فصلنامه
فنآورياطالعاتوارتباطاتدرعلومتربيتي 

سال دهم ـ شماره سومـ بهار9911ـ صفحات 52-44

طراحی الگوی ارتباطی فنآوری اطالعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
در آموزش و پرورش
* 1

شاپوراتحادنژاد
** 
عبدالخالقغالميچنارستانعليا
*** 
کرمالهدانشفرد
چکیده
هدف پژوهش بررسی ارتباط فنآوری اطالعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و طراحیی اگوی ی ارتبیاطی
مرب طه می باشد .این پژوهش یک تحقیق ت صیفی از ن ع پیمایشی است .جامعیه آمیاری ،میدیران منیابع انسیانی
و دست اندرکاران فنآوری اطالعات آم زش و پرورش فارس به تعداد  012نفر و نم نیه آمیاری طبیق فرمی
ک کران  131نفر ب د که به روش نم نه گیری تصادفی خ شه ای انتخاب شد .جهیت جمیع آوری دادههیا از دو
پرسشنامهی فنآوری اطالعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استفاده شده است کیه رواییی صی ری آنهیا
ت سط صاحب نظران و متخصصان مرب طه م رد تأیید قرارگرفته و پایایی آنها با استفاد از فرم

آگفای کرونبیا

به ترتیب برابر 2/11و  2/87به دست آمد .جهت بررسی و تجزیه و تحلیی دادههیا از روشیهای آمیاری ت صییفی
وتحلی عاملی تأییدی به کمک نرم افزار  SPSSو  smart PLSاسیتفاده و اگوی ی تحلیلیی پیژوهش تیدوین
شد.بر اساس نتایج حاصله ،ضریب مسیر فنآوری اطالعات به سیسیتم برنامیه رییزی منیابع سیازمان برابیر 2/177
و مقدار آماره  tبرای این مسیر  1/713میباشد که با ت جه به بزرگتر ب دن این مقدار از  ،1/11نشیان دهنیدهی
معناداری ضریب برآورد شده است .در نتیجه فنآوری اطالعات ،تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم برنامیه رییزی
منابع سازمان دارد.
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مقدمه
فنآوری اطالعات 1مفه م نسبتاً جدیدی است که از عمر آن در ادبیات علیم و فرهنیل گتیات
بیش از پنج دهه نمی گذرد .این واژه اوگین بار از س ی گ یت و وایزگر 0در سا  1198به منظ ر بیان
نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطالعات در سازمان بیه کیار گرفتیه شید.این
امر م جب گردید که شناخت صحیحی از فینآوری اطالعیات بیهطی ر کلیی وجی د نداشیته باشید
و برداشت های نامفه م و گاه غیر واقعی از آن رایج گردد .در یک برداشیت ،فینآوری اطالعیات
را برابر رایانه و بهره گیری از آن را در جمع آوری ،پردازش ذخیره و ت زیع اطالعات می دانند که
محدود کردن مفه م به سیستم های اطالعاتی است و گاهی نیز آن را با رسیانههیا ی ارتبیاطی برابیر
دانسته و مفاهیمی چ ن شبکه،ابزارهای ارتباطی و غیره را در آن مطرح می نمایند .مفه م فینآوری
اطالعات بسیار پیچیده تر از پردازش دادهها  ،سیستم های اطالعات ،مهندسیی نیرم افیزار ،خیدمات
اطالعات و یا مجم عه ای از سخت افزارها و برنامهها ی نرم افزاری اسیت  .)Zargar,2004برخیی
از ن یسندگان میان فنآوری اطالعات و سیستم هیای اطالعیات ،تمیایز قالی شیده انید و فینآوری
اطالعات را به جنبه فنی و سیستم های اطالعات را م ض عات میرتبط بیا جرییان اطالعیات ،کارهیا
و افراد می دانند .دیور ن یسندگان ،واژه فنآوری اطالعات را شام هیر دو جنبیهی بیا میی داننید
 .)Henderson &Venkatraman, 1993فنآوری اطالعات را شام کلیه اطالعاتی می داند که
از س ی کسب و کارها ت گید و به کار گرفته می ش ند و گستره ای وسییع از فینآوری کیه ت سیعه
می یابند و به یکدیور مرتبط می ش ند تا به پردازش اطالعات بپردازنید .بنیابراین عیالوه بیر رایانیه،
تجهیییزات تشییخیص داده ،فیینآوری هییای ارتبییاطی ،ات ماسییی ن صیینعتی و دیوییر سییخت افزارهییا
و خدمات را شام می گیردد .در

فینآوری اطالعیات بایسیتی در گسیترهی وسییع انجیام شی د
3

 .)Mohammadi & Amiri,2013در م رد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  ،تعاریف متعیددی
اراله شده است که به چند م رد از ایین تعیاریف اشیاره میی ش دتسیسیتم هیای برنامیه رییزی منیابع
سازمان ،سیستم های نیرم افیزاری گسیترده ای میی باشیند کیه جهیت پشیتیبانی از ت سیعه یکپارچیه

1 . Information Technology
2. Leawit and Whisler
3. Enterprise Resource Planning
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اطالعیات در بخیش هیای مختلییف سیازمان ماننید ت گییید ،میاگی و منیابع انسییانی ب جی د آمیده انیید.
.)Al-Mashari,2003این سیستم هیا ،سیسیتم هیا یی مبتنیی بیر رایانیه هسیتند کیه بیرای پیردازش
تراکنش های سازمان ،طراحی شده اند و هدف آن ها ،تسهی برنامه رییزی ،ت گیید و پاسیو گی یی
به م قع به مشتریان در محیطیی ییکپارچیه اسیت  .)O'Leary ،2002سیسیتم برنامیه رییزی منیابع
سازمان یک ابر سیستم در ح زه سیستم های اطالعاتی می باشد که پیاده سازی آن مسیتلزم صیرف
هزینه و زمان قاب ت جهی است و بر ابعاد مختلف سازمان ،تأثیراتی بیر جیای میی گیذارد .تیأثیرات
این سیستم بر سازمان ها به حدی ب ده است که زمینه رشد و ترقی برخی از سازمان هیا در عرصیهی
کسب و کار را فراهم نم ده و برای برخی از سازمان ها نیز ورشکستوی و پایان کسب و کیار را بیه
همراه داشته اسیت  .)Hanafi Zadeh et al.,2011در کی فینآوری هیای اطالعیاتی ،همیراه بیا
فاکت رهای خ د ،تح ت عظیمی در شرکت ها و سازمان هیای بازرگیانی ایجیاد کیرده اسیت ،بیه
گ نه ای که عملکرد کلی این قبی شرکت ها کامالً تحت تأثیر میزان کاربرد فنآوری هیای می رد
بحث می باشد  .)Sarafi zadeh,2013پژوهش های انجام گرفته در رابطیه بیا پیذیرش و گسیترش
ن آوری های فینآوری اطالعیات ،مبتنیی بیر مجم عیه ای از مید هیای نظیری اسیت کیه نویرش
و رفتارهای مرتبط با ن آوری را تبیین می کنند ) .)Gallivan, 2001چندین مد اصیلی در رابطیه
با پذیرش فنآوری اطالعات از مطاگعات پیشین قاب استخراج است.این مید هیا عبارتنید ازت مید
اشاعه ن آوری ) ،)Previtali & Bof, 2009نظریه عمی مسیتد ) ،)Ajzen,1985مید پیذیرش
فنآوری ) ،)Kim & Bretschneider, 2004نظریه رفتار برنامه ریزی شده Ajzen & Fishbein,

) ،)1977میید پییذیرش نی آوری فیینآوری اطالعییات ) )Agarwal & Prasad, 1998مراح ی
پذیرش ن آوری ) )Becker &Wisler, 1967و مد پذیرش و پیاده سازی ن آوری (Gallivan,

) .2001هرچند پذیرش بسیاری از ن آوری ها در سازمان در سطح فردی ،ر می دهد و از ایین رو
از واژه پذیرش ن آوری درون سازمانی نام برده می شی د ) )Bahattacherjee, 1998امیا شی اهد
زیادی نشان می دهد که بسییاری از مید هیای متیداو  ،از ایین واقعییت کیه تصیمیمات پیذیرش،
بیشتر در سیطح سیازمانی ر میی دهید ،غفلیت ورزییده انید ) Fichman & Kemerer, 1997؛

 .)Orlikowski, 1993در حا حاضر تعداد سازمان های ایرانی که بهط ر جیدی درگییر خریید و
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پیاده سازی سیستم های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان هستند ،چندان زیاد نیست .همانطی ر کیه
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در کش رهای منطقه مانند ترکیه ،عربستان ،امارات متحیده عربیی،
قطر ،پاکستان ،هند ،آذربایجان با پیش بینی تدابیر زم ،مستقر می گردد ،بدیهی است در کش ر میا
نیز می ت اند استقرار یابد ،به شرط آنکه کارفرمایان ،پیمانکاران و مشیاوران از اطالعیات بییشتیری
برخ ردار باشند ) .)Vazifeh Doust, 2010سیستم های برنامه ریزی منیابع سیازمان بایید حیداق
دارای چند مشخصهی کلی دی باشند تا بت انند به عنی ان ییک راه حی صیحیح مطیرح گردنید .ایین
ویژگی ها عبارتند ازت-1انعطاف پذیری-0 1ماژو میدار و بیاز-30فراگییر بی دن-43فراشیرکتی-94
بهترین روش های م ج د-19شبیه سازی واقعیت-7 1سایر ویژگی هات عالوه بر م ارد کلیدی مطرح
شده در با  ،یکپارچوی بین ماژو ها جهت صرفه ج یی در زمیان ،کیاهش کارها،حیذف دوبیاره
کاری و بهینیه سیازی منیابع ،محییط کیاربر پسیند شیام من هیای زیبیا ،راهنمیای آنالیین و روابیط
گرافیکی مناسب ،انعطاف پذیری در انطباق با ق انین کش رها در زمینهها ی ماگی ،ماگییاتی ،فیروش،
صادرات و واردات ،ایمن ب دن در دسترسی افراد به سیستم و همچنیین انتقیا و تبیاد اطالعیات و
نامحدود ب دن در ثبت اطالعات از نظر حجم رک رد های اطالعاتی را می ت ان عن ان کرد .سیسیتم
مدیریت زنجیره تأمین ،سیستم مدیریت پروژه ،سیستم مدیریت ت گید ،سیستم منابع انسیانی ،سیسیتم
ماگی و حسابداری ،مدیریت ارتباط با مشتریان و سیستم فروش و بازاریابی از جمله مهمترین سیستم
هایی هستند که از طریق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در قاگب یک سیسیتم گسیترده سیازمانی
به یکدیور متص می ش ند  .)Khatami Firouz Abadi, 2018پژوهشی با عنی ان «ارالیه مید
ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فنآوری اطالعات در سیازمان هیای ت گییدی» انجیام
داده اند .نتایج حاص از این پژوهش ،حیاکی از آن اسیت کیه شیاخص هیایی چی ن مزییت نسیبی
و قابلیت ن آوری ،امنیت و قابلیت اعتماد ،فرهنل سازمانی ،حمایت مدیریت ،وضعیت اقتصیادی-

1. Flexibility
2. Modular & open
3. Comprehensive
4. Beyond the Company
5. Best Business Practices
6. Simulation of Reality
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اجتماعی و همکاری و هماهنوی بین بخش های سازمان ،نقش مهمی در پذیرش ن آوری فنآوری
اطالعات ایفاء می کنند  .)Mohammadi & Amiri, 2013در تحقیقیی بیا عنی انت «راهکارهیای
ت سعه کسب و کار اگکترونیک در چارچ ب تسهی و ارتقای فضای کسب و کار» ،بیه ایین نتیجیه
رسیدند که چهار مؤگفه عمده در آمادگی اگکترونیکی یک کش ر ،نقش حیاتی دارند.این مؤگفیههیا
عبارتنید ازت زیرسیاخت ،بنویاههیای اقتصیادی ،دوگیت و شیهروندان Khatami Firouz Abadi,

 .)2018طبق رتبیه بنیدی جهیانی شیاخص آمیادگی شیبکه ای ،اییران بیا اخیذ رتبیه  12در اسیتفاده
کاربران از فنآوری اطالعات و رتبه  13استفاده دوگت از این فینآوری ،در مجمی ع در مییان 131
کش ر جهان ،در جایواه  10قرار دارد»ع ام متعددی را به عن ان فاکت رهای م فقیت سیستم هیای
برنامه ریزی منابع سازمان ،شناسالی و بیان نم ده اند .از جمله میی تی ان بیه زحمیت دوسیت و پ ییا
 )Zahmatdoust & Pouya, 2016اشاره کیرد کیه در مجمی ع  34فیاکت ر از تحقیقیات پیشیین،
استخراج نم ده اند .پژوهشی با عن ان « ییافتن روابیط علیی و معلی گی و رتبیه بنیدی ع امی بحرانیی
م فقیت و شکست پروژهها ی سیستم های اطالعیاتی» انجیام داده انید؛ آنهیا در مطاگعیهی خی د 14
عام م فقیت و شکست پروژهها ی پیاده سازی سیستم های اطالعاتی از جمله سیستم برنامه رییزی
منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتریان را شناسایی و دسته بنیدی کیرده انید کیه شیام ت تعرییف
وظایف و فرآیندهای کسب و کار هماهنل با نیرم افزار،انتخیاب تیأمین کننیده ،تییم پیروژه ،افیق،
برنامه و مد کسب و کیار ،حفیم محیدوده پیروژه ،روش پییاده سیازی ،اسیتراتژی هیا و پشیتیبانی
مییدیریت ،مشییاوران یییا پیمییان کییاران ،ع امی درون سییازمانی و ارتباطییات ،آمییادگی بییرای تتییییر،
آم زش ،ت سعه نرم افزار یا رابطه ای کاربردی ،ب دجه بندی،انجام آزمایش های متن ع و کافی نیرم
افزار و نق مکیان بیه سیسیتم جدیید میی باشید  .)Sadegh Amal Nik et al., 2010مهیم تیرین
ع ام ارزیابی میزان م فقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  ،شام ع امی اجتمیاعی میدیریت
طرح ،کارکنان سازمان ،ع ام سازمانی و ت انمندی فروشنده)ع ام زمینه ای مدیریت نیازمنیدی،
میدیریت تتیییر و ع امی محیطیی) و ع امی فینآورییک نیازمنیدی کیارکردی و نیازمنیدی غیییر
کیارکردی) اسیت  .)Sohrabi et al., 2012ع امی م فقییت فاکت رهیای م فقییت پییاده سیازی
سیستم برنامه ریزی یکپارچه منیابع سیازمانی از نظیر م ضی عی در سیه دسیته سیازمانی ،تیاکتیکی
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و فنی قرار گرفته اند .همچنین از دیدگاه مراح اجرایی ،ع ام در دو فازت  -1قب از پییاده سیازی
 -0پیاده سازی در نظر گرفته شده اند و در نهاییت ع امی سیازمانی در فیاز قبی از اجیرا و ع امی
تاکتیکی و فنی در فاز پیاده سازی قرار گرفتند(.)Zahmatdoust & Pouya, 2016
مشکالتی چ ن هزینه با ی تهیه سیستم های تحیت وب ،وجی د تهدییدات امنیتیی و شیبکه ای،
عدم وج د بستر مناسب سخت افزاری م رد نیاز ،عدم وجی د قی انین حمیایتی زم ،کمبی د مراکیز
داده و هاستینل های مناسب برای این کار ،عدم وج د فرهنیل صیحیح خریید نیرم افیزار تیا حید
زیادی حرکیت بیه سیمت سیسیتم هیای یکپارچیه تحیت وب را در هاگیه ای از ابهیام فیرو میی بیرد
) .(Roanaghi, 2012فنآوری های اطالعات و ارتباطیات بیا فیراهم کیردن امکانیات زم بیرای
جمع آوری ،پردازش و ت زیع اطالعات ،فرصت ها و امکانیات خی بی بیرای آمی زش در دو زمینیه
تسییهی فرآینیید یییاددهی -یییادگیری و تتییییر نقییش رسییاگت آمیی زش و پییرورش ،ایجییاد کییرده
است) .(Zamani, 2005فنآوری اطالعات و ارتباطات ،تأثیری مثبت بر کارآیی نظیام آم زشیی،
پیشرفت تحصیلی فراگیران ،یادگیری سریع تر فراگیران و دستیابی به در
استد

عمییق تیر و ت انمنیدی

دقیق تر دارد .همچنین ،فنآوری اطالعات وارتباطات به واسطهی افزایش اعتماد بیه نفی

و انویزه یادگیری در فراگییران ،باعیث ارتقیای کیفییت ییادگیری میی شی د (Saraei & Saraei,

) .2011فنآوری اطالعات و ارتباطات را می ت ان به عن ان ابزاری نیرومنید بیرای ارتقیای کیفییت
و کارآیی آم زش و یادگیری م رد استفاده قیرار داد .نفی ذ فین آوری هیای جدیید اطالعیاتی بیه
مراکز آم زشی از مدارس تا دانشواهها ) و حتی مناز  ،روابط ساده معلمی و شاگردی را بیه طی ر
کلی دگرگ ن ساخته است .به این ترتیب اگو های سنتی یادگیری متحی

شیده انید و کیاربران بیا

حجم گسترده ای از اطالعات و دانیش م اجیه هسیتند (Sheykhi & Gholami Hereh Dashti,

) .2014فنآوری اطالعات و ارتباطات چارچ ب و یا ساختاری را به وجی د میی آورد کیه از ایین
طریق کیفیت آم زش و پرورش ارتقاء یافته ،دانش آم زان و معلمان میی ت اننید بیا اسیتفاده از ایین
فنآوری به منابع یادگیری وسیعی دست یابند ،انویزهی ییادگیری خی د را افیزایش دهنید و شیک
های مختلف یادگیری را م رد استفاده قرار دهند) .(Rahmani et al., 2006از سی ی دیویر حیج
فیروش و اورنویی ) (Haj Foroush & oarangi, 2004در پژوهشیی بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه
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استفاده از فاوا سبب ت سعهی یادگیری مشارکتی دانش آم زان می شی د و آن هیا را بیه کیاوش در
اطالعات م ج د در گ ح های فشردهی آم زشی اینترانت ترغیب می کند.
با ت جه به اینکه فراهم ساختن زیرساخت های فنآوری اطالعات ،دا ن ورود به سیستم های
برنامه ریزی منابع سازمان می باشد ،بدون فراهم نم دن این زیرساخت ها ،استقرار و پیاده سازی،
اجرا و م فقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ،با شکست م اجه خ اهد شد و گیکن در ص رت
پیاده سازی م فق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ،زمینه تحر

و پ یایی سازمان فراهم

می ش د .به نظر می رسد بررسی ارتباط فنآوری اطالعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
و تأثیر آن بر عملکرد های سازمانی ،آن هم در بنیادی ترین و ارزشمندترین سازمان کش ر یعنی
آم زش و پرورش یکی از آرزوهایی هست که می ت اند م جبات پ یایی در ابعاد مختلف این
سازمان را فراهم نماید .بدون تردید هر ن ع کنش و واکنش و تتییر و دگرگ نی در این عرصه که
م جبات ارتقاء ت سعه و ت انمندی سازمانی در آم زش و پرورش را در پی دارد ،سایر بخش های
جامعه را نیز متأثر خ اهد کرد .با ت جه به اینکه تحقیق جامعی در این زمینه ص رت نورفته
و بسیاری از زوایای این م ض ع ،مبهم و بدون پاسو می باشد ،انجام این پژوهش می ت اند به
بخشی از سؤا ت مت گیان امر پاسو داده و با اراله نقاط ضعف و ق ت آم زش و پرورش در این
عرصه ،زمینهها ی زم را جهت رفع ن اقص احتماگی از جمله اصالح زیر ساخت های فنآوری
اطالعات وپیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مساعد نماید و طبیعی است بهره گیری از
نتایج پژوهش ،می ت اند گره گشای برخی از مشکالت این ح زه ب ده و زمینه ت انمندسازی
سازمان آم زش و پرورش را فراهم سازد .اهمیت و نقش جدی و اساسی فنآوری اطالعات
و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و ارتباط آن با بهب د عملکردسازمانی در آم زش و پرورش،
مشکالت عدیدهی م ج د در سیستم فنآوری اطالعات و برنامه ریزی منابع سازمان در آم زش
و پرورش ،عدم به روز ب دن نرم افزارها و برنامهها ی ح زه آم زش و پرورش و مشکالت ناشی
از این مسال که همه بخش های آم زش و پرورش را به خ د درگیر نم ده ،محقق را بر آن داشت
تا با انجام این پژوهش ،بخشی از مشکالت این ح زه را شناسالی و مسئ گین و مت گیان امر را در این
راستا یاری نماید .هرچند مقا تی در رابطه با اهمیت و تأثیر فنآوری اطالعات و سیستم برنامه
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ریزی منابع سازمان نوارش شده و تحقیقاتی نیز در این خص ص ص رت پذیرفته ،گیکن م ض ع
تحقیق حاضر در ن ع خ د جدید ب ده و چنین پژوهشی به ویژه در آم زش و پرورش انجام نورفته
و گذا با عنایت به اهمیت متتیرهای م رد بررسی در پژوهش ،مخص صاً در سازمان عریض و ط یلی
همچ ن آم زش و پرورش ،می ت اند بخشی از ابعاد و زوایای پنهان م ض ع م رد پژوهش را
آشکار و به برخی از ابهامات و دغدغهها ی ذهنی مسئ گین و اندیشمندان عرصهی تعلیم و تربیت
پاسو گ ید و زمینه را برای ارتقاء کمی و کیفی آم زش و پرورش فراهم نماید .حا با ت جه به
اهمیت م ض ع ،در این پژوهش که استخراج شده از رساگه دکتری است ،محقق بر آن
است،ارتباط فنآوری اطالعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را بررسی نم ده و اگو ی
ارتباطی فنآوری اطالعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آم زش و پرورش را اراله نماید.
مد مفه میت

شکل()1مدلمفهوميپژوهش 
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در این تحقیق در پی پاسو به سؤا زیر می باشیمت چه ارتباطی بین فنآوری اطالعات و سیستم
برنامه ریزی منابع سازمان در آم زش و پرورش وج د دارد؟ به عبارت دیورتاگو ی ارتباطی
فنآوری اطالعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آم زش و پرورش چیست؟
روش

این پژوهش از نظر هدف ،از یک منظر یک پژوهش تحقیق و ت سعه ای میی باشید؛ چیرا کیه ابتیدا
م قعیت نامعین خاصی مشخص شده و بر اساس یافتهها ی پژوهشی ،چارچ ب مفه می آن تیدوین
گردید .عالوه بر این با ت جه به اینکیه هیدف تحقییق حاضیر ،ت سیعهی دانیش کیاربردی در ییک
زمینهی خاص می باشد ،ایین تحقییق را میی تی ان ییک پیژوهش کیاربردی دانسیت .از نظیر شیی ه
گردآوری دادهها و روش اجرا ،این پژوهش یک تحقیق ت صیفی یا غییر آزمایشیی از نی ع تحقییق
پیمایشییی اسییت .در پییژوهش حاضییر ،جهییت گییردآوری دادههییا از روش هییای کتابخانییه ای
و پرسشنامه استفاده شده است .روش متدواگی که معم

در پدیدهها ی عل م اجتماعی و رفتیاری

از آن استفاده می ش د پرسشنامه است .نتایج پرسشنامهها بیه صی رت کمیی در آمیده و از طرییق
نرم افزار های  smart plsو  Spssو روش معاد ت سیاختاری تحلیی شیدند .در ابتیدا  141سینجه
شناسایی شد .در مرحله جمع آوری دادهها ی کمی ،سنجههیا ی مشیابه ترکییب شید و در مجمی ع
 124سؤا تدوین و در اختیار پرسش شی ندگان قیرار داده شید .اعتبیار محتی ایی ایین پرسیشنامیه
ت سط استادان راهنما و مشاور و چند نفر از افراد متخصص و با تجربه در سازمان های م رد مطاگعیه
می رد تأییید قییرار گرفتیه و از اعتبیار زم برخی ردار میی باشید .عییالوه بیر ایین ،کلیییه سیؤا هییای
پرسشنامهها ی این پژوهش که با استفاده از شی ههیا ی معتبیر علمیی طراحیی شیده ب دنید ،جهیت
معنادار ب دن ،م رد تحلی عاملی تأییدی 1قرار گرفتند .نتایج بیانور اعتبیار عیاملی پرسیشنامیه میی
باشد .به منظ ر اندازه گیری قابلیت اعتماد ،از روش آگفای کرونبا و با استفاده از نرم افیزار SPSS

ص رت گرفته است .نتایج ،نشان دهندهی آن است که پرسشنامه می رد اسیتفاده،از قابلییت اعتمیاد
و یا به عبارت دیور از پایایی زم برخ ردار می باشد جدو ( )1شیاخص هیای مرب طیه را نشیان

1 . Confirmatory Factor Analysis
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می دهد) .جامعه آماری این پژوهش شام دست اندرکاران و مدیران فینآوری اطالعیات و منیابع
انسانی اداره ک آم زش و پرورش استان فارس می باشد که  012نفر راشام میی شی د .بیا در نظیر
گرفتن خطای قاب قب

 9درصد و درجه اطمینان  19درصد که طبق جدو نم نه گییری کی کران

حجم نم نه م رد نیاز برای اجرای پیمایش برابر  131نفر می باشد .بیرای انتخیاب آزمی دنی هیا ،بیه
روش نم نه گیری تصادفی خ شه ای عم شده است .قب از انجام تحلی عاملی بایستی از کفاییت
دادهها اطمینان حاص گردد گذا در ابتدا به بررسی مناسب ب دن دادهها برای تحلی عیاملی پرداختیه
می ش د .به همین منظ ر از شاخص  KMOو آزم ن بارتلت استفاده شد .در این پژوهش به منظی ر
تأیید ابعاد ،مؤگفهها و شاخص های شناسالی شده برای اگو ی ارتباطی فنآوری اطالعات و سیسیتم
برنامه ریزی منابع سازمان از تحلی عاملی تأییدی استفاده شده که خروجیی ایین تحلیی بیه ترسییم
مد نهایی پژوهش منجر شده است.
شاخصهای پایایی و رواییت
چنانچه ذکر گردید ،زمه تأیید پایایی ترکیبی ،با تر ب دن این شاخصها از مقدار  2/1و برای
تایید پایایی ابعاد ،متتیرهای پرسشنامه ضریب با تر از  2/7مد نظر است .با ت جه به این که در
جدو ف ق ضرایب آگفای کرونبا بزرگتر از  2/7و مقادیر پایایی ترکیبی بزرگتر از  2/1است،
نشان دهنده قابلیت گ یههای م رد بررسی در اندازهگیری ابعاد م رد بررسی است .در م رد AVE

باید گفت با ت جه به این که مقادیر این شاخص برای همه متتیرها بزرگتر از  2/9است ،بدان
معناکه یک متتیر مکن ن میت اند بهط ر میانوین بیش از  92درصد از پراکندگی معرفهایش را
تبیین کند .براساس یافتهها مقدار  AVEبرای تمامی متتیرهای م رد بررسی ،بزرگتر از 2/9
می باشد ،در نتیجه از این نظر شاخص های م رد بررسی ،مطل ب می باشند.
):شاخصهايپاياييورواييهمگرايمدل 

جدول(1

آلفايکرونباخ

پاياييترکيبي

واريانس

متغيرها 

()CA

()CR

شدهAVE

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

2/871

2/121

2/911

فنآوری اطالعات

2/111

2/107

2/911

استخراج
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برای تأیید مد پژ وهش از آزم ن تحلی عاملی تأییدی به کمک نرم افزار های PLS smart

و  SPSSاستفاده شده است.
یافتهها

یافتهها ی ت صیفیت
آزم ن ک گم گروف – اسمیرن فت
به منظ ر بررسی نرما ب دن ت زیع دادهها از آزم ن کلم گروف – اسمیرن ف بهره گرفته شد که
نتایج آن در جدو  )1آورده شده است.
جدول(:)0نتايجآزمونکلموگروف-اسميرنوف 

آمارهآزمون 

سطحمعناداري 

نتيجهآزمون 

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

2۳039

2۳222

غیر نرما

فنآوری اطالعات

2۳271

2۳237

غیر نرما

یافتههای جدو

 )1نشان میدهد،ت زیع همه متتیرها نرما نمیباشد؛ چرا که شرط پذیرش

نرما ب دن برای متتیرها ،رد شدن یا عدم معناداری آزم ن کلم گروف – اسمیرن ف میباشد.
آزم ن  KMOو بارتلت ت
جدول(:)9نتايجآزمونKMOوبارتلت 

آمارهKMO

آزم ن بارتلت

 9/119
کای دو

12117/338

درجه آزادی

132

سطح معناداری

2/222

بر اساس نتایج به دست آمده ،آمارهها ی آزم ن حالز شرایط یاد شده هستند که در این راستا
شاخص  KMOبرابر  2/883و بزرگتر از  2/1است و آزم ن بارتلت با ت جه به مقدار سطح
معناداری آن معنادار است که نشان دهندهی مناسب ب دن دادهها برای انجام تحلی عاملی است.
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یافتهها ی تحلیلیت
نتایج تحلی عاملی تأییدی ،مد ارتباطی فنآوری اطالعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانت

فنآورياطالعاتوسيستمبرنامهريزيمنابعسازماندر
شکل(:)0نتايجتحليلعامليتاييديمدلارتباطي 
حالتاستاندارد 


فنآورياطالعاتوسيستمبرنامهريزي… 92/
طراحيالگويارتباطي 

فنآورياطالعاتوسيستمبرنامهريزيمنابعسازماندر
شکل(:)9نتايجتحليلعامليتاييديمدلارتباطي 
حالتمعناداري
جدول(:)3ضرايبمسيربرآوردشده

مسير 

ضرايب 



انحراف

آماره t

احتمال 

استاندارد 

فنآوری اطالعات <-اجتماعی -فرهنوی

2/131

2/214

7/218

2/222

سیستم <-ارزش ها و اعتقادات مشتر

2/819

2/232

07/711

2/222

برنامه ریزی منابع سازمان
سیستم برنامه <-استراتژی و سیاست سازمانی

2/711

2/123

7/841

2/222

ریزی منابع سازمان
فنآوری اطالعات <-امنیت

2/820

2/244

11/847

2/222

فنآوری <-حق قی ،قان نی و اخالقی

2/118

2/218

1/214

2/222

اطالعات
فنآوری <-زیر ساخت سخت افزاری

2/723

2/272

12/984

2/222

اطالعات
فنآوری اطالعات <-زیر ساخت نرم افزاری

2/742

2/291

13/121

2/222

فنآوری اطالعات <-ساختار سازمانی

2/787

2/243

17/017

2/222

فنآوری <-سیستم های اطالعاتی سازمان

2/741

2/294

14/214

2/222

اطالعات
سیستم برنامه <-فرایندهای کسب و کار

2/841

2/208

07/411

2/222

ریزی منابع سازمان
فنآوری اطالعات <-ماگی -اقتصادی

2/111

2/272

12/108

2/222

فنآوری اطالعات <-محیط

2/144

2/289

7/844

2/222

<-مدیریت ،ارتباطات و فرهنل سازمانی

2/741

2/218

12/330

2/222

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
فنآوری اطالعات <-مدیریتی -سیاستی

2/711

2/293

14/819

2/222

سیستم برنامه ریزی منابع <-منابع انسانی

2/814

2/244

17/281

2/222
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سازمان
سیستم برنامه ریزی <-مهارت و ت انمندی

2/141

2/101

9/101

2/222

منابع سازمان
فنآوری اطالعات <-نیروی انسانی

2/782

2/290

14/014

2/222

فنآوری <-کاربردهای فنآوری اطالعات

2/100

2/210

1/803

2/222

اطالعات
سیستم <-گستردگی و پیچیدگی سازمان

2/111

2/127

7/213

2/222

برنامه ریزی منابع سازمان
سیستم برنامه ریزی > -فنآوری اطالعات

2/177

2/211

1/713

2/222

منابع سازمان

بر اساس یافتههای جدو ف ق ،ضریب مسیر فنآوری اطالعات بیه سیسیتم برنامیه رییزی منیابع
سازمان برابر  2/177میباشد .مقدار آماره  tبرای این مسییر برابیر  1/713مییباشید کیه بیا ت جیه بیه
بزرگتر ب دن ایین مقیدار از  1/11نشیان دهنیده معنیاداری ضیریب بیرآورد شیده اسیت .در نتیجیه
فنآوری اطالعات ،تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارد .عیالوه بیر ایین
تمامی ضرایب به دست آمده با تراز  ./1ب ده و مقدار آمیارههیا ی  tبیزرگتیر از  1/11میی باشید،
نشان دهنده معناداری ضرایب برآورد شده است.
بحث و نتیجه گیری

بی شک هر گ نه تتییر و دگرگ نی در عرصه آم زش و پیرورش سیایر بخیش هیای جامعیه را نییز
متأثر خ اهد نم د .با انجام این پژوهش ،اگو ی ارتباطی فنآوری اطالعات و سیسیتم برنامیه رییزی
منابع سازمان تدوین شد کیه ایین امیر میی ت انید مسییر روشینی در پییش روی مسیئ گین و مت گییان
آم زش و پرورش قرار داده و با برنامه ریزی علمی و اص گی زمینیه را بیرای رفیع نی اقص و ارتقیاء
کمی و کیفی مؤگفهها بردارند .در نهایت  124سنجه استخراج و با طبقه بندی آنها  11 ،مؤگفه و دو
بعد اصلی شناسالی شد .یافتههای این پژوهش بیا یافتیههیا ی محمیدی وامییری & Mohammadi
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 )Amiri, 2013که بیان می کنند در

فنآوری اطالعات بایستی در گستره ای وسیع انجام شی د،

همچنین شاخص هایی چ ن امنیت و قابلیت اعتماد ،فرهنل سازمانی ،حماییت میدیریت ،وضیعیت
اقتصادی -اجتمیاعی و همکیاری و همیاهنوی بیین بخیش هیای سیازمان ،نقیش مهمییی در پیذیرش
ن آوری فنآوری اطالعات ایفا می کنند ،یافتههیای شیریفی زاده  )Sarafi zadeh,2013کیه بییان
می کند در سازمان های حاضر ،بیش از هر چیزی ،عملکردهای مدیریت منابع انسانی تحت اگشیعاع
فنآوری اطالعات قرار خ اهد گرفت ،یافتههای خاتمی فیروزآبادی Khatami Firouz Abadi,

 )2018که بیان می کند چهار مؤگفه عمده در آمادگی اگکترونیکی یک کش ر نقیش حییاتی دارنید
و عبارتند ازت زیرساخت ،بنواههای اقتصادی ،دوگت و شهروندان ،یافتهها ی زحمت دوست و پ ییا
 )Zahmatdoust & Pouya, 2016که در مجم ع  34فاکت ر از تحقیقات پیشین استخراج نم ده
اند ،یافتهها ی صیادق عمی نییک  )Sadegh Amal Nik et al., 2010کیه در مطاگعیه خی د 14
عام م فقیت و شکست پروژهها ی پیاده سازی سیستم های اطالعاتی از جمله سیستم برنامه رییزی
منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتریان را شناسایی و دسته بندی کیرده انید ،یافتیههیا ی سیهرابی
و همکاران  )Sohrabi et al., 2012که مهمترین ع ام برای ارزیابی میزان م فقیت استقرار ایین
سامانه در سازمان را عبارت از ع ام اجتماعی مدیریت طرح ،کارکنان سازمان ،ع امی سیازمانی
و ت انمندی فروشنده) ،ع امی زمینیه ای میدیریت نیازمنیدی ،میدیریت تتیییر و ع امی محیطیی)
و ع ام فنآوریک نیازمندی کارکردی و نیازمندی غیر کارکردی) می داند ،یافتهها ی زحمیت
دوست و پ ییا )Zahmatdoust & Pouya, 2016کیه در مید پیشینهادی خی د ع امی م فقییت
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را از نظر م ض عی در سه دسته سازمانی ،تیاکتیکی و فنیی تقسییم
بندی کرده اند و یافتهها ی رونقی) (Roanaghi, 2012کیه بییان میی دارد مشیکالتی چی ن هزینیه
با ی تهیه سیستم های تحت وب ،وج د تهدیدات امنیتیی و شیبکه ای ،عیدم وجی د بسیتر مناسیب
سخت افزاری م رد نیاز ،عدم وجی د قی انین حمیایتی زم ،کمبی د مراکیز داده و هاسیتینل هیای
مناسب برای این کار ،عدم وج د فرهنل صحیح خرید نرم افزار تا حدی زیادی حرکت بیه سیمت
سیستم های یکپارچه تحت وب را در هاگهای از ابهام فرو می برد .در خص ص مؤگفیهی فینآوری
اطالعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ،همه بارهای عاملی گ یههیا بیزرگتیر از  2۳4هسیتند.
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همچنین مقدار  tمرب طه به همه بارهای عاملی ،بزرگتر از  1۳11می باشد .بنابراین می تی ان گفیت
که همه بارهای عاملی در سطح اطمینان  19درصد معنادار هستند .ضریب مسیر فنآوری اطالعیات
به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان برابر 2/177و مقدار آماره  tبرای این مسیر برابر  1/713می باشد
که با ت جه به بزرگتر ب دن این مقدار از  1۳11از نظر آماری در سطح اطمینیان  19درصید معنیادار
است .در نتیجه بر اساس یافتهها می ت ان گفت فنآوری اطالعات ،تأثیرمثبت و معناداری بر سیستم
برنامه ریزی منابع سازمان دارد .نتایج حاص از پژوهش ،اهمیت و نقش کلیدی فنآوری اطالعیات
و گزوم پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آم زش و پرورش را بیش از پییش آشیکار
می سازد و با ت جه به ساختار ضعیف بخش فنآوری اطالعات بیه وییژه در شهرسیتان هیا و منیاطق
محروم می طلبد مت گیان آم زش و پیرورش ،ضیمن ت جیه وییزه و در خی ر بیه ایین مهیم ،جایویاه
سازمانی بخش فنآوری اطالعات را متناسب با نیاز روز افزون سازمان ارتقاء داده و بیه طی ر مینظم
و برنامه ریزی شده پشتیبانی زم را از این بخیش بیه عمی آورنید .عیالوه بیر ایین زمینیهی جیذب
نیروهای ت انمند و شایسته به این ح زه فراهم ش د تا کمتر با مشکالت عدیدهی سازمان که عمیدتا
به ضعف این بخش مرتبط می باشید ،م اجیه شی یم .عیالوه بیر ایین بیا عناییت بیه نتیایج حاصی از
پژوهش ،پیشنهادهای زیر اراله می ش دتگزوم اختصاص منابع ماگی زم و ت سیعه و تجهییز میدارس
و آم زشواهها و ادارات آم زش و پرورش به امکانات می رد گیزوم سیخت افیزاری و نیرم افیزاری
و شبکه از ضروریات اجتناب ناپذیر است و با ت جه به وابسته ب دن آینده فرزنیدان ایین میرز و بی م
به امکانات م رد گزوم ،بایستی به این امر ت جه ویژه ای ص رت گیرد .به نیروی انسانی میی بایسیت
به عن ان ارزشمندترین سرمایهی سازمان نوریست و زمینیه رشید و ارتقیاء منیابع انسیانی را مسیاعد
نم د تا م جبات مزیت رقیابتی در سیازمان را فیراهم نماینید .بییشتیرین ضیعف در ایین حی زه در
شهرستانها و مناطق محروم مشه د است که ت جیه وییژه سیازمان را طلیب میی کنید .عیدم وجی د
سامانه جامع اطالعاتی ،مدیران و سیاست گیزاران را در عمی بیا مشیک م اجیه کیرده و گیذا ت جیه
جدی به این ح زه ضروری است .در رابطه با پژوهش های پیشنهادی آتی ،پیشنهاد می گردد چنین
پژوهشی در سایر استان ها و ادارات ک آم زش و پرورش انجام ش د تا بیا جمیع آوری اطالعیات
جامع از تمام نقاط کش ر ،نقشه راه روشنی بت ان ترسیم کرد .عالوه بر این ،انجام چنیین تحقیقیی بیا

فنآورياطالعاتوسيستمبرنامهريزي… 31/
طراحيالگويارتباطي 

پارامترها و مؤگفهها ی دیور ،می ت ا ند این مسأگه را از زوایای دیور نیز بررسیی و تجزییه و تحلیی
نماید .همچنین با انجام این پژوهش در سایر سازمانها وبخش هیای دوگتیی و خص صیی ،میی تی ان
اطالعات جامع تری نسبت به م ض ع پیدا کرد و وضعیت کلی کش ر را از این حیث ارزیابی نم د.
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