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Abstract 
Objectives: Research and study information technology resources and capabilities that 

enable organizations to be agile in the face of changes is emerging. Creating agility in an 
organization through information technology is a long-term process and a difficult task for any 

organization. In this regard, information technology capabilities support the organization's 

agility and play a fundamental role in understanding and reacting to the environment. Today, the 
use of information technology in organizations has had a tremendous impact on human resource 

management by applying different methods and increased productivity of human resource 

management. Based on this, the present research has been conducted for the first time with the 
aim of identifying the dimensions of information technology development in human resource 

management with an organizational agility approach in the police command headquarters of 

Ardabil province. 
Methods: This research is a combination of descriptive-exploratory types. The statistical 

population of this research was 20 employees of the police command headquarters of Ardabil 

province, who were employed in the informatics and technology department and were selected 
purposefully and by chain reference sampling (snowball method). The data collection tool was 

in-depth and semi-structured interviews with experts, which were conducted using the Delphi 

method in two rounds. Also, Cronbach's alpha index was used to check the reliability of the 
questionnaire used, and Fornell and Locker's method was used to check its validity. In this 

research, after determining the dimensions, using the hierarchical approach, and using the 

Expert Choice software, the priorities have been determined. Also, Kendall's coordination 
coefficient has been used to determine the degree of coordination of experts' opinions. The 

present research was conducted between January 2022 and July 2022.  

Results: The findings from the interviews with experts show that the criteria of intelligence 
and speed of human resources, the competence of technology and human resources, knowledge 
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sharing, and responsibility and flexibility in information technology were identified as the 

dimensions of information technology development with an organizational agility approach in 

the police command headquarters of Ardabil province. 
Conclusions: The results of the research show that the competency of technology and 

human resources with a value of 0.319 as the most important dimension was ranked first in the 

dimensions of information technology development with an organizational flexibility approach. 
Then the intelligence and speed of human resources with a value of 0.255, knowledge sharing 

and responsibility with a value of 0.236, and flexibility in information technology with a value 

of 0.186 respectively as the most effective dimensions of information technology development 

with an organizational agility approach in the police command headquarters of Ardabil 

province. were placed Finally, the compatibility rate in this study was 0.004. 

 

Keywords: Development of information technology, Human resources management, 

Organizational agility approach. 
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 چکیده

سازد در مقابل   ها را قادر می های فناوری اطالعات که سازمان  پژوهش و مطالعه در مورد منابع و توانایی هدف:
مدت و  تغییرات چابک باشند، نوظهور است. ایجاد چابکی در یک سازمان از طریق فناوری اطالعات، یک فرآیند طوالنی

های فناوری اطالعات از چابکی سازمان  شود. در همین راستا، قابلیت کار دشواری برای هر سازمانی محسوب می
به محیط دارند. امروزه استفاده از فناوری اطالعات در  پشتیبانی نموده و نقش اساسی و محوری در درک و واکنش نسبت

وری مدیریت  های مختلف، باعث افزایش بهره ها تأثیر شگرفی بر مدیریت منابع انسانی داشته، با اِعمال روش سازمان
ی منابع انسانی شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر نیز برای اولین بار و با هدف شناسایی ابعاد توسعه فناور

 اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان اردبیل انجام گرفته است. 
نفر از کارکنان ستادی  22آماری این پژوهش   اکتشافی است. جامعه -این تحقیق ترکیبی از نوع توصیفی روش:

  انفورماتیک و فناوری اشتغال داشته و به صورت هدفمند و به شیوه فرماندهی انتظامی استان اردبیل بودند که در قسمت
های عمیق و  ها مصاحبه برفی( انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده  ای )روش گلوله گیری ارجاع زنجیره نمونه
ی بررسی پایایی ساختاریافته با خبرگان بوده که با استفاده از روش دلفی و در دو دُور انجام شده است. همچنین برا نیمه

مورد استفاده، از شاخص آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی آن از روش فورنل و الکر استفاده گردید. در این   پرسشنامه
 Expert Choiceافزار  با اسفاده از نرمگیری از رویکرد سلسله مراتبی و  پژوهش و بعد از مشخص شدن ابعاد، با بهره

ن از ضریب هماهنگی کندال نیز برای تعیین میزان هماهنگی نظرات خبرگان استفاده گردید. شد. همچنیها تعیین  اولویت
 انجام شده است. 0120تا مرداد ماه  0122تحقیق حاضر در فاصله زمانی بهمن ماه 

                                                           
بندی ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با  (. شناسایی و اولویت1041نوروززاده، احد؛ ابراهیمی، اسماعیل ) استناد به این مقاله: .1

 DOI: 10.22091/stim.2022.8497.1840. 248-229(، ص0)8، ریت اطالعاتعلوم و فنون مدی رویکرد چابکی سازمانی: یک رهیافت فازی.

 11/11/1011: انتشارتاری    خ  ؛  10/10/1011تاری    خ پذیرش:  ؛  01/11/1011تاری    خ اصالح:  ؛  44/10/1011 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 نویسندگان. © 
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پذیری و  هوشمندی و سرعت نیروی انسانی، شایستگی فناوری و نیروی انسانی، اشتراک دانش و مسئولیت ها: یافته
پذیری در فناوری اطالعات به عنوان ابعاد توسعه فناوری اطالعات با رویکرد چابکی سازمانی در ستاد فرماندهی  عطافان

 انتظامی استان اردبیل شناسایی شدند. 
ترین بُعد، در رتبه اول ابعاد توسعه  به عنوان مهم 309/2شایستگی فناوری و نیروی انسانی با ارزش  گیری: نتیجه

، اشتراک 222/2عات با رویکرد چابکی سازمانی قرار گرفت. هوشمندی و سرعت نیروی انسانی با ارزش فناوری اطال
به ترتیب به عنوان  086/2پذیری در فناوری اطالعات با ارزش  و انعطاف 236/2پذیری با ارزش  دانش و مسئولیت

ستاد فرماندهی انتظامی استان اردبیل قرار اثرگذارترین ابعاد توسعه فناوری اطالعات با رویکرد چابکی سازمانی در 
 بدست آمد. 221/2گرفتند. در نهایت نرخ سازگاری نیز در این پژوهش 

 

 فناوری اطالعات، منابع انسانی، چابکی سازمانی، فرماندهی انتظامی، استان اردبیل، نیروی انسانی. ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

ت منابع یریهای اخیر، مد به اشکال مختلف در سال آن یرینترنت و فراگیش و ظهور ایدایبا پ
  دهین پدیر ایداخلی و خارجی سازمان تحت تاث یها ر حوزهیو کارکردهای آن، به مانند سا یانسان

ت منابع یریاز کارهای روزمره سازمانی و همچنین کارکردهای مد یارینوظهور قرار گرفته است. بس
ری مستقیم کارکنان این حوزه یها و درگ ییاری کاغذبازبه کارکنان تفویض شده و از بس یانسان
به حالت  یت منابع انسانیریاند مد های اطالعاتی باعث شده شده است. امروزه فناوری یریجلوگ

نیز بهبود یابند. در  یسازمان یها یرات و دگرگونییندهای تغیفرآ  تبدیل شوند و همه یکیالکترون
  های اطالعاتی و تأثیر انکارناپذیر آن بر همه و کارکرد فناوری، نقش یمتالطم و مدرن امروز یدنیا

ها چه از نظر  ها، بر هیچ کسی پوشیده نیست. سازمان جوانب زندگی انسان و همچنین سازمان
ها قرار داشته و همین  شکل ساختاری و چه از نظر فرایندهای کاری، همواره تحت تأثیر فناوری

 ها دارند.  سازمان یهای کیفی و کّمی و همچنین عملکرد برنامهها نقشی اساسی در تحقق  فناوری
های اطالعاتی، به یکی از  های اخیر رشد سریع تغییرات تکنولوژیکی به همراه فناوری در سال

ها مبدل  سازمان یترین عامل در خلق ثروت برا ها و اساسی های رقابتی پایدار در سازمان مزیت
ها به دنبال داشته  سازمان ینامطلوبی برا یممکن است پیامدها آن یکارگیر شده است. هرچند به

ترین تفاوت دنیای کنونی با دنیای گذشته، سرعت  (. مهم2103 ،1باشد )پانتوواکیس و بورانتا
تحوالت فناوری و نرخ استفاده از آن عنوان شده است. دنیای کنونی به سرعت در حال تغییر بوده و 

های  ها و تکنولوژی شود. فناوری به روز و لحظه به لحظه بیشتر میسرعت این تغییرات نیز روز 
آنها  یهایی برا رسد و جایگزین جدیدی در سراسر دنیا ظهور کرده و عمر آنها به سرعت به اتمام می

  های اطالعاتی در همه (. بکارگیری فناوری2101، 2شود )وون، کی و کنگ به سرعت روانه بازار می
های مختلف آن، مزایا و معایب خاص خود را خواهد داشت.  و در حوزه های امروزی سازمان

های مختلف آن از جمله فناوری اطالعاتی تأثیری بسیار عمیق بر فرایندهای فناوری و جنبه
ها  ( و در این حوزه بیشتر از سایر حوزه2101و همکاران،  3سازمانی و منابع انسانی دارد )کاواناف

ای در ساختارهای  ها مفید واقع شود. در واقع فناوری اطالعات تغییرات عمدهتواند برای سازمان می
                                                           

1. Pantouvakis & Bouranta 

2. Voon, Kee & Keng 

3. Kavanagh 
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ای سازمان، تقویت  برداری مؤثر و متوازن از منابع پایه کند و موجب بهره سازمانی ایجاد می
شود  وری و بهبود شرایط عمومی سازمان می مشارکت اجتماعی و همگانی در سازمان، ارتقاء بهره

 (.2102، 1)گیدم
ای ساختاریافته و  ها به شیوه مدیریت منابع انسانی عبارت از فرایند مدیریت افراد در سازمان

های استخدام پرسنل )استخدام افراد(، حفظ پرسنل، تنظیم و  کامل است. این امر شامل زمینه
مدیریت پرداخت و مزایا، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر و مراقبت خروج از شرکت برای جمع 

های اطالعات  (. مشخص است که با ورود فناوری0317ها است )کرمانی و همتی،  ن فعالیتکرد
ها و همچنین عملکردهای سازمانی، شناسایی منابع انسانی مطلوب، انتخاب  در هر یك از بخش

جای  آنها، جذب و استخدام، آموزش و پرورش و در مجموع استفاده موثر منابع انسانی، در جای
مدت و  مدت، میان خواهد شد و در نهایت ارتقاء عملکرد منابع انسانی را در کوتاه سازمان ایجاد

 بلندمدت به دنبال خواهد داشت. 
ها به طور مداوم و مرتب از جهات مختلف در حال دگرگونی هستند  های اخیر سازمان در دهه

ی برای انطباق با محیط های امروز تا تغییراتی در ساختار آنها ایجاد شود. به بیانی دیگر، سازمان
داخلی و خارجی خود همواره باید تغییر کنند و هدف نهایی از این تغییرات یك نگاه استراتژیك و 

ها از طریق انطباق داخلی و خارجی با محیط  های مختلف است؛ سازمان دوراندیشانه در حوزه
 به همین دلیل ساختارهای پیرامون خود درصدد هستند تا بقاء، رشد و پیشرفت خود را تضمین کنند.

نمایند. وقتی یک سازمان شکل منحصر  سازمانی در هر سازمانی در این مهم نقشی حیاتی ایفا می
گیرد، وظایف سازمانی خود را به نحو  پذیری از لحاظ ساختاری به خود می به فرد و انعطاف
های اطالعاتی،  ریهای مختلف به خصوص فناو دهد. در این بین وجود فناوری مطلوب انجام می

های اطالعاتی در  روند. فناوری شمار می ترین عامل تغییر ساختاری به ها مهم سازمان  در همه
ها، نه تنها عامل تغییرات سازمانی هستند، بلکه خودشان نیز به سرعت رشد کرده، سبب  سازمان

که هدف از بکارگیری و  شوند. بسیاری از افراد بر این باور هستند ها می تحوالت عظیمی در سازمان
افزاری به  افزاری و یا نرم آالت و تجهیزات سخت های اطالعاتی، استفاده از ماشینفناوری  توسعه

های اطالعاتی، تسهیل و  انسان است. در صورتی که یکی از اهداف مهم و اساسی فناوری یجا
                                                           

1. Cigdem 
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(. 0311زینی آن )بنایی، بهبود شرایط انجام کار توسط انسان است و نه حذف فیزیکی و یا جایگ
ای از  های اطالعاتی همواره و با پیشرفت جوامع در ارتباط بوده و مانند امروز، در هیچ برهه فناوری

 یکیفیت و استانداردهای زندگی انسان به آن پیوند نخورده بود. امروزه آرزو یزمان، بهبود و ارتقا
هر روز بیشتر از گذشته به فناوری و آثار و آل،  دستیابی به یک زندگی ایده یها برا تمامی انسان

پررقابت امروز با سرعت  یترین دلیلی است که دنیا تبعات آن وابسته بوده و شاید همین امر مهم
های امروزی با روند رو به رشد خود  یابد. نرخ رشد و توسعه فناوری توسعه می یا العاده فوق

های روزافزون  انسانی ایجاد کرده است. پیشرفت یاه ها و ستاده تغییراتی شگرف و اساسی در نهاده
، توسعه و خلق صنایع جدید، خلق ثروت و بهبود کیفیت یو همچنین رفاه جوامع، رونق اقتصاد

توان از نتایج منحصر به فرد استفاده از فناوری و  زندگی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار را می
رین اهداف بلندمدت استفاده از فناوری اطالعات ت تکنولوژی و توسعه آن دانست. همچنین از مهم

توان به جذب نیروی کار متنوع و بااستعداد، استخدام نیروی کار متنوع  در مدیریت منابع انسانی می
های کارکنان، مدیریت مؤثر عملکرد کارکنان و  ها، و توانایی و بااستعداد، افزایش دانش، مهارت

 (. 0311پور،  اشاره کرد )کمندانی و جوهریحفظ و نگهداشت کارکنان با استعداد 
های فرماندهی انتظامی استان اردبیل هم همیشه بر سطح جامعه تأثیر  از سوی دیگر، فعالیت

خود را فراهم   های پیشرفت و ارتقاء دانش کارکنان و زیرمجموعه تواند زمینه محسوس داشته و می
ز جمله مشکالت مربوط به نیروی انسانی نماید، اما در این مسیر مشکالت و موانع بسیاری ا

های سریع، اشتراک  )عوامل انگیزشی(، مشکالت مربوط به آماده و پشتیبانی، هوشمندی و واکنش
تواند فرایندهای مربوطه را با  دانش، توزیع و تسهیم دانش و مشکالتی از این دست وجود دارد و می

ریزان فرماندهی انتظامی استان باید با در  نامهرو کند. مدیران و بر اختالل و مشکالت زیادی روبه
نظر گرفتن ابعاد علمی و عملی فرایندهای آموزشی سازمان، برای ارتقاء استانداردهای موجود در 

های  های موجود و استفاده از فناوری گیری از همه ظرفیت این زمینه تالش کنند. آنها باید با بهره
بینی افزایش دهند. در این راه  مواجهه با شرایط غیرقابل پیش های مجموعه را برای جدید، توانمندی

های علمی و دانشگاهی و همچنین  های علمی و پژوهشی و توانمندی گیری از ظرفیت بهره
تواند راهگشا باشد. به  آوری شده از سطح سازمان می های جمع مطالعات میدانی و مبتنی بر داده

استفاده از ابعاد فناوری اطالعات در مدیریت منابع رسد رسیدن به اهداف بلندمدت  نظر می
ای همراه  بندی این ابعاد با مشکالت عدیده انسانی در این سازمان و همچنین شناسایی و اولویت

یت بندی ابعاد توسعه فناوری  بوده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولو
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ابکی سازمانی در فرماندهی نیروی انتظامی استان اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چ
 گردید: اردبیل انجام شده است که برای رسیدن به این هدف سؤاالت زیر مطرح می

ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی در  -0
 فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل کدامند؟

د توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی دهی ابعا وزن -2
 سازمانی، در فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل چگونه است؟

بندی ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی  اولویت -3
 است؟سازمانی، در فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل چگونه 

راهکارهای ارتقاء توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی، در فرماندهی نیروی  -4
 انتظامی استان اردبیل کدامند؟

 . مبانی نظری2

ای از زندگی انسان را درگیر خود کرده، به نحوی که تقریبًا  امروزه فناوری اطالعات بخش عمده
پذیر نخواهد بود. فناوری اطالعات شامل  از آن امکانهای مختلفی  زندگی بدون استفاده از جنبه

کنند  هایی است که اطالعات مورد نیاز را دریافت، ذخیره، پردازش و مبادله می ابزارها و روش  همه
دهند. کلمات کلیدی در تعریف فناوری اطالعات عبارتند از: دریافت،  و مورد استفاده قرار می

 (.0317شاهدی،  و دریافت، استفاده )مقوم و هدایتیذخیره، پردازش، مبادله یا ارسال 
 یآالت به جا بسیاری بر این باورند که هدف از کاربرد فناوری اطالعات، جایگزینی ماشین

باشد،  انسانی است، در حالی که یکی از اهداف فناوری، تسهیل انجام کار توسط انسان می ینیرو
گاه مانند امروز، با پیشرفت جامعه مرتبط بوده و هیچنه حذف و یا جایگزینی انسان. فناوری همواره 

دستیابی به یک  یانسان برا یبهبود و ارتقاء استانداردهای زندگی به آن وابسته نبوده است. آرزو
ترین دلیلی  گردد و شاید این مهم زندگی بهتر، هر روز بیش از پیش به فناوری و آثار آن وابسته می

های فناوری  ها و توانایی در راستای استفاده از ظرفیت یا العاده فوق امروز با سرعت یاست که دنیا
های  های نوین و سیستم کند. امروزه با ورود به هزاره سوم، استفاده از فناوری اطالعات حرکت می

ها شده است، به  انسان  انگیز وارد ساختار زندگی همه اطالعاتی و ارتباطاتی به نحوی شگفت
دهند )توکلی،  ضر تمامی مراودات خود را در عرض چند ثانیه انجام میطوری که در حال حا

( و در واقع دانش نوینی است که تمامی ابعاد زندگی انسان را تحت 0311مرتضوی و کشاورزترک، 
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یافته و چه  کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه  تأثیر خود قرار داده و با سرعتی بسیار باال در همه
  (. کاربرد واژه0411راد و موسوی،  وسعه، در حال رشد است )نیکویی، علویکشورهای در حال ت

جهان و ماهیت   فناوری و مفهوم آن، ابهاماتی دارد که به دلیل تحوالت تاریخی و اجتماعی در پهنه
تغییرات  یشوند. با گذشت زمان، روندها هایی است که عمومًا تکنولوژیکی فرض می فعالیت

 .(21، ص2117 ،1یر ماهیت آن را دستخوش تغییرات اساسی کرده است )می تکنولوژی و فناوری،

ها در محیط پویای امروزی، چابکی آنها  های بقاء و پیشرفت شرکت ترین مؤلفه یکی از مهم
است. ویژگی اساسی این محیط، تغییر و عدم اطمینان است. در واقع، واژه چابکی به مفهوم کارا 

باشد. سازمان چابک  سخ اثربخش به تغییر و عدم اطمینان محیطی میبودن در تغییرات و دادن پا
باید بتواند به شناسایی تغییرات محیطی بپردازد و به آن به منزله عوامل رشد و شکوفایی بنگرد. در 

شده درباره چابکی سازمانی، هفت عنصر اصلی به عنوان مبنای حفظ و  بندی کلی معرفی طبقه
پذیری،  گویی، شایستگی، انعطاف ند از: پاسخ د. این عناصر عبارتشو توسعه چابکی تبیین می

(. آنچه مسّلم است 0411کنشی و مشارکت )رشیدی و همکاران،  سرعت، تمرکز بر مشتری، پیش
ترین محرک نیاز به چابکی، فشار زیادی  بینی به عنوان اصلی آنکه، تغییرات سریع و غیرقابل پیش

ها وارد کرده و نیاز آنها برای  ابق با تغییرات محیطی به سازمانبرای تغییر فرایندهای کاری مط
طراحی مدل مناسب چابکی، پاسخی برای ایجاد آمادگی کافی برای تغییرات سریع و غیرقابل 

ها  (. لذا، چابکی برای این سازمان0311نیا،  شفیعیانی و فرخ بینی محیط است )آقایی، شهنی پیش
های تغییر و نتایج  های صنعت، نوع فشارها و محرک ای سازمان، ویژگیه توانمندی  باید دربرگیرنده

(. موضوع چابکی سازمانی، 0311حاصل از دستیابی به چابکی باشد )رستمی و سهرابی، 
های مختلف مطرح کرده است که در اغلب آنها متغیرهای  های زیادی را در عرصه توانمندی

چابکی سازمانی به مفهوم توانایی هر سازمان در احساس  اند. سازمانی مورد بررسی قرار گرفته درون
  بینی تغییرات احتمالی و موجود در محیط پیرامون خود است. همه و ادراک و همچنین پیش

آنها به عنوان عواملی   ها باید قادر باشند تغییرات محیطی خود را تشخیص داده و به همه سازمان
محیطی   های غیرمنتظره سازمانی، توانایی غلبه بر چالش برای رشد و شکوفایی خود بنگرند. چابکی

محیطی و کسب مزیت رقابتی و سود از تغییرات   سابقه در جهت مقابله با هر نوع تهدیدات بی
                                                           

1. Meyer 
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های  شود. در سازمان های رشد، بالندگی و پیشرفت سامانی تعریف می پیرامون، به عنوان فرصت
مانی بوده و این دو با هم درصدد هستند تا در راستای چابک، اهداف کارکنان همسو با اهداف ساز

تأمین نیازهای متقابل خود، به نیازهای متغیر متقاضیان نیز پاسخ مناسبی داشته باشند )علمداری و 
 (.0311زاده،  نجف

های قبل به وجود آمده بودند، کارساز  ای که دهه بزرگ و پیچیده یها گر سازمانیامروزه د
رات ییبا تغ ییتوان و انعطاف الزم جهت همسو یسّنت یای بزرگ با ساختارهاه ستند. سازمانین

ر ییا تغیخود ناچارند  یبقا یشدن را ندارند و برا یژه با توجه به مسائل جهانیبه و یرامونیط پیمح
دست آورند  را به یرات جهانییمجهز کنند تا توان مقابله با تغ ییا خود را به ابزارهایساختار دهند 

های محیطی و شرایط متفاوت  پاسخ به چالش یها برا (. در واقع در سازمان2100، 1کوت)پا
بقاء و  ییسازمانی درپیش گرفته شده است. چابکی را توانا یبه نام چابک ینیموجود، رویکرد نو

ع و مؤثر یبینی، با واکنش سر رقابل پیشیبا تغییرات مستمر و غ یار رقابتیط بسیك محیشرفت در یپ
اند  ف کردهیتعر یجاد محصوالت و خدمات براساس خواست مشتریرابر تغییرات و نیز ادر ب

 (.2111، 2)وایت و همکاران
اطالعاتی به صورت  یها یفناور یبند ها و اولویت یگذار در حال حاضر توجه به سیاست

به  های پلیسی دنیا وارد شده است. امروزه وابستگی روزافزون پلیس کاماًل جدی، به سازمان
نگاه بلندمدت در این حوزه را  یمناسب برا یهای اطالعاتی و ارتباطاتی، ایجاد ساختارها یفناور

های اصلی و عمده در نیروهای  به یک ضرورت حیاتی برای پلیس تبدیل کرده است. از ویژگی
امورات محوله و وظایفی است که برحسب قانون برای این   جانبه بر همه پلیسی، تسّلط همه

فراتر از شرایط و زمان  یها تعریف شده است. چنین تسّلطی فقط با اشراف کافی و دید مانساز
اطالعات و ارتباطات میسر  یحال برای پلیس در جهت روبرو شدن با شرایط مختلف حوزه فناور

 (. 0310ازغندی،  اربطانی و باباغیبی خواهد شد )الله ساالرزهی، روشندل
س را دستخوش یهای پل های اطالعاتی، فعالیت یجدید و فناور یاه یامروزه استفاده از فناور

، چابک یعلم یکردیس، رویکرد پلینموده است. بر همین اساس امروزه رو یراتی بسیار اساسییتغ
ها در رشد، بالندگی و  قت گسترش روزافزون این نوع فناورییمحور خواهد بود. در حق و دانش

                                                           
1. Paquette 

2. White 
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ز یهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ن ید. توانمندر داریانکارناپذ یس، نقشیتوسعه پل
اطالعات و ارتباطات در تمامی ارکان  یدر قرن حاضر وابسته به استفاده، توسعه و گسترش فناور

ن سازمان قادر خواهد بود با یساختارهای خود است. مبرهن است ا  خود و کاربرد آن در همه
ع از دانش، تخصص و یو استفاده سر ین حوزه و برای دسترسدر ای یت و منابع کافیافزایش ظرف

خود در  یرگذاریها و استعدادهای خود را نشان داده و تفاوت و تأث یفناوری اطالعات، توانمند
 نژاد، و در نهایت رضایت جامعه، دوچندان سازد )خراسانی یت عمومیسازماندهی امن یجامعه را برا

(. فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران نیز با 0311 بستانی، رضازاده و کریمیان حافظ
محوریت توسعه دانش و فناوری در همه سطوح، با مأموریت خطیری روبرو است. برای این منظور 

 های ها و ظرفیت باید بتواند با رویکردی استاندارد و مبتنی بر دانش روز، از همه امکانات و موجودی
های تحقق اهداف فرایندهای سازمانی خود را فراهم نماید. با  ینهبرداری نموده و زم موجود بهره

های این مجموعه و همچنین با توجه به نیاز به استفاده از  توجه به حساسیت بسیار باالی فعالیت
همه امکانات نوین برای باال بردن استانداردهای امنیتی در همه سطوح، باید بتوان با توسعه 

دن تمامی فرایندهای موجود و استانداردسازی فرایندهای مدیریت منابع تکنولوژیک و مکانیزه نمو
 های جانبه نیروی انسانی، برای واکنش مناسب در مقابل تهدیدها و تهاجم انسانی و توانمندسازی همه
 عوامل مختلف تالش کرد. 

در  بندی ابعاد فناوری اطالعات در مجموع با توجه به موارد گفته شده، شناسایی و اولویت
مدیریت منابع انسانی و چگونگی استفاده از آن در این سازمان بسیار حیاتی بوده و پژوهش حاضر 
نیز در همین راستا و برای اولین بار در استان اردبیل و در فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل 

هش حاضر پاسخ باشد. بنابراین، هدف اصلی پژو نظر دارای نوآوری می انجام شده که از این نقطه
به این سوال اساسی است که ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی، با رویکرد 

 بندی این ابعاد به چه صورت چابکی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان اردبیل کدامند؟ و اولویت
 باشد؟ می

 پژوهش  . پیشینه3

سازمانی در رابطه بین مدیریت منابع (، در پژوهشی نقش میانجی چابکی 2100پاکوت )
انسانی و کیفیت روابط را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت یک شرکت 
برای ایجاد یک رابطه باکیفیت با مشتریان خود به طور غیرمستقیم از طریق چابکی سازمانی با 
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 مدیریت منابع انسانی آن مرتبط است. 
(، نیز در بررسی مدیریت دانش سازمانی و تأثیر آن بر چابکی 2103ا )پانتوواکیس و بورانت

(، 342/1سازی )با ضریب تعیین  های مدیریت دانش، بیرونی سازمانی، نشان داد که همه مؤلفه
سازی )با  ( و اجتماعی321/1سازی با ضریب تعیین ) ( درونی210/1ترکیب )با ضریب تعیین 

 مانی مؤثر هستند.( بر چابکی ساز321/1ضریب تعیین 
ریزی وظایف چندمعیاره در  (، در پژوهشی با عنوان برنامه2107شیروانی و همکاران ) حسینی

بندی کار چندهدفه برای کشف  های توزیع شده براساس تاپسیس فازی، یک الگوریتم زمان سیستم
ازی به عنوان یک های توزیع شده با استفاده از ابزار تاپسیس ف مدیریت منابع چندمعیاره در سیستم

سازی چند معیاره پیشنهاد کردند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوریتم  رویکرد قوی در حوزه بهینه
 تواند بین معیارها و براساس وزن آنها تعادل و سازش ایجاد کند. ارائه شده به خوبی می

ثربخشی ( در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر چابکی و ا2101وون، کی و کنگ )
سازمانی پرداختند. نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی تأثیر 
معناداری دارد و همچنین مدیریت دانش از طریق چابکی سازمانی تأثیر قابل توجهی بر اثربخشی 

 سازمانی دارد.
سازمانی بر چابکی سازمانی  ( در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ساختار0311امیرنژاد و اژدری )

خوزستان )از دیدگاه اساتید(، دریافتند که هر سازمانی به شکل  6های آزاد اسالمی منطقه  در دانشگاه
شود سازمان در انجام  چابک طراحی شده باشد، ساختار سازمانی منحصر به فردی دارد که باعث می

 بخشی بیشتری عمل کند. فرآیندهای خود با اثر
پایش تصویری   (، در پژوهشی با عنوان تأثیر سامانه0411قانی، بختیاری و پاکدل )دها داودی

در پیشگیری انتظامی از جرم )مورد مطالعه: شهرستان همدان(، به بررسی تأثیر سامانه پایش 
که از  دهد در صورتی  تصویری به عنوان یک فناوری اطالعاتی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می

های پایش تصویری در سازمان استفاده شود، امکان کاهش فرصت جرم برای  انههای سام ظرفیت
ها و همچنین نظارت الکترونیکی برای  مجرمین، ارتقای مراقبت رسمی از محالت و خیابان

 ای فراهم خواهد شد.  طور قابل مالحظه پیشگیری از جرائم به
وهشی با عنوان ارائه الگوی مبارزه (، برای بررسی مزایای استفاده از فناوری، پژ0411محسنی )

های پژوهش، تجدیدنظر  با قاچاق انسان با استفاده از رویکرد سیستم نرم، انجام داد. براساس یافته
و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به پلیس، هوشمندسازی پلیس با استفاده از فناوری 
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مبارزه با قاچاق انسان   اساسی در زمینهربط، جزو راهبردهای  های ذی اطالعات، نهادها و سازمان
 رود. شمار می به

 ( در پژوهشی با عنوان طراحی مدل هوشمندسازی0411مقدم و ساعدی ) نژاد، محمدی شریعت
جامع پلیس، به بررسی مدلی برای هوشمندسازی پلیس با استفاده از فناوری اطالعات پرداختند. 

س سه محور هوشمندسازی منابع انسانی، در این پژوهش، مدل هوشمندسازی پلیس براسا
 هوشمندسازی ساختاری و فناورانه و هوشمندسازی راهبردی ارائه شده است. 

 پژوهش  . روش4

ها، توصیفی و به طور  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش گردآوری داده
کیفی و کّمی انجام  اکتشافی و پیمایشی است که با دو رویکرد -مشخص ترکیبی از نوع توصیفی

شده است. به عبارت دیگر، روش پژوهش در مرحله اول کیفی از نوع مصاحبه عمیق و 
باشد. روش تحقیق در مرحله دوم نیز کّمی بوده و به شیوه  ساختاریافته و اجرای روش دلفی می نیمه

ی انتظامی نفر از کارکنان ستادی فرمانده 21آماری این پژوهش   پیمایشی اجرا گردید. جامعه
های مربوط به انفورماتیک و  سال بودند که در بخش 21خدمت بیش از   استان اردبیل با سابقه

)روش  یا رهیگیری ارجاع زنج فناوری و همچنین منابع انسانی مشغول به کار بودند و به شیوه نمونه
د برای بدست آوردن ( و هدفمند انتخاب شدند. در مرحله اول از پانل دلفی و در دو رانیبرف گلوله 

بندی ابعاد  ، نسبت به اولویتAHPکدهای اولیه استفاده شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از روش 
 توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی اقدام شد. 

اطالعات  یورای و روش میدانی نیز جهت گردآ ن پژوهش همچنین از مطالعات کتابخانهیدر ا
استفاده شده است. بدین صورت که پس از طی مراحل تکنیک دلفی، برای شناسایی ابعاد توسعه 
  فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی، اقدام به تهیه پرسشنامه

زدهی نیز از طیف ها استفاده گردید و برای امتیا خبره شد که برای تهیه آن از مقایسات زوجی گزینه
 )بدون تأثیر(( استفاده شد.  0)تأثیر خیلی زیاد( تا  1ای لیکرت )نمره  درجه 1

، از شاخص آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار این شاخص  برای بررسی پایایی پرسشنامه
، برای 227/1برای متغیرهای پژوهش به ترتیب برای متغیر هوشمندی و سرعت نیروی انسانی 

و برای  221/1پذیری  ، اشتراک دانش و مسئولیت110/1یر شایستگی فناوری و نیروی انسانی متغ
های مورد استفاده  بدست آمد. روایی پرسشنامه 712/1پذیری در فناوری اطالعات  متغیر انعطاف
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 ( آمده است.0انجام شده که نتیجه آن در جدول ) 1نیز با استفاده از روش فورنل و الرکر
 الرکر و فورنل روش به واگرا روایی سنجش اتریسم -1جدول 

 AVE 1 2 3 4 پژوهش یرهایمتغ

    802/2 629/2 هوشمندی و سرعت نیروی انسانی

   019/2 222/2 601/2 شایستگی فناوری و نیروی انسانی 

  012/2 230/2 209/2 602/2 پذیری  اشتراک دانش و مسئولیت

 009/2 628/2 222/2 229/2 620/2 پذیری در فناوری اطالعات انعطاف

(، بررسی روایی واگرا به روش فورنل الرکر به وسیله ماتریس همبستگی صورت 0جدول )مطابق 
پذیرهای خود  پذیرد که یک متغیر در مقایسه با سایر متغیرها، باید تمایز بیشتری را در بین مشاهده می

در واقع جذر روایی همگرای هر  .االیی داردداشته باشد تا بتوان گفت متغیر مدنظر روایی واگرای ب
متغیر )پررنگ شده( باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با متغیرهای دیگر باشد که اعداد 

 .مندرج در جدول نشان از روایی واگرای مطلوبی دارد
خلی و براساس نتایج نظرسنجی از خبرگان و با رویکرد همراهی نتایج پژوهش با مطالعات معتبر دا

معیار اصلی )هوشمندی و سرعت نیروی انسانی، شایستگی  4بندی این زیرمعیارها در  خارجی، دسته
پذیری در فناوری اطالعات(  پذیری، انعطاف فناوری و نیروی انسانی، اشتراک دانش و مسئولیت

 است.های مربوط به هر مؤلفه ارائه شده  ( سواالت و تعداد گویه2بندی شدند. در جدول ) طبقه
 پراکندگی سواالت مربوط به متغیرهای پژوهش -2جدول 

 منبع چینش تعداد گویه مؤلفه

 0-0 0 هوشمندی و سرعت نیروی انسانی

نتایج نظرسنجی اولیه از 
 خبرگان و مبانی نظری پژوهش

 8-03 6 شایستگی فناوری و نیروی انسانی 

 01-09 6 پذیری  اشتراک دانش و مسئولیت

 22-20 8 در فناوری اطالعات پذیری انعطاف

 0-20 20 جمع

تمامی مراحل طراحی نمودار و تشکیل  Expert choiceافزار  در نهایت با اسفاده از نرم
یت ماتریس  ها و محاسبه وزن آنها انجام شد. های زوجی و تعیین اولو

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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 ها . یافته5

 های توصیفی . یافته5-1

وتحلیل  مورد مطالعه قرار گرفته است، قبل از تجزیهای که  به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه
شناختی شامل وضعیت تأهل، سن، میزان تحصیالت و جنسیت  های جمعیت های آماری، داده داده

 باشد: ( می3صورت جدول ) بررسی شده است که نتایج حاصل به 
 گویان برحسب سن، میزان تحصیالت و جنسیت  توزیع فراوانی پاسخ -3جدول 

 درصد تعداد شناختی های جمیعت مؤلفه

 سن

 22 1 تر  سال و کم 12

 22 02 سال 10-22

 32 6 سال 22بیش از 

 میزان تحصیالت
 82 06 کارشناسی ارشد 

 22 1 دکتری

 جنسیت
 02 2 زن

 92 08 مرد

 های استنباطی . یافته5-2

با رویکرد چابکی برای شناسایی ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی 
سازمانی در فرماندهی انتظامی استان اردبیل، اقدام به ایجاد پانل دلفی در میان خبرگان گردیده و 

های باز، اظهارنظر در خصوص ابعاد توسعه فناوری اطالعات در  پس از مصاحبه و استفاده از فرم
قیق نتایج این های د مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی و پس از بررسی

زیرمعیار به عنوان زیرمعیارهای ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت  27ها، تعداد  نظرسنجی
 ( قابل مشاهده است. 4منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی مشخص شد که در جدول )

 زمانیابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سا -4جدول 

 زیر معیار ردیف
اشاره 

 خبرگان

IT1 9 روحیه مشارکت 

IT2 9 خالقیت و ابتکار 

IT3 6 پذیری و انطباق شرایط فیزیکی انعطاف 

IT4 02 پذیری انگیزه و ریسک 
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 زیر معیار ردیف
اشاره 

 خبرگان

IT5 6 استقامت و پشتکار 

IT6 9 های اجتماعی روحیه ایثار و پذیرش مسئولیت 

IT7 02 ینگر ندهیت آیشفاف 

IT8 9 ظر و عمل و بازبینی عملکردپیوند ن 

IT9 0 تفکر عملی 

IT10 9 تسلّط بر دانش تخصصی، دانش ضمنی و تولید دانش 

IT11 6 ارتباط فنی، عاطفی و اخالقی 

IT12 0 آموزش ابعاد نوین و تخصصی در حوزه فرایندهای سازمانی 

IT13 0 برای کارکنان های زیستی، شخصیت جذاب و توانایی ابراز وجود در نظر گرفتن سبک 

IT14 9 تمرکز بر میزان حمایت از سازمان 

IT15 02 تمرکز بر تعهد کارکنان 

IT16 0 افزوده نیروی انسانی تمرکز بر ارزش 

IT17  8 های نیروی انسانی درجه از فعالیت 362ارزیابی کامل و 

IT18 
افراد( تنوع  یزان ورودیا تناسب پرداخت با می)منصفانه بودن پرداخت  یعیعدالت توز

 ا و خدمات رفاهییمزا
02 

IT19 00 (یسالم رقابت یجاد فضایها در جهت ا کسان شاخصیای )کاربرد  عدالت رویه 

IT20 6 کارکنان یازهایروزرسانی پاداش با ن به 

IT21 8 کارکنان یها یستگیت از حقوق کارکنان و تناسب پرداخت با شایحما 

IT22 6 ان خدماتستم جبریساختارمند کردن س 

IT23 9 سازمان یجذب، حفظ و توسعه استعدادها 

IT24 8 کارکنان یان کار و زندگیا، عدالت و توازن میتوجه به زمان، مکان، نوع و نحوه ارائه مزا 

IT25 02 کارکنان یو آت یفعل یازهاین نیالزم و تأم یص منابع مالیو تخص یگذار هیسرما 

IT26 9 یطیر محییقابل تغ یبه تقاضاها ییگو رکنان در پاسخزه کایش انگیتمرکز برافزا 

IT27 8 نظام جبران خدمات کارکنان یها در شاخص یا دوره یبازنگر 

های اولیه، میانگین هر مؤلفه محاسبه گردید. به این صورت که براساس  بعد از محاسبه
، تأثیر کم 4ر زیاد نمره ، تأثی1های خبرگان به متغیرهای مورد بحث، تأثیر خیلی زیاد نمره  پاسخ
شود. سپس نمرات بدست آمده بر  لحاظ می 0و بدون تأثیر نمره  2، تأثیر خیلی کم نمره 3نمره 

های خبرگان حاصل از  آید. میانگین دیدگاه تعداد خبرگان تقسیم و میانگین وزنی بدست می
 ( ارائه شده است.1نظرسنجی مرحله اول در جدول )
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 های خبرگان حاصل از نظرسنجی اول همیانگین دیدگا -5جدول 

 عنوان زیرمعیار میانگین

 IT1 روحیه مشارکت 3081602

 IT2 خالقیت و ابتکار 3060238

 IT3 پذیری و انطباق شرایط فیزیکی انعطاف 1060238

 IT4 پذیری انگیزه و ریسک 1022222

 IT5 استقامت و پشتکار 3081602

 IT6 های اجتماعی یتروحیه ایثار و پذیرش مسئول 1023200

 IT7 ینگر ندهیت آیشفاف 3081602

 IT8 پیوند نظر و عمل و بازبینی عملکرد 1020692

 IT9 تفکر عملی 1023816

 IT10 تسلّط بر دانش تخصصی، دانش ضمنی و تولید دانش 1023200

 IT11 ارتباط فنی، عاطفی و اخالقی 3081602

 IT12 وزه فرایندهای سازمانیآموزش ابعاد نوین و تخصصی در ح 1016021

 IT13 های زیستی، شخصیت جذاب و توانایی ابراز وجود برای کارکنان در نظر گرفتن سبک 3081602

 IT14 تمرکز بر میزان حمایت از سازمان 1016021

 IT15 تمرکز بر تعهد کارکنان 1032069

 IT16 افزوده نیروی انسانی تمرکز بر ارزش 1022222

 IT17 های نیروی انسانی درجه از فعالیت 362ابی کامل و ارزی 3081602

3006923 
افراد(، تنوع  یزان ورودیا تناسب پرداخت با می)منصفانه بودن پرداخت  یعیعدالت توز

 ا و خدمات رفاهییمزا
IT18 

 IT19 (یسالم رقابت یجاد فضایها در جهت ا کسان شاخصیای )کاربرد  عدالت رویه 1016021

 IT20 کارکنان یازهایروزرسانی پاداش با ن به 1002382

 IT21 کارکنان یها یستگیت از حقوق کارکنان و تناسب پرداخت با شایحما 1032069

 IT22 ستم جبران خدماتیساختارمند کردن س 3006923

 IT23 سازمان یجذب، حفظ و توسعه استعدادها 3081602

 IT24 کارکنان یان کار و زندگیا، عدالت و توازن میمزاتوجه به زمان، مکان، نوع و نحوه ارائه  1022222

 IT25 کارکنان یو آت یفعل یازهاین نیالزم و تأم یص منابع مالیو تخص یگذار هیسرما 3092328

 IT26 یطیر محییقابل تغ یبه تقاضاها ییگو زه کارکنان در پاسخیش انگیتمرکز بر افزا 1023200

 IT27 نظام جبران خدمات کارکنان یها در شاخص یا دوره یبازنگر 3038162

ن نظرات بسنجند و در یانگیتوانند نظر خود را با م یك از خبرگان میبعد از ارائه نتایج راند اول، هر 
مجدد  یابیك ازخبرگان با توجه به ارزیند. سپس هر یل نمایخود را تعد یل، نظرات قبلیصورت تما
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 ( ارائه شده است.6جه مرحله دوم در جدول )یند. نتد را اعالم نمودیخود، نظرات جد ینظر قبل
 های خبرگان حاصل از نظرسنجی دوم  میانگین دیدگاه -6جدول 

 عنوان زیر معیار میانگین

 IT1 روحیه مشارکت  3006923

 IT2 خالقیت و ابتکار 3069230

 IT3 پذیری و انطباق شرایط فیزیکی انعطاف  1023816

 IT4 یری پذ انگیزه و ریسک 3092328

 IT5 استقامت و پشتکار  3092328

 IT6 های اجتماعی  روحیه ایثار و پذیرش مسئولیت 1002382

 IT7 ینگر ندهیت آیشفاف  3006923

 IT8 پیوند نظر و عمل و بازبینی عملکرد 1020692

 IT9 تفکر عملی 1016021

 IT10 تسلّط بر دانش تخصصی، دانش ضمنی و تولید دانش  1023200

 IT11 ارتباط فنی، عاطفی و اخالقی  3081602

 IT12 آموزش ابعاد نوین و تخصصی در حوزه فرایندهای سازمانی  1038162

 IT13 های زیستی، شخصیت جذاب و توانایی ابراز وجود برای کارکنان  در نظر گرفتن سبک 3006923

 IT14 تمرکز بر میزان حمایت از سازمان  1016021

 IT15 ر تعهد کارکنان تمرکز ب 1023200

 IT16 تمرکز بر ارزش افزوده نیروی انسانی  1022222

 IT17 های نیروی انسانی  درجه از فعالیت 362ارزیابی کامل و  3006923

3006923 
افراد(، تنوع  یزان ورودیا تناسب پرداخت با می)منصفانه بودن پرداخت  یعیعدالت توز

 ا و خدمات رفاهییمزا
IT18 

 IT19 (یسالم رقابت یجاد فضایها در جهت ا کسان شاخصیای )کاربرد  عدالت رویه 1038162

 IT20 کارکنان  یازهایروزرسانی پاداش با ن به 1002382

 IT21 کارکنان یها یستگیت از حقوق کارکنان و تناسب پرداخت با شایحما 1032069

 IT22 ستم جبران خدمات یساختارمند کردن س 3081602

 IT23 سازمان یجذب، حفظ و توسعه استعدادها 3092328

1020692 
 یان کار و زندگیا، عدالت و توازن میتوجه به زمان، مکان، نوع و نحوه ارائه مزا

 کارکنان
IT24 

 IT25 کارکنان یو آت یفعل یازهاین نیالزم و تأم یص منابع مالیو تخص یگذار هیسرما 3092328

 IT26 یطیر محییقابل تغ یبه تقاضاها ییگو ارکنان در پاسخزه کیش انگیتمرکز بر افزا 1032069

 IT27 نظام جبران خدمات کارکنان یها در شاخص یا دوره یبازنگر 3016021
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های ارائه شده در مرحله اول و مقایسه آن با نتایج مرحله دوم، در صورتی که  با توجه به دیدگاه
( باشد، در این صورت فرآیند 0/1تانه )تر از حد آس اختالف بین میانگین در دو مرحله کم

 ( اختالف بین نتایج مرحله اول و دوم ارائه شده است.7شود. در جدول ) نظرسنجی متوقف می
 های هندسی مرحله اول و دوم اختالف بین میانگین -7جدول 

 اختالف 2مرحله  1مرحله  زیر معیار عنوان

IT1  2020692 3006923 3081602 روحیه مشارکت- 

IT2 2020693 3069230 3060238 خالقیت و ابتکار 

IT3  2020692 1023816 1060238 پذیری و انطباق شرایط فیزیکی انعطاف- 

IT4 2020692 3092328 1022222 پذیری  انگیزه و ریسک- 

IT5  2020693 3092328 3081602 استقامت و پشتکار 

IT6 2020692 1002382 1023200 های اجتماعی  روحیه ایثار و پذیرش مسئولیت- 

IT7  2020692 3006923 3081602 ینگر ندهیت آیشفاف- 

IT8 2022222 1020692 1020692 پیوند نظر و عمل و بازبینی عملکرد 

IT9 2020692 1016021 1023816 تفکر عملی- 

IT10  2022222 1023200 1023200 تسلّط بر دانش تخصصی، دانش ضمنی و تولید دانش 

IT11 2022222 3081602 3081602 تباط فنی، عاطفی و اخالقی ار 

IT12  2020692 1038162 1016021 آموزش ابعاد نوین و تخصصی در حوزه فرایندهای سازمانی- 

IT13 
های زیستی، شخصیت جذاب و توانایی ابراز وجود  در نظر گرفتن سبک

 برای کارکنان 
3081602 3006923 2020692- 

IT14 2022222 1016021 1016021 ان حمایت از سازمان تمرکز بر میز 

IT15  2020692 1023200 1032069 تمرکز بر تعهد کارکنان- 

IT16 2022222 1022222 1022222 افزوده نیروی انسانی  تمرکز بر ارزش 

IT17  2020692 3006923 3081602 های نیروی انسانی  درجه از فعالیت 362ارزیابی کامل و- 

IT18 
زان یا تناسب پرداخت با می)منصفانه بودن پرداخت  یعیت توزعدال
 ا و خدمات رفاهی یافراد(، تنوع مزا یورود

3006923 3006923 2022222 

IT19 2020692 1038162 1016021 سالم( یجاد فضایها در جهت ا کسان شاخصیای )کاربرد  عدالت رویه- 

IT20 2022222 1002382 1002382 کارکنان  یازهایروزرسانی پاداش با ن به 

IT21 2022222 1032069 1032069 کارکنان یها یستگیت از حقوق کارکنان و تناسب پرداخت با شایحما 

IT22 2020692 3081602 3006923 ستم جبران خدمات یساختارمند کردن س 

IT23 2020693 3092328 3081602 سازمان یجذب، حفظ و توسعه استعدادها 
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 اختالف 2مرحله  1مرحله  زیر معیار عنوان

IT24 
ان کار و یا، عدالت و توازن میمان، مکان، نوع و نحوه ارائه مزاتوجه به ز

 کارکنان یزندگ
1022222 1020692 2020692 

IT25 2022222 3092328 3092328  یو آت یفعل یازهاین نیالزم و تأم یص منابع مالیو تخص یگذار هیسرما 

IT26 2020692 1032069 1023200 ر ییبل تغقا یبه تقاضاها ییگو زه کارکنان در پاسخیش انگیتمرکز برافزا 

IT27 2020692 3016021 3038162 نظام جبران خدمات کارکنان یها در شاخص یا دوره یبازنگر 

تر از  ( و اینکه اختالف میانگین نظر خبرگان در دو مرحله مساوی و یا کم7با توجه به جدول )
اند و  عه فناوری اطالعات به اجماع رسیدهتوان گفت که خبرگان در مورد ابعاد توس باشد، می می 0/1

شود. این بدان معنی است که خبرگان به ابعاد توسعه فناوری  نظرسنجی در این مرحله متوقف می
اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی در پژوهش، نگاه تقریبًا یکسانی 

 هماهنگی ضریب پانل، از اعضای میان نظر اتفاق میزان تعیین برای پژوهش این اند. در داشته
1کندال

 ( آمده است.2شده که نتایج آن در جدول ) نیز استفاده 
 آزمون آماری ضریب هماهنگی کندال -8جدول 

 راند اول راند دوم

ابعاد توسعه فناوری اطالعات در 

 مدیریت منابع انسانی

  
ی

عن
د م

عد
 

ی
دار

 

  
ی

اد
 آز

جه
در

 

  
ال

ند
 ک

ی
فق

وا
ب ت

ری
ض

 

  
عد

ت
اد

 

  
ی

عن
د م

عد
 

ی
دار

 

  
ی

اد
 آز

جه
در

 

  
ال

ند
 ک

ی
فق

وا
ب ت

ری
ض

 

  
اد

عد
ت

 

 هوشمندی و سرعت نیروی انسانی 0 20300 6 20222 0 20102 6 20203

 شایستگی فناوری و نیروی انسانی  6 20323 2 20201 6 20129 2 20229

 پذیری اشتراک دانش و مسئولیت 6 20310 2 20209 6 20226 2 20200

 پذیری در فناوری اطالعات انعطاف 8 20290 0 20228 8 20220 0 20226

 11/1تر  و قرار گرفتن ضرایب معناداری در بازه کم 4/1با توجه به کسب ضریب کندال بیش از 
توان نتیجه گرفت که در این مرحله خبرگان به توافق رسیده و نیازی به ادامه فرایند  در هر دو راند، می

 دلفی نیست.
توان در پنج مرحله اصلی شامل تشکیل درخت سلسله  لیل سلسله مراتبی را میفرآیند تح

                                                           
1. Kendall's Coefficient of Concordance  
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ها، تحلیل حساسیت و  ها و معیارهای تحقیق، عملیات محاسبات داده مراتبی، مقایسه زوجی گزینه
گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب  نرخ سازگاری ترسیم و اجرا نمود. در این روش تصمیم

گیری را نشان  های تصمیم ها و گزینه نماید. این درخت شاخص را آغاز میتصمیم، کار خود 
گیری چندمعیاره  توسط ساعتی برای کشف مشکالت در حوزه تصمیم AHPدهند. روش  می

(MCDMتوسعه یافته است. در واقع این روش یک ساختار سلسله مراتبی را ایجاد می )  کند که در
گیرد و معیارها )در صورت وجود زیرمعیارها( به  سطح قرار میآن مسئله چند معیاره در باالترین 

گیرند. در سطح آخر هم آلترناتیوها قرار خواهند  های بعدی قرار می صورت سلسله مراتبی در الیه
 (.2122گرفت )حسینی شیروانی و همکاران، 

 . تشکیل درخت سلسله مراتبی5-3

 
 در مدیریت منابع انسانی مدل اولیه ابعاد توسعه فناوری اطالعات -1شکل 

 با رویکرد چابکی سازمانی )مبانی نظری پژوهش+ نتایج پانل دلفی(

ی 
مان

از
 س

ی
بک

چا
د 

کر
وی

ا ر
ی ب

سان
ع ان

ناب
ت م

ری
دی

ر م
 د

ت
عا

ال
اط

ی 
ور

نا
ه ف

سع
تو

 

 C1-C7 هوشمندی و سرعت نیروی انسانی

 C8-C13 شایستگی فناوری و نیروی انسانی

 C14-C19 اشتراک دانش و مسئولیت پذیری

 C20-C27 انعطاف پذیری در فناوری اطالعات
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 . مقایسه زوجی معیارهای تحقیق جدول ماتریس مقایسه زوجی معیارها با معیارها5-4

شود.  ، وزن هر یک از معیارهای موجود یکسان و یکنواخت فرض نمیAHPدر فرآیند روش 
 گیرد یارها نسبت به سایر معیارها توسط یک گروه از خبرگان صورت میتعیین وزن هر یک از مع

که در ابتدا معیارهای سطح اول در یک جدول که دارای دو ستون افقی و عمودی است، براساس 
 رسد و  ها به پایان می جدول ارجحیت ثبت خواهد شد. در این مرحله عملیات گردآوری داده

 ( ارائه شده1گردند. نتیجه این مرحله در جدول ) ار معرفی میافز ها به نرم جهت محاسبه، داده
 است.

 ها به صورت زوجی مقایسه گزینه -9جدول 

ابعاد توسعه فناوری اطالعات در 

مدیریت منابع انسانی با رویکرد 

 چابکی سازمانی

هوشمندی و سرعت 

 نیروی انسانی

شایستگی فناوری 

 و نیروی انسانی

اشتراک دانش و 

 ریپذی مسئولیت

پذیری در  انعطاف

 فناوری اطالعات

 هوشمندی و سرعت نیروی انسانی
    

    22/1 شایستگی فناوری و نیروی انسانی

   22/1 22/2 پذیری اشتراک دانش و مسئولیت

  22/6 22/2 22/6 پذیری در فناوری اطالعات انعطاف

وهش، ماتریس ارجحیت های پژ و تحلیل پرسشنامه Expert Choiceافزار  براساس خروجی نرم
 ( مشخص شده است.2( و شکل )01براساس جدول )

 ماتریس ارزش ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی -12جدول 

 با رویکرد چابکی سازمانی 

ابعاد توسعه فناوری اطالعات در 

مدیریت منابع انسانی با رویکرد 

 چابکی سازمانی

 ارزش

 222/2 انسانی هوشمندی و سرعت نیروی

 309/2 شایستگی فناوری و نیروی انسانی 

 236/2 پذیری اشتراک دانش و مسئولیت

 086/2 پذیری در فناوری اطالعات انعطاف
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 ارجحیت ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی -2شکل 

، شایستگی 211/1با ارزش  نیروی انسانیشود هوشمندی و سرعت  همانطور که مشاهده می
و  236/1، اشتراک دانش و مسئولیت پذیری با ارزش 301/1فناوری و نیروی انسانی با ارزش 

ماتریس ارجحیت ابعاد توسعه فناوری  026/1پذیری در فناوری اطالعات با ارزش  انعطاف
 دهند. یل میاطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی را تشک

 . نرخ سازگاری5-5

شود. براساس قواعد آماری در  محاسبه می Expert Choiceافزار  نرخ سازگاری به کمک نرم
ها اعتماد  توان به نتایج وزن باشد، ماتریس سازگار است و می 0/1تر از  صورتی که نرخ سازگاری کم

باشد و با توجه به قرار گرفتن  می 114/1های پژوهش ضریب ناسازگاری برابر  نمود. با توجه به یافته
 باشد. مورد قبول، نرخ سازگاری در وضعیت مطلوبی می  در بازه

 گیری . نتیجه6

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد 
بندی مطالعات  س جمعچابکی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان اردبیل انجام گرفت. براسا

سازی تکنیک دلفی در میان خبرگان فرماندهی انتظامی  آمده از پیاده های بدست  پیشین و بر پایه داده
استان اردبیل در این حوزه، چهار معیار هوشمندی و سرعت نیروی انسانی، شایستگی فناوری و 

ری در فناوری اطالعات به پذی پذیری و همچنین انعطاف نیروی انسانی، اشتراک دانش و مسئولیت
عنوان ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی شناسایی 

گیری از رویکرد سلسله مراتبی، ابتدا با استفاده از این روش، درخت سلسله مراتب   شدند. با بهره
به معیارها پرداخته و پس از آن به  های مورد بررسی با توجه تشکیل گردید، سپس به بررسی گزینه

های به  بررسی معیارها بر مبنای تابع هدف پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد براساس بررسی
آوری شده از خبرگان فرماندهی انتظامی استان اردبیل و  های جمع عمل آمده از مبانی نظری و داده
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ایسات زوجی معیارهای مورد بررسی، شایستگی های انجام شده بر روی پرسشنامه مق پس از بررسی
ترین ُبعد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت  به عنوان مهم 301/1فناوری و نیروی انسانی با ارزش 

منابع انسانی شناخته شده و در رتبه اول اولویت این ابعاد قرار گرفت. هوشمندی و سرعت نیروی 
در رتبه سوم و  236/1پذیری با ارزش  ک دانش و مسئولیتدر رتبه دوم، اشترا 211/1انسانی با ارزش 

بندی ابعاد توسعه فناوری  در رتبه چهارم اولویت 026/1پذیری در فناوری اطالعات با ارزش  انعطاف
 اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی قرار دارند. 

 های تحقیق . یافته6-1

ری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی ابعاد توسعه فناو سوال اول:
 در فرماندهی انتظامی استان اردبیل کدامند؟

زیرمعیار به عنوان زیرمعیارهای  27ها، تعداد  های دقیق نتایج این نظرسنجی پس از بررسی
شخص شد ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی م

 ( قابل مشاهده است.3که در شکل )

 
 ای ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی؛ یک رهیافت فازی مدل شبکه -3شکل 
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(، 2101(، وون، کی و کنگ )2100های پاکوت ) نتایج بدست آمده با مطالعات و پژوهش
نژاد،  (، شریعت0411دهقانی، بختیاری و پاکدل ) دی(، داو2103پانتوواکیس و بورانتا )

( همخوانی داشته 0311( و امیرنژاد و اژدری )0411(، محسنی )0411مقدم و ساعدی ) محمدی
 گیرند. و در یک راستا قرار می

دهی ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی  وزن سؤال دوم:
 ت؟سازمانی چگونه اس

آوری شده از خبرگان  های جمع های به عمل آمده از مبانی نظری و داده براساس بررسی
های انجام شده بر روی پرسشنامه مقایسات  فرماندهی انتظامی استان اردبیل و پس از بررسی

دهی ابعاد توسعه فناوری اطالعات در  توان عنوان نمود که وزن زوجی معیارهای مورد بررسی می
باشد: هوشمندی و سرعت  ابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی به ترتیب ذیل میمدیریت من

، اشتراک دانش 301/1، شایستگی فناوری و نیروی انسانی با ارزش 211/1با ارزش  نیروی انسانی
که  026/1پذیری در فناوری اطالعات با ارزش  و انعطاف236/1پذیری با ارزش  و مسئولیت

توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی ماتریس ارجحیت ابعاد 
 دهند. سازمانی را تشکیل می

بندی ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد  اولویت سؤال سوم:
 چابکی سازمانی چگونه است؟

ی با رویکرد چابکی برای این موضوع ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسان
های به عمل آمده از مبانی نظری و  سازمانی مورد بررسی و تعمق بیشتر قرارگرفته و براساس بررسی

های انجام  های جمع آوری شده از خبرگان فرماندهی انتظامی استان اردبیل و پس از بررسی داده
ناوری و نیروی انسانی شده بر روی پرسشنامه مقایسات زوجی، معیارهای مورد بررسی شایستگی ف

ترین ُبعد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی شناخته  به عنوان مهم 301/1با ارزش 
شده و در رتبه اول اولویت این ابعاد قرار گرفته است، به همین ترتیب هوشمندی و سرعت نیروی 

در رتبه  236/1با ارزش  پذیری در رتبه دوم، اشتراک دانش و مسئولیت 211/1انسانی با ارزش 
بندی ابعاد  در رتبه چهارم اولویت 026/1پذیری در فناوری اطالعات با ارزش  سوم و انعطاف

توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی را در اختیار دارند، 
 نیز در بازه مقبول قرار دارد. 114/1نرخ سازگاری 
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 اربردی. پیشنهادهای ک7

های مبانی نظری تحقیق و نیز   با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و مطالب مذکور در بخش
 گردد:  ها، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می  اطالعات کسب شده از پرسشنامه

سازی برای تسّلط بر دانش تخصصی، دانش ضمنی و تولید دانش، تمرکز بر ارتباط فنی،  زمینه
ناسب بین اعضای سازمان و مدیریت ارشد سازمان، آموزش ابعاد نوین و م عاطفی و اخالقی

ت از یای( در سازمان، حما تخصصی در حوزه فرایندهای سازمانی، برقرای عدالت )توزیعی و رویه
  کارکنان. یها یستگیحقوق کارکنان و تناسب پرداخت با شا

های ابعاد  ترین اولویت از مهم همچنین با توجه به اینکه هوشمندی و سرعت نیروی انسانی نیز
توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی شناسایی گردید، 

سازمانی، ایجاد فضایی   گردد: افزایش روحیه مشارکت در مجموعه  پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می
ا شرایط مختلف کاری و همچنین شرایط پذیری و انطباق کارکنان ب برای ابتکار و خالقیت، انعطاف
  پذیری کارکنان، تقویت استقامت و پشتکار کارکنان، تقویت روحیه فیزیکی، افزایش انگیزه و ریسک

  سونگری مجموعه های اجتماعی بیشتر در محیط کار، شفافّیت و همه ایثار و پذیرش مسئولیت
 نگری. سازمانی با رویکرد آینده

 . سپاسگزاری8

کارکنان زحمتکش فرماندهی انتظامی استان اردبیل که در تهیه و تدوین این   ه از کلیهبدینوسیل
 شود. پژوهش صمیمانه همکاری نمودند، تشکر و قدردانی می
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منـابـع
بررسی رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش و چابکی (. 0311نیا، ف. ) شفیعیانی، ا.، فرخ آقائی، ق.، شهنی

های نوین  المللی پارادایم در: تهران: نخستین کنفرانس بین ای خوزستان. ه موردی: شرکت برق منطقهسازمانی مطالع
 مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی. 

های توسعه  گیری بندی جهت (. شناسایی و اولویت0310ازغندی، ع. ) اربطانی، ط.، باباغیبی ساالرزهی، ح.، روشندل الله
، نظم و امنیت انتظامینگاری. پژوهشنامه  ؛ با رویکرد آینده0414ت نیروی انتظامی در افق فناوری اطالعات و ارتباطا

1(01 :)34-0 . 

های آزاد اسالمی منطقه  (. بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه0311، ق.، اژدری، پ. )امیرنژاد
 . 061-022: (0)00، توسعه اجتماعیخوزستان )از دیدگاه اساتید(.  6

بندی ابعاد توسعه فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی  شناسایی و اولویت(. 0311بنایی، ف. )
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی. . پایانسازمان

ر پیشگیری از جرایم سایبری با (. تعیین عوامل راهبردی مؤثر ب0311توکلی، ف.، مرتضوی، س.م.، کشاورزترک، م. )
 DOR: 20.1001.1.20086024.1399.12.4.5.8. 003-041(: 4)02،  انتظام اجتماعیرویکرد دلفی فازی. 

های پلیس هوشمند  (. تحلیل جایگاه امکانات و زیرساخت0311بستانی، م. ) رضازاده، م؛ کریمیان نژاد، ع؛ حافظ خراسانی
 . 001-044: 31، شمارهپژوهشنامه جغرافیای انتظامیوردی: شهر سمنان(. در ارتقاء امنیت شهری )مطالعه م

(. تأثیر سامانۀ پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم )مورد 0411دهاقانی، ا.، بختیاری، س.، پاکدل، م. ) داودی
 DOR: 20.1001.1.20086024.1400.13.2.3.9. 13-21(: 2)03 ، انتظام اجتماعیمطالعه: شهرستان همدان(. 

های  مدیریت دانش و چابکی سازمانی مطالعه موردی: مرکز تربیت مربی و پژوهش(. 0311رستمی، ف.، سهرابی، ش. )
 المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین.  در: تهران: پنجمین کنفرانس بین ای. فنی و حرفه

ارائه مدل ساختاری تأثیر ظرفیت سازمانی بر چابکی سازمانی (. 0411هاشمی، س.ع.، موسوی، س.ذ. ) ، م.، بنیرشیدی
 .003-041(: 77)02، توسعه سازمانی پلیس گری انسجام سازمانی. با نقش میانجی

،  انتظام اجتماعی(. طراحی مدل هوشمندسازی جامع پلیس. 0411مقدم، ی.، ساعدی، ع. ) نژاد، ع.، محمدی شریعت
03(4 :)066-043 .DOI: 20.1001.1.20086024.1400.13.4.6.6 

(. بررسی میزان تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش در ارتقاء 0311زاده، م. ) علمداری، ا.، نجف
 . 71-16(: 72)01 اندیشه آماد،چابکی مدیریت زنجیره تأمین. 

یریت منابع انسانی )مطالعه موردی: شرکت تاثیر فناوری اطالعات بر نحوه عملکرد مد(. 0317کرمانی، م.، همتی، ع. )
 های جدید.  روز در علوم مهندسی و فناوری . در: رشت: سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و بهگروه مپنا(

نخبگان (. اهداف استراتژیک فناوری اطالعات در توسعۀ اقدامات منابع انسانی. 0311پور، ح. ) ، ص.، جوهری کمندانی
 .0-02(: 1)1، علوم و مهندسی

 (:4)03 ، انتظام اجتماعی(. ارائه الگوی مبارزه با قاچاق انسان با استفاده از رویکرد سیستم نرم. 0411محسنی، ف. )

26-63 .DOI: 20.1001.1.20086024.1400.13.4.3.3 
المللی  بین در تهران: اولین کنفرانس مدیریت فناوری اطالعات منابع انسانی.(. 0317شاهدی، س. ) مقوم، م.، هدایتی

 آفرینی و اقتصاد مقاومتی.  وکار و حسابداری با تاکید بر ارزش رویکردهای نوین در مدیریت کسب
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( بر مصرف ICT(. تاثیر گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات )0411راد، ع.، موسوی، س.ن. ) نیکویی، ف.، علوی
، تحقیقات اقتصاد کشاورزیکشاورزی(.  های اقتصادی ایران )صنعت، خدمات، های تجدیدپذیر در بخش انرژی

03(2 :)214-220 . 
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