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فاطمه یراقباف نيکوزاد

چکيده

تاریخ دریافت1400/11/15 :
تاریخ پذیرش1401/01/29 :

توجه به تکنولوژی های نوین ارتباطی نقش مهمی در کارکردهای سازمانی در سطح خرد و کالن
دارد؛ در این میان اینترنت اشیا با ایجاد روندی یکپارچه به دنبال هم افزایی بین فعالیتها در داخل
و خارج از سازمان است؛ در کل اینترنت اشیا به شبکهای اشاره دارد که در آن همه اشیایی که
بخشی از زندگی ما را تشکیل میدهند قابلیت ارتباط با یگدیگر را داشته باشند .در سالهای اخیر،
توسعه اینترنت اشیا روند رو به رشدی داشته است .به موجب این روند دامنه وسیعی از محصوالت
و خدمات جدید ایجاد شدهاست .هدف این تحقیق شناخت استقرار فناوری اینترنت اشیا بر انگیزش
سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران است .پردازش آماری داده های توصیفی در
محیط  SPSSو پردازش آماری داده های استنباطی با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار
 SMART PLS 3.0انجام شده است .نمونهگیری در این پژوهش از نوع تصادفی طبقهای بود.
ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد .سواالت پرسشنامه از نوع سواالت بسته و بر اساس مقیاس 5تایی
لیکرت است ،پایایی و روایی پرسشنامه نشان داد که پرسشنامه دارای پایایی و روایی مورد قبول
می باشد .یافته های حاصل از تحلیل پرسشنامه توزیع شده ،نشان داد که استقرار فناوری اینترنت
اشیا بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران تاثیر دارد .مدیریت عملکرد،
تسهیل شرایط ،لذت ادراک ،نگرش به سرمایههای انسانی ،ایجاد فرصت جدید و مدیریت پاداش بر
انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران تاثیر دارد ،این نتایج بیانگر نقش مهم
مشوق ها در کارکرد بهتر فناوری های نوین در سازمان دارد.

واژگان کليدي :اینترنت اشیا ،انگیزش سرمایههای انسانی ،مدیریت عملکرد ،نگرش به
سرمایههای انسانی.
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سرمایههاي انسانی در سازمان صنایع استان تهران

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال هفتم)

بررسی تاثير استقرار فناوري اینترنت اشيا بر انگيزش
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مقدمه
سرمایه انسانی 1از مهمترین عوامل موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف تعیین شدهاست که شناخت نیازهای بنیادی و
عوامل راهبردی آنها و سعی در برآوردن نیازهای اساسی ،از مهمترین عوامل حفظ نیروی انسانی و بهرهوری مناسب و ایدهآل
وی میباشد و پیچیدگی روابط انسانی و تنوع نیازهای افراد ،اهمیت این مسئله را به روشنی بیان میکند (خسروی و عسگری،
 .)1397ایجاد انگیزه در نیروی انسانی میتواند با شناخت و پاسخگویی به نیازهای آنها میسّر گردد (بهرامی .)1383 ،در هر
سازمانی دستیابی به انگیزش 2باالی سرمایه انسانی ،به شناسایی عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد (دانوی 3و همکاران.)2019 ،
مدیران و کارآفرینان در سازمانها و جامعه برای حضور واقعی و موفق ،نیاز به الگوهای روز و پیشبینی اینده دارند .این مسئله
در حوزه منابع انسانی کامالً صدق میکند و با توجه به حضور عنصر بسیار مهم جدیدی به نام «تکنولوژی»؛ بی شک یکی از
مهمترین فاکتورها در موفقیت برنامهریزی سرمایههای انسانی و موفقیت سازمان در حوزه اقتصادی و سایر حوزهها توجه به
تکنولوژی است (دهقان حسامی .)1391 ،فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان پراهمیتترین تکنولوژی مطرح در حال حاضر،
روندها و ساختارهای متعددی از جمله ساختارها و سرمایههای انسانی را دستخوش تغییرات متنوعی نموده است (کرمیمنفرد
و تقوی .)1397 ،در این راستا ،اینترنت اشیا ( 4)iotبهعنوان یکی از حوزههای نوین فناوری محسوب شده و کلیه موارد طرح
شده در خصوص منابع انسانی در این حوزه نیز قابل اعمال است .بطوری که ،برخی مطالعات اخیر حاکی از ارتباط و اهمیت
اینترنت اشیا در منابع انسانی است 10 .میلیارد وسیله دسترسی  24ساعته و  7روز در هفته را در اختیار هر کس و هر چیزی
میگذارند و روش کار و زندگی را تغییر دادهاند (سماواتی .)1395 ،تحلیلها نشان میدهد تا سال  2020باید انتظار  50تا
 200میلیارد وسیلهی متصل را داشته باشیم (وایل .)2016 ،5با توجه به اینکه انسان در مرکز این ماشینها قرار دارد حاال نوبت
منابع انسانی است که خودی نشان دهد و نیروی کار را برای این موج جدید تکنولوژی آماده کند .از طرفی ،افزایش بهرهوری
کارکنان ،یکی از چهار محرک اصلی بهره مندی سیاستگذاران دولت از فناوری اینترنت اشیا برای ایجاد انگیزش است (نور و
همکاران .)2018 ،6اینترنت اشیا اثربخشی نیروی کار را برای ارائه خدمات جدید و بهبود خدمات فعلی افزایش میدهد (گزارش
معاونت پژوهشی مجلس .)1395 ،این اصطالح اولین بار توسط کوین اشتون در سال  1999مطرح گردید ،او جهانی را توصیف
کرد که در آن هر چیز برای خود هویت دیجیتال داشته باشد و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند
(قشقایی و همکاران.)1397 ،
امروزه توجه فزاینده به سرمایههای انسانی سازمان ،نه فقط از جهت نقشهای متداول آنها ،بلکه از جهت نفوذی که در
دیگر عوامل کلیدی دارند .استفاده از منابع انسانی برتر بهعنوان سالحی رقابتی در بهبود عملکرد سازمانی ،به طور حتم بعدی
جدید در مدیریت رفتار سازمانی به شمار میآید .کارکنان زمانی احساس همبستگی با سازمان خواهند کرد که ،برآورد نیازهای
خود را در برآورد اهداف سازمانی ببینند .اهمیت پژوهش پیرامون انگیزش را میتوان در تحقیقات وانگ و دینا)2018( 7
مشاهده کردند  .وی به این نتیجه رسید که ،کارکنان تقریباً به میزان کاری برابر  20الی  30درصد توانایی خود میتوانند شغل
خویش را حفظ کنند و اخراج نشوند .در این تحقیق همچنین نشان داد که ،اگر کارکنان انگیزش بیشتری نسبت به کار داشته
باشند ،تقریباً با  80الی  90درصد توانایی کار میکنند» (هرسی و بالنچارد .)1383 ،اهمیت دیگر پرداختن به موضوع انگیزش،
ناشی از آن است که ،مدیران همواره درصددند که کارکنانشان دارای انگیزش باال باشند ،زیرا آن سهم بسیار مهمیدر انجام
وظایف دارد و کارکنان با انگیزش باال ،سخت به دنبال راههای بهتر انجام وظایف هستند ،عالقه مند به تولید یا خدمت با کیفیت
باال هستند ،کارکردن را دوست دارند ،در کارهای تیمیشرکت میکنند و در نتیجه باعث افزایش سطح عملکرد سازمان میشوند
(موبدی .)1397 ،تاثیر اینترنت اشیاء بر واحد سرمایه انسانی را میتوان از طریق پیادهسازی کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی
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از جمله انگیزش کارکنان و سرمایههای انسانی دنبال نمود .از جمله این کارکردها میتوان به استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد،
جبران خدمات ،فعالیتهای تیمی و سایر اشاره نمود .اینترنت اشیاء راهبردهایی برای مدیریت سرمایه انسانی فراهم مینماید
که میتوانند با سیستمهایی که جایگزین کار انسانی و تجزیه و تحلیل دادهها در جریان کار تجاری میشوند ،با خودکارسازی
نظارت بر بهرهوری انسانی و کمک در تصمیمگیری استراتژیک ،چابکی را به حداکثر برسانند (برمن و همکاران.)2018 ،
با توجه به اهمیت نقش سرمایه انسانی و انگیزش آنها در موفقیت و پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان ،بررسی تاثیر
استقرار فناوری اینترنت اشیا ( )iotبر انگیزش سرمایههای انسانی یکی از مسائل مهم سازمانها و همچنین مسئله اساسی این
پژوهش میباشد .از این رو سوال اصلی پژوهش حاضر عبارتست از اینکه :آیا استقرار فناوری اینترنت اشیا ( )iotبر انگیزش
سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران مؤثر میباشد؟

پيشينه تحقيق
کرامتی و همکاران ( ،)1398تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی» انجام
دادند .این پژوهش به مروری بر تاثیر اینترنت اشیاء بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از مطالعه مقاالت داخلی و
خارجی موجود در این زمینه ،پرداخته است .با توجه به یافتههای این حوزه ،مدیران منابع انسانی در سازمانها میتوانند از
طریق بهکارگیری این فناوری موجبات بهبود و رشد در عملکرد و بهرهوری سازمانی را فراهم سازند .کرمیمنفرد و نقوی
( ،)1397تحقیقی با عنوان «تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتارهای نوآورانه کارکنان از طریق محیط کار حمایتی» انجام دادند.
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی شامل ارتقاء توانایی (استخدام و تامین منابع انسانی ،آموزش کارکنان)،
افزایش انگیزش (جبران خدمت ،ارزیابی عملکرد) و افزایش فرصت (طراحی شغل و مشارکت کارکنان) بر رفتارهای نوآورانه
کارکنان از طریق محیط کار حمایتی در کارکنان ادارات تامین اجتماعی استان لرستان در شهرستان اخرم آبادمیباشهت تجزیه
و تحلیل دادهها آزمونهای  tو تحلیل مسیر به کمک نرمافزار آماری  pls smartاستفاده گردید .نتایج بررسیها نشان داد که
اقدامات منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت و مستقیم دارد .همچنین حمایت مدیران و حمایت همکاران نیز بر رفتار
کاری نوآورانه تاثیر مثبت و مستقیم دارد .موبدی ( ،)1397تحقیقی با عنوان « شیوههای نوین مدیریت با استفاده از اینترنت
اشیا » انجام داد .وی نشان داد حجم باالی داده تولیدی توسط حسگر و دستگاههای  LOTبه درون استخر عظیم کالن داده
سرازیر میشود و این فرصت طالیی را برای شرکتهای هوشمند فراهم میکند تا بتوانند از این حجم داده در جهت تصمیمگیری
استراتژیک و عملیاتی استفاده نمایند .تصمیمگیری استراتژیک پاسخ به پرسشهای کلیدی توسط رهبران سازمانها است و
در تصمیم گیری عملیاتی ،داده و تحلیل در دسترس عموم افراد در یک سازمان به کمک یک ابزار سلف سرویس قرار داده
میشود .ماحصل دستاورد فوق ،گسترش تصمیمگیری داده محور در تمامیسطوح سازمان است .خسروی و عسگری (،)1397
تحقیقی با عنوان « نقش انگیزش در مدیریت منابع انسانی» انجام دادند .در این مقاله مروری نقش و اهمیت ضرورت مدیریت
منابع انسانی بیان شدهاست و در ادامه به راههای اثربخشی بیشتر منابع انسانی و همچنین به یکی از مهمترین عوامل مؤثر در
مدیریت منابع انسانی که انگیزش میباشد پرداخته شدهاست و تعریفی از انگیزش ارایه شده و عوامل مؤثر در انگیزش که شامل
آموزش ،تواناسازی ،انگیزههای فردی ،برنامههای انگیزشی خاص ،برنامههای پاداش ویژه ،پرداخت متغیر و انگیزههای سازمانی
است پرداخته شدهاست .شاه و همکاران ( ،) 2019در مطالعه ی مروری خود با عنوان ،مروری بر تکنیک های بهینه سازی
مصرف انرژی در محیط های اینترنت اشیاء ،به بررسی تکنیک های مختلف در این زمینه پرداخته اند .از مزایای مهم این
مطالعه ،در نظر گرفتن عواملی چون فاکتورهای دمایی ،فاکتورهای بصری و فاکتورهای کیفیت هوا برای بررسی تکنیک های
مد نظر می باشد .اما نادیده گرفتن برنامه ریزی انرزی ،محاسبه ی فاگ ،کنترلگر فازی و محیط های استفاده ی اینترنت اشیاء
می باشد .سالریگل چو و الراگال)2018(8؛ در مطالعه ی خود با عنوان یک پروتکل مسیریابی با انرژی بهینه برای شبکه های
حسگر اینترنت اشیاء ،به دنبال ارایه یک پروتکل ساده و قابل اجرا در این زمینه بوده اند .اولین مزیت پروتکل پیشنهادی در
مطالعه ی حاضر ،آسان و قابل اجرا بودن آن می باشد .همچنین پروتکل معرفی شده دارای تعداد گره های فعال بیشتر،
Songimen chu & Elragal
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دینامیک انرژی بهینه تر و پوشش مناسب تر شبکه نسبت به پروتکل های پیشین می باشد .از معایب برجسته ی اینپروتکل،
نادیده گرفتن قابلیت و پتانسیل ابزار استفاده شده در پروتکل ساخته شده می باشد .الهیتمی و کارما ،)2018( 9در مطالعه ی
خود با عنوان ،چگونه اینترنت اشیاء ،برروی آینده مصرف انرژی تاثیرگذار است؟  ،یک سیستم مرکزی را پیشنهاد داده اند .در
این روش ،ارتباط با اشیاء دیگر بر اساس مدل پیش بینی می باشد که احتمال ارتباط و اتصال کوآری را نشان می دهد .از
معایب این روش ،ارایه ی درخواست های زیاد و غیرضروری است که موجب افزایش ترافیک شبکه خواهند شد .دانوی و
همکاران ( ،)2019پژوهشی با عنوان «ایجاد قابلیتهای دینامیکی با اینترنت اشیاء» انجام دادند .در این مطالعه ،پژوهشگران
از طریق اینترنت ،قابلیتهای اینترنت اشیاء ( )IoTرا بهعنوان قابلیتهای پویا از طریق تأثیر آنها بر مزیت رقابتی یک سازمان
(شرکت) پیشنهاد نمودند.آنان استدالل کردند که اهمیت  IoTبر توانایی آن در شناسایی فرصتهای جدید ،پرداختن به آنها و
پیکربندی مجدد داراییهای موجود و یا فناوری جدید در محیطهای تغییر فناوری سریع نهفته است .بنابراین شرکتهایی که
دارای قابلیت  IoTقوی هستند قادر خواهند بود اکوسیستمهای تجاری خود را از طریق نوآوری ایجاد یا (دوباره) شکل دهند.
با استفاده از دادههای جمعآوری شده از  184شرکت ،چارچوب پیشنهادی مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد که
قابلیتهای  ، IoTکه با قابلیتهای سنجش ،ضبط و بازآرایی نمایش داده شده ،با مزیت رقابتی سازمان ارتباط مثبت دارد.
عامر و همکاران ( ،)2019پژوهشی با عنوان «سیستمهای مدیریت اطالعات و منابع انسانی برای اینترنت اشیاء :مدیریت انرژی،
پروتکلهای ارتباطی و برنامههای آینده» انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد ایده اینترنت اشیاء ( )IoTبا استفاده از
فنآوریهای معماری و ارتباطی ،در محیط های کاری متنوع با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و این امکان را برای انسانها فراهم
نموده تا با استفاده از این اشیاء هوشمند موجود در محیط اطراف ،عملیات و دادههای موجود از سیستمهای اطالعاتی مختلف
را دستکاری کنند .با توجه به تعداد زیاد عناصر ناهمگن شبکه که در سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر  IoTتعامل و کار میکنند
 ،برای مدیریت صحیح عملیات  IoTبه مدیریت سرمایه در سازمانها ،بسیار نیاز بوده و جنبه اصلی در اجرای  IoTداشتن
دستگاههای جاسازی شده با منابع و اشیاء شرکت کننده در عملیات  IoTاست .همچنین پاسخگویی به چالشهای مطرح شده
در طول مدیریت و به اشتراک گذاری منابع در سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر  IoTبسیار مهم است .مدیریت منابع با اجرای
پروتکلها ،الگوریتمها و تکنیکها برای افزایش قابلیت مقیاسپذیری ،قابلیت اطمینان و ثبات در عملیات  IoTدر زمینههای
مختلف فناوری مورد نیاز است .این شماره ویژه زمینههای جدید مورد عالقه محققان در حوزه مدیریت منابع در عملیات IoT
را میگشاید .نور و همکاران ( ،)2018پژوهشی با عنوان « تأثیر اینترنت اشیاء بر تعامل کارمندان در بین نسل  Yدر محل کار»
انجام دادند .این مطالعه تجزیه و تحلیل تأثیرات اینترنت اشیاء ( )IoTنسبت به تعامل کارمندان و سرمایههای انسانی سازمان
در یک نسل مشخص ،در محل کار را ارائه می دهد .با توجه به کاهش سطح تعامل در بین کارمندان ،به ویژه در میان نسل
مورد بررسی ،مطالعه تأثیرات در سطح مشارکت بسیار مهم است .برای فعالیتهای روزانه ما مورد استفاده قرار میگیرد ،بنابراین
اینترنت اشیاء بهعنوان یک متغیر تأثیرگذار عمل میکند .در مجموع  384پاسخدهنده با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب
شده و یافتهها با استفاده از نرمافزار  spssتجزیه و تحلیل شد .جنبههای امید به عملکرد  ، IoTامید به تالش برای ، IoT
تسهیل شرایط برای  ، IoTنگرش به استفاده از  IoTو لذت درک شده از  IoTمحور این پژوهش بوده و مولفه استفاده از IoT
نقش واسطهای در مدل داشت.

روش تحقيق
این پژوهش از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی بوده و با تکنیک پیمایشی انجام میگردد؛ چرا که محقق درصدد
تحقیق و بررسی وضع موجود و شناسایی آنها در بین افراد یا گروههای تشکیلدهنده آن است .) ،همچنین از حیث هدف،
مطالعه کاربردی و بهلحاظ زمان در زمره تحقیقات مقطعی قرار دارد.
جامعه آماری مطالعه حاضر عبارت از کلیه مدیران سازمان صنایع استان تهران به تعداد  124نفر میباشند.

Al-Hitmi & Karma
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در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شدهاست .دلیل استفاده از این روش آن است که در
نمونهگیری تصادفی طبقه ای ،واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقههایی که از نظر صفت متغیر همگنتر هستند ،گروهبندی
میشوند .به این ترتیب تغییرات در درون گروهها حداقل میشود .در تحقیق حاضر ،هر یک از بخشهای مدیریتی سازمان
صنایع استان تهران در مناطق جغرافیایی ،بهعنوان یک طبقه در نظر گرفته میشود.
روش گردآوری در این تحقیق دو روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (پرسشنامهای) میباشد.
در شکل زیر مدل مطالعاتی تحقیق با توجه به مسئله مطالعه حاضر و با تکیه بر پیشینه مطالعات انجام شده بهصورت زیر
ارائه شدهاست:

شکل( .)1مدل مفهومیتحقيق (برگرفته از نور و همکاران ( )2018؛ دانواي و همکاران ()2019

فرضيه اصلی
استقرار فناوری اینترنت اشیا ( )iotبر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران مؤثر است.
فرضيههاي فرعی
 مدیریت عملکرد بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران مؤثر است. تسهیل شرایط بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران مؤثر است. لذت ادراک بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران مؤثر است. نگرش به سرمایههای انسانی بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران مؤثر است. مدیریت پاداش بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران مؤثر است. -ایجاد فرصت جدید بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان صنایع استان تهران مؤثر است.

تحليل داده ها
فرضیههای تحقیق با استفاده از نرمافزار  SMART PLS 3.0مورد آزمون قرار گرفت و در دو مرحله "برازش مدل" و
"آزمون فرضیهها" .مدل معادالت ساختاری یا به اصطالح اختصاری  10SEMکه مخفف میباشد ،این یکی از روشهای آماری
جدید و یکی از قدرتمندترین روشهای تحلیل چندمتغیره است که برخی از آنها تحلیل ساختاری کوواریانس و مدلسازی
علی را نیز انجام میدهند .کاربرد اصلی آن در مباحث چند متغیری است که نمیتوان با در نظر گرفتن هر متغیر مستقل با

. Structural equating modeling
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یک متغیر وابسته انجام داد .تحلیل چندمتغیره به مجموعهای از روشهای تحلیل اشاره دارد که ویژگی اصلی آنها تحلیل
همزمان چند متغیر مستقل با متغیرهای وابسته چندگانه است .مدل معادالت ساختاری یک تحلیل چندمتغیره از خانواده
رگرسیون چندمتغیره است که به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی  11GLMاست که به محقق اجازه میدهد تا یک مجموعه
از معادالت رگرسیون را به طور همزمان آزمایش کند.
ارزیابی مدل اندازهگيري
یک مدل اندازهگیری بخشی از یک مدل کلی است که شامل متغیری با سواالتی در مورد متغیر است .برای ارزیابی تناسب
سه معیار قابلیت اطمینان ،اعتبار همگرا ،و اعتبار واگرا به کار میرود .ضریب بارگذاری فاکتور ،ضرایب آلفای کرونباخ و قابلیت
اطمینان ترکیبی بررسی شد .به طور کلی ،اگر مقدار آلفای کرونباخ و قابلیت اطمینان ترکیبی باالتر از  0.7باشد ،مقدار AVE
بیشتر از  0.5است و مقدار شاخص کیفیت اندازهگیری مثبت است ،میتوان گفت که ابزار اندازهگیری (پرسشنامه) بخوبی قادر
به اندازهگیری متغیرهای مورد نظر فعلی بود .اندازهگیری کنید.
 بررسی برازش مدلآزمودن فرضيههاي پژوهش:
مطابق با الگوریتم تحلیل  PLSاگر بار عاملی سواالت مرتبط با هر متغیر بین صفر تا  0/3باشد مورد قبول نیست .اگر
بین  0/3تا  0/6باشد مطلوب و مورد قبول است و اگر بیشتر از  0/6باشد نشاندهنده مطلوبترین حالت است:

شکل( .)2نمودار تحليل مسير مدل

ارزیابی مدل ساختاري
مدل ساختاری یا مدل بیرونی در واقع روابط میان متغیرهای پنهان در مدل اندازهگیری را نشان میدهد .که در این
بخش جهت ارزیابی این مدل از مهیارهایی استفاذه شده که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
الف) اعداد معناداري )t (T-values
اولین و مهمترین معیار سنجش رابطه میان متغیرهای مورد بررسی در مدل ،اعداد معناداری  tمیباشد .اگر این مقادیر
بزرگتر از  1.96هستند ،نشان میدهد که رابطه بین متغیرها و در نتیجه در سطح اطمینان  % 95قرار دارد .شکل زیر نتایج
). General linear model(GLM
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تحقیقات مدل مفهومی آزمون تی را به شیوهای قابلتوجه نشان میدهد .مقادیر محاسبه شده بر روی فلش ها ،نمایانگر مقدار
اعداد معناداری  tاست.

شکل ( .)3مدل مفهومی تحقيق در حالت معناداري t

ب) معيار  R Squaresیا R2

معیار دوم برای مدل ساختاری ضریب ( R2وابسته) متغیرهای پنهان (وابسته) مدل است .آنها برای ارزشهای ضعیف,
متوسط و قوی در نظر گرفته میشوند .هر چه  R2برای سازههای درونی یک مدل بیشتر باشد ,مناسبتر است .چن ()1998
استدالل میکند که در یک مدل ,اگر یک ساختار درونی تحتتاثیر یک یا دو سازه بیرونی قرار گیرد .ارزش  R2باالی 0.8
نشاندهنده قدرت رابطه بین ساختارها و سازههای درونی است .حضور متغیرهای مستقل بیشتر  R2را افزایش میدهد .بنابراین,
هرچه تعداد متغیرهای مستقل در توضیح متغیر وابسته بیشتر باشد ,مقدار  R2بیشتر برای برازش مدل مورد نیاز است (آذر و
همکاران .)1391 ،جدول ( ،)2نشاندهنده مقدار  R2متغیر وابسته تحقیق میباشد که از شکل( )3بدست آمده است.
جدول(.)1مقدار  R2متغير وابستهي مدل

متغیر وابسته

R2

انگیزش سرمایههای انسانی

0/975

همانطور که نشان داده شده است ،مقادیر  R2متغیرهای تحقیق طبق دستهبندی چین ( ،)1998دارای مقدار  R2قوی
برای متغیر وابسته انگیزش سرمایههای انسانی میباشد.
ج) قدرت پيشبينی مدل (معيار )Q2
معیار سوم برای مدل ساختاری  Q2این معیار که توسط استون و گیسر ( )1975معرفی شدهاست ,قدرت پیشبینی مدل
را در متغیرهای وابسته مشخص میکند .قادر به پیشبینی شاخصهای ساختارهای درونی مدل هستند .این بدان معنی است
که اگر در یک مدل ,روابط بین ساختارها به درستی تعیین شود ,ساختارها میتوانند تاثیر کافی بر روی شاخصهای دیگر
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داشته باشند و بنابراین فرضیات باید اصالح شوند .ارزش مقدار  0.15 ،0.02و  0.35باید به تمام ساختارهای درونی را به ترتیب
به عنوان قدرت پیشبینی پایین،میانی و قوی داده شود:
جدول ( )2مقدار  Q2متغير وابستهي مدل مورد بررسی

متغیر وابسته

R2

انگیزش سرمایههای انسانی

0/493

با توجه به مقدار  Q2که از آزمون بدست آمده است مشخص است که قدرت پیشبینی مدل متغیر وابسته انگیزش
سرمایههای انسانی در سطح قوی میباشد.

ارزیابی مدل کلی
یکی از مهمترین شاخصهای برازش مدل در روش حداقل مجذورات جزیی شاخص  GOFاست .معیار  GOFتوسط
تننهاوس و همکاران ( )2004اختراع شد و طبق فرمول  2محاسبه میشود .وتزلس و همکاران ( )2009سه مقدار 0/25 ،0/1
و  0/36را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  Gofنشان دادند .این شاخص با استفاده از میانگین هندسی شاخص
R2و میانگین شاخصهای افزونگی قابل محاسبه است.
)GOF = √average (Commonality) × average (R2
به باور تننهاوس و همکاران ( )2005شاخص  GOFدر مدل  PLSیک راهحل عملی برای مساله ارزیابی تناسب کلی

مدل و عمل به عنوان یک شاخص برازش در روشهای مبتنی بر کوواریانس است و میتواند برای تایید اعتبار یا کیفیت مدل
 PLSاستفاده شود .این شاخص همچنین به عنوان مدل برازش مدل  LISRELعمل میکند ،از صفر تا یک ،با مقادیر نزدیک
به یک شاخص کیفیت خوب مدل .با این حال ،الزم به ذکر است که ،مانند شاخصهای مبتنی بر  Xدر مدلهای ،LISREL
این شاخص میزان تناسب مدل نظری را با دادههای جمعآوریشده مورد بررسی قرار نمیدهد .در عوض ،توانایی پیشبینی
مدل کلی را مورد بررسی قرار داده و اینکه آیا مدل تست در پیشبینی متغیرهای درونی در حال حاضر موفق بودهاست یا خیر
(وتزلس و همکاران .)2009 ،12با توجه به توضیحات داده شده ،مقادیر اشتراکی ( )Communalityو  R2متغیر وابستهی مدل
و نیز میانگین این دو معیار در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول ( -)3مقادیر اشتراکی و  R2متغيرهاي وابستهي مدل

متغیرهای تحقیق

Communalities

استقرار فناوری اینترنت اشیا

0/616

انگیزش سرمایههای انسانی

0/562

ایجاد فرصت جدید

0/638

تسهیل شرایط

0/708

لذت ادراک

0/572

مدیریت عملکرد

0/695

مدیریت پاداش

0/763

نگرش به سرمایههای انسانی

0/643

میانگین

0/649

R2

0/975

0/975

. Wetzels et al
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با توجه به جدول باال ،مقدار  GoFبه صورت زیر قابل محاسبه است:

GoF = 0.649*0.975= 0.795

مقدار  GoFبرای مدل این پژوهش برابر با  0/795شد که این نشانهای از تناسب کلی و بسیار خوب مدل مورد بررسی
در این مطالعه است .با توجه به تناسب قوی مدل کلی ،ما فرضیههای تحقیق را مورد بررسی قرار میدهیم.
بررسی فرضيات پژوهش
مسیر13

در نرم افزار اسمارت پی ال اس برای بررسی روابط و تاثیرات بین متغیرها از دو شاخص معناداری  tو ضریب
(ضریب استاندارد شده ی بار عاملی مربوط به مسیرهای مدل مفهومی) استفاده میگردد .تعداد قابلتوجهی تاثیر متغیرها بر
روی یکدیگر را تعیین و توضیح میدهند و ضریب مسیر نیز شدت متغیرهای موثر بر یکدیگر را تعیین میکند.
بر مبنای ننایج به دست آمده در جدول( ،)4خالصه تحلیل فرضیات آورده شده است:
جدول ( .)4نتایج کلی فرضيات پژوهش

فرضیه

فرضیه

معناداری t

ضریب مسیر

نتیجه فرضیه

1

استقرار فناوری اینترنت اشیا بر انگیزش سرمایههای
انسانی در سازمان صنایع استان تهران تاثیر دارد.

4/223

0/246

تایید

2

مدیریت عملکرد بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان
صنایع استان تهران تاثیر دارد.

3/5

0/474

تایید

3

تسهیل شرایط بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان
صنایع استان تهران تاثیر دارد.

11/156

0/956

تایید

4

لذت ادراک بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان
صنایع استان تهران تاثیر دارد.

3/359

0/433

تایید

5

نگرش به سرمایههای انسانی بر انگیزش سرمایههای
انسانی در سازمان صنایع استان تهران تاثیر دارد.

2/245

0/279

تایید

6

مدیریت پاداش بر انگیزش سرمایههای انسانی در سازمان
صنایع استان تهران تاثیر دارد.

3/940

0/555

تایید

7

ایجاد فرصت جدید بر انگیزش سرمایههای انسانی در
سازمان صنایع استان تهران تاثیر دارد.

0/879

0/123

رد

نتيجه گيري
از آنجا که استقرار فناوری اینترنت اشیا بر انگیزش نیروی انسانی تاثیر دارد ،لذا با استقرار فناوری اینترنت اشیا در این
سازمان نیروی انسانی انگیزش الزم جهت کار در سازمان را دارد .مدیران این سازمان باید با به کارگیری این سیستمها در
سازمان زمینههای بهبود عملکرد ،انگبزش کارکنان و افزایش کیفیت در سازمان فراهم آورند .همچنین مدیریت این سازمان
نقش اساسی در خصوص پیادهسازی این سیستمها دارد که میتواند با این کار سبب ایجاد انگیزه در کارمندان گردد .پیشنهاد
میگردد مدیران این سازمان با استفاده از اینترنت اشیا به مدیریت دارایی خود را بهبود بخشند .همچنین آن ها میتوانند
روش های جدید کسب و کار را آزمون کنند ،خدمات ارائه شده از سوی این سازمان را دیجیتالی کنند تا مصرف کنندگان به
راحتی بتوانند از خدمات این سازمانها بهره مند گردند و با استقرار این سیستمها میتوانند به بهرهوری تولید دست یابند و
خدمت رسانی به مشتری را به حداکثر برسانند.
. Path Coefficient
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 مدیریت عملکرد تاثیر مثبتی بر انگیزش نیروی انسانی داشت .با توجه به نتیجه این فرضیه میتوان بیان کرد که مدیراناین سازمان باید عملکرد خود و کارکنان را به درستی مدیریت کنند و این ارتباط میان مدیریت سازمان و نقش آنها در بهبود
عملکرد میت واند نقش مهمی در ایجاد انگیزه در کارکنان و بهبود عملکرد کارمندان و سازمان داشته باشد.
با توجه به اینکه تسهیل شرایط بر انگیزش نیروی انسانی تاثیر دارد میتوان پیشنهاد داد که مدیران این سازمان آموزش
کافی در خصوص کار با این سیستمهای فناوری مبتنی بر اشیا به کارمندان ارائه دهند و آنها را تشویق به استفاده از این
سیستمها کنند.
از آن جا که لذت ادراک میتواند تاثیر مثبتی بر انگیزش نیروی انسانی در این سازمان داشته باشد ،میتوان پیشنهاد داد
که اگر مدیران این سازمان بتوانند سیستمی را پیادهسازی کنند که کار کردن با آن برای کارمندان مفرح و سرگرم کننده باشد
و سختی خاصی نداشته باشد میتوانند موجب افزایش انگیزه کارمندان در استفاده از این سیستمها گردند .همچنین مدیران
این سازمان از مزایای استفاده از این سیستمها به کارمندان خود اطالع دهند و استفاده از سیستمها را برای آنها لذت بخش
کنند و این سیستمها را به گونهای در سازمان اجرا کنند که کاربر پسند باشند.
همچنین با توجه به اینکه نگرش به سرمایههای انسانی تاثیر مثبتی بر انگیزش نیروی انسانی دارد پیشنهاد میگردد که
مدیران با توجه به رابطه مثبت نگرش به نیروی انسانی و انگیزش محیط کار را برای کارکنان رضایت بخش کنند تا بتوانند
نگرش مثبت نسبت به کار در کارمندان ایجاد کنند که همین امر سبب افزایش انگیزه نیروی انسانی آنها میگردد .این
سازمان با استخدام کارکنانی که صالحیت دارند و آموزش آنها میتواند سطح استفاده از این سیستمها را در سازمان افزایش
دهد .همچنین مدیران این سازمان با توجه مثبت به کارکنانشان میتوانند منحر به ایجاد نگرش مثبت در آنها شوند و با ارائه
برنامه و اهداف کاری به روز به کارمندان و تشویق آنها به تولید ایدههای جدید میتواند نگرش مثبت نسبت به این سیستمها
و سازمان در ذهن مشتریان ایجاد کند.
همچنین با توجه به اینکه مدیریت پاداش تاثیر مثبتی بر انگیزش نیروی انسانی دارد پیشنهاد میگردد که مدیران این
سازمان با استقرار سیستم های فناوری مدیریت پاداش که مزایا و پاداش کارمندان را به درستی محاسبه و پرداخت میکند
میتوانند موجب رضایت کارکنان گردند و انگیزه مثبتی در آنها ایجاد کنند .مدیران این سازمان باید با استقرار بهینه
سیستمهای مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا بتوانند به راحتی اضافه کاری کارمندان را به صورت دقیق محاسبه و مبلغ اضافه
کاری را به آنها پرداخت کنند .همچنین مدیران باید با پیاده سازی این سیستم ها با بررسی گردشهای مالی و صندوقهای
سرمایه گذاری میتواند به کارمندان خود مطابق با مقررات و موجودی مالی وام دهد .همچنین پاداش ساالنه و هدایای دورهای
کارمندان را دقیق محاسبه و پرداخت کند.
همچنین با توجه به اینکه ایجاد فرصت جدید تاثیر مثبتی بر انگیزش نیروی انسانی ندارد ،لذا این سازمان حساسیتی
روی ایجاد فرصتهای جدید ندارد پیشنهاد میگردد که مدیران سازمان روند خود را در بکارگیری و ایجاد فرصتهای جدید
به همین منوال پیش بگیرد.
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