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Abstract 

Information technology as a new infrastructure has attracted much attention in the 

empowerment of employees in organizations. Thus, the purpose of this study was to 

investigate and explain the impact of e-learning on the integrated and optimal human resource 

management in the performance of staff managers in the Ministry of Education. This research 

is a survey research method. The population of this study was 487 people. The sample size of 

the study is 216 people through Morgan Jersey table. The data gathering tool in this study is 

exclusively a researcher-made questionnaire. In this study, univariate t and chi 2 were used to 

test the hypotheses. Statistical calculations were performed by SPSS. According to the data 

analysis and the results of the research hypotheses test, the implementation of e-learning 

courses has a significant impact on the integrated and optimal human resource management 

on the performance of managers and on the reduction of educational and administrative costs. 

And it is effective in changing organizational culture and enhancing learning, and ultimately 

affecting the performance of department managers in the Ministry of Education. 
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 چکیده

خود جلب کرده است. لذا هدف از  ها به فناوری اطالعات به عنوان یک زیرساخت جدید توجه زیادی را به توانمندسازی کارکنان در سازمان
ی عملکرد مدیران حوزه های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در نقش تأثیر آموزشتبیین  این پژوهش، بررسی و

. حجم استنفر  714جامعه آماری این مطالعه این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. . باشد میستادی وزارت آموزش و پرورش 
نفر است. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش انحصاراً پرسشنامه  282نمونه مورد مطالعه در این تحقیق از طریق جدول مورگان جرسی 

محاسبات آماری این تحقیق به استفاده شده است.  2تک متغیره و خی  tها از محقق ساخته است؛ در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه
 یهای الکترونیک آموزشهای های تحقیق، اجرای دورهها و نتایج آزمون فرضیهبا توجه به تجزیه و تحلیل داده انجام گردید. SPSSوسیله 

داری دارد و در تغییر فرهنگ های آموزشی و اداری تاثیر معناو بر کاهش هزینه بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی درعملکرد مدیران
 موثر است.ی ستادی وزارت آموزش و پرورش مدیران حوزهدرنهایت بر عملکرد  و بر افزایش یادگیری موثر استسازمانی و 

 

 مدیران.عملکرد منابع انسانی،  مدیریت یکپارچه، های الکترونیک، آموزش واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 

 مقدمه 

آموزش الکترونیکی استعاره ای است برای محیط های آموزش و 
یادگیری، با محورقرار دادن فراگیران به جهت تحقق یادگیری 

بهره می  8جهانیآموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده 
گیرد، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. یادگیری 

بردی و مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کار الکترونیکی
روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی 

منظور از آموزش .بر وب، کالسهای مجازی وغیره است

های الکترونیکی،  ، بطور کلی بهره گیری از سیستم2الکترونیکی
های  ، نشریه9ای های چند رسانه دی سی مثل کامپیوتر، اینترنت،
هاست که با هدف  نظایر اینمجازی  های الکترونیکی و خبرنامه

کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و ضمناً 
هایی که آموزش  البته سیستم تر. یادگیری بهتر و آسان
آیند و امکان یادگیری از راه دور را  الکترونیکی به حساب می

کنند متنوع هستند. یادگیری الکترونیکی واژه بسیار  فراهم می
ست و تعاریف گوناگون و مختلفی در رابطه با آن گسترده ای ا

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=689170&_au=%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1++%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=692523&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=692523&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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وجود دارد. اما جامع ترین و در عین حال کوتاه ترین تعریفی که 
می توان از این واژه ارائه داد عبارت است از:  هرنوع یادگیریی 
آموزشی که با کمک انواع مدیا های الکترونیکی انجام گیرد.در 

یشرفتهای تکنولوژیکی واقع یادگیری الکترونیکی استفاده از پ
برای فعال کردن و توانمند کردن افراد در جهت یادگیری فارغ از 
زمان ومکان است. ولی در وهله اول آنچه که مهم است آگاهی 

ها و انتخاب صحیح و نحوه  عالقمندان از نوع این سیستم
توانند  ها بعضاً می استفاده درست از آنها است. این سیستم

حضوری هم باشند. درعین حال برای افراد های  جایگزین کالس
تواند مکمل کتاب و کالس باشد. در  سخت کوش و عالقمند می

توان گفت آموزش الکترونیکی آوردن یادگیری  یک جمله می
برای مردم است به جای آوردن مردم برای یادگیری.در عصر 

باشد، دانش و مهارت منابع  حاضر که بر پایه مدیریت دانایی می
ی به عنوان سرمایه یا ارزش سازمان مطرح می شوند. با انسان

استفاده از امکانات شبکه، در هر زمان و هر مکان میتوان به 
مطالعه دروس پرداخت. با پیدایش آموزش الکترونیکی، دیگر 
نیازی به امکانات فیزیکی با هزینه باال برای آموزش نیست و 

همچنین  مشکل دسترسی به اساتید مجرب نیز حل میگردد،
دسترسی به اطالعات و امکان یادگیری رشته های مختلف 

علم مدیریت آموزشی،  .[8]علمی در حداقل زمان، میسر میباشد
های آموزشی را بر تئوری و  کارکردهای مدیریت در سازمان

سازد. کارکردهای مدیریت آموزشی؛  دانش علمی، مبتنی می
های  رل در سازماندهی، رهبری و کنت ریزی، سازمان شامل برنامه

وری  آموزشی است. هدف مدیریت آموزشی بهبود اثربخشی، بهره
های آموزشی است. منظور از سازمان  و کیفیت در سازمان

پردازد.  آموزشی؛ سازمانی است که به ارائه خدمات آموزشی می
 –شوند:الف  های آموزشی به دو دسته کلی تقسیم می سازمان
طور مستقیم به  ها به سازمان های آموزشی صفی: این سازمان

پردازند، مثل مراکز آموزش ضمن  ارائه خدمات آموزشی می
 -ب ها و مؤسسات آموزش عالی. دبیرستان ،نخدمت کارکنا

ها با پشتیبانی از  های آموزشی ستادی: این سازمان سازمان
های آموزشی صفی، امکان ارائه خدمات آموزشی را میسر  سازمان

وپرورش،  ا نظارت دارند، مثل ادارات آموزشسازند و بر آنه می
. سیستم مدیریت آموزش [2] وپرورش و غیره وزارتخانه آموزش

الکترونیکی، سامانه یا نرم افزاری است که به صورت الکترونیکی 
کند. سیستم  روند آموزش از راه دور را بطور خودکار مدیریت می

طور  را به ، روند یادگیری وآموزشLMS نرم افزار آموزش مجاز
های آموزشی را  کند و مدیریت اجرایی برنامه خودکار مدیریت می

مدیریت دانش موتور  .کند در درون یک سازمان تسهیل می
مدیریت  جدیدی است که میتواند شکافها و فاصله ها را بردارد،
مبادله و  دانش به عنوان علمی است که ارتباط آسان، سریع،

تواند بیان کند و میا پشتیبانی میانتقال اطالعات در سازمان ر
کننده نوآوری، توانایی و کارآیی در سازمانها بویژه مدارس 

سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم . [9]باشد
 با هم کنترل و مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم و

مدیریت کنیم، شاید وجود این سیستم برای کارکنان سازمان 
تدوین  ، مانند ممیزی های داخلی یا خارجی .د نباشدخیلی مشهو

چشم انداز ، کاهش هزینه های استقرار، ایجاد یکنواختی و غیره 
که باعث توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به 
استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی در 

گیر مورد استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فرا
های  در تحقیق حاضر نقش تأثیر آموزش [.7]اقبال قرار می گیرد

الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی درعملکرد 
مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش پرداخته می 

 شود.

 
( براساس مطالعات گسترده در زمینه 2223) 7لی و همکاران

آموزش الکترونیکی و با استناد به نظریه ارزیابی عملکرد و 
عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیک، الگویی با توجه به 

 . [5]شکل زیر پیشنهاد نمودند
 

 
 

 [5]مدل عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی آموزش الکترونیکی :8 شکل

 

 فرضیه های فرعی:
الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه   های آموزش دوره -8

منابع انسانی بر یادگیری مدیران حوزه ی ستادی وزارت 
 آموزش و پرورش تأثیر دارد.

الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه   های آموزش دوره -2
منابع انسانی بر کیفیت کاری مدیران حوزه ی ستادی وزارت 

 آموزش و پرورش تأثیر دارد.

مدیرانعملکرد   

های  آموزش

 الکترونیک

مدیرانیادگیری   

تغییر فرهنگ 

 سازمانی

مدیرانکیفیت کار   

های  کاهش هزینه

 آموزشی
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های آموزش الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه  دوره -9
منابع انسانی بر  فرهنگ سازمانی مدیران حوزه ی ستادی 

 دارد. وزارت آموزش و پرورش تأثیر

های آموزش الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه  دوره -7
های آموزشی مدیران حوزه ی  منابع انسانی برکاهش هزینه

 ستادی وزارت آموزش و پرورش تأثیر دارد.

 

 ها:  مرور پیشینه
های  (، آموزش مستلزم استفاده از برنامه8332) 5از نظر سینگر

های موجود در کارکنان را  ای است که شایستگی بینی شده پیش
های تازه در  تقویت کرده و موجب کسب دانش، مهارت، توانایی

ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل  فرد می شود، به گونه
ام برهمین اساس عملکرد سازمانی، به چگونگی انجکند.  می

های سازمانی و نتایج حاصله از  ها، وظایف و فعالیت مأموریت
ی سنجش،  گردد. ارزیابی، فرایند پیچیده انجام آنها اطالق می

. [4، 2]باشد گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد می ارزش
ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی، معموالً مترادف با اثربخشی 

یابی به اهداف و  ان دستهاست. منظور از اثربخشی، میز فعالیت
 .[1]ها و عملیات است کارآ بودن فعالیت  ها با ویژگی برنامه

ارزیابی عملکرد سازمانی یک بررسی سرتاسری در کل زنجیره 
های تمام  بین فرایندها برای موضوع مفروض از طریق ذره

کنندگان، نیروی کاری،  )رهبران، مشتریان، شرکاء، تأمین ذنیفعان
تواند منجربه خلق  باشد. این الگو می اجماع( میاتحادیه و 

انداز کیفی برای سازمان گردد. در ارزیابی سازمانی  چشم
انداز، اهداف آتی سازمان و مأموریت مورد بررسی قرار  چشم

گذاری و قضاوت در خصوص  سنجش، ارزش، [3]گیرد می
های اجرایی کشور براساس قوانین و مقررات  عملکرد دستگاه

ویکرد معیارهای اثربخش، کارایی، اقتصادی و اخالقی مصوب، ر
توانند  ها می سازمان .[82]به منظور ارتقاء کیفیت خدمات دولتی

از انواع آموزش الکترونیک به منظور ایجاد انگیزه، بهبود تعهد 
ها با تفکر خالق و نوآورانه استفاده  کارکنان و آشنا کردن آن
یت رقابتی افراد آموزش دیده کننده مز کنند.نتیجه تحقیقات بیان

)سرمایه انسانی( هم در یادگیری و به کارگیری فناوری نوین 
است و هم موجب ایجاد تقاضای مؤثری برای محصوالت 

 ITدیجیتالی می شوند. بنابراین سرمایه انسانی نیز در توسعه 
از این رو نظام های آموزشی در مقابل موج  .[88]مهم است

ر گرفته اند که در آن موقعیت سنتی عظیمی از تحوالت قرا
مدرسه، روش آموزش، دانش آموزان، معلم و مدیر به چالش 
کشیده شده است. اگر چه ورد فاوا به مدارس می تواند باعث 
تحول نظام آموزشی شود ولی ترویج فناوری های نوین با 

 موانعی نیز همراه است.

 روش شناسی 

 نوع تحقیق
آوری اطالعات، پیمایشی انتخاب این تحقیق از نظر شیوه جمع

 شده است.
 

 جامعه آماری
جامعه آماری این مطالعه مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش 

 .نفر است 714که تعداد آنها  باشند و پرورش می
  

 گیری حجم نمونه و روش نمونه
چون امکان مطالعه همه افراد جامعه آماری عمالً وجود ندارد، 

مورد مطالعه در این تحقیق از طریق جدول بنابراین حجم نمونه 
در تحقیق حاضر به منظور رسیدن نفر است. 282مورگان جرسی 

های  به نمونه های معرف و دقیق به طوری که نسبت گروه
مختلف جنسی، سنی و تحصیلی همانند نسبت این گروه ها در 

ای استفاده  گیری تصادفی طبقه جمعیت باشد، از روش نمونه
 شود. می
 

 ها روش گردآوری داده
ای در تحقیق  روش گردآوری داده به طور تصادفی طبقه

 کتابخانه ای و میدانی است. 
 

 ها ابزار گردآوری داده
ابزار گردآوری داده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته  

،  88تا  8پرسشنامه ردیف  2و  8آموزش الکترونیک سوال است)
، کاهش هزینه سوال  2تا  8پرسشنامه ردیف  9یادگیری سوال 

پرسشنامه ردیف  5، کیفیت کار سوال  2تا  8پرسشنامه ردیف  7
،  2تا  8پرسشنامه ردیف  2، فرهنگ سازمانی سوال  2تا  8

استفاده  ( 1تا  8پرسشنامه ردیف های  4ارزیابی عملکرد سوال 
 شده است.

 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده
یرهای مستقل و وابسته و تعمیم به منظور تعیین ارتباط بین متغ

های  میان میانگین  سنجش تفاوتنتایج به جامعه آماری و 
استفاده شده است.  2تک متغیره و خی   tهای  متغیرها از آزمون

مورد پردازش و تحلیل قرار  SPSSا فزار  در نهایت، توسط نرم
 .گیرد می
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 تحلیل داده ها

الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و   های آموزش دوره فرضیه اول:

بهینه منابع انسانی بر یادگیری مدیران حوزه ی ستادی وزارت 
 آموزش و پرورش تأثیر دارد.

( 24/3مشاهده شده برابر با ) tنشان می دهد در  2 نتایج جدول
سطح اطمینان  می باشد، و فرض صفر رد می شود به عبارتی با

  های آموزش ، می توان گفت دورهددرص 5% و آلفای 35
الکترونیکی، مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی بر یادگیری 

 مدیران تأثیر دارد.
 

 توصیفی مربوط به میانگین نمرات :8 جدول

انحراف 
 استاندارد

 گروهها تعداد میانگین

242/2 32/9 287 
آموزش الکترونیکی و 

 مدیرانیادگیری 

 
برای مقایسه میانگین مشاهده شده و  tمربوط به آزمون  :2 جدول

 مورد انتظار

 

 9میانگین مورد انتظار =

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 درصد اطمینان 35با 

سطح 
 پایین

سطح 
 باال

آموزش 
الکترونیکی و 

 مدیرانیادگیری 

24/3 289 228/2 115/2 517/2 

 

الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه   های آموزش دوره فرضیه دوم :

و بهینه منابع انسانی بر کیفیت کاری مدیران حوزه ی ستادی 
 وزارت آموزش و پرورش تأثیر دارد.

دهد خی  بدست آمده از آزمون خی دو نشان می 7 نتایج جدول
x=42/72دو مشاهده شده )

درصد با درجه  5( در سطح آلفای 2
شود. به عبارتی بین  و فرض صفر رد می معنادار است 7آزادی 

فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده 
شود، در نتیجه با توجه به جدول فراوانی می توان گفت  می

الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه منابع   های آموزش دوره
 انسانی بر کیفیت کاری مدیران تأثیر دارد.

 
 
 
 
 
 

 فراوانی مشاهده شده : 9 جدول

 ها باقی مانده
فراوانی مشاهده 

 شده
 طیف درجه بندی درصد

 کامال موافق 3/23 27 9/5

 موافق 1/75 31 9/22
 بینابین 7/22 71 -1/2

 مخالف 3/8 7 -1/27

 کل 2/822 287 

 
 آزمون خی دو: 7 جدول

 آزمون خی 

 میزان خی دو 42/72

 درجه آزادی 9

 معناداریسطح  228/2

 

های آموزش الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه  دوره فرضیه سوم:

و بهینه منابع انسانی بر  فرهنگ سازمانی مدیران حوزه ی 
 ستادی وزارت آموزش و پرورش تأثیر دارد.

( 24/81مشاهده شده برابر با ) tنشان می دهد  2 نتایج جدول
می باشد ، و فرض صفر رد می شود به عبارتی با سطح اطمینان 

های آموزش  درصد، می توان گفت دوره 5% و آلفای 35
الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی بر  فرهنگ 

 سازمانی مدیران تأثیر دارد.

 
 توصیفی مربوط به میانگین نمرات: 5جدول 

انحراف 
 استاندارد

 گروهها تعداد میانگین

253/2 11/9 287 
آموزش الکترونیکی و 

 مدیران فرهنگ سازمانی

 
برای مقایسه میانگین مشاهده شده و  tمربوط به آزمون  :2 جدول

 مورد انتظار

 

 9میانگین مورد انتظار =

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 درصد اطمینان 35با 

سطح 
 پایین

سطح 
 باال

آموزش الکترونیکی 
 فرهنگ سازمانیو 

 مدیران

24/81 289 228/2 228/8 291/8 

 

 

های آموزش الکترونیکی ،مدیریت  دوره فرضیه چهارم:

های آموزشی  یکپارچه و بهینه منابع انسانی برکاهش هزینه
 مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش تأثیر دارد.
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( 27/9مشاهده شده برابر با ) tمی دهد در نشان  1 جدولنتایج 
می باشد ، و فرض صفر رد می شود به عبارتی با سطح اطمینان 

های آموزش  درصد ، می توان گفت دوره 5% و آلفای 35
الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی بر کاهش 

 های آموزشی تأثیر دارد. هزینه
 

 گین نمراتتوصیفی مربوط به میان: 4 جدول

انحراف 
 استاندارد

 گروهها تعداد میانگین

213/2 47/9 287 
 آموزش الکترونیکی و

 هزینه آموزشکاهش 

 
برای مقایسه میانگین مشاهده شده و  tمربوط به آزمون  :1 جدول

 مورد انتظار

 

 9میانگین مورد انتظار =

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

درصد  35با 
 اطمینان

سطح 
 پایین

سطح 
 باال

آموزش الکترونیکی 
هزینه و کاهش 

 آموزش

27/9 289 229/2 722/2 213/2 

 

های الکترونیکی بر مدیریت  نقش تأثیر آموزش  فرصیه اصلی:

یکپارچه و بهینه منابع انسانی درعملکرد مدیران حوزه ی ستادی 
 وزارت آموزش و پرورش تأثیر دارد.

دهد  آزمون خی دو نشان میاز  82 نتایج بدست آمده درجدول
(852428=x

معنادار  9درصد با درجه آزادی  5( در سطح آلفای 2
نقش تأثیر شود. میتوان گفت  است و فرض صفر رد می

بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع  یهای الکترونیک آموزش
 انسانی درعملکرد مدیران تأثیر دارد.

 
 میانگین رتبه های شاخص ها: 3 جدول

 میانگین رتبه ای مولفه ها

 42/9 کاهش هزینه آموزش

 32/9 یادگیری

 49/9 فرهنگ سازمانی

 22/9 کیفیت کاری

 
 

 آزمون فرید من مربوط به شاخص ها: 82ل  جدو

 آزمون خی 

 تعداد 287

 میزان فریدمن 852428

 درجه آزادی 9

 سطح معناداری 228/2

 

 بحث و نتیجه گیری

 فرضیه اصلی :
های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و  نقش تأثیر آموزش   .8

بهینه منابع انسانی درعملکرد مدیران حوزه ی ستادی وزارت 
 آموزش و پرورش تأثیر دارد.

 
دهد  نشان می 2 آزمون خی فرضیه اصلی ،نتایج بدست آمده از 

x=852428مشاهده شده ) 2 خی
درصد با  5( در سطح آلفای 2

شود. می توان  ادار است و فرض صفر رد میمعن 9درجه آزادی 
مدیریت  های آموزش الکترونیکی، گفت از دیدگاه افراد دوره

کیفیت  یکپارچه و بهینه منابع انسانی بر عملکرد، یادگیری،
های آموزشی  کاری، تغییر فرهنگ سازمانی و کاهش هزینه

مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش تأثیر تأثیر 
 دارد.

ها بر این باورند که گذر از مرحله سنتی  امروزه اکثر سازمان
برگزاری و اجرای برنامه های آموزشی کارکنان به سمت آموزش 

تی غیر قابل انکار است. بر اساس تحقیقات به ضرور الکترونیکی
ها و مؤسساتی که تاکنون از اینگونه  عمل آمده در شرکت

دهد که  اند، نشان می تجهیزات و امکانات آموزشی بهره گرفته
اجرای این مهم در سه حوزه اصلی: بهبود عملکرد، افزایش 
کارآیی و کاهش هزینه های آموزش تأثیر بسزایی داشته است، 

درصد هزینه اینگونه  72دهد حدود  ه طوری که آمارها نشان میب
شرکتها و مؤسسات بدون کاهش اثربخشی از طریق جایگزینی و 

 بکارگیری آموزشهای الکترونیکی کاهش داشته است.
نتایج مربوط به بررسی سوال اول تحقیق نشان داد که با سطح 

ای ه درصد ، می توان گفت دوره 5% و آلفای 35اطمینان 
آموزش الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی بر 
یادگیری از دیدگاه مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و 

 الذکر، به منظور دستیابی به نکات فوق پرورش تأثیر دارد.
، در تحقیقی به بررسی میزان اثربخشی (8912علیمرادی، )

دانشکده در های آموزش ضمن خدمت فناوری اطالعات  دوره
ها نشان داد، که از نظر برگزارکنندگان  پرداخت، یافته صداوسیما
های فناوری اطالعات برگزار شده حدود هفتاد درصد  دوره، دوره

اند از:  ها عبارت به اهداف خود دست یافته است. این مؤلفه
افزار، برنامه جامع توسعه  افزار و نرم زیرساخت ارتباطی، سخت

منابع مالی، آموزش و توسعه نیروی انسانی،  فناوری اطالعات،
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ها و  های مختلف مدیریتی و هماهنگی با برنامه حمایت بخش
 .[82]ساختار سازمانی

نتایج مربوط به بررسی سوال دوم تحقیق نشان داد که آزمون 
x=42/72مشاهده شده ) 2 دهد خی نشان می 2 خی

( در سطح 2
است و فرض صفر رد معنادار  7درصد با درجه آزادی  5آلفای 

شود. به عبارتی بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار  می
های  شود ، می توان گفت دوره تفاوت معناداری مشاهده می

آموزش الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی بر 
کیفیت کاری مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش 

کننده مزیت  ، نتیجه تحقیق بیان(8918عطایی، ) تأثیر دارد.
رقابتی افراد آموزش دیده )کیغیت سرمایه انسانی( هم در 
یادگیری و به کارگیری فناوری نوین است و هم موجب ایجاد 
تقاضای مؤثری برای محصوالت دیجیتالی می شوند. بنابراین 

 .[3]مهم است ITسرمایه انسانی نیز در توسعه 
 tسوم تحقیق نشان داد که  نتایج مربوط به بررسی سوال

( می باشد ، و فرض صفر رد می 24/81مشاهده شده برابر با )
درصد ، می  5% و آلفای 35شود به عبارتی با سطح اطمینان 

های آموزش الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و  توان گفت  دوره
بهینه منابع انسانی بر فرهنگ سازمانی مدیران حوزه ی ستادی 

، (8912ستمی، )رزقی ر وزارت آموزش و پرورش تأثیر دارد.
آوری اطالعاتی  پایگاه های اطالعاتی برگرفته از مفهوم فن

آوری اطالعات را در تسهیل فرایندهای  برگرفته از مفهوم فن
داند. او بیان می  پیچیده فرهنگ درون سازمانی سازمانی مؤثر می

دارد که این پایگاه های اطالعاتی با اتصال سازمان ها به 
نهند و دیدگاه های میان  زمانی را بنا میهای سا دیگر، شبکه هم

 کلی درك کنند های بلند مدت بدل می مدت مدیران را به دیدگاه

 انطباق میباشد کار محل در آنها رفتار بر تأثیرگذار و کارکنان

 بر عالوه یادآور می شود مدیران به یافته این اینرو ، از .دارد

 جداگانه صورت به الکترونیک آموزش بنیادی عوامل به که این

های مدیریت  دوره بر عوامل مجموعه تأثیر این به بنگرند،
 تحت کارکنان ذهنیت و نگرش یکپارچه و بهینه منابع انسانی،

 .[89]باشند داشته ای مبذول ویژه توجه الکترونیک نیز آموزش
 tنتایج مربوط به بررسی سوال چهارم تحقیق نشان داد که در 

شود ( می باشد ، و فرض صفر رد می27/9مشاهده شده برابر با )
درصد ، می توان  5% و آلفای 35به عبارتی با سطح اطمینان 

های آموزش الکترونیکی ،مدیریت یکپارچه و بهینه  گفت دوره
های آموزشی مدیران حوزه ی  منابع انسانی بر کاهش هزینه

 ستادی وزارت آموزش و پرورش تأثیر دارد.
همسو بودن نتایج تحقیق را با های تحقیق  بررسی پیشنه

تحقیقات گذشته نشان می دهد  از این گذشته بررسی دقیق 
نشان   های قبلی، مطالعات عمده به لحاظ کمک به تفسیر یافته

دادن کاربردهای مفید، تنگناها و نقاط ضعف موجود در ارتباط با 
باشد. لذا به  ای برخوردار می موضوع انتخابی، از اهمیت ویژه

الذکر، تحقیقات و مطالعات انجام  دستیابی به نکات فوق منظور
 شود: شده در ارتباط با موضوع انتخابی در زیر بحث می

و  بهینه منابع انسانی، معتفد است درتوسعه (8912علیمرادی، )
ها تحت تأثیر  های فناوری اطالعات در سازمان آموزش دوره

د در استفاده توان ها می های زیادی است که توجه به آن مؤلفه
اند از: زیرساخت  ها عبارت موفق از ان کامالً مؤثر باشد؛ این مؤلفه

افزار، برنامه جامع توسعه فناوری  افزار و نرم ارتباطی، سخت
اطالعات، منابع مالی، آموزش و توسعه نیروی انسانی، حمایت 

ها و ساختار  های مختلف مدیریتی و هماهنگی با برنامه بخش
های اساسی در استقرار فناوری اطالعات در  از گامسازمانی. یکی 

ها، ایجاد بسترهای الزم و آموزش نیروی انسانی است.  سازمان
ای که اگر فناوری اطالعات با آموزش کارکنان و سواد  به گونه

اطالعاتی، فناوری و دیجیتالی همراه نباشد کمتر با موفقیت 
 .[82]همراه خواهد بود

کننده مزیت رقابتی افراد  تحقیق بیان، نتیجه (8918عطایی، )
( هم در یادگیری و به کارگیری بهینه منابع انسانیآموزش دیده )

فناوری نوین و هم موجب ایجاد تقاضای مؤثری برای 
محصوالت دیجیتالی می شوند. بنابراین سرمایه انسانی نیز در 

 .[3]مهم است ITتوسعه 
برگرفته از مفهوم ، پایگاه های اطالعاتی (8912رزقی رستمی،)

آوری اطالعات را در  آوری اطالعاتی برگرفته از مفهوم فن فن
داند.  تسهیل فرایندهای پیچیده فرهنگ درون سازمانی مؤثر می

او بیان می دارد که این پایگاه های اطالعاتی با اتصال سازمان 
نهند و دیدگاه های  های سازمانی را بنا می دیگر، شبکه ها به هم

 کنند های بلند مدت بدل می مدیران را به دیدگاه میان مدت

 میباشد کار محل در آنها رفتار بر تأثیرگذار و کارکنان کلی درك

  [.89]دارد انطباق
 بنیادی عوامل به توجه با داشت اظهار باید درنتیجه گیری

های  تأثیر آموزش مدیران میتوانند الکترونیک، آموزش
 و مناسببر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی  یالکترونیک

 غیر صورت به چه و صورت ضمنی به چه را توانمندی و دانش

که  میکند تاکید تحقیق نتایج واقع، در .دهند ضمنی توسعه
 عوامل راهبردی با مرتبط تصمیم گیریهای به مدیران و کارکنان

بر مدیریت  الکترونیک آموزش سازی پیاده عوامل ویژه به
 از . باشند داشته ویژه توجهی یکپارچه و بهینه منابع انسانی

 اجرای و دانش مناسب کاربرد و تسهیم کسب، از برآیند طرفی

 نوآوریهای رشد زمینه برای الکترونیک، آموزش بنیادی عوامل

یقین  طور به کارکردی چنین در نتیجه و میگردد حاصل سازمان
  .بود دخواه سازمان باالی عملکرد
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 واژه نامه 

1. World Wide Web شبکه گسترده جهانی 

2. E-Learning آموزش الکترونیکی 

3. Multimedia چند رسانه ای 

4. Lee لی 

5. Singer سینگر 
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