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 چکیده

امروزه فناوری اطالعات در بهبود فرایند های سازمانی اللخصوص در ارتقا عملکرد منابع انسانی نقش بسزایی را          

فناوری  آشنایی کامل با این مفاهیم و نحوه استفاده موثر از آن را دارد.ایفا می کند که برای استفاده بهینه از آن نیاز به 

های  تا کارها انجام شوند و روش می کنداطالعات با طراحی مجدد یک فرایند تجاری از طریق ساده سازی، به ما کمک 

با استفاده از فناوری  .ط دهد، تهیه کنندگان و سهام داران بالقوه ارتبامی کند تا شرکت را با مشتریانمبتکرانه ای خلق 

ها را برای رفاه های بهداشتی را توسعه بخشید و دولتتوان راندمان محیط کاری را افزایش داد، مراقبتاطالعات می

 می تواند، شرکت های بهینه با مشتریان با استفاده از فناوری در بر هم کنش قرار داد. آن هاشهروندان در دسترس 

گذشته یاد بگیرد و در آینده با آنان ارتباط بهینه  کنش های، از بر هم نسبت به مشتریان پیدا کندرجه ای د 063دیدی 

با  .کلید موفقیت سازمان است آن هامنابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثربخش د. داشته باش

ستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی می ورود فناوری اطالعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی د

تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که فناوری اطالعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را 

ی که دیریت منابع انسانی نیز باید با شرایط جدید آشنایی پیدا کند تا به وسیله ظرفیت های جدیدمفراهم نماییم. 

متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با  فناوری اطالعات بوجود می آورد سبب ارتقاء عملکرد مدیریت منابع انسانی شود.

شرایط جدید آشنایی الزم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطالعات می تواند ایجاد کند، 

 .ازمان شودسبب ارتقاء عملکرد و منابع انسانی س

 فناوری اطالعات، مدیریت، منابع انسانی کلیدواژه:    
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 مقدمه

 می کنند و زده به آن نگاه شگفت متفکران اکثر که است ای گونه به اطالعات فناوری زمینه در توسعه سرعت ،امروزه

علمی  مختلف های زمینه در آوری فن این تاثیر چه اگر. د را ارزیابی و اندازه گیری کنندخو نفوذ می کنند مرزهای سعی

 منابع مختلف های زمینه در نگرانی باشد اما جهان می علمی تعامالت برای ناپذیر وصف رفاه و دارای  توسعه یافته است

 این از استفاده و هستند فعال زمینه این در و کنند می کار که کسانی است بدیهی. را در پی دارد انسانی و اجتماعی

 و راه نظرگرفتن در به نیاز لزوما و نگران هستند سریع تغییرات این با خودشان .دیگران پیشنهاد می دهند به را تکنولوژی

 های حل راه باید و احتمالی احساس می شود خطرات از جلوگیری و عملکرد بهبود منظور به جدید های استراتژی

 امروزه. گذاری فراهم کند سیاست و گیری تصمیم برای ،سازمان ها مدیران و ریزان برنامه برای استفاده قابل و درست

-Hamid Tohodi)خالقیت دارند و کیفیت به اهمیت و تاکید ای حرفه و کامل طور به پروژه مدیریت های مدل

مردم و فن  :مدیریت دانش که مدیریت منابع انسانی با آن روبروست در بازه گسترده تر متشکل از دو عنصراست  (2011

را قادر به فراهم آوردن دانش، سازماندهی آن،  آن هاآوری اطالعات. مردم حامل دانش هستند و فن آوری اطالعات 

بیشتر به عنوان سیستم اطالعات منابع انسانی IT مدیریت منابع انسانی از  دسترسی به آن و استفاده از آن می سازد.

(IS)نکته . در این وضعیت می کندرونی و بیرونی سازمان ها متصل شده، استفاده ، که به دیگر سیستم های اطالعاتی د

با گرفتن اطالعات مورد نیاز در زمان و مکان مناسب از دانش برای ایجاد ارزش افزوده  این است که مدیریت می تواند

هستند تا شامل سیستم های بنابراین سیستم های اطالعاتی منابع انسانی مدرن در حال به روز رسانی  استفاده کند.

پشتیبانی تصمیم گیری که توانایی پیدا کردن جنبه های مختلف در حل مسئله را دارد هم بشود. احتماال مهم ترین سود 

تا به راه حل های بهینه حتی  می کندشفافیت راه حل های تولید است که کمک  سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری؛

براساس کشف دانش  انسانی نزدیک شویم. برخی از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مانند منابع"فازی"در مناطق 

 در شده شناخته رسمیت به انقالب آخرین عنوان فناوری اطالعات به  (.Mojca Bernikدر پایگاه های داده می باشد)

 باور سرعت با و تاثیر می گزارد جهانی زندگی و جامعه کار، و کسب های زمینه تمام در این. می شود  شناخته بشر تاریخ

 تغییرات و دانش اطالعات، در انقالب و شدن جهانی بر توجهی قابل اثر دارای تکنولوژی این. توسعه است حال در نکردنی

فناوری اطالعات، بطور قابل توجهی تکامل یافته و برای (. Sayyed Mohsen Allameh -2011)دارد سازمانی

در حال حاضر الزم است پرسنل تدارکات بسیار آموزش دیده و بتوانند در بسیاری از نقش  تدارکات جهانی ضروری است،

ایه گذاری های در طول دهه گذشته، سرمولی  (Timothy Kiessling-2014) های جدید فراتر از تدارکات عمل کنند

عظیمی بر روی سیستم های اطالعاتی مدیریت منابع انسانی شده است، اما به دلیل عدم وجود یک چشم انداز، سیاست، 

  (. Kumar et al-2013و استراتژی روشن، نتایج حاصل از این تالش خیلی قابل مشاهده نبوده است)
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. نقش مدیریت منابع می کنداین مقاله تاثیر استفاده از اطالعات و فن آوری ارتباطات در زمینه منابع انسانی را بیان 

انسانی تغییر کرده است و فن آوری اطالعات می تواند ارزش به داده های منابع انسانی اضافه کند. فناوری اطالعات و 

از اطالعات و تصمیم گیری های بهینه در زمینه منابع انسانی داشته باشید.  ارتباطات اجازه می دهد تا فراگیری سریعتری

سیستم اطالعات منابع انسانی را می توان با سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، که در پایه ی کشف دانش در پایگاه  

کلیدی برای بقا، امل مدت طوالنی است که به عنوان عنوآوری  .(Mojca Bernik)داده ها هستند به روز رسانی کرد

رشد و توسعه شرکت و به عنوان یک منبع مزیت رقابتی در نظر گرفته میشود و به طور خاص، نوآوری مسئله مهمی در 

استفاده از فن آوری اطالعات دارای  (.Hervas-Oliver Jose-Luis-2013)مدیریت منابع انسانی به حساب می آید

ی عباشد و نقش مهمی در صنایع مختلف از قبیل بهره وری، خدمات اجتما یک موضع بزرگ در میان صنایع عمومی می

بنابراین تکنولوژی را می توان به عنوان یکی از عوامل استراتژیک دانست که می تواند   و بهبود فرصت شغلی ایفا می کند

صنعتی آغاز شد و تا به امروز به همراه انقالب  81فن آوری اطالعات در قرن  به بهبود بهره وری کسب و کار کمک کند.

 امروزه، (.Mohammad Abaee Shoushtary-2012هنوز در سازمان های مختلف استفاده می شود و ادامه دارد)

. رقابتی می شود های هسته مزیت نهایی منبع به تبدیل و ،ته می شوندترین منابع  شناخ ارزشبا  عنوان به انسانی منابع

. انسانی می شود منابع مدیریت کار و کسب اولویت به تبدیل آن هاانگیزه دادن به  و استفاده سپس استعدادها، گرفتن

 با این  العاده فوق سهم 8HRIS از استفاده و توسعه. شوند می مواجه مشکالتی زیادی از این قبیل با مدیران از بسیاری

 کامپیوتر تکنولوژی از بزرگ های شرکت از برخی زمان، آن در شد، آغاز 8663 اواخر در HRIS. را ایجاد می کند موضوع

 مدیریت کامپیوتر، تکنولوژی سریع توسعه با همراه. حقوق استفاده می کردند پرداخت و خسارت جبران محاسبه برای

 حال در. است شده ترکیب تر عمیق و بیشتر ها داده پایگاه آوری فن و کامپیوتری های ابزار های سیستم  با انسانی منابع

 آموزش، استخدام، شخصی، اطالعات مانند) انسان را پوشش می دهد تابع ماژول منابع مدیریت همه HRIS حاضر،

 یک شامل که ،(کارمند با ارتباط مدیریت و کار قرارداد ، منافع  دولت  و جبران عملکرد، مدیریت ای، حرفه مدیریت

 آوردن دست به برای معتبر روش HRIS. گزارش می شود و تحلیل و تجزیه سازی، ذخیره اطالعات، آوری جمع فرایند

نقش جدیدی که منابع انسانی  .( Song Wei, An Feng-2014) است گیری تصمیم برای موقع به مربوطه اطالعات

تدارکات نیاز خواهد داشت، نقش مرز پوشا است که عنوان شواهد قانع کننده ای به اقتصاد مبتنی بر دانش جهانی 

در این  .میشود. در حال حاضر رقابت توسط توانایی شرکت ها برای تبدیل دانش به ارزش مشخص می شودپیشنهاد 

منابع انسانی و شیوه ای  کنند. فرمول تبدیل، منابع انسانی رسانه ای هستند که از طریق دانش و مهارت ایجاد ارزش می

 )مدیریت منابع HRM شرکت های جهانی هستند.شوند، دلیلی برای موفقیت  های مکمل ادغام می که در آن صالحیت
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انسانی( وابسته به همه این زمینه هاست: فرهنگ و نهادها، اقتصاد، نوآوری و تغییر، مدیریت دانش و فن آوری اطالعات  

 و عملکرد، جهانی شدن، صنعت واستراتژی.

. در در سازمان های جهانی روبرو شدیر یکی از مسائل چالش برانگیز این است که چگونه می توان با نوآوری و تغی

یر سازمانی بدون از تدارکات، سرعت تغییرات نیاز به شیوه های مدیریت بین المللی منابع انسانی دارد که می تواند با تغی

بهره وری اقتصادی روبرو شود. سرمایه انسانی، به عنوان توانمندساز رقابت سازمان، می تواند با سرمایه  دست دادن دید

مزیت رقابتی نامشهود سخت تراز آن  تماعی )اما با حفظ تعادل در ویژگی های محلی ( مرتبط شود. عالوه بر این، یکاج

 فن (. Timothy Kiessling-2014است که به رقبا اختصاص داده شود زیرا طبیعت ذاتی مبتنی بر لمس کردن است)

 به خصوص زندگی وسبک کار و کسب بر تاثیر حال در سرعت به انسان جدید تکنولوژی یک عنوان آوری اطالعات به

 در سازمان ها  اکثر .ها می شود فعالیت تمام در تغییرات از ای گسترده طیف به منجر نتیجه در و وری  است بهره

 به صنایع از بسیاری در اطالعات آوری فن. گذاری می کنند بیشتر سرمایه سودآوری و وری بهره برای اطالعات فناوری

. ولیامز و است شده گزارش انسانی منابع وری بهره و کار و کسب فرآیند بهبود برای استراتژیک عوامل از یکی عنوان

 گذاری کرده بودند، سرمایه اطالعات آوری فن در شدت به هایی که شرکت اکثرا از خود را که ( مطالعات7332کالرک )

عملکرد  و اطالعات فناوری بین رابطه از( 7331). لوکیس و ساپوناسکار ارائه دادند و بهتر کسب بازخورد گرفتن برای

 فن این در گذاری سرمایه مورد در( شرکت های کوچک تا متوسط)ها   7SME از بسیاری حال این با. حمایت کردند

عدم استفاده مدیران از این  شرکت این دالیل از یکی. استراتژیک است منبع یک آن نداشتند باور داشتند و  تردید آوری

-Mohammad Abaee Shoushtary)آن از استفاده برای کافی و نداشتن مهارت تکنولوژی به طور کامل است

2012.) 

 بیان مسئله

TI  است اطالعات فناوری های پروژه مدیریت در کارآمد ابزار یک. 

ایفا  IT مدیریت های پروژه در انسانی را منابع متخصصین نقش اطالعات فناوری های پروژه مدیران خواستیم می ما اگر

 کاربرد. انسانی است منابع مدیریت در اطالعات فناوری ابزارهای از استفاده برای راه بهترین که بدانیم باید ما ،کنند

 :ایجاد سه دسته مدیر می شود باعث  TIپروژه های  مدیریت در اطالعات فناوری
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 آن ها فرایندها، اتوماسیون توسط است که  معنی این به این. دیگر کارهای کردن به توجه با بیشتری فرصت دارای -

 می کنند؛ پیدا انسانی منابع مشکالت حل و تفسیر برای بیشتری فرصت

دریافت  وب از آن ها خدماتی که کمک با افراد مشخص می شود و اقتدار و هویت ،افزاری نرم مناسب چارچوب یک در -

 ؛ایفا می کنند تر مدیریت را آسان نقش می کنند،

 اجرا می شود؛ صحیح اطالعات مورد در بیشتر گیری تصمیم و شود می انجام سریع و دقیق اطالعات -

 شتاب بیشتر رخ می دهد؛ با انسانی منابع وظیفه چند اتمام و پرسنل احتمالی بیشتر مشارکت -

 یک چه اگر. هستند مواجه چالش برانگیز های روش ها و ابزار ،سازمان ها از ای گسترده طیف با اغلب IT پروژه مدیران  

 می مدیران این اما کاربردی ارائه کرد های افزار نرم سریع رشد به توجه با استفاده برای را نمی توانها  افزار نرم از لیست

 استفاده وظایف تسهیل برای زیر را مانند خود سازمان مدیریت زمینه در شده ارائه افزار نرم ابزارهای از توانند برخی

 کنند:

 فرآیندها؛ ارزیابی و طراحی، سازی، مدل بر متمرکز -لبه فرآیند •

 ؛سازمان گیری  اندازه های سیستم ارزیابی و طراحی به مربوط بهینه سازی  •

 آوری؛ فن های استراتژی از مالی اجرای ارزیابی ،مشاور فناوری گذاری در سرمایه •

 . می باشدقطعیت  پیچیده و شرایط عدم  شرایط در گیری تصمیم با رابطه در این -مشاور در تصمیم گیری  •

 Hamid)نظر مورد تغییرات برای مناسب بهترین راه و گزینه بهترین تعیین متمرکز روی مدیریت تغییر و -طراح برتر   •

Tohodi-2011). 

 انسانی منابع در ارتباطات و اطالعات فناوری اثر

توزیع را پوشش می  چرخه و بازیابی پردازش، است، اطالعات تکنولوژی مفهوم تولید دوره ای است که اطالعات آوری فن

 های فعالیت شود می باعث اطالعات است که پردازش و آوردن دست به جدید برای راه یک آن این، بر عالوه. دهد 

 ارمغان به صنایع را و مشتریان برای مزایای از بسیاری تکنولوژی این .تحلیل کند و موثر را تجزیه کمتر نوع ،ناپیوسته

گزینه های  المللی بین بازار در مختلف خدمات و محصوالت انتخاب در هنگام ها آن کند تا می کمک و است آورده

  فوری نیازهای با مشتریان به ارائه توسط بازار ی درجدید های راه ها تا شرکت کند می کمک این. متنوعی داشته باشند
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 های سازمان در مطالبه ها این. است هزینه سازمان ها بسیار پر برای اطالعات تکنولوژی سازی پیاده. کنند خود پیدا

 ظرفیت افزایش خدمات، ارائه کیفیت بهبود و وری بهره هزینه  ها کاهش یابد، که زمانی تا نیست جبران دولتی قابل

 متاسفانه. اطالعات را در پی داشته باشد به بهتر دسترسی ارائه و وری بهره بهبود و گیرنده تصمیم دولتی های سازمان

 سبک و سازمانی فرهنگ اطالعات، ناسازگاری سیستم ،ناکارآمد سیستم و مالی و بنیادی های ها محدودیت شرکت

 به اطالعات آوری فن. می شود TIاجرای  روند از مانع محدودیت چنین. نگرشی دارند مشکالت و ماهر کارکنان رهبری،

، الکترونیکی ارسال می کند صورت به اطالعات را و ذخیره می کند ،کندپردازش می  که آوری فن مختلف انواع عنوان

 به نیاز سازمان در اثربخشی باال و راندمان آوردن دست به که باورند این بر( 7331) همکاران و برادی. تعریف می شود

 اینترنت. دارد مدیریت اطالعات سیستم و اداری اینترنت، اتوماسیون مانند اطالعات آوری فن اجزای در گذاری سرمایه

اخبار را ارائه  و  وب ایمیل، مانند مفید ابزار انواع و می کنند کار مستقل طور به که است کامپیوترها از جهانی شبکه یک

 با ملی است اقتصاد افزایش آگاه به این مسئله هستند که برای  اینترنت استفاده می کنند و از ها شرکت می دهند. اکثر

ارتباطات  و اطالعات آوری فن از بعد یک اداری اتوماسیون های غیره. سیستم و فکس تلفن، از بیشتر بسیار دهی سود

ذخیره  ،تصحیح می کنند نهایت در آن ها. مکاتبات را ایجاد می کند ویدئو یا و شفاهی، یک نوشته اجرایی، که هستند

 یک در افزاری نرم های سیستم طریق از اداره کارهای را انتقال می دهند. همه  اطالعات نمایش می دهند و ،می کنند

. اداره، تنظیم می شود بهره وری بهبود برای کاغذ بدون اداری سیستم یک ایجاد هدف با کامل اداری اتوماسیون سیستم

 مدیریت سیستم از یکپارچه بخشی که است مدیریت اطالعات سیستم ارتباطات و اطالعات فناوری ابعاد از دیگر یکی

 نتیجه با اطالعاتی های سیستم و سازمانی منابع برای ریزی برنامه شامل سیستم این می باشد. سازمان یک در جامع

 تمام در مدیریت های فعالیت از حمایت مدیریت های می باشد. سیستم سازمان های گیری تصمیم از حمایت عملیاتی

 مدیران عنوان به می توانند  ها سیستم این که آنجا از فرآیند را ارائه می دهند. کلیدی های شاخص از برخی سطوح

 وری بهره استقرار در . اینقرار می گیرند سازمان سیستمی در چنین ایجاد مقابل در مدیران این ،شوند استفاده میانی

 فرد یک ساعات کاری تعداد عنوان به و است وری بهره ابعاد انسانی از  منابع وری بهره. گذارد می تاثیر نیز انسانی منابع

 های موقعیت در انسانی منابع وری بهره گیری اندازه عنوان به وری را  ( بهره7332اوی) و ژوزفین. است شده تعریف

 بیشتر اقتصادی است و سالمت برای کلیدی عامل یک کار وری بهره که باورند این بر اقتصاددانان. مختلف تعریف کردند

 Sayyed) .کند دنبال انسانی را منابع وری بهره باید زندگی استانداردهای بنابراین. است اقتصادی مهم برای رشد

Mohsen Allameh -2011). 
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 در مدیریت منابع انسانی ITغیبت کارکنان و نقش 

 مرخصی های  ،مطالعاتی مرخصی های تعطیالت، مانند ،تایید شده مرخصی های شامل غیبت تر، گسترده معنا یک در

از  اجازه، بدون کاری ساعات در ترک محل کار کار، محل به دیر رسیدن جمله از نشده، تایید مرخصی های غیره و و ویژه

 غیبت عنوان به رسمی طور به که است پنهان غیبت اصطالح به جداگانه مشکل .می باشد غیره و روز کل قلم انداختن

 عدم ضعیف خانواده، مالی وضعیت ناکارآمد، خانوادگی دلیل غیبت روابط حال این با ،شده است بندی طبقه پزشکی

 آموزش ضعیف ،پست کار محل کار، تا طوالنی فاصله مسن، افراد یا و کودکان از مراقبت سازماندهی مهد کودک ها برای

 غیبت اشکال این ه می باشد.غیر و ناهار ریزی برای برنامه استراحت عدم ،تحریک نامناسب یا ضعیف انگیزه کارکنان،

 خوبی کلی دید یک باید غیبت، سازمان کاهش برای .است تشخیص قابل غیر معموال سخت است و کنترل و ردیابی برای

 مدرن های باید از روش همچنین آن ها. باشد داشته کاری روی مرخصی های آماری اطالعات تنها نه و غیبت انواع از

آن ها انجام  کاهش برایاقداماتی  و کشف آن را  و عللمنشا بروز  باید آن ها. استفاده کنند پنهان غیبت تشخیص برای

 .باشد انسانی منابع مدیریت برای بزرگ کمک یک تواند می 0DSS بر مبتنی کاوی داده. واقعیات موجود اساس بر ،دهند

 نیست اما  کارکنان سالمت براساس که ،را پیگیری می کنند نشده تایید روزانه غیاب های منظم طور به سازمان ها  اکثر

 مالی  IS یک مثال عنوان به. را شامل می شود مشابه و خانوادگی مشکالت شغلی، رضایت ضعیف، روابط مانند چیزهایی

 اطالعات سیستم یک فاقد سازمان این اگر. دستمزد دارد محاسبه برای کار غیبت مدت و نوع مورد در اطالعات به نیاز

 .چیزی جز کاغذ ساده نیستند فایل ،باشد انسانی منابع

یک جفت  با تنها سازمان یک در. دارد بستگی آن های فعالیت و شرکت اندازه به غیبت شاخص های   ردیابی و محتوا

 کوچکتر دلیل،. است کارمند هزار صد چند با سازمان یک  از کوچکتر ردیابی های شاخص از تعدادی ،کارمند دوازده تایی

 کوچک، های شرکت در. است کارمند هر دقیق دانش و مشکل مدیریت و ردیابی مسئول انسانی منابع بودن کارشناسان

 همه و نیاز دارد تا خود را به کارکنان به طور منظم نشان دهد، کار نیروی زیرا بزرگ نمی باشد مشکل یک معموال غیبت

 بزرگ و متوسط های سازمان در وضعیت .شناسند می خوب را یکدیگر کارمندان زیرا ،شود معلوم می سرعت غیبت ها به

 کارکنان. بیشتری می شود غیبت به منجر دیگر افراد کار از ضعیف دانش و فردی بین روابط کم شدت زیرا است، متفاوت

 اطالعات سیستم در غیبت مورد در . اطالعاتدرا ندارن خود بهترین انجام برای انگیزه و نمی کنند احساس کافی وفاداری

 غیبت عنوان به و شوند می نگهداری جداگانه های ناتوان داده. اشاره می کند غیبت زمان و غایب به بیشتر انسانی منابع

د و وجود ندار شرکت ها اکثر در حاضر حال در می کند توصیف غیبت را دالیل که بندی داده دسته. نمی شود شمارش

 . سخت است  کاهش و شناسایی برای پنهان است که غیبت دلیل همین به. می شود ضبط غیبت نوع و زمان تنها

                                                           
0 Decision Support System 
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 داده. است شده ایجاد غیبت زمان و غایب هویت اطراف در عمدتا غیبت در انسانی منابع اطالعات سیستم های داده

 انسانی شامل   منابع اطالعات های سیستم اکثر. ط نمی شودمرتب غیبت به و مدیریت می شود جداگانه طور به ناتوانی

 دلیل، این به. را شامل می شود غیبت انواع و زمان تنها اما ،غیبت را توصیف مند دالیل که داده نمی شوند نهاد یک

آن  پیوند و غیبت علل کشف ها برای راه از یکی .بسیار سخت می شود کاهش و شناسایی برای اوقات گاهی پنهان غیبت

 :هستیم به قادر ما است همراه ISمنابع انسانی  با که زمانی که ،کاوی است داده روش از استفاده هم با  ها

 دار، معنی اطالعات به ها داده تبدیل •

 فرایند، محتوا به آن پیوند و دانش به اطالعات تبدیل •

 .درپروسه کنندگان شرکت سایر با تبادل دانش  •

 متوسط و کوچک شرکت های در انسانی منابع اطالعات سیستم کاربردی های برنامه در پژوهش

HRIS اصلی توابع .است گیری تصمیم برای موقع به مربوطه اطالعات آوردن دست به برای معتبر روش HRIS  مرحله در 

الکترونیکی کمک  پرسنل های فایل به ایجاد تواند می HRIS. انسانی را بهبود می دهند منابع مدیریت وری بهره اول،

را پیش بینی  شرکت انسانی منابع نیازهای آینده  سرعت به را تخمین بزند و تجربه توانایی، مهارت، ،کارکنان دانش ،کند

 های سیستم پرسنل، آموزش و استخدام های سیستم جبران، مدیریت سیستم مانند) HRIS طریق از این، بر عالوه. کند

توجهی  قابل طور به کار وری بهره ،دهیم کاهش را معمول کار در مصرف زمان توانیم می ما ،(غیره و عملکرد، مدیریت

 از سری یک HRIS. یک پارچه می شود کار و کسب فرآیندهای منابع انسانی مدیریت دوم، مرحله در. بهبود می یابد

را  غیره و جانشینی، ریزی برنامه آموزش، برنامه دستمزد، و حقوق مدیریت و عملکرد مدیریت، ارسال جمله از کار ماژول

مند را  نظام انسانی منابع مدیریت کار توانیم می ما شخصی، های کامپیوتر و اینترنت از پوشش می دهد. با استفاده

 توان می را انسانی منابع مدیریت فرایندهای فرایند، این در. کنیم سازی یکپارچه و سازی مدل ، سپستشخیص دهیم

. زیادی پیدا کند بهبود تواند می آن راندمان و هموار می شود، بیشتر کار و کسب جریان ،استاندارد کرد و بازسازی

HRIS،ایجاد می ماژول  داده های پایگاه میان در انجمن ها از بسیاری به بسیاری بسیاری، به یک فرم های یک به یک

 سیستم روی بر تواند می سیستم این ،ایجاد می شود HRIS مرکز اساس بر هوشمند مدیریت سیستم یک نتیجه در ،کند

 وسیع طیف یک نهایت در. ... غیره و کار، و کسب مدیریت های سیستم تولید، کنترل های سیستم ،تاثیر بگذاردOAهای 

وظیفه  هم می کند.کارمندان فرا و ها شرکت برای افزوده ارزش خدمات ثالثا،. ادغام می کند کار را و کسب از تری

 ممکن HRIS. کارکنان می باشد و شرکت مدیریت خود، مشتریان به صادقانه خدمات ارائه انسانی منابع اساسی  مدیریت

 می این ،ارائه کند کار و کسب مدیریت پرسنل برای اطالعات و کامل و ، مرتبطمختصر دقیق، موقع، به های گزارش است

  استراتژیک نظر نقطه از سیاست و انسانی منابع ریزی برنامه برای ویژه به مربوطه پرسنل گیری تصمیم برای مبنایی تواند
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 کارکنانی HRIS ،آورند دست به راحتی به بیشتر را اطالعات توانند می کارکنان ،HRIS طریق از این، بر عالوه. ارائه دهد

 .کارکنان ایجاد می کند و موسسات مشترک توسعه به رسیدن برای افزوده، ارزش خدماتگستردگی  با

 متوسط و کوچک شرکت های در انسانی منابع اطالعات سیستم از استفاده وضعیت

شرکت   بیشتر و بیشتر ،ERP های سیستم از گسترده استفاده و کامپیوتر به مربوط های آوری فن اخیر های توسعه با

   .انسانی کردند منابع مدیریت وری بهره و سطح بهبود برای  HRIS از استفاده به شروع (EMSمتوسط ) و های کوچک

 فرایند کل در ذهن در نیازها را در  و ،روشن کنند HRIS به را خود واقعی نیازهای باید ها SME اول، گیری نتیجه

سرویس  و باشد، نیاز متوسط و کوچک شرکت های نیازپاسخگوی  باید HRIS. مفهوم آن نگهداری کنند و HRIS معرفی

  SMEبه   HRIS  استفاده ،را گسترش دهد HRIS برنامه باید SME دوم، مرحله در ارائه دهد. آن هاهای بهتری به 

 مدیریت کارکنان، آموزش عملکرد، مدیریت در ویژه به ،انسانی کار بیشتری انجام شود منابع مدیریت می کند تا در کمک

 نهایت، در .یابد دست انسانی منابع اطالعات سیستم از کامل استفاده به تواند می بنابراین هسته، کار دیگر و غرامت

SME  کند تقویت انسانی را منابع اطالعات های سیستم ارزیابی باید .SME امنیت، جمله از شاخص سیستم یک ها باید 

شرکت  به توان می HRIS ارزیابی برای شاخص سیستم از استفاده با ایجاد کنند. ها را شاخص سایر و اقتصادی ثبات

 و مناطق همچنین و انسان کمک کرد، سیستم کاربردی های برنامه منابع اطالعات در اشکال متوسط برای شناسایی های

 ( Song Wei, An Feng-2014) .پیدا کرد بهبود برای روش خاص 

 

پروژه مدیریت اطالعات فناوری در اصلی نقش انسانی منابع مدیریت  

 کار توانسته می راحتی به گذشته در که مدیر است که یک دلیل همین به و است، کارآفرینی و مربیگری مدیر، نقش

عملکرد بسیار  و ای باشد حرفه کامل طور به باید حاضر حال در انجام دهد، اما رشته ای هر با و نقطه هر در مدیریت

 و مسائل به جهانی انداز چشم یک باید مدیر است که چرا این آن مردم باشد و با کار به قادر و مطلوبی داشته باشد 

 باشید مراقب باید IT پروژه مدیر .تر است پررنگ بسیار IT پروژه  زمینه مدیریت در نگرش این و موضوعات داشته باشد

پروژه  ،ام ندهدانج خوبی به را نقش این دلیلی هر به اگر آگاه باشد که و پروژه دارد این تعالی و در رشد اساسی نقش که

 و را به عهده می گیرند  نقش این مسئولیت اطالعات، فناوری های پروژه مدیران اوقات گاهی. می تواند شکست بخورد

 توجه که است ضروری زیر نکات بنابراین ،کمک می گیرند زمینه این در انسانی منابع مدیریت متخصصین از اوقات گاهی

 :باشید هداشت
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 ؛آن ها موقع به اجرای و انسانی منابع مدیریت اصول با پروژه ریزی برنامه و اصلی های استراتژی به توجه  -

غیره  و آموزش، استخدام، برای انسانی منابع فرآیندهای موثر ارائه و طراحی و پروژه انجام که سازمان ساختار به توجه -

 ؛را برعهده می گیرد

 نقش" طریق از قابلیت و کارکنان تعهد می کنند سعی IT پروژه نقش، مدیران این در که، کارکنان است مدیریت، سهم -

 ؛به کارکنان مدیریت می کنند فرصت ارائه با کارمندان را  سهم آن ها. را افزایش دهند "کارکنان از حمایت

 ؛سازمان فرهنگ اصول با مطابق  اطالعات آوری فن های پروژه در تبدیل و تغییر برای الزم ظرفیت ایجاد -

 باید آن ها منافع حداکثر آوردن دست به برای که دریافتند آن ها شد انجام ژاپنی بانک های در که تحقیقاتی همچنین،

 نقش متخصصین  بازیکنان یا و مدیران. کنند مدیریت بیشتری بازده با را خود انسانی منابع و اطالعات آوری فن قابلیت

کمک   انسانی سرمایه ایجاد به استراتژیک را مدیریت می کنند و های فعالیت واقع در نقاط این به توجه با انسانی منابع

فرآیندهای منابع انسانی برای اندازه گیری . (Hamid Tohodi-2011) .می شوند منابع این توسعه باعث می کنند و

تأثیر بلند مدت در توسعه شرکت دارند و اغلب مدیران منابع انسانی با  آن هامراحلی بسیار پویا و بسیار دشوار است. اکثرا 

مشکل دارند. تاثیر فن آوری های جدید، سیستم های ارتباطی جدید و سیستم های اطالعاتی جدید باعث  آن هاعملکرد 

ر استفاده از اطالعات و نظم و انضباط منابع انسانی است تاثی فرآیندهای منابع انسانی شده است.افزایش تجزیه و تحلیل 

و نه تنها اجازه می دهد تا سریعتر از اطالعات بهره ببرد، بلکه کمک های اضافی در  می کندفن آوری ارتباطات را بررسی 

 .می کندتصمیم گیری در حوزه منابع انسانی هم 

فراگیری دانش است. در  همانطور که ما در حال حاضر در عصر دانش هستیم، عنصر اساسی پژوهش منابع انسانی الزام

، فیلتر کردن و یکپارچه مشکل اساسی مدیریت منابع انسانی حال حاضر مقدار اطالعات زیادی در دسترس است ولی

باشد. نظریه های متعددی در زمینه مدیریت منابع انسانی وجود دارد که درمورد این مشکل تحقیق  سازی اطالعات می

که نه تنها فراگیری و تحصیل اطالعات، بلکه مدیریت آن هم ناشی از این واقعیت است  کرده اند وبه این نتیجه رسیده اند

و دیگر منابع، و همچنین آن هامانند اینکه یک سازمان مواد، انس ی از منابع اساسی هر سازمان است.که اطالعات یک

ات به تازگی یکی از وظایف . مدیریت اطالعمی کنداطالعاتی که در داخل یا خارج شرکت جریان دارد را مدیریت 

سپس تبدیل آن به یک دانش جدید  اولویتمند مدیریت منابع انسانی است، به ویژه یکپارچه سازی اطالعات به یک کل و

 .(Mojca Bernik) است.
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 نتیجه گیری

 خود پرسنل و مشتری و رضایت وری بهره بهبود برای ای وسیله عنوان به IT از ای فزاینده طور به سازمان ها امروزه،

 نتایج .بود انسانی منابع وری بهره بر ارتباطات و اطالعات فناوری اثر بررسی مطالعه، این از اصلی هدف. استفاده می کنند

 از دیگر بسیاری توسط نتیجه این. دارد وری بهره در توجهی قابل فناوری اطالعات اثر از استفاده که داد نشان مطالعه این

 دولتی های سازمان تشویق که ، دریافت شد(7332گیچویا ) توسط شده انجام مطالعه در. شده است تایید قبلی مطالعات

 نظر به .باشد موثر بیشتر ارتباطات شود می باعث و بخشد می بهبود را وری بهره دو هر TI از استفاده برای دولتی غیر و

 کارکنان به ارتباطات و اطالعات فناوری های تکنیک آموزش در بیشتر گذاری سرمایه به نیازها  شرکت اگر که رسد می

گلدربلوم  و کونینگ توسط مشابه مطالعه یک نتایج. قدم بر خواهد داشت تر مطلوب پیشرفت جهت روی بیاورد در خود

 ظاهرا،. استفاده می کنند ارتباطات کمتر و اطالعات جوان از فناوری پرسنل نسبت به مسن افراد که بودند معتقد

 .ارتباطات دارد و اطالعات فناوری پذیرش بیشتری در توجهی قابل اثر شغل و تحصیالت سطح مانند متغیرهایی

 پیشنهادات

 ؛های مدیر محوری به برنامه محوری در فناوری نوین تغییر وضعیت دهند رنامه ها باید از استراتژی. ب8

 ؛شوندآموزش داده برنامه های جدید دیران باید در زمینه های مختلف تکنولوژیم. 7

رای انجام بهتر وظایف مدیریت منابع انسانی باید اوالً محیط جدید که تحت تاثیر فناوری اطالعات می باشد را ب. 0

 ؛بشناسیم و ثانیاً بدانیم که در این محیط مدیر منابع انسانی چه وظایفی را باید انجام دهد

مدت  بلند مدت مزایای رقبتی باالیی را به همراه خواهد داشت و به بازده صرفاً کوتاهدر  فناوری هااستفاده از این . 4

 د؛توجه ننماین

های اطالعات و ارتباطات و لینک آن با توسعه  ، چیزی جز فناوریشرکت ها حفظ جایگاه و ارتقای مهم ترین عامل. 2

 نیست.منابع انسانی و درگیر نمودن کارکنان و مدیرانش در این حوزه 
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