبه ترت میتصم يبانیپشت ستمیولفه سم قیاز ير يانسان

  بیا باه ترت  كیايالعات استراتژ ستمیمولفه س قیاز ير يايالعات و ارتبايات و توسعه منابع انسان یفناور نیدار است و ب

 .دار است يدرصد معن 31 نانیدر سطح ايم >81/8p،  وɣ= 48/8برابر

 يمنابع انسان ،یايالعات، مدلساز ستمیس ،يتوسعه منابع انسان: هاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

توسعه چه در تعریف و چه درعمل همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات جهان امروز بوده  

 مهاارت  توسعه در کارکنان به برای کمك چارچوبی انسانی منابع (. توسعه9831احمدی  )کاوسی، است

 برنامه کارراهه، توسعه آموزشی، هایایه فرصت ار طریق از سازمانی و فردی هایییتوانا و ها،دانش ها،

 می فراهم سازمانی اهداف تحقق برای سازمانی و توسعه مربیگری عملکرد، توسعه و مدیریت جانشینی،

 و سارمایه  ترینارزش با و گرانبهاترین مهمترین، عنوان به انسانی (. نیروی7002 ،و همکاران9آورد )ژاوی

 عوامال  ساایر  کنناده  هماهنا   عنوان به که است شعوری عنصرذی تنها و شودیم محسوب سازمان منبع

 باه  دساتیابی  کارآماد،  افاراد  بدون که نمود بیان سادگی به توان می. دارد عهده بر را اصلی نقش سازمانی،

 و پویاایی  رشاد،  در اساسای  نقاش  یافتاه  توسعه انسانی منابع رواین از. است ممکن غیر سازمانی اهداف

 مزیات  و سارمایه  مهمترین انسانی، (. منابع7007،  7)نالن دارند سازمان یك نابودی و شکست یا گیبالند

 انساانی  مناابع  مدیریت در فرآیندها ترینمحوری از انسانی منابع توسعۀ شكبی و بوده سازمان هر رقابتی

 جزنای، ) اسات  اصای خ اجرایای  راهکارهاای  و راهبرد نیازمند سازمان، هر در انسانی منابع توسعۀ. است

توساعه   که از آن می توان باه سیساتم اطاعاات مناابع انساانی اشااره نماود زیارا        (.9831 ابیلی، طاهری،

وپیشرفت بشری در عصر حاضر به قدری پرشتاب در حال وقوع است که نقاش و کارکردهاای سیساتم    

 عاات مناابع انساانی   اطاعات منابع انسانی را در سازمانها ضروری سااخته اسات. منراوراز سیساتم اطا    

 مناابع  دربااره  عقایای  گیریتصمیم که است اطاعات کسب برای یافته سازمان و منرم روش از استفاده

 مختصار  و کوتااه  دقیاق،  صاحی،،  روز، باه  بایاد  اطاعاات  این سازدمی پذیر امکان سازمان در را انسانی

هاایی موفاق   در این عصر ساازمان  .(9819 ،تیغ جهان کیائی، پور) باشد بهنگام و کامل مناسب، و ،مربوط

                                                
1  -  Xiaohui 

2 – Nolan 
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هستند که با استفاده از نیروی دانشی و توسعه روز افزون اطاعات در مورد منابع انسانی، منجر به توسعه 

 و انساانی  مناابع  مادیریت  قلمرو در مدیران وظایف و هافعالیت و بالندگی در خود شوند. چون گسترش

 کااربرد  و نگهاداری  بهساازی،  جذب، در ریزیهای هماهن  طرح لزوم و هافعالیت این بین مستمر تعامل

 و انساانی  مناابع  اطاعات ایجاد سیستم سازمان، هر استراتژیك منبع مهمترین عنوان به انسانی منابع موثر

 فار، اسات )هاشامی   سااخته  ضاروری  بازر   هایسازمان  در را سیستم این اطاعات داشتن نگه روز به

توسعه منابع انسانی به عنوان یك موضوع کلیدی و باا اهمیات باا اساتفاده از      (. براین اساس مقوله9831

سیستم اطاعات منابع انسانی مطلوب ذهن پژوهشگر را بر ایان داشاته کاه ایان موضاوع باا اهمیات را        

 انتخاب کند.

 بیان مسئله -1-2    

ود این منبع درتمامی ابعاد هبهای امروزی هستند، بنابراین بع انسانی همچون خون در ر  سازمانمناب     

کاملی منابع انسانی به اطاعات دقیق و  ریزی و توسعهرنامهگیری و بتاثیرگذار است. مدیران برای تصمیم

زمان حاضر و مشکات عمده نیاز دارند. از طرف دیگر با توجه به حجم عریم اطاعات منابع انسانی در 

هاایی کاه مادیران را در ساازماندهی مناابع      به کارگیری نرامطاعات پرسنلی سازمان ها، بندی ادر دسته

ورد نیاز مادیران رو  . اطاعات م9ناب است، این سیستم الزم است تا: اطاعاتی یاری رساند غیرقابل اجت

ن تیاغ،  جهاا  . از انباشتن اطاعات غیر ضروری برای مدیران جلو گیری شاود )پاور کیاایی،   7فراهم کند. 

 (.9831 ،فر؛ هاشمی9831 ابیلی، طاهری، جزنی،؛ 9831 ؛ کاوسی، احمدی،9819

هاای بازر  وجاود    ها به خصوص ساازمان های اطاعات منابع انسانی در سازمانوزه سیستماگر امر       

گیری در رابطه با نیاروی انساانی باا مشاکل بازر       ها به صورت گسترده در تصمیمازماننداشته باشد س

ها و مدیران باه اطاعاات دقیاق در    ز به جهانی رقابتی تبدیل شده سازمانروبرو شده، و چون جهان امرو

گیری درست در زمیناه نیاروی انساانی احتیاار دارناد، و ایان احتیاار        ن ممکن برای تصمیمکمترین زما

و از مزایاای  » ها بدون وجود یك سیستم اطاعات منابع انسانی مطلوب هرگز محقق نخواهد شد.سازمان

 مادیریت  فرایناد  تساهیل  کنترل، و نرارت سازی بهینه و تسهیل گیری،تصمیم فرایند به این سیستم کمك

صافری   متقای؛  خائف الهی؛« )زدایی است و تمرکزوری  بهره و جویی صرفه رویه،وحدت انسانی، منابع
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 باشد خاصاه و کامل که شود ایجاد مدیران برای مفیدی و مختصر اطاعات که (. بدین معنا9832 ،کهره

 نگارش  باا  محقاق  لذا گیری را در مورد نیروی انسانی گرفت.ا کمك این اطاعاات بهترین تصمیمکه ب ،

 انساانی  مناابع  اطاعاات  سیساتم  گیری کار با به که است این دنبال به دولتی بخش های سازمان به اولیه

 :رسید نتیجه دو به توان می مطلوب

 کارد  مهیاا  مادیران  بارای  را اطاعات کااملی  توان می بهینه یانسان منابع اطاعات سیستم یك با اوال     

 مادیران  وقات  در تاوان مای  ماذکور  سیستم با ثانیا بخشید. بهبود توان می منابع انسانی را توسعه وطبیعتاً

 .کرد جلوگیری اطاعات از انبوهی در مدیران شدن درگیر از و کرد جویی صرف

 و ضرورت تیاهم -1-3

که نقاش   (.9831 ،فریسازمان دانست )هاشم كی هیسرماا نیبه عنوان مهمتر دیارا ب یانسان یروین       

مهام   فیاز وظا یکی یانساان یروین یزیبرناماه ر اهدافش دارد .سازماان به  یابیدر دست یو مهم یدیکل

ذا در  سازمان دارد ول تهایفعاال ریبر سا یقیعم یاری(. که تاث9832 ،یاضیف ،یرنان ی)انصار است تیریمد

 ،یاساتخدام، نگهادار   ،یابیا کارمناد   یهاا تیا است. فعال ،یصح یریگ میتصم یاطاعات شرط الزم برا

گردش  ،یمنابع انسان تیریمد ستمیاجزا س ریو سا یزیبرنامه ر یابیآموزش، ارزش ،یانسان یروین یبهساز

در ساط،   رانیماد  ازیا حجام آنهاا و ناوع ن    شیباا افازا   داده ها و اطاعات مخصوص به خود را دارند و

 یبارا  ،یصح ستمیس جادیامر و ا نیبه ا یمختلف سازمان به اطاعات مخصوص مناسب، لزوم سازمانده

و  ینگهادار  ،یسازمانده د،یقادر است تا با تول یمنابع انسان یاطاعات ستمیس گردد. یم تیاهم یآن دارا

ابازار    كیا باه عناوان    یریا گمیسطوح مختلف تصام  درسازمان  رانیبه مد یانسان یرویاطاعات ن عیتوز

 قادر است تا با استفاده از   یاطاعات ستمیس نی(. ا9819 غ،یت جهان ،ییای)پورک ارزشمند کمك کند اریبس

 یانیا م رانیمد یریگ میتصم یرا برا ازیسازمان، اطاعات مورد ن یانسان یرویداده در رابطه با ن یهاگاهیپا

 ساتم یس یریو بکارگ جادیسازمان فراهم سازد. ا یمنابع انسان تیریرابطه با مد درارشد سازمان  رانیو مد

اثار بخاش در    ماتیسازمان دانست تا باا اساتفاده از آن تصام    یهاتیاز اولو دیبا یمنابع انسان یاطاعات

اماروزه در  (. 7097 و همکااران 9)باال  شاود  یسازمان محسوب ما  یبرا یتیمز دیسازمان گرفته شود، وکل

                                                
1- Bal  
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توساعه مناابع    ناه یدرسات در زم  یریا گ میتصام  یها براسازمان یهاتیاولو نیتر یاساس یکیکشور ما 

 یباشد. که فقدان آن در ساازمانها باعاث با    یمطللوب م یاطاعات منابع انسان ستمیس كیداشتن  یانسان

 خواهد شد. دیشد ینرم

 در این پژوهش محقق در نرر دارد که به سوال زیر پاسخ دهد:       

 اعات منابع انسانی در وزرات خانه چگونه است؟وضعیت سیستم اط 

 برازش دارد؟ یواقع یارائه شده با داده ها یمدل تئور 

 فرضیه پژوهش -1-4

    فناوری اطاعات و ارتباطات از طریق سیستم اطاعات مدیریت بر توسعه منابع انسانی تااثیر غیار

 مستقیم دارد.

 ریا غ ریتااث  یبر توسعه مناابع انساان   صمیمپشتیبانی ت ستمیس قیاطاعات و ارتباطات از طر یفناور 

 دارد. میمستق

 ریتااث  یبر توساعه مناابع انساان    استراتژیك اطاعات ستمیس قیاطاعات و ارتباطات از طر یفناور 

 دارد. میمستق ریغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه منابع انسانی اولیه مدل -9-9 شکل

 

 

 

 فناوری اطاعات و ارتباطات پردازش

 سیستم اطاعات استراتژیك

 توسعه منابع انسانی

 فناوری

 اطاعات

 سیستم اطاعات مدیریت

 سیستم پشتیبانی تصمیم



6 

 

 

 :پژوهش هدف -1-5

  انسانی منابع اطاعات ستمسی اهمیت بررسی .9

 انسانی منابع توسعه حوزه در سیستم این نقش تاثیر .7

 نقااط  تعیین و مطالعه مورد خانه وزارت در انسانی منابع اطاعات سیستم موجود وضعیت بررسی .8

  آن ضعف و قوت

 مطالعه مورد سازمان در انسانی منابع توسعه در انسانی منابع اطاعات سیستم نقش مدلسازی .4

 وهشهای پژدودیتمح -1-6

 کمبود و یا فقدان منابع علمی قابل دسترس 

در این زمینه موجود است که به طاور   (حداقل به صورت فارسی)منابع علمی بسیار کم و محدودی 

مستقیم به موضوع مورد مطالعه و تحقیق مربوط باشد. به همین دلیل نیازمند استفاده از مناابع التاین مای    

گری همچون محادودبودن زماان اساتفاده از اینترنات در دانشاکده، برگاردان       باشم که خود مشکات دی

 آنها را به همراه دارد.ن التین به فارسی و یك دست کردن درست متو

 نبود کار مشابه در این زمینه

با وجود تاش بسیار محقق موفق به پیدا کردن پژوهشی که به طور مستقیم به این موضوع پرداختاه  

 باشد، نشد.

که بر مقدار دقت پاسخ  دیآن انجام یشدن زمان اجرا یپرسشنامه ها به طوالن یهاپرسش ادید زتعدا

 نبوده است. ریتاثیشرکت کنندگان ب یها

است و  یمبتن هایآزمودن یکه بر برداشت فاعل یدهخودگزارش یمحدود بودن ابزار به پرسشنامه ها

 ه و ..ابزارها مانند مشاهده، مصاحب ریعدم استفاده از سا
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 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها -1-7

 سیستم اطالعات منابع انسانی 

یافته برای کسب اطاعات اسات کاه تصامیم    منابع انسانی روشی منرم و سازمانسیستم اطاعات        

 .(9819 ،)سعادت سازدسانی را در سازمان امکان پذیر میگیری عقایی درباره منابع ان

و ارایه اطاعاات باه    نگهداری، بع انسانی یك روش سازمان یافته جمع آوری،سیستم اطاعات منا       

 .(9834 )میرسپاسی،بع انسانی می باشد گانه منا 4گیری در امور ان به منرور تصمیممدیر

 :سیستم       

 ترکیبی از عناصر مرتبط به هم که برای تحققسیستم عبارت از :  91733 - تعریف استاندارد ایزو       

 .اندسازماندهی شده مقاصد مشخصی

 :اطالعات        

، پااالیش و ساازماندهی شاده اناد تاا      ای هستند که گروه بندی، ذخیاره صههای خا اطاعات داده       

 (.9818 ،9معنی دار شوند )رادین  بتوانند

 :اطالعاتی سیستم        

 .اسات  اطاعاات  از اساتفاده  و اشاعه و زشپردا ذخیره، آوری، گرد معنای به اطاعاتی هایسیستم       

 .(9819 ،جهان تیغ پور کیائی،)

 توسعه منابع انسانی 

 ینا یکاه در مادت زماان مع    یهاای ساازمان  تیرا به منزله مجموعه فعال یوالتون توسعه منابع انسان       

 (.9837 ،یکند)صائب یم فیرفتاری در کارکنان تعر راتییتغ جادیو برای ا ردیگ یصورت م

گردد: فعالیتی که در کوتاه مادت یاا بلندمادت بتواناد     دیگر توسعه منابع انسانی بیان میدر تعریف        

ظرفیت آگاهی پایه، تخصص، بهره وری و رضایت برای مناافع ساازمانی یاا فاردی، جامعاه و ملات یاا        

 .(7009 ،و همکاران7)سوانسون بشریت را توسعه دهد

                                                
1-radding                                                                                                                                                                

2- Swanson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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ساخته انساان هساتند کاه بار      ییهاباور است که سازمان ها، نهاد نیبر ا ینمبت یتوسعه منابع انسان       

توساعه   انیم نیاند. در ابه اهدافشان شکل گرفته یابیو دست نییاتکا داشته و به منرور تع یتخصص انسان

 یهاا مادل  نیکند. همچنا یم تیحما یکار یندهایو فرآ یفرد ،ی، گروهیاز انسجام سازمان یمنابع انسان

 یدر عملکرد فارد  نهیزم نیدر ا یگذار هیاز آن دارد که سرما تیحکا یتوسعه منابع انسان یشده برا ارائه

 شاتر یب یو تعهد سازمان یو سازمان یمسائل فرد تیفیعملکرد، حل با ک شیموثر بوده و به افزا یو سازمان

 (.7002 ،9)حسن شودیمنجر م

                                                
1- Hassan                                                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش



 

 

 

 

 

 

 

 ه مقدم -2-1

ی به طور در این فصل مبانی نرری تحقیق و مبانی عملی در داخل کشور و خارر از کشور در زمینه      

 مفصل بحث شده است و در آخر جمع بندی و چار چوب نرری تحقیق ارائه شده است.

( (HRDتوسعه منابع انسانی -2-2
1 

 در جاوامعی . اسات  آن انساانی  مناابع  جامااعه،  هار  یاا  و ساازمان  هار  استراتژیك منبع ترین عمده      

 و توسااعه  اصولی و صاحی، طور به را خود انسانی منابع بتوانند که شد خواهند موفقیت قرین بلندمدت

 ماممن  و معتقد و کار پر افرادی الزم، فنی هایمهاارت و معرفت و دانش تقویت با همراه و داده پرورش

 .(9823 میرسپاسی،) بسازند

 فرایناد  عناوان  باه  انسانی منابع توسعه 9110 سال در ملل سازمان توسعه برنامه گزارش نخستین در      

 مناابع  توسعه: شد اصاح تعریف این 9112 سال در .است شده تعریف انسان هایگزینش دامنه گسترش

 هاای ازگازینش  برخاورداری  امکاان  نتیجه در افزاید،می هاانسان بهزیستی توان بر که است فرآیند انسانی

 .(9818 مشایخ،) سازد می فراهم را بهتر

 انسانی توسعه منابع مفهوم -2-3

 مساایلی  به. است انسانی منابع توسعه انسانی، منابع ی چرخه در اصلی فرایندهای و وظایف از یکی      

 عمال  بهباود  منرور به کارکنان یادگیری و پرورش و آموزش های فرصت و پویا سازمان یك ایجاد چون

 (.9839 آرمستران ،) پردازد می فردی و یگروه سازمانی، کرد

 اثربخشی بهبود برای توسعه و  پرورش آموزش، ارایه و طراحی شامل انسانی منابع یتوسعه فعالیت      

 انساانی  مناابع  یتوساعه  نرریاات  گام پیش عنوان به نادلر (. 7007 باتستا، و وودویك) باشدمی سازمانی

                                                
1- Human Resource Development                                                                                           



 

 یاادگیری  تجاارب  را انسانی منابع توسعه. برد کار به 9190 سال در را انیانس منابع توسعه واژه بار ،اولین

 رشاد  و کارد  عمال  بهباود  منرور به خاص زمانی ی دوره یك در کارفرمایان وسیله به که اییافته سامان

 (.9131 ،و همکاران9نادلر)کرد  تعریف شود،می ارایه فردی

 را انساانی  مناابع  یتوساعه  فرایند محور کلیدی، فعالیت سه( 9131) نادلر و نادلر ی گفته براساس       

 شاامل  آماوزش؛ . باشاند  مای  توساعه  و پرورش آموزش،: شامل محوری فعالیت سه این. دهدمی تشکیل

 یادگیرنده آتی شغل بر تمرکز با یادگیری شامل پرورش؛. است یادگیرنده فعلی شغل بر تمرکز با یادگیری

 ندارد. تمرکز شغل رب که است یادگیری توسعه؛ و است

 بارانگیختن تخصاص   و توساعه  فرایناد  توانمی را انسانی منابع توسعه جامع، تقریباً تعریف یك در       

 یاا  کارد،  کرد تعریاف  عمل منرور به توسعه و کارکنان آموزش و سازمانی یتوسعه طریق از انسانی های

 منراور  باه  یاا بلندمادت   مادت  کوتااه  فعاالیتی  یا فرایند توانمی را انسانی توسعه منابع دیگر، تعریف در

 ملای  یاا  ساازمانی  فاردی، تیمای،   مختلف سطوح در رضایت کاری و وری بهره تخصص، دانش، توسعه

 (. 7009 ،7لین مك) نامید

 کاه  شاوند  مجهاز  هاایی کیفیات  باه  بایاد  ساازمان  هایانسان انسانی، منابع توسعه جدید مفهوم در       

 توانمنادیها،  تماام  علمای،  بینشای  و تعهاد  و دلااسوزی  باا  و باشند نداشته مانساز با تعارضی هیچاگونه

 بارای  دائمااً  و دهناد  قارار  سااازمانی  هاای مأموریات  تحقاق  راستای در را خود فکر و تخصص انرژی،

 هاای مملفه دارای انسانی منابع توسعه کلی طور به .کنند تولید جدیدی کیفی و فکری ارزشاهای ساازمان

 :است زیر

 کارکنان دانش ارتقای و علمی آگاهی یجادا .9

 کارکنان در متعادل و علمی رفتارهای تولید .7

  کارکنان در کیفیت عنوان به افزوده ارزش ایجاد .8

 کارکنان هایقابلیت ارتقای .4

                                                
1- Nadler  

2- McLean 



 

 کار انجام هایمهارت توسعه .1

 کارکنان اطاعات کردن روز به .9

 علمی شکل به مسائل حل توانایی .2

 کارها دادن انجام درست .3

 عقایی گیریمیمتص .1

 کارکنان در هماهن  شخصیت رشد .90

 .(9831 آبادی، مبارك. )جدید هایمجموعه ساختن و اطاعات ترکیب توانایی .99

 انسانی منابع توسعه ابعاد -2-4

 :شمرد بر ذیل شرح به توان می را انسانی منابع توسعه ابعاد کلی طور به      

 را جدیادی  افکاار  دائماا  ساازمانی  فارد  که دیاب می پیدا مصداق زمانی یافتگی توسعه :فکری بعد .9

 .نماید تزریق فکر سازمان به آن اصاح و سازمان برای و تولید

 و بهباود  باه  نسابت  ساازمان  و فارد  نگارش  اینکه یعنی نگرش بعد در انسانی توسعه :نگرش بعد .7

 .است سازمانی نگرش به آن تبدیل و جدید های دانش اخذ معنی به و شود پذیر انعطاف تحول

 و تجهیازات  از بیشاتر  عاقاه  با افراد که شود می موجب شغلی بعد در انسانی توسعه :شغلی بعد .8

 .دهند نشان بیشتری فراست و دقت خود از آن کاربرد در و کرده استفاده پیشرفته تکنولوژی

 و جاامع  دیدگاه دارای کارکنان که است این انسانی منابع یافتگی توسعه ابعاد از یکی :ادراکی بعد .4

 .باشند سازمانی های فرآیند و مسائل به نسبت کلی

 .باشند سازمان در استاندارد رفتاری دارای کارکنان که است این رفتاری بعد از منرور :رفتاری بعد .1

 خاقیات  طریق از که است این سازمانی یافتگی توسعه مهم هایمقوله از دیگر یکی :خالقیتی بعد .9

 (.9833، )سید جوادین، شریفی، رایج شود یلتبد خاق سازمانی به سازمان فردی،

 انسانی منابع توسعه فلسفه  -2-5



 

 باه  گاذاری  سارمایه  و ساازمان  اهاداف  آمیز موفقیت تحقق در مهمی نقش باید انسانی منابع توسعه      

 .باشد داشته سازمانی ذینفعان تمامی سمت

 یکپارچاه  انساانی  مناابع  و تجااری  های استراتژی با باید انسانی منابع توسعه های برنامه و هاطرح       

 .دهند قرار پشتیبانی و حمایت مورد را آنها آمیزند در و شوند

 عملکارد  در بهباود  تحقاق  منراور  باه  و باشاد  مارتبط  عملکارد  با همواره باید انسانی منابع توسعه       

 داشاته  وری بهره ایشافز در هم ایعمده نقش عاوه به و شود طراحی فردی و تیمی ای،وظیفه سازمانی،

 . باشد

 بارایش  منراور  بادین  نیاز  الزم فرصات  و شود ترغیب یادگیری به بایست می سازمان در فردی هر      

 .دهد ارتقا توانمندی و شایستگی رساندن حداکثر به برای را خود های مهارت و دانش تا آید، فرآهم

 گاردان  خاود  یادگیری بر که فردی توسعه یهابرنامه وسیله به بایست می فردی یادگیری چارچوب      

 فرآهم گیرد، می قرار پشتیبانی و حمایت مورد رسمی آموزش و هدایت و مربیگری طریق از و متمرکزند

 .آید

 سارمایه  یاادگیری،  مناسب تسهیات و ها فرصت کردن فرآهم تا که  دارد نیاز و است الزم سازمان      

 افرادی عهده بر کماکان یادگیری از توسعه اصلی مسئولیت اما پردازد،ب یادگیری و توسعه زمینه در گذاری

 گیرناد  مای  قارار  انساانی،  منابع واحد اعضای مخصوصاً و مدیرانشان حمایت و راهنمایی مورد که است

 .(9819)آرمستران ، 

   انسانی منابع توسعه اجزای -2-6

 :از اند عبارت انسانی منابع توسعه عمده و اصلی عناصر      

 در رفتاار  در نسابی  تغییار :  از است عبارت( 9199) 9واقان و باس تعریف به بنا یادگیری. یادگیری      

 .یابد می پیدا نمود تحربه یا عملکرد نتیحه

                                                
1-Bass,Vaughan 



 

 و العملهاا  دساتور  طریق از رفتار( سیستماتیك) مند نرام و شده ریزی برنامه تعدیل. عملی آموزش      

 باه  را الزم مهاارت  و دانش و ها شایستگی تا سازد می قادر را افراد که ییادگیر های رویداد و ها برنامه

 .است ضروری کارها بخش اثر انجام برای آورند، دست

 و یاادگیری  ساازی  فارآهم  طریاق  از آن، سااختن  بالفعل و فرد بالقوه نیروی و توانایی رشد. توسعه      

 .آموزش تجربه

 ناه  و زنادگی  هاای  جنباه  تمام در الزم درك و فهم نیز و اه ارزش و دانش توسعه .نظری آموزش      

 9همکااران  و شوند)رینولد می مربوط خاص عملکردی های حوزه به صرفاً که هایی مهارت و دانش فقط

 ،7007.) 

 انسانی منابع توسعه در تحلیل و تجزیه سطوح -2-7

 ییك رشاته  عنوان به سانیان منابع ی توسعه پیرامون بحث در توجهی قابل رشد گذشته یدهه در       

 کاه  صاورت گرفتاه   مختلفای  های جنبه در رشد، این. است پذیرفته انجام مطالعاتی ی حوزه و آکادمیك

 اسات  انساانی باوده   مناابع  توساعه  تحلیال  و تجزیاه  سطوح و نرری مبانی در آن، از توجهی قابل بخش

 (.7000 ،8رووت و روونا ؛ 7000 ،7لینهام)

 و 1ساط، ساازمانی   ،4فاردی  سط، سه به توان می را انسانی توسعه منابع در لیلتح و تجزیه سطوح      

 .کرد تقسیم 9اجتماعی سط،

 سط، تحلیل این. شود می تأکید انسانی منابع یتوسعه انسانی های جبنه بر عموماً فردی، سط، در       

 90طریاق انتراارات   از یازش انگ و 1یادگیری انگیزه ،3نفس عزت ،2کارآمدی خود مانند مفاهیمی بررسی بر

مناابع   حاوزه توساعه   فاردی   سط، در گرفته انجام هایپژوهش از زیادی بخش اساس، این بر. پردازد می

                                                
1-Raynold et all 

2  - Lynham 

3- Rouna, Root 

4- Individual Level of Analysis 

5- Organizational Level of Analysis 

6- Community & Social Level of Analysis 

7- Self-Efficacy 

8- Self-Esteem 

9- Motivation to Learn 

10- Motivation through Expectation 



 

 تاوان  مای  را این ساط،  عمده جریان دو. است گرفته شکل گرایانه انسان فلسفی رویکرد براساس انسانی

 ،9گااراوان ) کارد  ذکار  بازار کاار  رایب ارزشمند های قابلیت و ها شایستگی توسعه و فرد توسعه شخصی

7004.) 

 در ایان . دارد تأکیاد  انساانی  مناابع  یتوسعه منابع یجنبه بر عموماً تحلیل، و تجزیه سازمانی سط،       

 ایان اسااس،   بار . آورد مای  فراهم را سیستمی و انسانی عملکرد برای الزم محرك و زمینه سازمان راستا،

 از ی حاداکثری  اساتفاده  و وریبهاره  بهبود و تقویت حداکثری، منابع کسب انسانی منابع یهدف توسعه

 مناابع  یتوسعه و تحلیل، تجزیه از سط، این در.  است سازمانی اهداف تحقق برای کارکنان هایپتانسیل

 در. کناد  حمایت سازمانی تحقق اهداف از که کند طراحی را ایتوسعه مداخات یا هافعالیت باید انسانی

 و نراام  نیازهاای  راساتای  در خاود  هاای  کردن فعالیت بومی به موظف انسانی منابع یتوسعه تا،راس این

 رویکارد  و سیساتم  مفااهیم  به توجه نیازمند منابع انسانی یتوسعه سط،، این در چنین هم. است سازمان

 (.7004 گاراوان،) است سیستمی

 ، توساعه  ساط،  ایان  در.  است اجتماعی ،سط انسانی، منابع توسعه در تحلیل و تجزیه سوم سط،       

 توسعه چنین هم .کندمی تأکید سازی شبکه تسهیل و ملی پذیری رقابت جامعه، یتوسعه بر انسانی منابع

 رقابات  بهباود  در جهات  انساانی  یسارمایه  توسعه و آموزشی بندی بخش بر سط،، این در انسانی منابع

 و تجزیاه  از ساط،  ایان  عمده در جریان سه. دارد مرکزت شهروندان زندگی کیفیت افزایش و ملی پذیری

 سارمایه  تقویت بر انسانی منابع تأثیر توسعه ملی، فرهن  بر انسانی منابع یتوسعه تأثیر توانمی را تحلیل

 .(7004 گاراوان،)یادگیرنده دانست جوامع ایجاد و اقتصاد در انسانی و اجتماعی

 مدل های توسعه منابع انسانی -2-8

منابع  یسانی، شناخت مدل های مختلف توسعهی منابع اننرور آزمون مدل مناسب برای توسعهبه م      

ه کلای  طبقا  ر دوی منابع انساانی د ل های توسعهمد، ی است. براساس مطالعات انجام شدهانسانی ضرور

مناابع   در مناابع انساانی و توساعه ی    7منابع انسانی به عنوان یك وظیفه ه یقابل تقسیم می باشند؛ توسع

                                                
1- Garavan  

2  -  Human Resource Development as a Function 



 

مناابع   ان یاك وظیفاه در  در بخش توسعه ی منابع انسانی باه عناو   .9نسانی به عنوان یك حوزه مطالعاتیا

ی منابع انسانی مبتنای بار نقااط مرجاع     و مدل توسعه 8، مدل طبیعی7عقایی ه مدل شامل مدل، سانسانی

 استراتژیك مطرح می شود.

 و بسته و مدل ه ی مطالعاتی، دومدل رویکرد بازحوز ی منابع انسانی به عنوان یكدر بخش توسعه       

I-A
 شد. است مطرح خواهد1ی نرریه اقدام عمومیمینهدر ز که براساس مطالعات جامعه شناسان 4

 انسانی منابع توسعه عقالیی هایمدل -2-9

 تأکیاد  استراتژی سازمانی با سازمانی و انسانی منابع سیستم گونیهم و آهنگیهم بر عقایی هایمدل     

 (.9839 آرمستران ،) گویند می نیز سازگار هایمدل را، ها مدل این. کنندمی

مناابع   اساتراتژی  باا  وکاار  کساب  اساتراتژی  یا و کل استراتژی میان خطی رابطه به عقایی هایمدل     

 این نرریاه  جمله از. کنندمی تأیید را دیدگاه این زیادی هاینرریه. معتقدند آن های زیرمجموعه و انسانی

 ،2کاان  ،کتاز ) رفتااری  نقاش  بار  مبتنی نرریه ،(9194 ،9بکر) انسانی سرمایه بر مبتنی نرریه به توانمی ها

مناابع   یو توسعه سازمان استراتژی میان یرابطه گونگیچه شکل،. کرد اشاره( 9131 ،3هارت) و( 9132

 .دهد می نشان را عقایی مدل در استراتژیك انسانی

 

 

                                     
 انسانی منابع توسعه عقالیی مدل -1-2 شکل

 .11: 1387 فیاضی، و اعرابی: منبع

                                                
1  -  Human Resource Development as a Field 

2  -  Rational Models 

3  -  Natural Models 

4  -  Identity, Integration, Adaptation, Achivement 

5- The General Theory of Action  

6  - Becker 

7  - Katz, Kahn 

8- Hart 

استراتژی توسعه منابع  سانیاستراتژی منابع ان استراتژی سازمان

 انسانی



 

 انسانی منابع توسعه طبیعی های مدل -2-11

بار   عااوه  کاه  معتقدناد  دارناد،  شاهرت  هااروارد  چارچوب به که طبیعی های مدل دیگر، سوی از      

 منابع انساانی  استراتژی بر آن نریر و فرهن  تکنولوژی، کار، بازار انندم دیگری عوامل سازمان، استراتژی

 ساازمانی  مهم، فرهنا   عوامل این از یکی مثال، برای(. 9832 اعرابی،) دارند تأثیر آن های و زیرمجموعه

 مناابع  یتوساعه  و اساتراتژی ساازمان   میاان  رابطه گونگیچه شکل(. 7007 ،9، لیلو، سیمپیرالجارا) است

 .دهد می نشان را طبیعی مدل در استراتژیك نیانسا

                                     
 

 

 

 

 

 انسانی منابع طبیعی توسعه مدل -2-2 شکل

 13: 1387 فیاضی، و اعرابی: منبع

 استراتژیك مرجع نقاط براساس انسانی منابع توسعه  -2-11

 و اساتراتژی  وکاار  کساب  هاای  استراتژی میان آهنگیمه تا کنند می تاش ها مدل از دیگری دسته      

 نقااط مرجاع   بار  مبتنای  هاا، مادل  یاا  و الگوهاا  ایان . کنناد  برقرار را آن هایزیرمجموعه و منابع انسانی

 و اسات. باامبرگر   گرفته شکل 8بام فیگن و بامبرگر های تاش براساس هستند که (SRPs) 7استراتژیك

 هاا  آن. ایجااد کنناد   ساازگاری ( طبیعی و عقایی) رویکرد دو این بین تا کردند تاش( 9119)  بام فیگن

.  کردناد  انساانی ارایاه   مناابع  اساتراتژی  تدوین برای چارچوبی به عنوان را استراتژیك مرجع نقاط نرریه

                                                
1  - Lajara, Lillo, Sempere 

2  - Strategic Reference Points (SRPs) 

3- Bamberger & Fiegenbaum  

استراتژی توسعه منابع  استراتژی منابع انسانی استراتژی سازمان

 انسانی

 کار قانون

 کار بازار

 فرهنگ

 فناوری



 

 ساازمانی  گیرنادگان  که تصمیم است شاخصی الگوهای یا ها هدف انسانی؛ منابع استراتژیك مرجع نقاط

 را اساتراتژیك  بادان وسایله تصامیمات    بتوانناد  تاا  برندمی کار به خود های گزینه یا ها اهر ارزیابی برای

 کاه  باورناد  ایان  بر ها آن. نفع برسانند ذی اصلی هایگروه آگاهی به را سیستم کل اولویت و کنند اتخاذ

 گیرنادگان  تصامیم  کاه  دارد قارار  مرجاع  نقااط  یاا  هاهدف تعیین پایه بر اصل در انسانی منابع استراتژی

هاای زیار   تژیبراساس نگرش نقاط مرجع اساتراتژیك، اساترا   (.9834 بامبرگر،) گیرندمی نرر در سیستم

 .برای منابع انسانی قابل تصور است

 

 

 

 استراتژی های منابع انسانی

 39:  9834منبع: بامبرگر و مشولم، 

 انسانی  منابع توسعه به بسته و باز رویکرد  -2-12

 را باه  انساانی  مناابع  یتوساعه  که است انسانی منابع یتوسعه های مدل از یکی بسته و باز کردروی      

و  وظاایف  باه  دقیاق  شاکل  باه  مادل  ایان . ساازد  مای  مطارح  انساانی  منابع در عمل یحوزه یك عنوان

تأکیاد   نکتاه  ایان  باه  بلکاه  پردازد؛ نمی انسانی منابع مدیریت فرایند در انسانی منابع یتوسعه راهبردهای

 براسااس دیادگاه  . گیردمی جای فعالیتی یحوزه چه در انسانی منابع ایتوسعه گیری های جهت که دارد

 انسانی منابع هایفعالیت  میان ارتباط به متضاد اوقات گاهی و مجزا رویکرد دو (،9111)9ساالمان و مابی

 ایان . نامیاد  7بسته و باز یکردهایتوان رو می را رویکرد دو این. دارد وجود وکار کسب های استراتژی و

 .دارند تأثیر انسانی منابع یتوسعه نحوه عمل و نقش بر و دارند قرار پیوستار یك سر دو در رویکرد، دو

                                                
1- Mabey & Salaman 

2  - Open & Closed Approaches 

 بازار کار خارجی بازار کار داخلی

 کنترل محصول )بازده(

 کنترل فرایند )رفتار(

 متعهدانه

 پدرانه

 پیمان کارانه

 ثانویه



 

 برای کند که می بیان و است انسانی منابع یتوسعه و استراتژی میان آهنگیهم به معتقد 9باز رویکرد      

 نمای  بناابراین  . دارد وجاود  محدودی و مجزا فرایندهای و ها خابانت خاص، کار و کسب استراتژی یك

 ،7لوماا )تشاخیص داد  را انساانی  مناابع  یتوساعه  مناساب  شایوه  استراتژی، از کافی شناخت از قبل توان

 میان آهنگیهم و به رابطه عقایی رویکرد با معادل توانمی را انسانی توسعه منابع به این رویکرد(. 9111

 اساتراتژی  وجاود  بادون  این رویکارد  براساس که دانست انسانی منابع استراتژی و وکار بکس استراتژی

 مناابع  بارای  مادونی  و مشاخص  توان اساتراتژی نمی کار، و کسب و شرکت سط، در مشخص و روشن

 ویاژه  به و انسانی منابع هایفعالیت میان به ارتباط باز رویکرد پیوستار، دیگر سوی در. شد متصور انسانی

 شهرت به واترمن و پیترز وسیله به که رویکرد این .دارد وجود سازمان استراتژی و انسانی منابع یسعهتو

 مناابع  هاای  فعالیات  مجموعاه  یك آن، هایاستراتژی وکار و کسب به توجه بدون که است معتقد رسید،

 تقویات  یاا  ایجااد  غالبااً  هاایی  فعالیات  چنین هدف. مناسب هستند و مفید معموالً که دارد وجود انسانی

 برتار  کارد  عمل به منجر که باشد می آن نریر و تیمی کار مشارکت، کیفیت، مانند محور انسان فرایندهای

 (.9111 لوما،) گرددمی رقابتی های محیط در

 وکاار  اساتراتژی کساب   در انسانی منابع مدیریت نقش یعنی، سوم؛ بعد توسط سویه دو پیوستار این      

 عناوان ابازاری   باه  انسانی به منابع عمدتاً( افقی محور در) پیوستار سوی یك در هازمانسا. شودمی کامل

 انسانی منابع مقوله به شدیداً استراتژی ،دیگر سوی در درحالیکه نگرندمی استراتژی اجرای به کمك برای

 نیاز  ودیعما  محاور . گاردد مای  مطرح مزیت رقابتی محور عنوان به سازمانی هایقابلیت و کندمی توجه

 اسااس  ایان  بار  و کندمی مطرح سازمان استراتژی و منابع انسانی یتوسعه رابطه به را بسته و باز رویکرد

 (.9111 لوما،) گیردمی شکل کندمی تأکید قابلیتها بر استراتژی که میزانی براساس اصلی بخش سه

 3نیاز از مشتق شده انسانی منابع توسعه  -2-13

 (8-7 لدر شک 9)بخش  استراتژی با ارتباط در انسانی منابع توسعه نقش به موسوم رویکرد      

                                                
1- Open Approach 

2  - Louma 

3- The Need-Driven HRD  



 

 

 

 

 

 

 

        114 :1999منبع: لوما، 

 

 

 ساازمان مای   در نیااز  مورد هایمهارت دادن نشان و بررسی برای ابزاری عنوان به را انسانی منابع توسعه

 تادوین اساتراتژی   در کلیادی  نقشی انسانی منابع که دارد اعتقاد است، باز رویکردی که رویکرد این. بیند

 (.7000 لوما،) کندمی ایفاء استراتژی اجرای در کننده کم نقش یك فقط و ندارد

  1فرصت از مشتق شده انسانی منابع توسعه  -2-14

 ایان رویکارد  . دهدمی قرار توجه مورد بسته رویکردی از را انسانی منابع نقش( 8-7) شکل 7 بخش      

 باا  عمومااً  کاری کاه  و فکری الگوهای و ها مهارت انسانی، منابع یتوسعه های فعالیت تا ندک می تاش

 باه  یاابی  دست ابزاری برای انسانی منابع یتوسعه نقش، این در. دهد ارایه را دارند رابطه موفق کرد عمل

 ریازی  برنامه از یریزی، بخش برنامه فرایند تسهیل طریق از تواندمی و است سازمان در فرهنگی تغییرات

 (.7000 لوما،)باشد استراتژیك

  2قابلیتها از مشتق شده انسانی منابع توسعه  -2-15

 کار خاود  نیروی رفتاری هایجنبه در را خود رقابتی مزیت ها سازمان افقی، پیوستار دیگر سوی در      

 هاای خااص  ساتگی شای و درونی ساختارهای و فرایندها مانند سازمانی هایقابلیت کنند،می وجو جست

                                                
1- The Need-Driven HRD  

2  - The Capability-Driven HRD 

2 

 فرصت

1 

 نیاز

8 

 قابلیتها

4 

 ترکیب

 رویکرد بسته

 رویکرد باز

 در اصل انیانس منابع

 کسب وکار استراتژی

 در فرع انسانی منابع

 وکار کسب استراتژی

 

 انسانی منابع توسعه به مختلف رویکردهای - 8-7شکل

 



 

 مناابع  توساعه  نقاش ( 8-7) شاکل  8 بخاش . هساتند  پذیری رقابت و رقابتی مزیت اصلی منبع سازمانی،

 شاود،  وکاار مای   کساب  استراتژی تقویت موجب که هاییقابلیت حفظ و تقویت ایجاد، فرایند را انسانی

 بناا  رقابات پاذیری اسات    منبع سازمان قابلیت که اخیر های نرریه مبنای بر رویکرد این. کند می تعریف

 و است پذیری برای رقابت الزم های قابلیت ه ی ارا انسانی، منابع توسعه نقش اساس این بر.  است شده

 (7000 لوما،) کند می ایفا سازمانی کرد عمل در تری مهم نقش بنابراین

 انسانی منابع توسعه I-A مدل  -2-16

 این مدل، در. دارد توجه سازمان در فعالیتی ی حوزه یك عنوان به انسانی منابع توسعه به I-A مدل        

. شاوند  مای  بنادی  طبقاه  مقولاه  چهاار  به انسانی منابع توسعه های فعالیت 9عمل عمومی نرریه مبنای بر

 عملای  و ی نرری حوزه دو هر در انسانی منابع توسعه سازی مفهوم و بندی طبقه قابلیت I-A چارچوب

 در اساسای  منشاأ توجاه   یاك  عناوان  باه  بیارون  و درون به توجه عدب یك در چارچوب، این در. دارد را

 انساانی  مناابع  اقادامات توساعه   هادف  دیگار،  بعد در. گیرد می قرار مدنرر منابع انسانی توسعه اقدامات

  .شودتقسیم می( اهداف) مقصد یا( وسیله) ابزار عنوان به اهداف این که است مدنرر

 عناوان  به (I) سازی،آهن  هم و بخشی هویت یعنی، هافعالیت از تهدس دو بندی، طبقه این براساس      

انطباق،  و یعنی، موفقیت اقدامات دسته دو دیگر، سوی از. شوندمی معرفی نرام درون بر متمرکز اقدامات

(A) دو باه  هادف  اساس بر خود اقدامات این. شودمی معرفی نرام از بیرون بر متمرکز اقدامات عنوان به 

 و منعطاف  رویکردی رویکرد، این .شوندمی تقسیم مقصد یا نهاییهدف به رسیدن ابزار یعنی عهزیرمجمو

 (.7004 ،7داویا و کاالهان) باشد می انسانی منابع یتوسعه شناخت و معرفی برای پویا

 قرار داین ابعا از یکی در لزوماً انسانی توسعه منابع اقدامات که است این چارچوب این در مهم نکته      

داشته  تریبیش و سازگاری تمرکز ، ابعاد این از یکی بر تواندمی اقدامات که رسدمی نرر به اما گیرد،نمی

 .باشند

 بخشی هویت -2-16-1      

                                                
1  - The General Theory Of Action 

2  - Callahan, Dávila 
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Abstract: 

       The definition of development and practice has always been one of the most 

controversial issues in the current world. Human resource development framework to help 

employees develop skills, knowledge, and ability of individuals and organizations through 

educational opportunities, Career development, succession planning, performance 

management and development, coaching and organizational development to provide 

organizational goals. So, The developed human resources have a fundamental role in the 

growth, dynamism or disruption of an organization. Human resources is the most important 

capital and competitive advantage of every organization and undoubtedly the development 

of human resource is the key process of of human resource management. The development 

of human resources in any organization requires specific strategies and implementation 

mechanisms which can be referred to the Human Resources Information System, because 

the development of human progress is happening rapidly in our time so that make the role 

and functions of human resource information systems necessary in organizations. So, The 

aim of this study was to evaluate human resource information systems and modeling its 

role in human resource development. The population in this study consisted of all 

managers and employees in the headquarters of the Ministry of Culture and Islamic 

Guidance that 539 people are declared. Of this population, using Morgan's sampling table, 

218 employees were selected as sample. The research method is descriptive and 

correlational. Measuring tools are the questionnaire of Human Resource Development with 

reliability (0/80) and the questionnaire of standardized human resources information 

system with reliability (0/78). Data was analyzed by using descriptive statistics (frequency 

distribution, mean, etc.) and inferential statistics (t single sample, Pearson correlation 

coefficient and Structural Equation Modeling). The findings showed that The use of human 

resources information systems in all dimensions are lower than average, except for 

hardware and software and databases that are higher than average. The resulting output 

LISREL software showed excellent fit model. The results showed that, between ICT and 

human resource development through management information system components 

Respectively ɣ= 0/24, and 0/05p <is significant at a confidence level of %95 And between 

ICT and human resource development through decision support system component equal 

to ɣ =16/0, and 05/0 p <is significant at a confidence level of %95 And between ICT and 

human resource development through strategic information component equal to ɣ= 0/18, 

and 0/05p <at 95 percent Meaningful. 

Keywords: Information System, Human Resources, Human Resource Development, 

Modeling 
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