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 چکيده
 استیبا س یمنابع انسان یها تیجهت ادغام فعال یراهبرد کردیرو کیعملکرد به عنوان  یابیارز

.بنابراین ارزیابی عملکرد به دنبال بالندگی منابع انسانی از کسب و کار شناخته شده است  یها

تا آنها را  کنندیکارکنان تالش م یافزایش کارای یسازمانها برا طریق توانمند کردن آنها است.

 یبا نظارت الکترونیک توانندیتحت نظارت خود داشته باشند. مدیران م یصورت الکترونیک به

نظارت  یوتحلیل کنند. از سیستمها و تجزیه یعملکرد یک کارمند را در همان زمان ردیاب

   .شودیاستفاده م عملکرد یبه معیارها مربوطمستمر اطالعات  یآور جمع یبرا یالکترونیک

نظارت "و  "کارکنان ارزیابی عملکرد"در این پژوهش گردآوری اطالعات در رابطه با 

انجام وتحقیقات گذشته ای  روش کتابخانهتعیین شاخص های آنها با استفاده از و  "الکترونیکی

 یاتعوامل موثر فرضسپس با طراحی پرسشنامه با استفاده از اطالعات بدست آمده،  .شده است

 سازمان تامین اجتماعیپژوهش در جامعه آماری متشکل از کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان 

ت و طی آن تاثیر نظارت الکترونیک بر ارزیابی عملکرد مورد آزمون قرار گرفنفر  970با تعداد 

کارکنان و شاخص های آن شامل: آموزش، رضایت ارباب رجوع، ابتکار و خالقیت و عوامل 

 تایید شد. عمومی

 تامین اجتماعی نظارت الکترونیکی، ارزیابی عملکردکارکنان، :يديکل واژگان 
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  پریوش صادقيان

 ایران همدان، سازمان تامین اجتماعی، اسناد پزشکی،

 

 ه مسئول:نام نویسند
 پریوش صادقيان

 

مطالعه نقش نظارت الکترونيکی بر ارزیابی عملکرد کارکنان 

 سازمان تامين اجتماعی
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 مقدمه
صورت کار کردن به ازین بترکی. باشندیخود م انیمنابع انس اتیاداره کارآمدتر عمل یبرا ییهاتیقابل دنبال به هاروزها سازمان نیا

گشته  انیمنابع انس یکالکترونی یهاستمیس عسری، منجر به توسعه گریاطالعات از طرف د وژینولحاضر تک یهاتیو قابل طرفکیکارآمدتر از

اصالح نسبتاً  کی کیلکترونا انیمنابع انس تیری. مداست آوردهبه دست  مدیریت منابع انسانی بعد جدیدی کالکترونیوکار است. با ظهور کسب

)الماسی فردو  ت.حوزه اس نیدر ا کیاستراتژ شیو بهبود گرا ییاست که به دنبال کارا یمنابع انسان تیریمد اتیدر ادب دیجد تاًیو نها

 (1390همکاران،

اخیر، به  یها. در سالشودیم یفه مهم و حیاتی مـدیریت منـابع انـسانی تلقیسازمانی، یک وظ یل اثربخشیارزیابی عملکرد در تسه

انبوهی از  تواندییـرا طرفـداران آن معتقدند یک نظـام اثربخش ارزیابی عملکرد منقش ارزیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است، ز

 .ها ارزانی داردها و کارکنان آنرا برای سازمان هاتیمز

 انکارکن یهانهیصادر کرده، هز ، غیبت( راییجا)جا به یانسان منابع یهاگزارش ود،خ یهاانهیصفحه را روی رب ،یمروزه مدیران عملیاتا 

. کارکنان به آنچه کنندیم یها را ارزیابو بر صالحیت کارکنان نظارت کرده و آن کنندیم پردازش را آموزش یهادرخواست ،زنندیم تخمین را

 را دیجد یهاو نیز شغل کنندیم یزیرطرح را خود عهدارند، مسیر توس دسترسی د،خود نیاز باش خصیش یهاتغییر و مدیریت پرونده یبرا

 (1390و همکاران،)الماسی فرد کنندیماست درخو

 برای اعضاء هایفعالیت و  منابع یاثربخش و کارایی حداکثر افزایش موجب که  ترین وظایف اساسی مدیریت استنظارت یکی از مهم

 هدایت و ساماندهی ریزی،برنامه مانند مدیریت، وظایف سایر نظارت به توجه بدون شک،بی. شودمی جامعه آمال و سازمان اهداف به رسیدن

هرچه نظارت یک دستگاه کارآمدتر باشد، مدیریت آن دستگاه  رونیها وجود ندارد. ازاخواهد بود و تضمینی برای انجام دادن درست آن ناقص

ی سازوکارهاال کاهش نظارت و مراجعات حضوری و افزایش استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنب باهدفنظارت الکترونیکی .تر استموفق

 .(1،2005به نقل ازروهیلج 1389حسینی، فوالدی طرقی، .)مناسب و کارآمد است
 

 بيان مساله 1-1

 یافزایش بهره ور یمساعد برا یباشد تا فضا یم یهائ ستمیبه اهداف خود به دنبال استقرار نظامات و س لین یمدیریت در سازمان برا 

 هاآن یشد و شکوفائآنان و ر یها تیرفتارها و قابل یعملکرد کارکنان جهت بررس یارزیاب ستمیس کند .از مهمترین این نظامات ، نیرا تضم

ست و این امر تابعی ای،یکی از اهداف بهبود مستمر هر سازمان که بهبود بهره ور میدان یم همچنین .باشد یسازمان م هدافبه ا دنیرس یبرا

اثر  یبه گونه ا یم ارزیابکند زیرا اگر نظا یم دایپ یعملکرد کارکنان نقش برجسته ا یارزیابدر این رابطه   از بهسازی عملکرد کارکنان است،

 یزثل برنامه ریم یتنزل، پرداخت و مقاصد پرورش ع،یمثل ترف یاهداف و مقاصد ارزیاب یبرا یشود که ارزیاب یگردد باعث م یبخش، طراح

 یهالیوتحلهیم تجزتمادر صلی ا ع( موضو1393)حاجی هاشمی و همکاران،ود .کارکنان (موثر واقع ش یعملکرد و توانمندساز ی)بهساز

همچنین . ستیتصور نلد قابیابی عملکرارزسیستم ون مانی بدزسا رونیو ازاست ا یریگم اندازهمستلزد آن بهبوو ست د اعملکر، مانیزسا

مانی که شامل زسار تصوو ست امانی زسا یهالیوتحلهیتجزی تمامدر صلی اموضوعی د، یابی عملکرارزمحققین معتقدند که نظران و صاحب

ر فتارجهت اد در فراتن نگیخابرو سیستم ی موجب هوشمندد عملکر یریگو اندازهیابی ارزست. امشکل ، نباشدد عملکر یریگو اندازهیابی ارز

 ست.امانی زسیاست ساای جرو این وصلی تدابخش و  شودیب ممطلو

صورت الکترونیکی بهه ک برای نظارت بر اموری، عالوهو به هاتیشدن فعال یاجتماعی و تخصص نیازمان تأمبا توجه به پیچیدگی س

حل، اعمال ه عبارتی دستی و فیزیکی جوابگو نیست. در چنین شرایطی، تنها راهبکند سنتی و  یهاوهی، منحصر کردن نظارت به شاندفعال

 یهادر سازمان یریت به روش قدیمی دیگر راه گشای اکثر مشکالت نیست و برای حل این مشکالتشیوه نظارت الکترونیکی است. امروزه مد

 رانیْ، مدُّآیند شمار می مجموعه در درون سازمان به نیترحداکثری در کارمندان که مهم یورکارمندمحور برای ایجاد انگیزش و حصول بهره

 یاگونهی خود را بهو روانی کارمندان خود داشته باشند و نظام ارزیاب یعیت شغلی، روحکه تحلیل درست و دقیقی از وض سازدیرا مجبور م

هر کارمند به  یو روان یساب شرایط فیزیکی، روحکلی منجر شود بلکه با احت یورتنها به حصول بهرهانتخاب نمایند که نتایج حاصل از آن نه

وارد فوق امروزه سیستم ارزیابی ما توجه به هد. بدر انجام امور را به مدیران گزارش د وکاست ویبررسی چگونگی عملکرد او بپردازد و علل کم

اجتماعی هم از این  نیهای مدیریت کیفیت جامع است و سازمان تأمسازی سیستممند به پیادهعملکرد از الزامات هر سازمانی است که عالقه

 .دینمایبود مستمر در سازمان ایجاد مد بستری برای بهبود عملکرد کارکنان و بههای ارزیابی عملکرکه سیستم راینیست، ز یقاعده مستثن
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 اهميت و ضرورت انجام پژوهش- 1-2
 یابی. ارزشآوردیرا فراهم مآن رفتار و انگیزش کارکنان در سازمان دارد و موجبات رشد و شکوفایی  بربسزایی  ریارزشیابی عملکرد تأث

توانمندی و بهسازی نیروی انسانی است به کمک اطالعاتی که از طریق ارزشیابی دقیق  -یارهای ارتقاء کارآمدکارکنان یکی از مؤثرترین ابز

. شوندیتشویقات و تنبیهات از مبانی موثق و قابل دفاع برخوردار م -تصمیمات اداری -شغلی یزیر. برنامهدیآیعملکرد نیروی انسانی به دست م

 .  کندیها را تسهیل مها را افزایش داده موفقیت و پیشرفت آنسازمان یورو بهره یی، کاراهاتیمجموعه این فعال

 پیدر  ر،صاـعو ا ونرـق متمادر  ننساا ت.سا شتهوادا چالش بهرا  انبررکاو  نمحققا که ستا دییاز نسالیا دعملکر یابیارز مسئله

 نیتأمسازمان  ست.کاررفته ابه منابع ینا تجهیزو  بجذ جهترا  دخو یهااددستعا متماو  دهبو دموجو تمکاناو ا منابعبهتر از چه هر دهستفاا

 نمازسا کارکنان دعملکر یابیو ارز یریگاندازه به زاـنی د،وـخ نمازاـس لرـکنتو  یزیربرنامه جهتو دهنبومستثنا  ثیح نیاز ا زین یاجتماع

هد. د ئهارا کارکنان دعملکر یشافزا جهترا  زمال داتپیشنهاو  دشو هگاو قوتشان آ عفـض طاـنقو از  دهکر سهیرا باهم مقا آنها ندابتو تا ،ددار

 یریگمیتصم فرایند بهبود یی،گوپاسخ زمان تسریع در ی،وربهره افزایش مدیریتی، یهانهیهز کاهش پتانسیل انسانی منابع الکترونیک مدیریت

 هزینه ازنظر و ترمنعطف استراتژیک تر، تا کندیم کمک انسانی منابع به مدیریت دلیل همین به و داراست را مشتری خدمات توسعه و

 .باشد تر صرفهبهمقرون

 مورد بسیار الکترونیکى دولت تکمیل و خدمت کارآمد در مفهومى عنوانبه که است مدیریتى جدید مفاهیم از یکى الکترونیکى نظارت

 ثبت، و تولیدشده اطالعات یتمامبه یکپارچه دادن بانظم تواندیم که است تمىسازمان، سیس منابع یزیربرنامه .است شدهواقع استقبال

 و یزیربرنامه نظام در تا قرارداد مدیران اختیار در را اطالعات این تمامى مدیریتى، یهاگزارش ارائه و پردازش ی،بندطبقهو  یبنددسته

 به الکترونیکى ارتباطات از افزایش استفاده و حضورى مراجعات و نظارت کاهش باهدف الکترونیکى نظارت .گیرد قرار مورداستفاده نظارت

 (1389طرقی، فوالدى و حسینى) .است کارآمد و مناسب سازوکارهاى دنبال

هاست و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را انسانی در سازمان یدر دنیای امروز، فناوری اطالعات، زیربنای توسعه

؛ بنابراین، شودی، پردازش، توزیع و مدیریت مدی. ازآنجاکه فرایند فناوری اطالعات دائماً بازتولکندیها تعیین ماسب با نیاز جامعه و انساننیز متن

انسانی باهم تلفیق و به  یهاتیها قرار گیرد و قابلفناوری اطالعات زمانی حالل مشکالت خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسان

نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در همچنین صاحب .(1395ی،جور ایک سهرابی،) منجر شود یوروسعه و بهرهت

 یریگعملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه یریگسازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه یهالیوتحلهیتمامی تجز

 و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. شودیمرفتار مطلوب  هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت عملکرد موجب

 

 اهداف پژوهش -3-1

 :هدف اصلی 

 اجتماعی. نیتأمبررسی نقش نظارت الکترونیکی بر ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان 

 

 فرعی: اهداف 

 ی.جتماعا نیدر سازمان تاموزش ارزیابی عملکرد بررسی نقش نظارت الکترونیکی بر معیار آم

 ی.اجتماع نیدر سازمان تامبررسی نقش نظارت الکترونیکی برمعیار رضایت ارباب رجوع ارزیابی عملکرد 

 ی.اجتماع نیدر سازمان تامبررسی نقش نظارت الکترونیکی برمعیار ابتکار و خالقیت  ارزیابی عملکرد 

 ی.اجتماع نیدر سازمان تامرمعیار عوامل عمومی ارزیابی عملکرد بررسی نقش نظارت الکترونیکی ب

 

 پژوهش يهاهيفرض-4-1

 :فرضیه اصلی 

 ی دارد.معنادارمثبت و  ریتأثنظارت الکترونیکی بر ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان تامین اجتماعی 

 

 ی فرعی:هاهیفرض 

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. یاجتماع نیان تامدر سازمنظارت الکترونیکی برمعیار آموزش ارزیابی عملکرد 

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. یاجتماع نیدر سازمان تامنظارت الکترونیکی برمعیار رضایت ارباب رجوع ارزیابی عملکرد 
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 دارد. تاثیر مثبت و معناداری یاجتماع نیدر سازمان تامنظارت الکترونیکی برمعیار ابتکار و خالقیت  ارزیابی عملکرد 

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. یاجتماع نیدر سازمان تامنظارت الکترونیکی برمعیار عوامل عمومی ارزیابی عملکرد 

 

 ریف و مبانی نظري ارزیابی عملکردتعا 2-1
ن، سرپرستان، مدیران درست انجام شود کارکنا کهیهنگامو  شودیمی ریگاندازهارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن 

آن، کار کارکنان در فواصلی معین  لهیوسکه بهاست فرایندی ارزیابی عملکرد  (.1385،18خواهد شد.)توالیی، مندبهرهو درنهایت سازمان از آن 

نان است. پس هدف . در دنیای جدید، هدف از ارزیابی باال بردن کمیت و کیفیت کار کارکردیگیو سنجش قرار م یطور رسمی، موردبررسو به

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه  .(1390،نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان )سعادت

یی بدانیم، نظام تعریف، نسبت داده به ستاده را کارا نیتر. اگر در سادهشودیکارایی بیان م یهااستفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص

 .دهدیارزیابی عملکرد درواقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را موردسنجش قرار م

کند که عملکرد کارکنان در حدود بنابراین ارزیابی عملکرد یک مسئولیت مدیریتی است که استانداردهای شغلی را مشخص و تعیین می

توان مدیریت کرد. ارزیابی عملکرد کمک ارزیابی عملکرد تنبیه یا تشویق کارکنان را می یلهیوسهست یا خیر. به شدهنییردهای تعاستاندا

توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، ها را تخمین بزنیم. با ارزیابی عملکرد میهای کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنکند تا ویژگیمی

 .طور منظم در هر سازمانی باید انجام شودهایی است که بهگیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیتشان تصمیمآموزش و بهبود توانایی نیاز به

 :تواند بازخورد الزم را در موارد زیر ارائه دهدارزیابی عملکرد می

 شدهنیهای تدوسیاست زیآمتیآگاهی از میزان اجرای موفق 

 ازمانیارائه شاخص رشد س 

 هامیزان تدوین صحیح سیاست 

 کسب اطالعات از وضعیت موجود سازمانی و اینکه در چه مرحله از دستیابی به اهداف است. 

  شناسایی موارد بهبود عملکرد یا نقاطی که نیازمند بهبود هستند یا بایستی برای تأمین نیازهای فعلی یا آتی ساختار سازمان تنظیم

 .شوند

  یابدها افزایش میها و فعالیتبرنامهکارایی و اثربخشی. 

 هاها و محدودیتشناخت مشکالت، فرصت 

 شودمشخص می یالمللنیها در فضای ملی و ببرنامه یوسوانداز آینده و سمتچشم. 

 اطمینان از روند مستمر بهبود عملکرد 

 مصوب نحوه تخصیص منابع، امکانات، منابع انسانی و میزان مشارکت آن در اجرای برنامه 

 ییگوافزایش میزان پاسخ 

های مربوط به منابع انسانی متعدد و مختلف دارای اهمیت است. همچنین ارزیابی سنجش و ارزیابی عملکرد به خاطر ارتباط با تصمیم

برای  شدهنییتع های عملکردی و فنون عملیاتیمیزان شخصیت و سازگاری با برنامه یریگعنوان یک ابزار یا روشی برای اندازهعملکرد، به

 بیان شده است. 2-1تمامی فواید حاصل از ارزیابی در نمودار.آیدهای سازمانی، یک اطالعات مهم و حیاتی به شمار میحمایت و تقویت کارایی
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 مامی فواید حاصل از ارزیابی براي شمات 2-1نمودار

 

 ف و مبانی نظري نظارت الکترونيکیتعاری 2-2

 کترونيکی:رت التعاریف نظا  2-2-1
که ترکیبی از دو واژه نظارت و الکترونیک است به مفهوم کنترل و مراقبت از طریق ابزارهای الکترونیکی  نظارت الکترونیک اصطالح

ت ها و ادارات وکنترل اجتماعی نظیر کنترل ترافیک یا تجمعااز نظارت، کاربردهای وسیعی در کنترل منابع انسانی در کارخانه   است. این نحوه

 2ین منظور، سه تعریف از نظارت الکترونیکی توسط السپروگاتا، کینگ وپیالیبه ا .(1384یا حفاظت از اماکن و تاسیسات دارد )محمد نسل، 

 :شودارائه می

 تعریف اول: 

ارفرما ممکن است از یک کک الکترونیکی برای بازبینی و ارزیابی عملکرد کارکنان است. برای مثال، ی یهاشامل استفاده کارفرما از دستگاه    

 شده کارکنان و مشتریان برای ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده کندفرستاده یهالیمیکامپیوتر برای بازیابی و بازبینی ا

 

 تعریف دوم: 

طور مستقیم وظایف نان بهکارک کهیالکترونیکی برای مشاهده اقدامات کارکنان درحال یهانظارت الکترونیکی در صورت استفاده کارفرما از دستگاه

های رما ممکن است ایمیلکنند. برای مثال، یک کارفمی یریگها را اندازهدهند و یا برای دلیل دیگری عملکرد کاری آنکاری را انجام نمی

 .یسعنوان بخشی از تحقیقات مربوط به شکایت در مورد آزار و اذیت جنکند به صورت الکترونیکی بازبینیکارمند را به

 

  سومتعریف: 

ف، پنهان و یا تالش برای الکترونیکی پس از حذ یهانظارت الکترونیکی شامل استفاده کارفرما برای بررسی کامپیوتری، بازیابی و بازسازی داده

قت به اتهام سرهای مربوط تخصصی برای بازیابی ایمیل یافزارهاممکن است استفاده کند از نرم ها است. برای مثال، یک کارفرماتخریب داده

 .شده توسط کارمند )دزد ادعایی( به کسی که در خارج از شرکت استهای ارسالمنظور بازیابی و بازسازی ایمیلاسرار تجاری به

 

 مزایا و معایب نظارت الکترونيکی 2-2-2
ت، دقت، صحت، به لزوم سرع گر آن مربوط،از موارد استفاده دی نظرصرفشرط کاربرد و استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی،  نیترمهم

ارتباطات با سرعت  به گسترش مجاری اجیامر احتاقتصادی و جامع بودن در کار آن است. به خاطر توسعه دامنه عملیات سازمان است که این 

مدیران قرار  در اختیار مجاری ارتباطی کوتاه و ارتباطات الزم به سهولت گردد کهی م موجببیشتر است و سامانه نظارت الکترونیکی 

 (1393.)فخرفاطمی،گیرد
 

                                                           
2- Lasprogata, King Vapila 

هر آنچه 
براي شما 
فایده دارد

هدفمندي
اطالعات 

درباه 
شغلتان

بازخورد 
درباره 

عملکردتان

ایجاد  
قابليت هاي  

حرفه اي
منطقی 
شدن 

دستمزد یا  
مزایا

بهبود 
وضعيت 

آموزش و 
توسعه

توافق 
درباره 
اهداف

بهبود روند 
کار
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 مزایاي نظارت الکترونيکی: 2-2-2-1
 .شودیممزایای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم  دودستهی مزایای کاربرد سیستم نظارت الکترونیکی به طورکلبه

 از: اندارتعببر جریان نظارت داشته که  مدتکوتاهمستقیم و  ریتأثمزایا  نیا مزایای مستقیم:-1

o  ی در عرصه نظارت الکترونیکی.اانهیرای فناوری هاتیقابلاستفاده از 

o .افزایش سرعت، دقت، صحت و جامعیت در نظارت 

o .دستیابی به وضعیت مطلوب در خصوص تعامالت و ارتباطات 

o .نگهداری و در دسترس بودن اطالعات جامع و کامل ناظران و امکان دسترسی سریع به این اطالعات 

o ی از تغییر و تحوالت.ریرپذیتأثی اعمال نظارت مقتدر شده در کنار هاوهیشی ریکارگبه 

o  هاگزارشکاهش حجم مدارک و مستندات ضمیمه. 

o  امنیت اطالعات(.اطالعات )ایجاد بستری مطمئن و امن جهت تبادل اطالعات با کمترین خطا و جلوگیری از افشای 

o ادل.کاهش امکان تغییر در اطالعات مورد تب 

o  و استنتاج از نحوه عملکرد کارکنان. لیوتحلهیتجزتسهیل در 

o  در اعمال نظارت و کنترل عملکردها. هادستورالعملروزآمد شدن قوانین و 

o  و ایجاد وحدت رویه و روشمند شدن نظارت. هاقهیسلجلوگیری از اعمال 

o  هوشمند. صورتبهارائه مشاوره الزم 

o مندنظامسیستمی  بسط و توسعه گستره نظارت جامع و. 

، سبب افزایش رضایت موقعبهمزایا کمی هستند و ممکن است به دلیل ارائه بهتر اطالعات و خدمات  نیا :میرمستقیغمزایای -2

 (1393شوند.)فخرفاطمی،

 

 معایب سيستم نظارت الکترونيکی: 2-2-2-2
تغییرات در محیط انسانی، نادیده گرفته شدن  جادیا از: اندعبارت که برداردکاربرد سیستم سامانه نظارت الکترونیکی معایبی را نیز در 

، پیچیده شدن و سختی کار با سیستم ها، بروز اخالق توجیه هاتیفعالمکانیزه درآمدن  صورتبهبرخی از رابط اجتماعی و انسانی در کارها و 

ی مکانیزه توسط مدیران هاستمیسدر کار با رایانه، نپذیرفتن  به سیستم، مشکالت جسمی کارکنان هاآناشتباهات صورت گرفته و نسبت دادن 

 (1393فخر فاطمی، .)تخریب ازنظردسترسی و هم  ازنظریا کارکنان، کم شدن امنیت اطالعات هم 

 

 پيشينه تحقيق 2-3

 داخلی: شدهانجامتحقيقات  2-3-1

ری اطالعات در بهبود عملکرد سازمان بیان کردند که: پژوهشی تحت عنوان نقش فناو ( در1395ی )جور ایکمرتضی سهرابی و کریم 

 داشتن با اطالعات فناوری .دهند انجام را خود وظایف ترساده و بهتر توانندیم اطالعات، فناوری یسازادهیپ کمک به هاشرکت و هاسازمان

 فناوری  .کرد خواهد بازی جدید یهزاره در غالب شینق ،هاسازمان عملکردی یهاحوزه اثربخشی و کارایی ارتقای در مهم، بسیاری هاتیقابل

 یهاییکارا در بهبود قیطر از اطالعات فناوری حقیقت در .کندیم تسهیل را سازمان یک مختلف یهابخش کارکنان بین ارتباطات اطالعات

 .دارد ریتأث سازمان عملکرد بر عملیاتی

عات بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش متغیر بررسی تأثیر فناوری اطاالعنوان  ( در مقاله خود تحت1394لطیف امامی و فرشید نمامیان)

بـر عملکـرد سـازمانی بـا تبییـن  اطالعاتفنـاوری ایالم( بیان کردند که :مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی شهرستان ) میانجی ساختار سازمانی

سـرعت، سـهولت، دقـت و قابلیـت ) اطالعاتهمچنیـن ابعـاد فنـاوری  .ی داردنقـش میانجی سـاختار سـازمانی، تأثیـر مثبـت و معنـادار

بـا تبییـن نقـش میانجـی سـاختار سـازمانی، تأثیـر مثبت و معنـاداری بـر عملکـرد دارنـد؛ در نتیجه میتـوان بـا آمـوزش کارکنـان (اطمینـان

هـای  روز، زمینهبه افزارهـای کاربـردی  تجهیـزات و نرم نصـب بـا مشـاغل، تارسـاخ در تعدیـل و اصـالح و اطاالعـات فنـاوری زمینه یدر 

بهبـود عملکـرد، تسـهیم دانـش بـرای تسـهیل یادگیـری سـازمانی، تسـریع در اجـرای فرایندهـای اداری و کاهـش حجـم کاری را فراهـم 

 .کـرد

وری اطالعات بر عملکرد کارکنان اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه فنا ریتأثپژوهشی تحت عنوان  ( در1394حسین نادریان نسب )

 بوده است. مؤثرعملکرد کارکنان آن اداره  برنشان داد که فناوری اطالعات 
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( در مقاله خود تحت عنوان بررسی نقش مدیریت منابع انسانی 1391) یجواد هوشمند مقدم، زاده یهاد اکرم ابوالحسن حسینی،

 یسوو حرکت به نیکولکترا نسانیا منابع مدیریتبه دنبال  نمازسا یککه  یزمان اثربخشی مدیریت منابع انسانی بیان کردند که:الکترونیک در 

عنوان به ،کیالکترون یانسان منابع مدیریت. باشندداشته  یانسان منابع یهاتیفعال یدر اجرا اییــپوی نقش ستیـبایکارکنان  مدیریت تـسا آن

 منابع عهـتوس در را یاعمده شـنق و ردیگیم ارقرها سازمان و ادفرا رختیاا در یافزارسخت یهاسمیمکان لهیوسبه دشدهیتول رفکاا مجموعه

 هولتـس هـب کیالکترون یانسان منابع طریق مدیریت از یمنابع انسان ی درو نوآور رییدانش تغ شسترـگ و دیجاا وزه،مرا .کندیم یفاا نسانیا

 ی،اتوسعه حرفه درک ـنیولکتراسانی ـنا منابع مدیریت ت واـطالعا ی. فناورشودیم نمازاـس کـی ناـکنرکا عهـتوس باعث و ردیگیم ماـنجا

ی دارد و مؤثر، افزایش توافق و انسجام نقش هانهیهز، اثربخشی هاتیقابلتعهد، افزایش شایستگی و  شیافزا نوآوری، و رییتغن دـش هـیندنها

ی سختبهی سنتی خود ادامه دهد، هاروشتوسعه انسانی گردد، البته تا زمانی که دپارتمان منابع انسانی هنوز به حفظ  جادیا موجب تواندیم

ی باید مراحل عملیاتی و ارتباطی را که عنی بروند. شیپبه گامبهگامباید  هاشرکتو  هاسازمان انتظار تغییر و تحولی بنیادین را داشت. توانیم

ی سازیبوماحل مدیریت منابع انسانی الکترونیک است طی کنند و آن را با توجه به نوع رویکرد، دیدگاه و فرهنگ خود در نظر بگیرند و جزء مر

 ی درست و دقیق سود ببرند.زیربرنامهاز یک فرآیند  کار نیاو برای  نمایند

الکترونیک؛  یمدیریت منابع انسان مقاله خود با عنوان ر( د1390توکل ) ی،شرف محمدی مقدم، یوسف، سروان الماسی فرد، محمدرضا،

 یریکارگبه تهاینترنت در طول دهه گذش ژهیواطالعات و به یفنّاور سریع عهتوسی بیان کردند که: جدید به مدیریت منابع انسان ینگرش

، مدیریت منابع یر امروزیو در حال تغی یصاداقت یساخته است. همچنین در دنیا یها ضرورالکترونیک را در سازمان انیمدیریت منابع انس

 یهاییاست که ارزش دارا حالی در این و است کاهش حال در هودمش یهاییبر دارا یتنمب. ارزش تیافته اس تریالکترونیک اهمیت بیش انیانس

کارکنان در اداره  توانایی کارکنان، ؤثرم ارتباطات کارکنان، یهادهیا املش هاییت. این دارااس افزایش حال درفرد منحصربه و محسوس غیر

 ،کنندیم استفاده ارتباطات و اطالعات یهایکه از تکنولوژ انسانی منابع یهابخش رودیم انتظاره کارکنان است. تجرب ونگرش  پیچیده، رایطش

سازمان  یدیریت کردن دانش اثربخش، میذهن هیسازمان بر توسعه سرما یبهبود مزیت رقابت برای ورهاشده  یوظایف ادار یدوبندهایق از

 تمرکز یابند.

 نظارت اجراى یهاتیمحدود و موانع پژوهش خود تحت عنوان بررسى ( در1389طرقى ) فوالدى مهدى و حسینى میرزاحسن دکتر

 کارکنان و و مدیران هستند الکترونیک نظارت اجراى یهاتیمحدود نیترمهم آموزشى، و قانونى یهاتیمحدودالکترونیکى اظهار داشتند که: 

 نظارتى ابزار این یریکارگبه قوت نقاط ازجمله درواقعکه  باشندیم برخوردار مذکور سیستم یریکارگبه از الزم شناخت و فرهنگی آگاهی از

 .است

در « یکینظارت الکترون»ی وضعیت نیبشیپی پنهان در هامؤلفهپژوهش خود با عنوان شناخت  ( در1388دکتر امید علی مسعودی )

 که: کندیمسال آینده اطالعاتی ایران بیان  20

ی توافق دارند و نیبشیپسال آینده نظارت الکترونیکی در ایران بر روی شش  20کارشناسان و مجریان جامعه اطالعاتی درباره وضعیت 

 معتقدند:

 شیازپشیبو حفظ حریم خصوصی  هایاز آزادمایت برای جلوگیری از سوءاستفاده نظارت الکترونیکی بر جوامع به قوانین الزم برای ح (1

 نیازمندیم.

 خواهد کرد. ترقیدقو  ترعیسرنظارت را برای ناظران  کار سال آینده در ایران، 20الکترونیکی  ( نظارت2

را بر  چه کسی یا کسانی وظیفه نظارت است که نیا مهم ی فراوان دارد،و منف ی مثبتهاجنبهنظارت الکترونیکی در جامعه  (3

 و مالک وسایل این نظارت هستند. دارندعهده

بسیاری از رفتارها و گفتارهای مردم را نظارت  توانندیموسایل ارتباطی الکترونیکی  صاحبان ی نوین ارتباطی،هایفناورپیشرفت  ( با4

 کنند.

 گرفت. صورت خواهد تریو تخصصسال آینده نظارت الکترونیکی در ایران در سطح باالتر  20در  (5

پیشرفت و توسعه بیشتر  باعث رفتارها و عملکرد دولت، بر ی،ردولتیغی و نهادهاالکترونیکی مردم  نظارت در ایران بیست سال آینده، (۶

 .شودیمجامعه 

 از یکی عملکرد ارزیابی مقاله ارکان ارزیابی عملکرد انسانی بیان کردند که: ( در1388ی و مریم درویش )محمدتق محمدتاج الدین،

 کهیدرصورت .دیآیم حساببه سازمان کارکنان و عملکرد ارتقای برای مناسبی و ابزار است استراتژیک انسانی منابع ویژه مدیریت مباحث

 در کرده، شناسایی را مشکالت سازمان و مسائل از بخشی تواندیمشود،  اجرا و طراحی سازمان در آن ازینشیپ و ملزومات با عملکرد ارزیابی

 مشخص بین سازوکارهایی با و دارد سازمان افراد و عملکرد به جامعی نگرش ارزیابی عملکرد، .کند ارائه عملی یکارهاراه هاآنحل  جهت

 .کندیم یی ایجادافزاهم سازمانی و فردی عملکرد
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 کندیممنابع انسانی بیان  تیریعملکرد مدمقاله خود تحت عنوان نقش فناوری اطالعات در نحوه  ( در2010رضا ) دیمج عبداهلل پور،

فناوری اطالعات در سازمان است. نقش فناوری اطالعات در  یریکارگمستلزم به یو رقابتی امروز ریتداوم سازمان در محیط متغتوان  که:

ا به اتخاذ استراتژی مرتبط ها رسازمان، مدیران و تصمیم گیران سازمان پردازانهیپررنگ است که بسیاری از نظر یااندازهجدید به یهاسازمان

این فناوری قرار خواهد گرفت،  ریمهم سازمان که تحت تأث یها. از قسمتکنندیها توصیه مآتی سازمان یهایریگدر جهت هایبا این فناور

العات عجین شدن طور طبیعی نحوه مدیریت بر نیروهایی که در محیط جدید یعنی محیطی که با فناوری اطمنابع انسانی سازمان است. به

برای مدیریت منابع  تواندیرا که فناوری اطالعات م ییهادر این راستا ضروری است نقش الشعاع این فناوری قرار خواهد گرفت.است تحت

در غیر این صورت انسانی ایفا کند را بررسی نموده و با استفاده از آن زمینه انجام هرچه بهتر وظایف را برای مدیر منابع انسانی فراهم نماییم. 

برای انجام بهتر وظایف مدیریت منابع انسانی باید  جهیازلحاظ دستیابی به اهداف سازمان ضعیف خواهد بود. درنت ژهیوعملکرد منابع انسانی به

وظایفی را باید انجام  فناوری اطالعات است را بشناسیم و ثانیاً بدانیم که در این محیط مدیر منابع انسانی چه ریاوالً محیط جدید که تحت تأث

 دهد.

 موانع« در ایران بررسی موردی وزارت بازرگانی الکترونیک دولت یریکارگبه یهاتیمحدود و موانع بررسى»پژوهش ( در 2007) یفالح

 و اجتماعى انعمو ،اطالعات فناورى یهامهارت و دانش فقدان ،اطالعات فناورى زیربنایى و زیرساختى موانع دسته پنج در را یریکارگبه این

 است. کرده یبندمیتقس( اهمیت ترتیب به) امنیتى موانع و ملى و قانونى موانع ،فرهنگى

 به توجهکه: با  کندیمانسانی بیان  منابع مدیریت ارویفر یهاو چالش تطالعاا یآورفناحمد عیسی خانی در مقاله خود با عنوان 

 .دنمو همشاهد لـیذ لیـصا زهوـح راـچهرا در  ایجیـنت توانیم نیکیولکترا نسانیا منابع مدیریتی ریکارگبه حسطوو  افهدا

 دبهبو ربسیا نکنارکا به یرسانخدمت دـینات فرـسا ستهـناتو نیکیولکترا نسانیا منابع یهاستمیاز س یریگبهرهفردی:  جی( نتاالف

 ریبسیادر  عموضو ینا. ستا افتهیشیافزا پاسخگوییسرعت  و اهشـک خگوییـپاس ناـمز تاـطالعا یآوراز فن یریگبهره اـبچراکه  بخشد.

 هشد نسانیا منابع حدوا به نسبت نکنارکا هنیذ تصویر دبهبو به منجر کنندیم دهتفاـسا یـنیکولکترا سانیـناز منابع ا که ییهااز سازمان

 تتشریفا شکل بهرا  دخو که ریکا یهاهیو رو یندهاارفاز  ریبسیا ن،کنارکا توسط نقش ییفاا ناـمکا یسازفراهم ضمن یآورچراکه فن .ستا

 .کندیم فحذرا هد د میننشااداری  ئدزا

 ندکیا تمطالعا. مدنظر نکال سطحرا دارد در  نسانیا منابع مدیریت نیکیولکترا ثربخشیو ا ییراکا عملیاتی نتایج عملیاتی: جی( نتاب

 یندارد. ا تـحکای یوربهره یشازـفشده از اانجام ردیمو تمطالعا یهاافتهی. هنددیم ننشارا  یکیالکترون نسانیا منابع مدیریت ییراکا

از  ناشی یی(اجرا)اداری  یهاتیاز مسئول هاییو ر هانهیهز کاهش تر،عیسر ییندهاافر ،نسانیا منابع نکنارکا ادتعددر  کاهش تمطالعا

 حداز وا هاتیمسئول لنتقاا به منجر( رکا وینیر ادتعد)ازنظر  منابع انسانی حددر وا ییجوصرفه یگرد فطر. از دهندیم ننشارا  نتوماسیوا

و  نیکولکترا یابیکارمند  یریکارگاز به یتوجهقابل یانهیهز یهاییجوصرفه ت،مطالعا دتناـسا هـب .شودیم صف انمدیر به نسانیا منابع

 ،ییراکا رکنا. در استشده گزارش امستخداکارایی  یشافزو ا یکارگماربه ههزین اهشـک ن،کنارکا رکا کتر کاهش لیلد به نیکیولکترا بنتخاا

 یآورفن عمومی ثربخشی. ادهدیمکل ـشرا  دیمتعد تمطالعا عموضو نسانیا منابع یهاتیفعال کیفیت یشافزا نظیر ثربخشیدر ا کلی دبهبو

 نمشتریا به یبیشتر پاسخگویی که سازدیم درقارا انسانی  منابع نمتخصصا تطالعاای آورفن مثبت یپیامدها که دهدیم ننشا تطالعاا

 عملتوانمند ساز  یکعنوان به یآورفن ینا ایبر وهعال. باشند رداربرخو یشترـبی یـنوبیر یاحرفه بطو روا یاطالعات لستقالو از ا شتهدا دخو

 ن خود ایجاد کنند.که ارزش بیشتری برای سازما سازدیدر مقارا  سانیـنا ابعـمن نصاـمتخصو  کندیم

قادر به برقراری  هاآن چراکهی نظرسنجی افزایش ارتباط بین متخصصان منابع انسانی را آشکار کرده است. هاافتهج(نتایج ارتباطی: ی

شبکه  با .دشویمی منابع انسانی هاتیفعالی و یکپارچگی سازهماهنگی اطالعات منجر به آورفن .اندشدهی خارجی احرفهارتباطات با منابع 

 بر موانعی منابع انسانی و فائق آمدن استانداردسازمدیریت منابع انسانی الکترونیک ابزاری برای  رسدیمبه نظر هم کردن کنش گران جدا از 

 همدع نتایجاز  یکی هااستیسن ـیا ایرـجدر ا زـتمرک مدـعو  هااستیس زیسا متمرکز ترکیب که رسدیم نظر به فرهنگی و زبانی باشد.

منابع  بهاتژیک سترا در ایفای نقش تواندیم نیکولکترا نسانیا منابع مدیریت: نیآفرتحولد( نتایج  است.نسانی ا منابع مدیریت نیکیولکترا

 انسانی کمک نماید.

 

 خارجی: شدهانجامتحقيقات  2-3-2

ی روانی نظارت الکترونیکی عملکرد امدهایپ ،نهو چگو( در پژوهش خود تحت عنوان نظارت برچه 2015) یسانتوزدبورا جاسک وآلیسا ام.

ی هاواکنشی کارکنان را بهبود بخشد، اما سبب هادادهی و کیفیت وربهرهنظارت الکترونیکی عملکرد اگرچه ممکن است  که کنندیمبیان 

ی ورودی، چت و ضبط هادادهوربین، که نظارت نزدیک بر عملکرد )از طریق د دهدیمنشان  پژوهشاین  جینتا .شودیممنفی از سوی کارکنان 

سودمندی و کنترل درک  سرخودی شغلی مانند رضایت شغلی و تعهد عاطفی داشته، همچنین هانگرشی در توجهقابلتلفن( اثرات منفی 
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قرار  الشعاعتحت نکارکنای منفی هاواکنشکه مزایای نظارت الکترونیکی توسط  دهدیمنشان  هاافتهی نیا .گذاردیممنفی  ریتأث هاآنشده 

 .ردیگیم

ی نوآور و چالشالکترونیکی: روند تصویب  نظارت پژوهش خود تحت عنوان، ( در2013) 3آناستازیوس پی پانوپولوس وکاترینا ساری

مزایای نظارت  انیب ی مربیان،توانمندساز افزار جهتنرماستفاده از اینترنت و  آموزش ،افزارو نرم افزارسختی در گذارهیسرمابه  کنندیماشاره 

 یک ویژگی اضافی برای مربیان. عنوانبهی سنتی و همچنین نوآوری هاروشالکترونیکی در مقایسه با 

آن  ریادراک کارکنان نسبت به نظارت الکترونیکی در محل کار و تأث( در مقاله خود تحت عنوان 2012) 4چاندانا گاما و ویراژ سامارانیک

عالوه بر استرس و عدم حفظ حریم خصوصی در محل کار، نظارت الکترونیکی  که: کنندیمبیان  افزار در سریالنکامنر یابر رضایت شغلی حرفه

زمان طور همتواند بهتواند به رفتارهای منفی کارمند مانند عالقه کمتر به کار، غیبت، عدم اعتماد و فشار کار کمک کند. این رفتارها میمی

تر کارکنان در محل کار منجر وری پایینگی کاری کارکنان و شرکت داشته باشد. این مشکالت ممکن است به بهرهتوجهی در زندتأثیر قابل

 شود.

ها های پاکستان به دنبال این بودند که بانکدر بانک HRM-Eوتحلیل عملکرد ( در پژوهشی با عنوان تجزیه2010) 5فر و همکارانظ

برند و در پایان به این نتیجه رسیدند که استفاده ی منابع انسانی و بهبود فعالیت منابع انسانی بهره میچگونه از فناوری اطالعات درزمینه ها

 شود.از فناوری اطالعات باعث بهبود خدمات و کارایی و اثربخشی منابع انسانی می

ونیک در شرکت فیلیپس با استفاده ( در پژوهشی که با عنوان نگرش در خصوص مدیریت منابع انسانی الکتر200۶) ۶ورمنز و ولدهون

از الگوی پذیرش فناوری دیویس و اولریش و تأثیر آن در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از 

شود. رقابتی برای سازمان می های منابع انسانی و دستیابی به مزیتفناوری اطالعات و تکنولوژی در مدیریت منابع انسانی موجب بهبود فعالیت

ای که کارکنان در سازمان بر عهده دارند، در وظیفه ITها به نتیجه رسیدند گه دو عامل تجربه مثبت کارکنان در استفاده از همچنین آن

 در سازمان مهم هستند. E-HRMاجرای 

های مختلف فرهنگی: لکترونیکی و پیامدهای آن در زمینه( در مقاله خود تحت عنوان پذیرش نظارت ا2005) 7داریا پانینا و جان آر آیلو

های چندملیتی استانداردهای کیفیت تولید در شرکت کنند که نظارت الکترونیکی بر عملکرد یک ابزار مؤثر در تضمینمدل مفهومی، بیان می

 متأثر EPM8شود. همچنین تناسب و اثربخشی ای استفاده میطور گستردهبرای کنترل عملیات از راه دور است که در کشورهای صنعتی به

 ی مختلف فرهنگی است.هانهیزماز 

که:  کندیمی بیان سازمانیک نتیجه از فرهنگ، واکنش کارکنان به نظارت بر عملکرد الکترونیکیمقاله  ( در2001) 9جی.استونی الدر

 و سازندهکافی قوی  اندازهبهی سازمانفرهنگزمانی که  جهیدرنت ی متفاوت است.سازمانفرهنگواکنش کارکنان به نظارت الکترونیکی بسته به 

که  دهدیمتحقیقات نشان  نیهمچن .شودیمی ترجیحاً از نظارت الکترونیکی خودداری خودکنترلچنین مواردی به دلیل وجود  در است،

 .شودیمنظارت الکترونیکی سبب استرس و مشکالت سالمتی در کارکنان 

 

 وه گردآوري اطالعاتابزارها و شي - 3

بدست آوردن  یبنابوده و بر م یباشد از نوع همبستگ یم گریکدیبا  ریرابطه دو متغ یکه هدف آن بررس نیحاضر با توجه به ا قیتحق

 عین اجتماین تامسازمامدیریت درمان  کارکنان جامعه آماری پژوهش حاضرهمچنین  .باشد یم یفیتوص قاتیاز نوع تحق ازیمورد ن یداده ها

معه و استفاده از نفری جا 974تعداد نمونه هابا توجه به حجم  .شودیبهره گرفته ماین پژوهش ازنمونه گیری تصادفی در تشکیل می دهند.

 نفر انتخاب شدند. 274جدول مورگان تعداد 
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  پایایی و روایی تحقيق: 3-1

کنیم تا چه یمی آورجمعیی را که هادادهیم تا ادادهقرار  استفادهموردگویند آن روشی را که یمپایایی و روایی ابزاری هستند که به ما 

شروط  عنوانبه هادادهی آورجمعی هاروش شدنواقع مؤثرهایی هستند که برای مفید و یژگیواصولی است. روایی و پایایی از  وت راسحد 

 (.1393ی،طهماسبشاهرود )یماساسی تحقیق به کار 

 شده است.گیری روایی از روایی محتوا، صوری و روایی سازه استفادههای تعیین اعتبار اندازهنواع مختلف روشدر این تحقیق از میان ا

 و مشاور و راهنما تیداسا اریاخت پرسشـنامه دری، سازیبومپـژوهش پـس از  نیا درپرسشنامه  ینمونه و صوری بـرای تعیین اعتبار محتوایی

هایت اعتبـار پرسشـنامه کـه در رابطـه بـا میـزان درستی و شفافیت سؤاالت پرسشنامه ابراز نظر کنند که درن، قرارگرفتهاستادان دانشگاهی 

 .را تأییـد کردند

شود )پرسشنامه محقق ساخته است( پرسشنامه این پژوهش با منظور سنجش اعتبار سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده میبه    

 اعتبارِ سازه برخوردار است.توجه به عوامل مذکور از 

 و کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه پایایی یریگمنظور اندازهبه پژوهش این در. دارد وجود پایای سنجش برای مختلفی یهاروش    

 . استشده استفاده SPSSافزار نرم

 

 :آمار استنباطی -4
گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک 

آماری یا جمعیت اصلی سرو کار دارد. پژوهشگر به وسیله داده ها و اطالعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد 

در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی است )خاکی، مطالعه می پردازد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصل از مشاهدات محقق 

 (. در این تحقیق از آزمون های رگرسیون استفاده گردیده است که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم.1390

 

 :آزمون فرضيه هاي پژوهش  4-1

 فرضیه اول 

 ی دارد.معنادارثبت و م ریتأثنظارت الکترونیکی بر ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان تامین اجتماعی 
 

 رگرسيون سلسله مراتبی فرضيه اول 4 -1جدول 
 

 استاندارد نشده بیضرا
ضرایب 

 T استاندارد شده
سطح 

 معناداری
F 

(ANOVA) 
ره دوربین آما

 واتسون

میزان واریانس تبیین 

 شده
B ضریب بتا خطای استاندارد 

558/0 

789/0 

379/0 

119/0 
803/0 

473/1 

۶12/۶ 

000/0 

000/0 

721/43 
Sig= 

000/0 
۶77/1 

R^2 

۶4۶/0 

R^2 تعدیل شده 

۶31/0 

 

وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته  ANOVAو نتایج آزمون رگرسیون، بر اساس نتایج تحلیل  4-1با توجه به جدول 

ن دهنده استقالل مشاهدات از یکدیگر قرار گرفته است که نشا 5/2تا  5/1تایید می شود همچنین آماره دوربین واتسون در محدوده ی بین 

معنادار است و مقدار آن برابر  عملکرد کارکنان یابیبر ارز یکینظارت الکترونرگرسیون بین  05/0است. با توجه به سطح معناداری کمتر از 

 است. ۶4۶/0

 فرضیه دوم 

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. یاجتماع نیدر سازمان تامنظارت الکترونیکی بر آموزش )ارزیابی عملکردکارکنان( 
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 رگرسيون سلسله مراتبی فرضيه دوم 4 -2جدول 
 

 استاندارد نشده بیضرا
ضرایب 

 T استاندارد شده
سطح 

 معناداری
F 

(ANOVA) 
ره دوربین آما

 واتسون

میزان واریانس 

 تبیین شده
B ضریب بتا خطای استاندارد 

924/1 

414/0 

392/0 

143/0 
509/0 

908/4 

897/2 

008/0 

000/0 

395/8 
Sig= 

008/0 
7۶۶/1 

R^2 

259/0 

R^2 تعدیل شده 

228/0 

 

وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته تایید  ANOVAو نتایج آزمون رگرسیون، بر اساس نتایج تحلیل 4-2با توجه به جدول 

که نشان دهنده استقالل مشاهدات از یکدیگر است. قرار گرفته است  5/2تا  5/1می شود همچنین آماره دوربین واتسون در محدوده ی بین 

( معنادار است و مقدار آن برابر عملکرد کارکنان یابیارز آموزش)بر یکینظارت الکترونرگرسیون بین  05/0با توجه به سطح معناداری کمتر از 

 .است 259/0

 فرضیه سوم 

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. یاجتماع نیدر سازمان تامنظارت الکترونیکی بر رضایت ارباب رجوع )ارزیابی عملکردکارکنان( 
 

 رگرسيون سلسله مراتبی فرضيه سوم 4 -3جدول 
 

 استاندارد نشده بیضرا
ضرایب 

 T استاندارد شده
سطح 

 معناداری
F 

(ANOVA) 
ره دوربین آما

 واتسون

میزان واریانس 

 تبیین شده
B ضریب بتا خطای استاندارد 

318/0 

749/0 

491/0 

134/0 
751/0 

۶48/0 

580/5 

023/0 

000/0 

137/31 
Sig= 

023/0 
222/2 

R^2 

5۶5/0 

R^2 تعدیل شده 

547/0 

 

وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته تایید  ANOVAو نتایج آزمون رگرسیون، بر اساس نتایج تحلیل 4-3با توجه به جدول 

قرار گرفته است که نشان دهنده استقالل مشاهدات از یکدیگر است.  5/2تا  5/1می شود همچنین آماره دوربین واتسون در محدوده ی بین 

(معنادار است و عملکرد کارکنان یابیارز رضایت ارباب رجوع)بر یکینظارت الکترونرگرسیون بین  05/0با توجه به سطح معناداری کمتر از 

 است. 5۶5/0مقدار آن برابر 

 فرضیه چهارم 

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. یاجتماع نیدر سازمان تامر و خالقیت ) ارزیابی عملکردکارکنان( نظارت الکترونیکی بر ابتکا
 

 رگرسيون سلسله مراتبی فرضيه چهارم4 -4جدول 
 

 استاندارد نشده بیضرا
ضرایب 

 T استاندارد شده
سطح 

 معناداری
F 

(ANOVA) 
ره دوربین آما

 واتسون

میزان واریانس 

 تبیین شده
B ضریب بتا دخطای استاندار 

289/1 

۶48/0 

288/0 

104/0 
785/0 

480/4 

214/۶ 

000/0 

000/0 

۶09/38 
Sig= 

000/0 
724/1 

R^2 

۶17/0 

R^2 تعدیل شده 

۶01/0 
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وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته تایید  ANOVAو نتایج آزمون رگرسیون، بر اساس نتایج تحلیل 4-4با توجه به جدول 

قرار گرفته است که نشان دهنده استقالل مشاهدات از یکدیگر است.  5/2تا  5/1ماره دوربین واتسون در محدوده ی بین می شود همچنین آ

( معنادار است و مقدار عملکرد کارکنان یابیارز ابتکارو خالقیت)بر یکینظارت الکترونرگرسیون بین  05/0با توجه به سطح معناداری کمتر از 

 است. ۶17/0آن برابر 

 رضیه پنجمف 

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. یاجتماع نیدر سازمان تامنظارت الکترونیکی بر عوامل عمومی )ارزیابی عملکردکارکنان( 
 

 رگرسيون سلسله مراتبی فرضيه پنجم 4 -5جدول 
 

 استاندارد نشده بیضرا
ضرایب 

 T استاندارد شده
سطح 

 معناداری
F 

(ANOVA) 
ره دوربین آما

 واتسون

یانس میزان وار

 تبیین شده
B ضریب بتا خطای استاندارد 

948/0 

58۶/0 

390/0 

108/0 
742/0 

427/2 

421/5 

023/0 

000/0 

392/29 
Sig= 

000/0 
355/2 

R^2 

550/0 

R^2 تعدیل شده 

532/0 

 

ل و وابسته وجود رابطه خطی بین متغیر مستق ANOVAو نتایج آزمون رگرسیون، بر اساس نتایج تحلیل  4-5با توجه به جدول 

قرار گرفته است که نشان دهنده استقالل مشاهدات از یکدیگر  5/2تا  5/1تایید می شود همچنین آماره دوربین واتسون در محدوده ی بین 

 ( معنادار است وعملکرد کارکنان یابیارز عوامل عمومی)بر یکینظارت الکترونرگرسیون بین  05/0است. با توجه به سطح معناداری کمتر از 

 است. 550/0مقدار آن برابر 
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 بحث و نتيجه گيري 
در این بخش پس از بیان نتایج آزمون فرضیات به تفسیر آن ها می پردازیم و یافته های تحیقق با سایر تحقیق های مشابه مقایسه می 

 شود.

مان تامین اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری فرضیه اول: فرضیه اول بیان می دارد نظارت الکترونیکی بر ارزیابی عملکرد کارکنان در ساز

 است. ۶4۶/0دارد. این فرضیه با آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاصل از آزمون نشان دهنده این اثر با میزان 

ثیر فناوری اطالعات ( همخوانی دارد. این پژوهش که به مطالعه  تا1394نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیق امامی و همکاران )

 بر عملکرد سازمانی پرداخته بود به نقش ارزیابی الکترونیکی بر عملکرد نیز پرداخته بود.

فرضیه دوم: فرضیه دوم بیان می دارد نظارت الکترونیکی بر آموزش )ارزیابی عملکرد( در سازمان تامین اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری 

 259/0از آزمون رگرسیون همانطور که در فصل چهارم مشخص شد، نظارت الکترونیک بر آموزش با مقدار دارد. بر طبق نتایج به دست آمده 

ت تاثیر معناداری دارد. با توجه به ضریب مثبت این متغیر می توان گفت تاثیر نظارت الکترونیک بر آموزش مثبت بوده و می توان انتظار داش

 یز بهبود یابد. بنابراین این فرضیه تایید می گردد.با افزایش نظارت الکترونیک کیفیت آموزش ن

( همخوانی دارد. در تحقیق مذکور که با هدف بررسی نقش فناوری 1393نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیق پور نقدی )

ه است که استفاده از منابع و امکانات اطالعات بر آموزش انجام شده بود به نقش نظارت الکترونیکی بر آموزش تاکید شده است. و عنوان شد

 فناوری از جمله سیستم های نظارت الکترونیکی می تواند سبب ارتقا آموزش گردد.

فرضیه سوم: فرضیه سوم بیان می دارد نظارت الکترونیکی بر رضایت ارباب رجوع )ارزیابی عملکرد( در سازمان تامین اجتماعی تاثیر 

. تایید می شود که نشان می دهد تاثیر /5۶5نتایج بدست آمده از نتایج آزمون رگرسیون این اثر با مقدار مثبت و معناداری دارد. بر طبق 

 نظارت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع مثبت است. بنابراین این فرضیه تایید شد.

دلیل برخورداری از سرعت و دقت  بررسی نتایج تحقیق با مقاالت مشابه نشان می دهد که نظارت الکترونیک بر عملکرد کارکنان به

موجب افزایش کارایی کارکنان شده و در ادامه باعث رضایتمندی ارباب رجوع می شود که این مطلب در مقاالت شرف الدین و همکاران 

 ( نیز تاکید شده است.1393( و ابزری و شجاعی )1383)

تکار و خالقیت ) ارزیابی عملکرد( در سازمان تامین اجتماعی تاثیر فرضیه چهارم: فرضیه چهارم بیان می دارد نظارت الکترونیکی بر اب

تاثیر مثبت وجود  ۶17/0مثبت و معناداری دارد. با استفاده از آزمون رگرسیون و بررسی تاثیر متغیرهای مذکور مشخص شد این اثر با مقدار 

ثیر مثبت دارد بنابراین این فرضیه تایید می گردد. الزم به ذکر دارد به عبارتی دگر می توان گفت نظارت الکترونیک بر ابتکار و خالقیت تا

 ( به بررسی این رابطه پرداخته شده و تاثیر مثبت آن تایید شده بود. 1394است در تحقیق امامی و همکاران )

مین اجتماعی تاثیر مثبت فرضیه پنجم: فرضیه پنجم بیان می دارد نظارت الکترونیکی بر عوامل عمومی )ارزیابی عملکرد( در سازمان تا

و معناداری دارد. بر طبق نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون همانطور که در فصل چهارم مشخص شد، نظارت الکترونیک بر عوامل عمومی 

اداری و با عوامل رعایت ضوابط، مسئولیت پذیری، توانایی گزارشات فنی و تخصصی، داشتن تفکر سیستماتیک و رعایت ضوابط و مقررات 

تاثیر معناداری دارد. با توجه به ضریب مثبت این متغیر می توان گفت تاثیر نظارت الکترونیک بر این عوامل مثبت  550/0انضباطی با مقدار 

 بوده و می توان انتظار داشت با افزایش نظارت الکترونیک کیفیت عوامل مذکور نیز بهبود یابد. بنابراین این فرضیه تایید می گردد.

 

 پيشنهادات کاربردي:
برای استفاده راهبردی نظارت الکترونیکی،برنامه ریزی دقیقی مورد نیاز بوده که این برنامه ریزی ،مطالعه عمیق فرهنگ سازمان  -

را ها،توانایی سازمان ها،محیط خارجی سازمان، میزان پشتیبانی مدیریت ،نیازهای اطالعاتی سازمان و راه های برآورده ساختن آنها 

 شامل میشود.

تامین نیروی انسانی مناسب و کافی برای نگهداری سیستم ها هم در بعد نرم افزارو هم در بعد سخت افزار جهت استقرار سیستم  -

 نظارت الکترونیکی.

ز تامین امنیت مورد نیاز اطالعات یکی از الزامات اصلی نظارت الکترونیکی است.تیم حفاظت اطالعات سازمان با بهره گیری ا -

 متخصصین مجرب نسبت به اطالع رسانی و فرهنگ سازی امنیت اطالعات در سطح الیه های مختلف سازمانی اقدام نماید.

قبل از آنکه سیستم نظارت الکترونیکی به نحو موثری در سطح سازمان به کار گرفته شود،مدیران باید در زمینه های مختلف این  -

آموزش های سازمان در دو سطح فنی و غیرفنی برنامه ریزی و اجرا گردد.در سطح فنی  تکنولوژی آموزش داده شوند.لذا الزم است

 چگونگی ودر سطح غیرفنی چرایی استفاده از این تکنولوژی مطرح می گردد.
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ها را کاهش دهند و به جای استفاده از راهبردهای هل دادن، از راهبردهای جذب ها و محدودیتمدیران و سرپرستان باید کنترل -

شود کارکنان با رضایت و اشتیاق درونی وظایفشان را انجام کردن استفاده کنند؛ به کار بردن راهبردهای جذب کردن، باعث می

 .دهند

شود از دو استراتژی کنترل از درون و بیرون با توجه به تاثیر مثبت سیستم های کنترل دسترسی بر عملکرد سازمانی پیشنهاد می -

های ضمن خدمت با مفاهیم های آموزشی و دورهرونی، مدیران و کارکنان سازمان با سازمان در کارگاهاستفاده شود. در شیوه د

توان با ایجاد محیط و شرایط کاری های نظارت الکترونیکی آشنا شوند. در شیوه بیرونی نیز میکنترل و نظارت الکترونیکی و روش

ط روز، ساختار سازمان، قوانین و مقررات آن را متحول نمود. معیارهای گزینش، مناسب، استفاده از فناوری متناسب با سازمان و شرای

ارزشیابی و پرداخت مورد بررسی قرار گیرند تا فرهنگ و فضایی مطلوب در سازمان ایجاد گردد، طوری که ضمن تحقق اهداف 

 سازمان و همسو شدن آن با اهداف فردی، کارآیی کارکنان نیز افزایش یابد.

الع رسانی و شفاف سازی قوانین و مقررات موجود کشور در زمینه مدیریت اطالعات ،تاثیر بسیار باالیی در افزایش سطح اهمیت اط -

پذیرش و آستانه تحمل سازمانی داشته و الزم است کمیته حقوقی پروژه برنامه ریزی منابع سازمان با هدف جمع آوری قوانین، 

امه ها، آیین نامه ها و......تشکیل و نسبت به تزریق برنامه ریزی شده و کارشناسی موارد مقررات، مصوبات، دستورالعمل ها، آداب ن

 مذکور در الیه افکار سازمانی اقدام نماید.

های آموزشی، در جهت نیل به اهداف توسعه ی سیستم ها و کنترل دسترسی ، توجه شود با برقراری کالسهمچنین پیشنهاد می -

 رایندهای اصلی سازمان معطوف داشته و بدین طریق به توسعه و به روز رسانی در سازمان بپردازند.کارکنان را به اهداف و ف

 سازند. درگیر سازمانی هایدر فعالیت را آنها و کنند استفاده هابرنامه و امور در کارکنان افکار و هااندیشه از مدیران -

گیری، باعث ایجاد توانمندسازی در کارکنان شارکت دادن افراد در تصمیمتوانند با دادن اختیار به کارکنان و همچنین ممدیران می -

 شود.شوند که خود موجب ایجاد احساس مسئولیت و افزایش عملکرد افراد و سازمان می

ان را ها باید ماموریت روشنی داشته باشند و مدیران باید اهداف را به طور واضح برای کارکنان بیان کنند تا انگیزه کارکنسازمان -

 برای تالش در جهت رسیدن به عملکردی باالتر در سازمان افزایش دهند.

 اعالم نتایج به مجموعه های تحت ارزیابی و مورد بازرسی قرار گرفته جهت رفع کاستیها و تقویت نقاط قوت آنها. -

 ن نظارت.آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و تجهیز ناظران به ابزار سخت افزاری و نرم افزاری نوی -

مدیران و سرپرستان باید از نتایج ارزشیابی کارکنان به منظور نیاز سنجی آموزشی کارکنان همچنین برنامه ریزی الزم برای ارتقای  -

 .تخصصی افراد استفاده کنند

عات جمع در صورتی که ارزشیابی کارکنان به طور مستمر و سیستماتیک انجام گیرد و سنجش عملکرد نهایی افراد بر اساس اطال -

 .آوری شده در کل دوره باشد،بهبود عملکرد سرمایه انسانی حاصل می گردد

جهت جلوگیری از دلسردی کارکنان از ارزشیابی ،باید نتایج ارزشیابی کارکنان به طور موثری به کار گرفته شود وتصمیمات مدیران  -

 با ملحوظ داشتن آن نتایج اتخاذ شود.

 ن و انطباق آنان با شرایط محیطی، به نظام پاداش درسیستم ارزشیابی کارکنان توجه شود.به منظور افزایش خالقیت کارکنا -

مدیران و سرپرستان باید همواره چرخه بهبود عملکرد سرمایه انسانی را مد نظر داشته باشند و از ارزشیابی کارکنان به عنوان  -

 .ب استفاده کنندمهمترین عامل در شناسایی فاصله بین عملکرد واقعی و عملکرد مطلو

نتایج ارزشیابی کارکنان باید به صورت شفاف و کتبی به آنها بازخورد داده شود به نحوی که نقاط ضعف خود را شناخته و در رفع  -

 آنها اقدام نمایند.

امه آموزشی با توجه به اینکه مسئله آموزش کارکنان به عنوان مؤثرترین راه تجدید بنای نیروی انسانی محسوب میشود، طراحی برن -

کارکنان در افق بلندمدت شامل سیاستها و جهت گیریها، و اهداف استراتژیک مـورد توجـه قرار گیرد تا همه فعالیتهای آموزشی، 

 به ویژه نیازسنجی آموزشی براساس اصول صحیح ودقیق انجام شود.

زی شرایط کاری به معنای سالم سازی نیروی کار و توجه به بهداشت روانی می تواند یکی از الویت ها به شمار آید چرا که سالم سا -

 نیروی کار سالم باعث تعالی و پیشرفت سازمان است.

آموزش مناسب برای افزایش توانایی کارکنان در نظر بگیرند، چه این امر باعث متناسب شدن توانایی آنها و افزایش ایمنی و سالمت  -

ابطه با یک وظیفه خاص اغلب بر اعتماد ، تعهد و انگیزش و در نتیجه استرس و می شود.زیرا دانش ،تجربه و توانایی کارکنان در ر

 سالمتی اثر میگذارد. 
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 پيشنهادهایی براي تحقيقات آتی 5-2

 توان تاثیر نظارت الکترونیکی را بر کل مولفه های عملکرد سازمان در نظر گرفت.های بعدی میدر پژوهش -

ای در سایرسازمان شود مطالعات مشابهزمان تامین اجتماعی صورت گرفته است، پیشنهاد میبا توجه به اینکه پژوهش حاضر درسا  -

 ها صورت پذیرد.ها برای تقویت قابلیت تعمیم و ایجاد اعتبار برای یافته

 بررسی و تشخیص دقیق میزان آمادگی نظارت الکترونیکی برای ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان تامین اجتماعی. -

گردد، پژوهشگران در انجام پژوهش و به خصوص ها خارج از کنترل پژوهشگران است، توصیه میجه به اینکه برخی از محدودیتبا تو -

 هنگام طوالنی شدن فرایند تحقیق، صبر و حوصله الزم را به خرج دهند.                

تر و با جامعیت بیشتر، قطعاً و در حیطه گسترده محقق معتقد است که این تحقیق خالی از نقیصه نیست و انجام تحقیق مشابه -

نتایج بهتر و مؤثرتری بر رشد، توسعه، ارتقای ارزیابی عملکرد با  نظارت الکترونیکی سازمان  تامین اجتماعی خواهد داشت و باعث 

 ها و فرآیند در سازمان خواهد شد.بهبود روش

 

  محدودیت هاي پژوهش 5-3

آیندکه بایستی به علل بروز آنها و رفع و کاهش آنها مسلماً تنگناهایی بر سر راه پژوهشگر به وجود می جهت انجام هر کار پژوهشی،

تواند توسط افراد مسئول و یا پژوهشگران بعدی انجام گیرد. البته نکته مهمتر این است که بایستی در تحلیل و پرداخته شود. این امر نیز می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ن تنگناها را مورد توجه جدی قرار داد. از جمله تنگناهای مهم این تحقیق میبکارگیری نتایج حاصل از پژوهش ای

یکی از محدودیت های این پژوهش به جامعه پژوهش ارتباط دارد.یافته های مذکور تنها به بخشی از دست اندرکاران سازمان تامین 

ران به طور قطعی به جامعیت یافته های این پژوهش کمک می کرد که متاسفانه انجام این اجتماعی محدود می شود.دیدگاه های سایر همکا

عمل نیز با توجه به گستردگی دامنه پژوهش در بازه زمانی تعریف شده ممکن نبود. از محدودیتهای دیگر می توان به همکاری نکردن برخی 

 ک دوره زمانی محدود نام برد. وانجام مقطعی پژوهش در ی  از همکاران در پر کردن پرسشنامه
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