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 چكيده
پژوهش  هدف ازست. برنامه ريزي نيروي انساني را بايد به عنوان يک ابزار كليدي مديريت براي دستيابي به نيروي متخصص و كارا دان

باشد. روش تحقيق،  حاضر، بررسي اثرات سيستم اطالعات منابع انساني بر مديريت بحران در شركت هاي دانش بنيان استان تهران مي
باشد، كه در زمان انجام  كليه كاركنان شركت هاي دانش بنيان استان تهران ميجامعه مورد تحقيق،  شامل  توصيفي از نوع پيمايشي و

دست آوردن نمونه موردنظر از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده شده است. حجم نمونه براي انجام  براي به. نفر بوده است 7500ق تحقي
باشد. براي گردآوري داده ها ازپرسشنامه استفاده شده است. از   نفر از كاركنان شركت هاي دانش بنيان استان تهران مي 366تحقيق تعداد 

 باتوجه به تجزيه وباشد.  % مي97پرسشنامه برگشت داده شد كه نرخ بازگشت پرسشنامه ها  354نامه توزيع شده تعداد پرسش 366تعداد 

استنباطي )ضريب همبستگي كندال، و آزمون فريدمن( نتايج نشان مي دهد سيستم اطالعات منابع  تحليل داده ها از طريق آمار توصيفي و
 -5بهبود بحران هاو -4مهار ويراني بحران ها  -3آمادگي و پيشگيري بحران ها. -2الئم بحران ها شناسايي يا ردگيري ع -1انساني بر

يادگيري از بحران هادرشركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثيرمعنادار دارد.در نهايت فرضيه اصلي اين تحقيق مبني بر اثرگذاري 
درصد مورد تأئيد قرار  99هاي دانش بنيان استان تهران، در سطح اطمينان  سيستم اطالعات منابع انساني بر مديريت بحران در شركت

 گرفت. 
 كليد واژه ها:

، مهار 5 ، آمادگي و پيشگيري 4، شناسائي يا ردگيري عالئم 3، مدل مديريت بحران ميتروف 2، مديريت بحران  1سيستم اطالعات منابع انساني
 .8، يادگيري7،  بهبود6ويراني

 

 
 . مقدمه1
نامه ريزي نيروي انساني را بايد به عنوان يک ابزار كليدي مديريت براي دستيابي به نيروي متخصص و كارا دانست. يک بر

برنامه ريزي نيروي انساني كارآمد با قدرت پيش بيني و آينده نگري توانايي جذب بهترين منابع انساني و نگهداري و بهسازي 
ريزي نيروي انساني را بايـــد يکي از اولويتهاي مهم براي مديران آينده ساز دانست. با درحقيقت برنامه  منابع موجود را دارد.

توجه به اينکه هر برنامه اي نياز به اطالعات دارد و اطالعات نيز يکي از سرمايه هاي سازمان و عامل قدرت در آن است، 

                                                 
 
2 Crisis Management 
3 Mitroff Crisis Management Model 
4 Signal detection 
5 Preparation and prevention 
6 Containment and damage control 
7 Business recovery 
8 Learning 
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ن خواهد بود كه اثرات سيستم اطالعات منابع موجوديت يک سيستم اطالعاتي را ضروري مي سازد. اين تحقيق به دنبال آ
  بررسي نمايد. انساني را بر مديريت بحران در شركت هاي دانش بنيان استان تهران

 . مباني نظري و پيشينه تحقيق2
ها را در  عنوان شريک راهبردي سازمان ها تحت فشار فزاينده قرار دارند تا سازمان . امروزه مديران منابع انساني به

(. اما وظيفه اصلي 1998، 73سازي، تجديد ساختار، و رقابت جهاني ياري دهند )استون، ص هاي كوچک اروئي با چالشروي
دهد. اتخاذ تدابيري  مديريت منابع انساني رسيدگي به امور مربوط به كاركناني است كه وقت زيادي را به خود اختصاص مي

رل آنها، طراحي صحيح مشاغل براي جلوگيري از اتالف وقت كاركنان، ظاهر موجه و كنت هاي به براي كاهش غيبت و مرخصي
و فراهم آوردن عوامل خشنودي و رضايت كاركنان، يافتن و استخدام فرد شايسته براي هر شغلي و   جلوگيري از ترک سازمان

يک سيستم بهداشت و  در هر سطحي، آموزش مهارت هاي الزم به آنها، طراحي سيستمي براي پرداخت حقوق و مزايا، طراحي
ها يا افزايش  تواند با كاهش هزينه هائي از اقدامات مسئوالن منابع انساني است كه مي ايمني مؤثر و نظارت دقيق بر آن نمونه

دهد ميانگين زماني  (. نتايج تحقيقات نشان مي7، ص1390توليد و كارآئي، به سودبخشي بيشتر سازمان كمک كند )سعادت، 
دهند در حدود بيست و پنج درصد از كل كار آنها را تشکيل  پرستان به مسائل نيروي انساني اختصاص ميكه مديران و سر

هاي مدرن، اثرات اقتصاد و  (. امروزه عوامل مختلفي همچون ارتقاء سطح دانش، توليد فناوري169، ص1989دهد )فالمر،  مي
ي سازمان، سرعت بسيار زياد تغييرات و ...، همگي باعث پيچيدگي المللي، فشارهاي ناشي از عوامل دروني و محيط بازرگاني بين

گيري كنند و اتخاذ  وظايف مديران شده است. در چنين شرايطي فقط مديراني موفق خواهند بود كه بتوانند به موقع تصميم
قع در دسترس مدير باشد، و چنانچه اطالعات مورد نياز به مو تصميم صحيح مستلزم دسترسي به اطالعات صحيح و دقيق مي

 قرار نگيرد در كار خود موفق نخواهد بود.

 سيستم اطالعات منابع انساني 1.2
گيري  سيستم اطالعات منابع انساني عبارت است از استفاده از روش منظم و سازمان يافته براي كسب اطالعاتي كه تصميم

هاي  شود و انسان آنجا كه سازمان به دست انسان اداره مي پذير مي سازد. از عقالني درباره منابع انساني را در سازمان امکان
تواند فقط به يک حوزه  شاغل در سراسر سازمان موضوع اصلي مديريت منابع انساني هستند، مسائل نيروي انساني نمي

در  تخصصي محدود گردد. در نتيجه تصميمات و عملکرد مديران و متخصصان منابع انساني، در كليه سطوح و به تبع آن
 (.1، ص1390گذارد )سعادت،  عملکرد سازمان تأثير مي

تواند با ارزش يا بدون ارزش باشد. ارزش اطالعات كه در برخي متون از آن  كنند مي هاي اطالعاتي ارائه مي اطالعاتي كه سيستم
به طور كلي اطالعات با ارزش تواند مورد بررسي قرار گيرد، ولي  شود از جنبه هاي مختلفي مي با عنوان كيفيت اطالعات ياد مي

موقع بودن، و كافي بودن را داشته باشد. مطلب باال به اين  اطالعاتي است كه داراي چهار ويژگي صحيح بودن، مرتبط بودن، به
 يابد.اما اگر همين اطالعات معني است كه اگر مديران اطالعات مناسبي دريافت نمايند توان آنان در انجام وظايفشان افزايش مي

صورت پراكنده، بيش از اندازه مورد نياز و يا غير مرتبط دريافت شود، به دليل عدم قابليت جذب و استفاده از آن، مديران  به
دست آمده  (. در نتيجه ميزان كيفيت يا ارزش اطالعات به93، ص1383سازمان را دچار سردرگمي خواهد كرد )اخوان صراف، 

ري براي ارزيابي توانائي سيستم در ارضاي نيازهاي اطالعاتي مختلف مديران درنظر گرفت از سيستم را مي توان به عنوان معيا
 (.59، ص2000)الودن و الودن، 

 مديريت بحران 2.2
بيني منظم و كسب آمادگي براي رويارويي با آن دسته از مسائل داخلي و خارجي  مديريت بحران بر ضرورت پيشاز طرف ديگر 

كنند. مديريت بحران به منزله يک رشته علمي،  دي شهرت، سودآوري و يا حيات سازمان را تهديد ميتاكيد دارد كه به طور ج
شود)ميتروف و  طور خاص به مباحث كنترل استراتژيک مرتبط مي گيرد و به به طور كلي در حوزه مديريت استراتژيک قرار مي

 (.60،ص1978همکاران، 



 

 

 

ز وضعيت تعادل عمومي رابطه سازمان با محيط يا تعريفي از خصوصيت محيطي باشد تواند به معناي انحراف ا مفهوم بحران مي 
كه سازمان مجبور است به صورت مستمر از آن آگاهي داشته باشد. در هر يک از اين دو نگرش، انجام مسائل بحران در يک 

 .(64،ص1993ديدگاه مديريت استراتژيک به بهترين وجه قابل درک است )بوس،
كند و از  اي با احتمال وقوع كم و تاثيرگذاري زياد است كه قابليت اجرايي سازمان را تهديد مي ازماني پديدهيک بحران س

مشخصه آن مبهم بودن عامل، مبهم بودن تاثيرات و وسايل حل آن است و تصميمات مربوط به آن بايد به سرعت اتخاذ شود. 
اي  اي دارند كه مشکالت و معضالت بالقوه و اغلب آنها عالئم هشدار دهنده كنند به هر جهت، بحرانها به صورت ناگهاني بروز نمي

كنند كه  ( پيشنهاد مي1996شناختي دارد، گون زالز ـ هيرو و پرات ) دهند. بحران شباهت جالبي با يک مدل زيست را نشان مي
كند. در زبان چيني واژه  مرگ را طي ميتواند شبيه به مکانيسمي باشد كه مراحل تولد، رشد، بلوغ و افول يا  يک بحران مي

دهد. اين لغت اساس و شالوده مديريت بحران را آشکار  معادل واژه بحران است كه معناي خطر و فرصت را مي «1ويجي»
تواند يا پيشگيري شود يا اثرات آن  كند يعني: وقتي اداره كردن به درستي صورت گيرد يک خطر به عنوان يک بحران مي مي

هايي از موفقيت را در خود دارد، همان طور كه  يابد و يا حتي تبديل به يک فرصت شود. اغلب هر بحران دانه كاهش مي
 (.4-5، ص ص2001تواند در خود داشته باشد)وي و شيان،  هاي شکست را نيز مي ريشه

تفاده خواهد شد. تيري و هاي مختلفي وجود دارد كه در تحقيق حاضر از مدل تيري و ميتروف اس براي مديريت بحران مدل
كنند كه مديريت اثربخش بحران سازماني، جدا از نوع بحران، شامل اداره كردن پنج مرحله مشخص است كه  ميتروف اظهار مي

( يادگيري. اين 5( بهبود، )4( مهار ويراني، )3( آمادگي و پيشگيري، )2( شناسايي يا ردگيري عالئم، )1كنند: ) بحرانها طي مي
پايان مي پذيرد و سپس  ناسايي يا ردگيري عالئم بحران شروع مي شود وسپس با فرايند يادگيري از مرحله بهبود بهمدل با ش

 .طور ادامه مي يابد گردد و اين چرخه همين نتايج يادگيري به مرحله اول برمي
 پيشينه تحقيق  3.2

 بال داشته اند:در اين راستا تحقيقات مهمي انجام يافته ونتايج قابل توجه اي به دن
ارائه مدل مديريت بحران با تمركز بر نظام مديريت منابع انساني »( در تحقيقي با عنوان 1391اكبر احمدي،  و همکاران ) علي

هاي كليدي در زمينه  مديريت بحران، به عنوان يکي از فعاليت ، اينگونه بيان مي دارند كه«براي بيمارستان هاي شهر تهران
ک، از اهميت بخصوصي برخوردار است.يکي از ملزومات اصلي در زمينه مديريت بحران، سطح باالي ميزان مديريت استراتژي

آمادگي و توانمندي نيروي انساني مديريت بحران است. مشخص گرديد كه نيروي انساني، نقشي حياتي در مراحل پيشگيري، 
به عالوه، عوامل فرهنگي مانند روحيه كارتيمي، غلبه  .ردايجاد شوک، وخامت، مزمن شدن، مهار و يادگيري ناشي از بحران دا

بر ترس، تخصص محوري، ايثارگري، اجتناب از شايعه، گرايش به فناوريهاي نوين و فرهنگ غالب و پيشرو در فرآيند مديريت 
 .انساني تأثير زيادي بر فرآيند مديريت بحران دارند

بررسي توان پاسخگوئي سيستم اطالعات منابع »اسي ارشد خود با عنوان ( در پايان نامه كارشن1383محمد جواد اسماعيلي )
هاي نسوز آذر، به بررسي اين فرضيه اصلي پرداخته است كه سيستم اطالعات منابع  ، مطالعه موردي شركت فرآورده«انساني

 شود. هاي نسوز آذر، موجب دستيابي مديران به اطالعات با ارزش مي انساني موجود در شركت فرآورده

با عنوان كاربرد سيستم هاي اطالعاتي منابع انساني اشاره نموده  134(در مقاله اي در مجليه تدبير شماره 1382عليرضا كياني )
 سازي است كه مي توانند بحران ها را مديريت نمايند. است كه يکي از اين كاربردها، تربيت مديران آينده

به  1382سال  4عاتي در مديريت بحران كه در نشريه فرهنگ مديريت شماره در مقاله اي با عنوان نقش سيستم هاي اطال
چاپ رسيده است آقاي سيد محمد محمودي اينگونه نتيجه گيري كرده است كه سيستم هاي اطالعاتي كه در واقع 
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باشند، نقش بسيار  ها ميهاي استراتژيک در هنگام مقابله با بحران  حل ها و راه ترين منبع تأمين كننده اطالعات، تحليل حياتي
 ها و بحران ها دارند. بيني، پيشگيري و مهار ريسک سرنوشت سازي در پيش
كه در مجله فرهنگ « هاي اطالعاتي در مديريت بحران نقش سيستم»اي با عنوان  ( در مقاله1382سيد محمد محمودي)

ها و تغييرات شديد و گسترده  امروز بروز ناپايداري هاي مهم جهان دارد كه؛ يکي از ويژگي مديريت به چاپ رسيده است بيان مي
باشد. در عصر انفجار اطالعات، با افزايش روزافزون نيازها، انتظارات،  هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اداري مي در نظام

التهاب و  محيطي و تکنولوژيکي، به يکباره جوامع بشري دچار نوعي تزلزل، سردرگمي،-اطالعات و تحوالت مختلف زيست
هاي اطالعاتي كه در  هاي مخاطره انگيز در اين جوامع است. سيستم پيچيدگي خاصي شدند كه پيامد آن بروز رويدادها و بجران

باشند نقش  ها مي هاي استراتژيک در هنگام مقابله با بحران حل ها و راه كننده اطالعات، تحليل ترين منبع تأمين واقع حياتي
ها دارند.ساير تحقيقاتي كه در رابطه با مديريت بحران   ها و بحران ر پيش بيني، پيشگيري و مهار ريسکبسيار سرنوشت سازي د

 توان به شرح جدول زير خالصه كرد:  و سيستم هاي اطالعاتي صورت پذيرفته، مؤلفه هاي آنها را مي
 (14،ص1391ي قلي زاده، هاي اطالعات)پويا : خالصه مطالعات انجام شده در مديريت بحران و سيستم1جدول 
 منابع مؤلفه

 2004باتمن و اسنل،  شدت بحران

 2007كومبوس،  ريزي براي بحران برنامه

 1383و پناهي،  1382عراقي زاده،  تيم سازي

 2004سينگ، – 2008تيم و همکاران، -2009امي كيتس، -2009مودهو و همکاران،  مديريت اطالعات

 2006هاري و همکاران،  -2007كومبوس،  منابع مديريت بحران

 2006هاري و همکاران،  -2004باتمن و اسنل،  -2007كومبوس،  آموزش منابع انساني

 2008تيم و همکاران،  تصميم گيري

-1383جاللي و همکاران،  -1381فتحي  -1388زابلي و همکاران،  -1380نيکپور و همکاران،  نگرش نيروي انساني و مديريت بحران
 1386رضائيان،  -1381روديني  -1388زرافشاني،  -1380حيدري،

 1382ميرسپاسي، -2004باتمن و اسنل،  عوامل فرهنگي

 توسعه فرضيه ها ومدل تحقيق 4.2
هاي مختلفي وجود دارد كه در تحقيق حاضر از مدل تيري و  براي مديريت بحران مدلبا توجه به مباحث مطروحه فوق، 

كنند كه مديريت اثربخش بحران  نطوري پيش تر شرح داده شد تيري و ميتروف اظهار ميميتروف استفاده شده است.  هما
( شناسايي يا ردگيري 1كنند: ) سازماني، جدا از نوع بحران، شامل اداره كردن پنج مرحله مشخص است كه بحرانها طي مي

مدل با شناسايي يا ردگيري عالئم بحران شروع  ( يادگيري. اين5( بهبود، )4( مهار ويراني، )3( آمادگي و پيشگيري، )2عالئم، )
گردد و اين  پايان مي پذيرد و سپس نتايج يادگيري به مرحله اول برمي مي شود وسپس با فرايند يادگيري از مرحله بهبود به

 . مدل مفهومي اين تحقيق به شرح زير مي باشد:طور ادامه مي يابد چرخه همين
 ق: مدل مفهومي تحقي1نمودار شماره 

 
 

 

 
 
 
 

سيستم   مديريت بحران
اطالعات منابع 

انساني

 صحيح بودن

 مرتبط بودن

 به موقع بودن

 كافي بودن

 ردگيري عالئم

 آمادگي و پيشگيري

 ار ويرانيمه

 بهبود

 يادگيري



 

 

 

 براين اساس فرضيه هاي اين تحقيق بدين ترتيب هستند:
 سيستم اطالعات منابع انساني بر مديريت بحران در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير معنا دار دارد.فرضيه اصلي: 

 فرضيه هاي فرعي: 
الئم بحران ها در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير معنا دار سيستم اطالعات منابع انساني بر شناسايي يا ردگيري ع .1

 دارد.
 سيستم اطالعات منابع انساني بر آمادگي و پيشگيري بحران ها در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير معنا دار دارد. .2
 استان تهران تاثير معنا دار دارد.سيستم اطالعات منابع انساني بر مهار ويراني بحران ها در شركت هاي دانش بنيان  .3
 سيستم اطالعات منابع انساني بر بهبود بحران ها در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير معنا دار دارد. .4
 سيستم اطالعات منابع انساني بر يادگيري از بحران ها در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير معنا دار دارد. .5

 روش شناسي تحقيق .3

باتوجه به اينکه در اين پژوهش هدف، شناسائي اثرات سيستم هاي اطالعات منابع انساني بر مديريت بحران در شركت هاي 
در تحقيق پيمايشي پژوهشگر براي كشف »باشد. روش تحقيق توصيفي ازنوع پيمايشي است.  دانش بنيان استان تهران مي
(. در اين پژوهش از 1370سليمي، «)كند ظر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده ميهاي افراد مورد ن عقايد، افکار، ادراكات و ترجيح
باشد، كه  جامعه آماري در پژوهش حاضر كليه كاركنان شركت هاي دانش بنيان استان تهران ميپرسشنامه استفاده شده است.

ي استفاده گرديده، پرسشنامه به در اين تحقيق چون از شيوه توصيفي ـ پيمايش.نفر بوده است 7500در زمان انجام تحقيق 
ها بوده است. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته با شصت سئوال بسته پاسخ است  آوري داده عنوان ابزار مناسب جمع

  برآورد گرديد. 84/0كه بر اساس طيف پنج درجه اي ليکرت طرح شده است كه اعتبار آن براساس ضريب آلفاي كرونباخ 

 

 اده ها،آزمون فرضيه ها ويافته هاي تحقيق. تحليل د4

صورت  SPSSهاي اين پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و از طريق استفاده از نرم افزار  تجزيه و تحليل داده
 پذيرفته است. در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي كندال، و آزمون فريدمن استفاده گرديده است.

 يفرضيه هاي فرع 1.4
سيستم اطالعات منابع انساني بر شناسايي يا ردگيري عالئم بحران ها در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير  -1

 معنادار دارد.
مورد بررسي قرار گرفته است. همانگونه كه مشاهده  1با استفاده از آزمون همبستگي كندال اين رابطه در جدول 

درصد  99مثبت و در سطح اطمينان  العات منابع انساني با شناسائي يا ردگيري عالئمهاي سيستم اط ويژگيي  شود،رابطه مي
 3/68درصد و مثبت، با ويژگي مرتبط بودن، مثبت  9/75 مرحله شناسائي يا ردگيري با صحت اطالعاتي  معنادار است. رابطه
باشد. مالحظه مي شود كه  درصد مي 8/59درصد، با مؤلفه كافي بودن، مثبت  7/58موقع بودن، مثبت  درصد، با مؤلفه به

 بيشترين رابطه را با صحت اطالعات، و كمترين رابطه را با به موقع بودن دارد. مرحله شناسائي يا ردگيري عالئم
 با شناسائي يا ردگيري عالئم در مديريت بحران ويژگي هاي سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 1جدول )

ري عالئممرحله شناسائي يا ردگي 

ضريب همبستگي كندال
صحيح بودن

**759/0 ضريب هبستگي
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

**683/0 ضريب هبستگيمرتبط بودن
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه



 

 

 

 352 تعداد نمونه

موقع بودن به
**587/0 ضريب هبستگي

 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 كافي بودن

**598/0 ضريب هبستگي
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **

( 2پردازيم. با استفاده از جدول ) با شناسائي يا ردگيري عالئم مي سيستم اطالعات منابع انسانيي  حال به بررسي رابطه
 باشد.               درصد مي 8/70درصد معنادار و به ميزان مثبت  1گردد كه اين رابطه در سطح خطاي  مشخص مي

 با شناسائي يا ردگيري عالئم سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 2جدول )
 مرحله شناسائي يا ردگيري عالئم   

 ضريب همبستگي كندال

 سيستم اطالعات منابع انساني

**708/0 يب هبستگيضر
 

 000/0 آزمون معني داري دوطرفه 

 352 تعداد نمونه 

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **
 سيستم اطالعات منابع انساني بر آمادگي و پيشگيري بحران ها در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير معنادار دارد. -2

مورد بررسي قرار گرفته است. همانگونه كه مشاهده  3ل اين رابطه در جدول با استفاده از آزمون همبستگي كندا
آمادگي و پيشگيري بحران ها مثبت و در سطح اطمينان هاي سيستم اطالعات منابع انساني با مرحله  ويژگيي  شود،رابطه مي
درصد و مثبت، با ويژگي مرتبط  4/69 با صحت اطالعات آمادگي و پيشگيري بحران هامرحله ي  درصد معنادار است. رابطه 99

باشد. مالحظه  درصد مي 8/72درصد، با مؤلفه كافي بودن، مثبت  9/66موقع بودن، مثبت  درصد، با مؤلفه به 9/74بودن، مثبت 
آمادگي و پيشگيري بحران ها بيشترين رابطه را با مرتبط بودن اطالعات، و كمترين رابطه را با به موقع مرحله مي شود كه 

 بودن دارد.       
 با آمادگي و پيشگيري بحران ها ويژگي هاي سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 3جدول )

آمادگي و پيشگيري بحران ها 

ضريب همبستگي كندال

صحيح بودن
**694/0  ضريب هبستگي

 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

مرتبط بودن
**749/0 ضريب هبستگي

 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

موقع بودن به
**669/0  ضريب هبستگي

 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 كافي بودن

**728/0  ضريب هبستگي
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 معنادار است.درصد  1همبستگي در سطح    **



 

 

 

ها، به بررسي رابطه  با مرحله آمادگي و پيشگيري بحران هاي سيستم اطالعات منابع انساني ويژگيبا مشخص شدن رابطه ي 
( مشخص مي گردد 4پردازيم . با استفاده از جدول ) ها مي سيستم اطالعات منابع انساني با مرحله آمادگي و پيشگيري بحران

 باشد. درصد مي 9/76درصد معنادار و به ميزان مثبت  1 كه اين رابطه در سطح خطاي
 ها با آمادگي و پيشگيري بحران سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 4جدول )

 آمادگي و پيشگيري بحران ها   

 ضريب همبستگي كندال

 سيستم اطالعات منابع انساني

**769/0 ضريب هبستگي
 

 000/0 آزمون معني داري دوطرفه 

 352 داد نمونهتع 

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **

 سيستم اطالعات منابع انساني بر مهار ويراني بحران ها در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير معنادار دارد. -3
مشاهده  مورد بررسي قرار گرفته است. همانگونه كه 5با استفاده از آزمون همبستگي كندال اين رابطه در جدول 

درصد  99مثبت و در سطح اطمينان  هاي سيستم اطالعات منابع انساني با مهار ويراني بحران ها ويژگيي  شود،رابطه مي
 4/60درصد و مثبت، با ويژگي مرتبط بودن، مثبت  4/69 مرحله مهار ويراني بحران ها با صحت اطالعاتي  معنادار است. رابطه
باشد. مالحظه مي شود كه  درصد مي 9/64درصد، با مؤلفه كافي بودن، مثبت  1/62ثبت موقع بودن، م درصد، با مؤلفه به
 بيشترين رابطه را با صحت اطالعات، و كمترين رابطه را مرتبط بودن اطالعات دارد. مرحله مهار ويراني

 با مهار ويراني بحران ها ويژگي هاي سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 5جدول )
اني بحران هامهار وير 

ضريب همبستگي كندال

 صحيح بودن

**694/0  ضريب هبستگي
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 مرتبط بودن

**604/0  ضريب هبستگي
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

موقع بودن به
**621/0  ضريب هبستگي

 

 000/0وطرفهآزمون معني داري د

 352 تعداد نمونه

 كافي بودن

**649/0  ضريب هبستگي
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **

 ها با مهار ويراني بحران سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 6جدول )

 مهار ويراني بحران ها   

 ستگي كندالضريب همب

 سيستم اطالعات منابع انساني

**698/0 ضريب هبستگي
 

 000/0 آزمون معني داري دوطرفه 

 352 تعداد نمونه 

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **
ميزان ها مستقيم و به  با مهار ويراني بحران سيستم اطالعات منابع انسانيمشاهده مي شود، رابطه  6همانگونه كه از جدول 

 درصد معنادار است. 1درصد است. اين رابطه در سطح خطاي  8/69



 

 

 

 سيستم اطالعات منابع انساني بر بهبود بحران ها در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير معنادار دارد. -4
كه مشاهده مورد بررسي قرار گرفته است. همانگونه  7با استفاده از آزمون همبستگي كندال اين رابطه در جدول 

درصد معنادار است.  99مثبت و در سطح اطمينان هاي سيستم اطالعات منابع انساني با مرحله بهبود  ويژگيي  شود،رابطه مي
موقع  درصد، با مؤلفه به 1/61درصد و مثبت، با ويژگي مرتبط بودن، مثبت  1/72 مرحله بهبود با صحت اطالعاتي  رابطه

بيشترين رابطه را  مرحله بهبودباشد.مالحظه مي شود كه  درصد مي 5/67ه كافي بودن، مثبت درصد، با مؤلف 8/60بودن، مثبت 
 با صحت اطالعات، و كمترين رابطه را با به موقع بودن دارد.

 با بهبود بحران ها ويژگي هاي سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 7جدول )
بهبود بحران ها 

ضريب همبستگي كندال

صحيح بودن
**721/0  ريب هبستگيض

 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

مرتبط بودن
**611/0  ضريب هبستگي

 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

موقع بودن به
**608/0  ضريب هبستگي

 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 كافي بودن

**675/0  ريب هبستگيض
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **

 ها با بهبود بحران سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 8جدول )

 بهبود بحران ها   

 ضريب همبستگي كندال

 سيستم اطالعات منابع انساني

**711/0 ضريب هبستگي
 

 000/0 آزمون معني داري دوطرفه 

 352 تعداد نمونه 

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **
درصد  1/71با مرحله بهبود مستقيم و به ميزان سيستم اطالعات منابع انسانيمشاهده مي شود، رابطه  8همانگونه كه از جدول 

 درصد معنادار است. 1است. اين رابطه در سطح خطاي 
 سيستم اطالعات منابع انساني بر يادگيري از بحران ها در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير معنادار دارد.. -5

مورد بررسي قرار گرفته است. همانگونه كه مشاهده  9با استفاده از آزمون همبستگي كندال اين رابطه در جدول 
درصد معنادار  99مثبت و در سطح اطمينان  ي با مرحله يادگيريهاي سيستم اطالعات منابع انسان ويژگيي  شود،رابطه مي

درصد، با مؤلفه  3/55درصد و مثبت، با ويژگي مرتبط بودن، مثبت  3/72 مرحله يادگيري با صحت اطالعاتي  است. رابطه
 حله يادگيريمرباشد. مالحظه مي شود كه  درصد مي 7/66درصد، با مؤلفه كافي بودن، مثبت  5/71موقع بودن، مثبت  به

 بيشترين رابطه را با صحت اطالعات، و كمترين رابطه را با مرتبط بودن دارد.
 با يادگيري از بحران ها ويژگي هاي سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 9جدول )

يادگيري از بحران ها 

**723/0  ضريب هبستگيصحيح بودنضريب همبستگي كندال
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه



 

 

 

 352 تعداد نمونه

مرتبط بودن
**553/0  ضريب هبستگي

 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

موقع بودن به
**715/0  ضريب هبستگي

 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 كافي بودن

**667/0  ضريب هبستگي
 

 000/0آزمون معني داري دوطرفه

 352 تعداد نمونه

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **

 يادگيري از بحران هابا  سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 10جدول )

 يادگيري از بحران ها   

 ضريب همبستگي كندال

 سيستم اطالعات منابع انساني

**714/0 ضريب هبستگي
 

 000/0 آزمون معني داري دوطرفه 

 352 تعداد نمونه 

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **
مستقيم و به  ها سيستم اطالعات منابع انساني با مرحله يادگيري از بحران( مشاهده مي شود، رابطه 10همانگونه كه از جدول )

 درصد معنادار است. 1درصد است. اين رابطه در سطح خطاي  4/71ميزان 
تم اطالعات منابع انساني بر مديريت بحران در شركت هاي دانش بنيان استان تهران تاثير فرضيه اصلي: سيس 2.4

 معنادار دارد.
هاي سيستم اطالعات منابع انساني بر مراحل مديريت بحران، به بررسي جامع سيستم  يک تأثير ويژگي بعد از بررسي يک به

اي مثبت با  ( سيستم اطالعات منابع انساني رابطه11وجه به جدول )پردازيم. با ت اطالعات منابع انساني بر مديريت بحران مي
عبارتي ديگر،   باشد. به درصد معنادار مي 1باشد كه در سطح خطاي  درصد مي 8/82مديريت بحران دارد. اين رابطه به ميزان 

گردد و بالعکس.  يريت بحران ميباعث ارتقاي مد بنيان استان تهران هاي دانش ارتقاي سيستم اطالعات منابع انساني در شركت
بنابراين وجود ارتباط ميان اين دو متغير يعني سيستم اطالعات منابع انساني و مديريت بحران به عنوان فرضيه اصلي پذيرفته 

 شود. مي
 با مديريت بحران سيستم اطالعات منابع انساني(: رابطه 11جدول )

 مديريت بحران   

 ضريب همبستگي كندال

 عات منابع انسانيسيستم اطال

**828/0 ضريب هبستگي
 

 000/0 آزمون معني داري دوطرفه 

 352 تعداد نمونه 

 درصد معنادار است. 1همبستگي در سطح    **

 .بحث، نتيجه گيري وپيشنهادها5



 

 

 

م بيشترين اثرگذاري سيست بندي ميزان اثرگذاري سيستم اطالعات منابع انساني بر مراحل مديريت بحران : رتبه
اطالعات منابع انساني بر كدام يک از مراحل مديريت بحران )بر اساس مدل ميتروف( است؟ براي بررسي اين سئوال از آزمون 

 استفاده شده است. فرض صفري كه آزمون فريدمن به دنبال آن است عبارت است از: 1«فريدمن»
.  H1دست كم توزيع دو تيمار يکسان نيست : رت است: و فرضيه مخالف آن به اين صو H0تيمار مشابه است :  kتوزيع احتمال 

بيشترين تأثير سيستم اطالعات منابع عوامل،   (، مشخص است كه با توجه به ميانگين رتبه13( و )12با توجه به جداول )
ه يادگيري با رتبه مراحل شناسائي يا ردگيري عالئم و نيز مرحلبه ترتيب  . بعد از مرحله بهبودانساني بر مرحله بهبود بوده است

بيشترين تأثير را  83/2مرحله مهار ويراني با رتبه ميانگين ، و 90/2مرحله آمادگي و پيشگيري با رتبه ميانگين ، 98/2ميانگين 
 .اند از سيستم اطالعات منابع انساني پذيرفته

 هاي عوامل ( : رتبه13جدول )
 رتبه ميانگين 

 98/2 شناسايي يا ردگيري عالئم

 90/2 و پيشگيري آمادگي

 83/2 مهار ويراني

 31/3 بهبود

 98/2 يادگيري

 هاي آزمون فريدمن ( : آماره14جدول )

 352 تعداد

 215/23 كاي مربع

 4 درجه آزادي

 000/0 سطح معناداري

جگانه مديريت با توجه به نتايج حاصل از آزمون فريدمن ، تأثيرگذاري سيستم اطالعات منابع انساني بر هر يک از مراحل پن
، اين مهار ويراني -5آمادگي و پيشگيري -4يادگيري -3شناسائي يا ردگيري عالئم -2بهبود -1بحران كه به اين ترتيب است:

گيرندگان سازمان با تأكيد بر ابعادي كه داراي  ها باشد و تصميم مبنائي براي تعيين تقدم و تأخر برنامهتواند  بندي مي اولويت
ستند از منابع سازمان با اثربخشي بيشتري استفاده كنند. بر همين مبنا، پيشنهادهاي تحقيق از اين اولويت باالتري ه

 بندي تبعيت مي كند. اولويت

ها بر رفع آسيب ناشي از بحران  براي بهبود بحرانبا توجه به نتيجه گيري از فرضيه فرعي چهارم ، پيشنهاد مي گردد:  –1
 د اطالعاتي صحيح، كافي، مرتبط، و به موقع به ويژه در زمينه منابع انساني است.تمركز شود. اين امر مستلزم وجو

در سيستم ارزيابي عملکرد كاركنان از رويکردهاي نوين ارزيابي عملکرد گردد : الف با توجه به فرضيه فرعي اول پيشنهاد مي-2
كه بخشي از سيستم اطالعات منابع انساني تجزيه و تحليل مشاغل -بگيري شود.  درجه بهره 360همچون ارزيابي عملکرد 

صورت  هاي شاغل( به است به طور جدي و مرتب مورد بازنگري قرار گيرد و از اين طريق الزامات شغلي )شرح شغل و ويژگي
 كه به عنوان بخشي از وظيفه سيستم اطالعات منابع انساني، مشاغل سازمان به طور مرتب پايش -كامالً به روز نگاشته شود.ج
توانند در تحقق اهداف سازمان نقش داشته باشند از فهرست مشاغل سازمان حذف شوند و در عوض  شود و آنهائي كه ديگر نمي

 باشد. مشاغلي ايجاد گردند كه مورد نياز سازمان مي
هاي  تجربه با بکارگيري سيستم هاي مديريت دانش، به ثبت و ضبط-الفگردد:  با توجه به فرضيه فرعي پنجم پيشنهاد مي -3

تواند منجر به تشکيل حافظه سازماني  سازماني اقدام شود و اين تجربه ها در كل سازمان به اشتراک گذارده شود. اين امر مي

                                                 
1
 Friedman 



 

 

 

هاي  مبتني بر تجزيه و تحليل مشاغل و تدوين شرح شغل و ويژگي-گشا خواهد بود. ب گردد كه در مواقع بروز بحران بسيار راه
هاي آموزشي نيازسنجي نشده  هاي آموزشي متناسب با نيازهاي هر كارمند اقدام گردد و از برگزاري دوره شاغل، به ارائه دوره

 اجتناب گردد.
سيستم اطالعات منابع انساني قبل از استخدام افراد و حتي در طول -الف گردد:  با توجه به فرضيه فرعي دوم پيشنهاد مي -4

صيت و روانشناختي را به عمل آورد تا براي پرورش مديران بحران از كساني استفاده هاي شخ دوره كاري كاركنان از آنها آزمون
هاي جديد در زمينه ثبت ورود و خروج اعضا، و ارائه  كارگيري تکنولوژي سازمان با به -شود كه از صفات الزم برخوردارند. ب

 حران ها كمک نمايد.به آمادگي و پيشگيري از ب RFIDهاي  هاي دقيق آماري، همچون سيستم گزارش

هاي راهبردي و  بنيان با تدوين طرح هاي دانش ها و شركت سازمان -گردد: الف با توجه به فرضيه فرعي سوم پيشنهاد مي -5
 -انداز و اهداف خود، برآورد دقيقي از نيازهاي آتي خود به نيروي انساني را مشخص سازند. ب مشخص ساختن رسالت، چشم

هائي از كاركنان كه براي انجام امور فعلي مورد نيازشان است بسنده نکرده  صرفاً به ثبت و ضبط مهارتهاي دانش بنيان  شركت
هائي كه ممکن است حتي در شرايط فعلي كاربردي  هاي آنها اعم از مهارت اي براي همه كاركنان، كليه مهارت و با ايجاد پرونده

 ها مؤثر واقع شود. تواند در مهار ويراني حاصل از بحران كار مي نداشته باشند را جستجو و آنها را ثبت نمايند. اين
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Abstract 
Human resources planning is an important and critical tool for achieve management to efficient and 

expertise forces. The present research aims at investigating the effects of human resources information 

system on crisis management in the knowledge-based companies of Tehran Province. This is a 

descriptive – survey research and the studied population include all the 7500 knowledge-based 

company staff in Tehran Province during the research. Stratified method was used in this research too 

in order to obtain the sample in a way that after having determined the ratio of population members 

(the number of staff in knowledge-based companies in each Science and Technology Park and the 

development center of technology units), the percentage of each city compared to the overall 

population is calculated and the sample is randomly selected with the same ratio. The size of the 

sample is 366 knowledge-based company staff in Tehran Province. 354 of the 366 distributed 

questionnaires were returned. The return rate is 97 %.. Descriptive and inferential statistics (Kendall 

correlation coefficient and Friedman test) were used for data analysis. Results show that: 

1. Human resources information system affects crisis signal detection.  

2. Human resources information system affects crisis preparation and prevention.  

3. Human resources information system affects crisis containment and control.  

4. Human resources information system affects recovery from crises.  

5. Human resources information system affects learning from crisis. 

 In the knowledge-based companies of Tehran Province. 

Ultimately, the main research hypothesis regarding the effect of human resources information system 

on crisis management in the knowledge-based companies of Tehran Province is confirmed at the 99 % 

confidence level. 
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