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منابع انسانی  تیریمذهای پویا در رابطه بین  بررسی نقش میانجی قابلیت

  یمنابع انسان تیریمذو اثربخشی  (e-HRMالکترونیک )
 

 *2اسذی ، مریم بنی1بیگی نجمه مهذی
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 چکیذه

 تیریم ذ  یي اثرثخط   کی  الکتريو یمىبثع اوسبو تیریمذ هیراثطٍ ثدر  بیپً یَب تیقبثلَذف پژيَص حبضر تجییه وقص میبوجی 

اوج ب  ض ذ.    Lisrel 8.8اف ساری   یبثی معبدالت سبختبری در محیط و ر   ی ثًد کٍ ثٍ ريش پیمبیطی ي مجتىی ثر مذلاوسبو مىبثع

  ي س تبن یاس تبن س  یَ ب  داوط گبٌ  یمى بثع اوس بو   -یرا کبرکىبن ض بل  در ح ًزٌ ادار  وفر از  150ومًوٍ آمبری پژيَص حبضر را 

ٍ     ثلًچستبن  ٍ  گی ری  تط کی  دادو ذ ک ٍ ث ٍ ريش ومًو  َ بی مًردوی بز ث ب اس تفبدٌ از      تص بدفی اوتخ بة ض ذوذ. دادٌ    -ای  طجق 

آيری گردی ذ  پبی بیی    ی ي قبثلیت پًیب جم ع مىبثع اوسبو یاثرثخط ،کیالکتريو یمىبثع اوسبو تیریمذ محقق سبختٍ َبی پرسطىبمٍ

ترتیت ثٍ می سان   َب ثٍ یک از پرسطىبمٍَب از طریق ضریت آلفبی کريوجبخ مًرد تأییذ قرار گرفت کٍ ایه مقذار ثرای َر پرسطىبمٍ

ثٍ دست آمذ. ريایی پرسطىبمٍ ویس ثب استفبدٌ از ريایی محت ًا م ًرد تأیی ذ ق رار گرف ت. وت بی  وط بن داد         15/0ي  13/0، 32/0

زمبن ی پًی بی س ب  َ ب  تیقبثلآن از طریق  تأثیر، يلی ضًد یممذیریت مىبثع اوسبوی ثبعث افسایص اثرثخطی مذیریت مىبثع اوسبوی 

 .بثذی یمقبث  تًجُی ثُجًد  صًرت ثٍ

 

 ی.ثرثخطی، امىبثع اوسبو تیریمذ، کیالکتريو یمىبثع اوسبو تیریمذ ،بیپً یَب تیقبثلهای كلیذی:  واژه
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