
 

 

 اقتباس منابع انسانی الکترونیک و نقش مدیریت منابع انسانی: 

 شواهدی از کشور یونان

 

 چکیده 

مقاله  –هدف   می  این  و  تالش  اینترنت  از  استفاده  از  متاثر  که  را  انسانی  منابع  کارکردی  نقش  تحول  کند 

 ها یونانی بررسی نماید.ها است را در شرکت آوری فن

بر اساس هر دو روش کمی و کیفی بوده است. ما به    این مقالهشناسی  روش   –  شناسی/ رویکردطراحی/ روش 

 ایم.های پیمایش و کانونی تشکیل داده منظور تحقق اهداف این تحقیق، گروه 

اقتباس    این مقاله   – الکترونیک در کشور یونان و دالیل  انسانی  به بررسی و بحث در مورد توسعه منابع 

و بر راهبردها، فرآیندها، و موضوعات مرتبط با مدیریت منابع انسانی    پردازدهای منابع انسانی الکترونیک می روش 

دهند که منابع انسانی الکترونیک، تبدیل و تحول نقش کارکردی منابع انسانی  ها نشان می نماید. یافتهتمرکز می 

های  ش کند. عوامل محرک و عوامل حیاتی موفقیت در اقتباس و اجرای روبه داشتن نقشی راهبردی تسهیل می 

 اند.اند و مورد بحث قرار گرفته منابع انسانی الکترونیک در این تحقیق شناسایی شده 

ای مدیریت منابع انسانی و نیز  های حرفه اجرای روش  کشورهایی نظیر یونان در :

 هایی مواجه هستند.آوری با محدودیت توسعه فن 

های منابع انسانی الکترونیک و  شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در اقتباس روش : این بخش به  

 پردازد. همچنین مسائل اصلی مرتبط با آن می 

توسط گروه  نتایج کیفی که  آمده است تصویری شرکت:  کانونی بدست  ارائه  های  مورد تحقیق  ها 

 دهند.می 



 اینترنت، یونان : مدیریت منابع انسانی، 

 

 : مقاله پژوهشی 

 

 مقدمه

نسبت به محیط    مدیریت منابع انسانی   واکنش   ای راجع به های گسترده موجب پدید آمدن بحث پایان قرن بیستم  

ادبیات تحقیق این موضوع در مورد لزوم    1990های  در اواخر سال  شده است.ها  متغیر داخلی و خارجی شرکت

های جدیدی را که کارکرد منابع انسانی باید  ی راهبردی اتفاق آراء داشتند، ولی در مورد نقش مدیریت منابع انسان

چالش با  مقابله  نگرانیبرای  کند  اتخاذ  معاصر  سازمانی  کوچان،  های  )مثال،  داشتند  اولریچ،  1997هایی  ؛ 

ریزی راهبردی از ابتدای  ه (. نقش راهبردی کارکرد منابع انسانی به معنای ورود به عرصه برنام 1998الف،  1997

محدود  فعالیت تجاری  نیازهای  با  انسانی  منابع  تطابق  و  اجرا  مرحله  به  صرفا  اقدام  این  و  است  سازمانی  های 

صرف  را  توجهی وقت مدیران و مجریان منابع انسانی  قابل  تا حدودرود که این نقش در آینده  شود. انتظار می نمی

های اداری از بین خواهند رفت، اگرچه  حال این بدان معنا نیست که نقش   با این(.  1997خود کند )اندرسون،  

انداز مورد نیاز برای نقش راهبردی منابع انسانی و نقش سنتی متخصصان مدیریت  یک تنش طبیعی بین چشم 

 (. 1997منابع انسانی وجود دارد )بییر، 

جنبه  از  محیط یکی  مهم  ارتبهای  مدیریت  با  ویژه  به  که  متغیر  نظر  های  طبق  است.  اطالعاتی  انقالب  دارد  اط 

گذاری در زمان،  ب( یکی از موضوعات نوظهور مرتبط با مدیریت منابع انسانی که نیاز به سرمایه 1997اولریچ )

های راهبردی و  ها در کاهش تنش بین نقش آوری ها است. فنآوری استعداد، و منابع دارد، استفاده از ظرفیت فن 

(.  1997های اداری را حذف کنند )اِلینگ،  توانند بخشی از مسئولیت آیند، تا جایی که می اداری به کمک ما می 

به الکترونیک  انسانی  از    در  منابع  استفاده  با  انسانی(  منابع  به ویژه مدیریت  )و  تعامالت تجاری  انداختن  جریان 

 (. 2003هال و موریتز،  -گردد )لِنگنیکها بازمی آوریدیگر فن  به همراه اینترنت 

های محاسباتی و کمّی در این  اگرچه رشته مدیریت منابع انسانی )به همراه رشته حسابداری( به دلیل پیچیدگی 

و   تاریخچه حرفه  اطالعات  از  زیادی  ثبت حجم  برای  آن  از فن نیز مسئولیت  استفاده  تجربه  از  آوری  ای طوالنی 



دهد )تاونسِند  آوری اطالعات ادامه می ها دارد و هنوز به رهبری خود در اجرا و استفاده از فن اطالعات در سازمان

اند )مثال،  توسط مجریان منابع انسانی پرداخته   آوری (، مطالعات اندکی به بررسی میزان اقتباس فن2003و بِنِت،  

 (. 2003؛ هندریکسون، 2001بال، 

های منابع انسانی الکترونیک در کشور یونان است تا بتوان از این طریق  هدف این مطالعه بررسی استفاده از روش 

نظام  از  تحلیلی  مچارچوب  نمود.  ارائه  کوچکتر  کشورهای  در  الکترونیک  انسانی  منابع  این  های  اهداف  شخصا 

 مطالعه عبارتند از: 

اقتباس روش  نیز مسائل  بررسی دالیل  الکترونیک و  انسانی  اقتباس منابع  تاثیرات  الکترونیک.  انسانی  های منابع 

روش  اقتباس  در  موفقیت  حیاتی  عوامل  آن؛شناسایی  با  ومرتبط  الکترونیک؛  انسانی  منابع  مورد    های  در  بحث 

کهشیوه  انسانی    هایی  می منابع  شکل  جدید  اقتصاد  در  انسانی  منابع  مدیریت  نقش  به  نیز  الکترونیک  و  دهد، 

 تاثیرات منابع انسانی الکترونیک بر آینده حرفه مدیریت منابع انسانی.

شود و سپس مروری بر مفهوم  این مقاله با توضیح مختصری درباره مدیریت منابع انسانی در کشور یونان آغاز می 

الکترون انسانی  روش منابع  داشت. سپس  انسانی خواهد  منابع  مدیریت  ادبیات  در  آن  کارکردهای  و  شناسی، یک 

 نتایج تحقیق کمّی و کیفی، و نیز مباحث مربوطه ارائه خواهند شد.

 آورند؟کارکردهای منابع انسانی الکترونیک: این کارکردها چه مزایایی را به ارمغان می 

های مدیریت منابع انسانی تاثیرگذار باشد. در این بخش ما ک از جنبه تواند بر هر یمنابع انسانی الکترونیک می 

 پردازیم که عبارتند از: آوری بر شش فرآیند کلیدی منابع انسانی می مختصرا به بیان تاثیرات فن 

 ریزی منابع انسانی؛ ( برنامه 1)

 ( جذب منابع انسانی )ثبت نام و گزینش(؛ 2)

 عملکرد(؛ ارزیابی منابع انسانی )سنجش ( 3)

 ( ارتباطات؛4)

 ( پاداش به منابع انسانی )سنجش عملکرد، جبران خدمات، و اعطای مزایا(؛ 5)

 )آموزش و پرورش، مدیریت مسیر شغلی(.  منابع انسانی ]پرورش و[ توسعه (  6)



ابی عملکرد را از طریق  دهد که کل فرآیند ارزیارزیابی منابع انسانی. منابع انسانی الکترونیک به ما این اجازه را می 

مستقیما  توانند  می سازمان    اینترنت شرکت به صورت آنالین انجام دهیم. این بدان معناست که مدیر و کارمندان 

این روش اگرچه به  های الکترونیک به معاونت منابع انسانی ارسال کنند.  را در قالب فرم   افراد   های عملکرد داده 

شود مورد انتقاد قرار گرفته است، تشریفات کاغذی اداری  دلیل اینکه به شکل مکتوب به اسناد رسمی تبدیل نمی 

گیرند به درستی ثبت  قرار می دهد و اگر تعامالت اداری بین سرپرستان و کارمندانی که مورد نظارت را کاهش می 

افزار های معاونت منابع انسانی شود. نرم جویی در زمان و هزینه توجهی موجب صرفه تواند به شکل قابل شوند، می 

دهد نتایج مربوط به ارزیابی عملکرد را بالفاصله وارد سیستم کنند و کارمندان  خودمدیریتی به مدیران اجازه می 

می  ننیز  و  اهداف  شخصی توانند  انسانی  منابع  صفحه  اساس  بر  و  کنند  مدیریت  را  عملکردشان  برای    شانتایج 

برنامه  نمایند.عملکردشان  نرم   ریزی  این  میهمچنین  عملکرد،  افزار  ارزیابی  چگونگی  درباره  را  اطالعاتی  تواند 

پُست ارزیابی  و  خاص  نقش معیارهای  و  مدل ها  بر  عالوه  خاص،  سازمانی  مو های  الگوهای  و  ارزیابی  ها  برای  ثر 

 (. 2001عملکرد در اختیار مدیران قرار دهد )آدامسون و زامپتی،  

مزایای   در  ارتباطات.  ارتباطی  بسیاری  لحاظ  از  الکترونیک  انسانی  منابع  از  دارداستفاده  انسانی  .  وجود  منابع 

ری ارتباط با کارمندان  ترین شکل آن، شامل استفاده از پُست الکترونیک ]ایمیل[ برای برقراالکترونیک به ساده 

% است و ایمیل به عنوان  75ها، عمدتا ایمیل از طریق، بیش از  است. ضریب نفوذ ارتباطات کامپیوتری در شرکت 

 (. 2003ظهور نموده است )بونتیس و همکاران،  اتارتباطبرگزیده برای برقراری  یک رسانه 

اند و دسترسی آسان به  را دستخوش تغییراتی نموده   هاهای الکترونیک نیز ارتباطات در شرکت اینترانت و انجمن

کند و همچنین موجب  ها به کارمندان را دارد برای آنان فراهم می همه انواع اطالعاتی که مدیریت قصد انتقال آن 

 تسهیل در ارتباطات رو به باال شده است.

دهد به صورت الکترونیکی و  جازه می های خودمدیریتی کارمندان به آنان ااعطای پاداش به منابع انسانی. سیستم

کاهد. که از دشواری کار معاونت منابع انسانی می   را ارسال کنند   شاندرخواستی   طبق ترجیحات خود نوع پاداش 

سازی یک سیستم خودمدیریتی برای مزایای کارمندان، آنان ممکن است تجربه نشان داده است که پس از پیاده 

هایشان ها و انتخابانداز کلی از پاداش سیستم داشته باشند و نتوانند یک چشم   پاسخ در موردهنوز سواالتی بی 

)دیِچ،   باشند  دارد که سیستم 2001داشته  باور وجود  این  این حال،  با  به  های وب (.  پاداش  اعطای  برای  محور 



منابع انسانی در پی  توجهی برای معاونت مدیریت سازی شوند، مزایای اقتصادی قابل کارمندان اگر به درستی پیاده

سیستم این،  بر  عالوه  داشت.  نرم خواهند  می های  اجازه  آنان  به  مدیران  خودمدیریتی  را  افزاری  دستمزدها  دهد 

شوند را مدیریت نمایند. این  هایی که به عنوان پاداش داده می ها و سهامها را تغییر دهند، و پاداش تائید کنند، آن 

را  نرم  انتخابافزارها معموال مدیران  پاداش از  به  مربوط  پاداش های  تائید  یا  آگاه می ها  زیردستان  از    کنند های  و 

 .خواهند تصمیم خود را در این رابطه اتخاذ کنند ها می آن

هایی از منابع  ]توسعه و[ پرورش منابع انسانی. استفاده از اینترنت در آموزش و پرورش کارمندان از جمله جنبه 

بحث انسانی   آن  به  راجع  که  است  زیاد جنبه الکترونیک  احتمال  به  و  است  انجام شده  زیادی  که  های  است  ای 

صرفه می  لحاظ  به  را  بسیاری  مزایای  هزینه تواند  در  می جویی  اینترنت  باشد.  داشته  بر  در  ارزیابی  ها  در  تواند 

های الکترونیک  ایمیل و فرم   از   شود.   نیازهای آموزشی، یادگیری الکترونیک، و مدیریت مسیر شغلی به کار گرفته 

سایت منحصر به استفاده شرکت برای گردآوری اطالعات در ارزیابی نیازهای آموزشی،  اینترانت شرکت یا یک وب 

های اداری، صرف زمان کمتر  شامل مزایای استفاده از وسایل الکترونیک در کاهش استفاده از کاغذ، کاهش هزینه 

دریافت اطال و  ارسال  استفاده می برای  باالتر  پاسخگویی  نرخ  و  تنها عدم مزیت  1994کللند،  شود )مک عات،   .)

از   الکترونیکی،  وسایل  این  از  رازداری  بیناستفاده  یادگیری    رفتن  است.  افراد  نگاه  از  پاسخ  بودن  ناشناس  یا 

ت و ارتباطات محقق  های اطالعاآوری شود که با پشتیبانی فن های یادگیری می الکترونیک شامل هر نوع فعالیت

ای از کامپیوترهای متصل به  تواند شکل اینترانت محلی به خود بگیرد، در شبکه گردد. یادگیری الکترونیک می می 

[  World Wide Webیکدیگر انجام پذیرد، یا از طریق دسترسی کامل به اینترنت و شبکه گسترده جهانی ] 

نرم  از  وسیعی  طیف  شامل  که  شود  چنمحقق  وب درسانهافزارهای  به  پیوندهایی  دیگر،  سایتای،  منابع  و  ها 

سیستم  و  )دانلود(،  دریافت  قابل  می ویدئوهای  ارتباطی  )سمبروک،  های  الکترونیک  2003شود  یادگیری   .)

یامی  دور  راه  از  آموزش  برای  را  راهکارهایی  صعب   برای   تواند  )هیرشمن،  مناطق  همچنین  2001العبور  و   ،)

(، ولی در عین حال  2003)مامفورد،    ارائه دهد   نیازهای خاص فراگیران متناسب است  که با  یادگیری سفارشی

بر سر راه    نیز   فراگیران موانعی را   منزوی بودنآوری، و  افزار، ترس از فن سخت  تجهیزات  تواند به دلیل فقدانمی 

 (. 2003یادگیری ایجاد کند )سمبروک،  

 



 انسانیمنابع انسانی الکترونیک و نقش مدیریت منابع 

روش  از  استفاده  سمت  به  حرکت  و  سنتی  انسانی  منابع  مدیریت  از  الکترونیک  عبور  انسانی  منابع  مدرن  های 

به شکل  چندین تاثیر را بر نقش مدیریت منابع انسانی داشته است. منابع انسانی الکترونیک صرف نظر از اینکه  

هزینه   کاهش   موجب توجهی  قابل و  وقت  فعالیتصرف  معاونت های  اداری  بخش  های  و  شده  انسانی  منابع  های 

منابع انسانی    اهمیت دادن به تواند موجب ”افزایش  زیادی از کارها را بر عهده خود کارمندان قرار داده است، می 

ن بااستعداد  که چالش اصلی آن استخدام، پرورش، و حفظ کارمنداگردد  به عنوان یک شریک تجاری راهبردی  

 .(238، ص. 2002)اینشر و همکاران،  برای سازمان است“

حرکت از مدیریت منابع انسانی سنتی به سمت منابع انسانی الکترونیک آن است که   یاوال، یکی از تاثیرات عمده

انسانی را قادر می  اقدام کارمندان بخش منابع  بر فعالیت سازد  این  ی ارزش  های راهبردی و داراتمرکز بیشتری 

اداری کمتر به متخصصان حرفه  باشند. تشریفات  انسانی اجازه می افزوده داشته  دهد بهتر کارمندان را  ای منابع 

تواند به معنای آن باشد که  شان را بهتر اجرا نمایند. از طرف دیگر، این می پرورش دهند و کارکرد راهبردی حرفه 

ای منابع انسانی کمتری نیاز خواهد بود زیرا منابع  د متخصصان حرفه با استفاده از منابع انسانی الکترونیک به تعدا

(. بنابراین، تاثیر  2003هال و موریتز،    -کنند )لِنگنیکهای منابع انسانی“ را حذف میانسانی الکترونیک ”واسطه 

 قی شود. تواند هم به عنوان یک فرصت و هم یک تهدید تل منابع انسانی الکترونیک بر حرفه منابع انسانی می 

های الکترونیک خودمدیریتی موجب مشارکت بیشتر کارمندان و  ثانیا، منابع انسانی الکترونیک از طریق سیستم 

های گردد. کارمندان و مدیران ارشد هوشمندی بیشتری نسبت به فعالیت می های منابع انسانی  مدیران در فعالیت 

انسانی می  به یک ومنابع  انسانی  منابع  پرورش  و  تبدیل می یابند  را  اقعیت  یافته چالشی  انتشار  دانش  این  شود. 

می فراروی متخصصان حرفه  قرار  انسانی  منابع  در حوزه  ای رشته  توسعه شکل گرفته  با  را  تا مستمرا خود  دهد 

 (. 2000ای خود را حفظ کنند )اولریچ، شان همگام نگاه دارند تا بتوانند نقش مشاوره تخصصی 

ورد تاکید قرار گیرد آن است که از آنجائیکه منابع انسانی الکترونیک چیزی بیشتری  نکته دیگری که الزم است م

فن  یک  حرفه از  متخصصان  به  است،  و  آوری  توسعه  از  بتواند  تا  دارد  نیاز  انسانی  منابع  رشته  در  ذیصالحی  ای 

منتفع گردد. ”فن  به طور کامل  الکترونیک  انسانی  منابع  بی اجرای  ارزش  به  تفاوت است، ولی  آوری خود نسبت 

فن  از  استفاده  می چگونگی  قابل آوری  تاثیرات  و  تواند  )اینشر  بگذارد“  انسانی  منابع  مدیریت  نقش  بر  توجهی 



تواند به شکل فرصتی دیگر برای حرفه منابع انسانی در نظر گرفته  (. این موضوع می 238، ص.  2002همکاران،  

بع انسانی الکترونیک را بر عهده بگیرد. با این حال، این کار  تواند نقش توسعه دهنده کارکرد مناشود، یعنی می 

آوری اطالعات آشنایی کافی  ای رشته منابع انسانی با موضوعات اساسی فن متخصصان حرفه مستلزم آن است که  

 ها گردد. وری بیشتر فعالیت آوری اطالعات موجب بهره پیدا کنند به نحوی که استفاده از فن 

انی الکترونیک توان بالقوه برای تبدیل منابع انسانی به یک شریک راهبردی را دارند، ولی این  ابزارهای منابع انس

با دشواری الکترونیک، یعنی تحول منابع  تحول بدون مواجه  انسانی  ها نیست. برای حرکت به سطح سوم منابع 

 (: 2001های ارتقاء در پنج حوزه ضروری است )بیتی، انسانی، شناسایی فرصت

 رآیندهای مورد استفاده برای عرضه منابع انسانی؛( ف1)

 های آنان؛ ( اشخاص فعال در منابع انسانی و صالحیت 2)

 ( فرهنگ سازمانی منابع انسانی؛ 3)

 ( ساختار سازمانی؛ و 4)

 آوری مورد استفاده. ( فن5)

 

 شناسی روش 

روش  از  ترکیبی  مطالعه  این  تحقیقاتی  گروه راهبرد  شامل  که  است  بوده  کمّی  و  کیفی  و  شناسی  کانونی  های 

تدوین  شود.  پرسشنامه می  تحقیق حاضر  برای  بوده است که  توصیفی  اساس یک پرسشنامه  بر  تحقیقات کیفی 

کارگیری منابع انسانی  به   شود. بخش اول به تحلیل اقتباس وشده است. این پرسشنامه به دو بخش تقسیم می 

ها و بررسی مزایا و موانع مرتبط با آن پرداخته است. بخش دوم مربوط است به پیامدهای  الکترونیک در شرکت 

 منابع انسانی الکترونیک بر نقش مدیریت منابع انسانی از دیدگاه مخاطبان.

ای به  اند و با ارسال نامه انتخاب کرده   معاونت مدیریت منابع انسانی را   150مولفان این مقاله به روش تصادفی  

  98اند تا از مشارکت آنان اطمینان حاصل نمایند. مجموعا  ها به توضیح مقاصد و اهداف این تحقیق پرداخته آن

مدیر بخش منابع انسانی    82ها برای مشارکت در این تحقیق ابراز عالقه نمودند و در نهایت  مورد از این معاونت 

ها اعضای تیم تحقیقاتی با حضور در این معاونت را برای مشارکت در این تحقیق ابراز کردند.    موافقت قطعی خود 



آن پرسشنامه میان  را  کردند.ها  توزیع  معاونت پرسشنامه   این   ها  آمادگی  و  زمان  به  توجه  با  حضور  ها  در  یا  ها 

پرسشنامه قابل    76حاضر، مجموعا  اند. برای تحقیق  اند یا برای تیم تحقیقاتی ایمیل شدهپژوهشگر تکمیل شده 

درصد بوده است که در محدوده نرخ    6/50استفاده گردآوری و تحلیل شده است. بدین ترتیب نرخ پاسخگویی  

انسانی   منابع  مدیریت  سازمانی/  رفتار  مطالعات  در  هنجاری  می پاسخگویی  بی گیرد  قرار  و  روث  توسط  ویر  که 

 ( پیشنهاد شده است.1998)

دعوت   را  هاهر یک از این بخش سه نفر از مدیران منابع انسانی  های کانونی، تیم تحقیقاتی ما  برای تشکیل گروه 

 نموده است:

 ( تولیدی؛ 1)

 ( بانکداری؛ و 2)

 . ]ارتباطات از راه دور[ ( مخابراتی 3)

  120در هر جلسه که  کنندگان  اند. شرکت های تحقیقات کمّی انتخاب شده ها بر اساس مهمترین آماره این بخش 

اند. های مذکور بوده دقیقه به طول انجامیده است، شامل مولفان این مقاله و سه نفر از مدیران هر یک از بخش 

های دقیق و ژرف که بتوانند به فهم نتایج کمّی کمک کنند تشکیل  این سه گروه کانونی با هدف گردآوری داده 

پرس شده شامل  که  راهنمایی  بنابراین،  به ش اند.  و  اقتباس  با  مرتبط  و  هایی  الکترونیک  انسانی  منابع  کارگیری 

تاثیرات منابع انسانی الکترونیک بر مدیریت منابع انسانی بود توسط تیم تحقیقاتی ما تدوین شد. ساختار کاری  

شود؛  آن مطرح می   هایی درباره سازمان و راهبرد منابع انسانیگروه کانونی چهار بخش دارد. در بخش اول پرسش

نظام  دوم  بخش  می در  داده  توضیح  الکترونیک  انسانی  منابع  واکنش های  بر  تمرکز  سوم  بخش  در  های شوند؛ 

بر مدیریت   الکترونیک  انسانی  منابع  تاثیر  در بخش چهارم  نهایتا  و  است؛  الکترونیک  انسانی  منابع  به  کارمندان 

 ها عبارتند از:ای مطرح شده در مصاحبه ههایی از پرسشگیرد. نمونه منابع انسانی مورد بحث قرار می 

 های کلی مدیریت منابع انسانی:: پرسش 1( بخش 1)

 تعداد افراد در معاونت منابع انسانی؛

 راهبرد مدیریت منابع انسانی؛ 

 مسائل اصلی مدیریت منابع انسانی؛ و 



 های عمده مدیریت منابع انسانی. چالش

 منابع انسانی الکترونیک: : ابزارهای استفاده شده در 2( بخش 2)

 شود؟ های منابع انسانی الکترونیک در سازمان شما استفاده می از چه سیستم 

 های استفاده از منابع انسانی الکترونیک کدامند؟ حوزه 

 فراوانی استفاده از منابع انسانی الکترونیک کدامند؟

 دالیل اقتباس منابع انسانی الکترونیک در سازمان شما کدامند؟ و 

 آیند اقتباس منابع انسانی الکترونیک در سازمان شما چگونه بوده است؟ فر

 : واکنش کارمندان نسبت به منابع انسانی الکترونیک: 3( بخش 3)

 الکترونیک چگونه بوده است؟ انسانی منابع به  نسبت  کارمندان  واکنش

 ندان کدامند؟عوامل ایجاد کننده یا تسهیل کننده پذیرش منابع انسانی الکترونیک توسط کارم

 : تاثیر منابع انسانی الکترونیک بر مدیریت منابع انسانی: 4( بخش 4)

 رضایتمندی از منابع انسانی الکترونیک؛ 

 تاثیر منابع انسانی الکترونیک بر نقش معاونت مدیریت منابع انسانی؛ 

 های عمده در اقتباس منابع انسانی الکترونیک؛ و چالش

 تحلیل نتایج. 

 

 به منظور اقتباس آن  منابع انسانی الکترونیک هایروش  استفاده از

از    5/10فقط   بوده   76درصد  وب  فاقد صفحه  ما  نمونه  در  در  سازمان  حدودا  از    80اند.  هدف  موارد،  درصد 

درحالیکه   است،  بوده  عمومی  روابط  و  محصوالت،  تبلیغ  مشتری،  با  رابطه  برقراری  بهبود  وب  صفحات  تشکیل 

سازمان برای    69درصد از    8/54اند.  استخدام کارمندان اقدام به تشکیل صفحات نموده   درصد اندکی به منظور

 اند.اهداف مرتبط با منابع انسانی الکترونیک صفحات وب ایجاد نموده 

ای از منابع انسانی که بیشترین استفاده از ابزارهای منابع انسانی الکترونیک را دارد حوزه ارتباطات داخلی  حوزه 

  30ریزی منابع انسانی، کارگزینی و جبران خدمات حدود  زش و پرورش در رتبه دوم قرار دارد، و برنامه است. آمو



اند. کمترین میزان استفاده  درصد از موارد استفاده از ابزارهای منابع انسانی الکترونیک را به خود اختصاص داده 

 مربوطه به حوزه ارزیابی عملکرد است. 

های مختلف منابع  آوری در حوزه ها بر این باور بودند که استفاده از فن ن به پرسشنامه با این حال، پاسخ دهندگا

گسترده  آینده  سال  دو  در  شکل  انسانی  در  که  همانگونه  شد.  خواهند  می   1تر  شده  پیش شود،  مالحظه  بینی 

الکترونیک  افزایش   انسانی  ابزارهای منابع  از  ارزیابی عملکرد و  استفاده  بیشتر است.    آموزش ودر حوزه  پرورش 

می  نظر  به  خواهد  همچنین  کاهش  ارتباطی  اهداف  برای  الکترونیک  انسانی  منابع  از  استفاده  آینده  در  که  رسد 

 یافت.

 

توان را به محیط کشور یونان نسبت داد که سطح استفاده از منابع انسانی الکترونیک برای  دلیل این وضعیت می 

دهد که در حوزه ارتباطات  نشان می   CRANETچه، نتایج قبلی از مطالعه  اگرمقاصد ارتباطی بسیار زیاد است.  

شرکت  شرکت داخلی،  از  یونانی  مانده ها  عقب  غیرمدیریتی  کارمندان  ویژه  به  دیگر،  کشورهای  اند های 

چالیکیاس،   و  معاونت (.  2002)پاپالکساندریس  برای  ارتباطات  شرکت بهبود  انسانی  منابع  یک  های  یونانی  های 

نظر می چالش محسوب می  به  و  که شود  سازمان  رسد  که  الکترونیکی  ارتباطات  به مشکالت  توجه  آن با  با  ها ها 

سوء  بروز  احتمال  افزایش  شامل  دیگر  مسائل  کنار  در  که  هستند  می مواجه  ارتباطات  در  برای  تفاهمات  شود، 

های سنتی نظیر تشکیل جلسات حضوری نتایج بهتری در بر داشته باشد  رسیدن به این هدف، استفاده از روش 

 (. 2002و همکاران،  )اینشر



در شرکت الکترونیک  انسانی  منابع  ارزش  از  بهتری  تصویر  آوردن  بدست  برای  دهندگان  ما  پاسخ  از  نمونه  های 

عمده مسائل  به  تا  نمودیم  معاونت درخواست  که  آن  ای  با  موجود  تجاری  محیط  در  انسانی  منابع  مدیریت  های 

با آن روبرو هستند به    های منابع انسانیلی که مدیران معاونت مسائ بارهمواجه هستند اشاره نمایند. این پرسش در

نویسی متقاضیان، گزینش، و حفظ استعدادها، عالوه بر فقدان ارتباطات کافی بین  این موارد منتهی شده است: نام

دشواری معاونت مهمترین  عنوان  به  کارمندان  و  انسانی  منابع  آن های  روی  پیش  شده های  شناسایی  اند. ها 

گوناگونی  اند که علت آن نه تنها  برشمرده   چنین مدیران منابع انسانی تنوع را به عنوان یکی از مسائل عمدههم

ها یا سوابق افراد است، بلکه سطوح مختلف تطابق کارمندان با فرهنگ سازمانی در زمینه تغییر، نظیر ادغام  ملیت

ائل دیگری نظیر فهم منابع انسانی، مقاومت در برابر  گیرد. نهایتا، مسها جدید را نیز در بر می و مالکیت شرکت 

 کند.هایی را برای مدیران منابع انسانی ایجاد می های فرآیند، و نرخ گردش کار، چالش تغییر، ناکارآمدی 

ها اشاره شد به عنوان دالیل اصلی برای اقتباس و استفاده از منابع  مسائلی که در باال به آن جای تعجب ندارد که  

ترین دالیلی که پاسخگویان تحقیق ما برای استفاده از اینترنت  مشخصا، رایج   اند.ی الکترونیک برشمرده شدهانسان

نموده  بیان  انسانی  منابع  مدیریت  برای  ابزار  یک  عنوان  ثبت به  فرآیند  تسهیل  کاری،  اند  رزومه  )تبلیغات،  نام 

بوده است. فقط   ارتباطی آن  مزایای  و  استخدام(  به  درص  10تقاضای  را  به صرفه بودن  پاسخگویان مقرون  از  د 

 اند. های منابع انسانی الکترونیک برشمرده عنوان دلیل عمده استفاده از روش 

از روش  افرادی که  الکترونیک استفاده نمی از  انسانی  از این  های منابع  کردند سوال شد که دالیل عدم استفاده 

دلیل  آوری فن کنند.  بیان  را  خود  معاونت  در  کردهها  بازگو  را  آن  افراد  این  که  مزایای  اصلی  مشاهده  عدم  اند 

این فن  از  ) آوری استفاده  بوده است  افراد گفته   28/ 6درصد(؛    4/31ها  این  از  اگرچه هم درصد  از  اند که  اکنون 

استفاده نمی  الکترونیک  انسانی  برنامه کوتاه منابع  دارند در  افراد قصد  این  این فنکنند،  از  آتی  ها در  ی آور مدت 

انسانی استفاده نمایند.  بخش از پاسخگویان بیان کرده   9/22های مختلف معاونت منابع  از  درصد  اند که اگرچه 

استفاده می فن ذینفعان دیگر  و  با مشتریان  ارتباط  برقراری  برای  برای  آوری  را  مزایایی  از آن در  کنند،  استفاده 

انساراستای   منابع  مدیریت  منابع  با  مرتبط  نکرده اهداف  مشاهده  می   اند.نی  نظر  نگرانی به  که  امنیتی  رسد  های 

درصد از پاسخگویان دالیل دیگری نظیر مشکالت    12ای مهم است، درحالیکه  درصد از این افراد مسئله   8برای  



در طراحی وب  فن عملی  این  تناسب  یا عمل  با روش آوری سایت  بیان کرده ها  را  اجرایی  به  های  لیست ذیل  اند. 

 خالصه دالیل اقتباس و عدم اقتباس منابع انسانی الکترونیک توسط کاربران و غیرکاربران آورده است: صورت 

 کنند:هایی که از منابع انسانی الکترونیک استفاده می ( شرکت1)

 تسهیل فرآیند استخدام؛ 

 مزایای ارتباطی؛ و 

 کارآمدی هزینه. 

 کنند: الکترونیک استفاده نمیهایی که از منابع انسانی ( شرکت2)

 ثمربخشی محدود؛ 

 مسائل امنیتی؛ 

 های کاری؛ و عدم تناسب با روش 

 مسائل اجرایی دیگر. 

برند. دهد که طبق نظر پاسخگویان از استفاده از منابع انسانی الکترونیک نفع می هایی را نشان می حوزه   2شکل  

های عملیاتی، و بهبود تصویر  دیریت زمان، کاهش هزینه به اعتقاد این کاربران مهمترین مزایای کسب شده در م

درصد از پاسخگویان به حداقل رساندن خطاها را به عنوان    9/90شرکت است. توجه به این نکته جالب است که  

الکترونیک  انسانی  منابع  از  استفاده  اصلی  عملکرد    مزیت  ارزیابی  کرده در  که    75و    اند بیان  افرادی  از  درصد 

منا می معتقدند  کارمندان  پرورش  موجب  الکترونیک  انسانی  فن بع  از  استفاده  شود  پرورش  و  آموزش  در  آوری 

نمایند. عالوه بر این، همه پاسخگویانی که معتقد بودند مدیریت زمان یکی از مزایای منابع انسانی الکترونیک  می 

ریزی  کنند، یا در حال برنامه ده می شود از ابزارهای منابع انسانی الکترونیک در مدیریت پاداش استفامحسوب می 

 از آن در طی دو سال آینده هستند. برای استفاده 

های مرتبط با اهداف  بندی نمود: حوزه توان به سه گروه اصلی دسته اند را می . بیان شده2هایی که در شکل  حوزه 

هزینه(،حوزه  کاهش  اهداف،  همسویی  شرکت،  )تصویر  مدیراهبردی  اهداف  با  مرتبط  انسانی  های  منابع  ریت 

حوزه  و  ارتباط(،  برقراری  کارمندان،  حفظ  کارمندان،  پرورش  مشتری،  فرآیندها  )رضایتمندی  با  مرتبط  های 

کاهش خطاها(.  )تصمیم  زمان،  مدیریت  یافته گیری،  از  منابع  یکی  متخصصان  که  است  آن  اینجا  در  جالب  های 



می  تصور  اینگونه  از  انسانی  استفاده  و  اقتباس  که  بر  کنند  کمتری  مثبت  تاثیر  نسبتا  الکترونیک،  انسانی  منابع 

 اهداف مدیریت منابع انسانی، در مقایسه با اهداف راهبردی سازمان دارد. 

 

 تاثیر منابع انسانی الکترونیک بر مدیریت منابع انسانی: حال و آینده 

. فقط  دهد را نشان می   یری ما گهای نمونه های منابع انسانی شرکت استخدام شده در معاونت   تعداد افراد   3شکل  

های دیگر  سازمان   همه  گیری ما فاقد معاونت پرسنلی یا منابع انسانی هستند.ها در نمونه درصد از این سازمان   5

معاونت  انسانی  دارای  منابع  مدیریت  معاونت  یا  پرسنلی  معاونت  شکل  به  )که  هستند  خوبی  انسانی  منابع  های 

های دارای معاونت مدیریت منابع انسانی  های دارای معاونت پرسنلی بر نقش اداری و سازماناند، که سازمان بوده 

ها که فقط یک نفر متصدی امور  درصد از این سازمان   6/17ستثناء  ای دارند(، به ابر نقش راهبردی تاکید عمده

ذیل به تبیین پیامدهای منابع    بخش گیری ما،  های خاص در نمونه منابع انسانی بوده است. با توجه به این ویژگی 

 پردازد. انسانی الکترونیک بر نقش فعلی مدیریت منابع انسانی می 

 

 



اصلی  . چالش 4شکل   سازمانمعاونتهای  این  انسانی  منابع  آنهای  با  آینده  در  که  را  ها  مواجه خواهند شد  ها 

اند که مدیریت منابع انسانی باید به بخشی از راهبرد در آینده تبدیل  دهد. بیشتر پاسخگویان بیان کرده نشان می 

ای بیشتری در زمینه  صصان حرفه های منابع انسانی بزرگتر بشوند و متخ رود که معاونت گردد. در نتیجه انتظار می 

ها  مدیریت منابع انسانی استخدام کنند که دومین چالش بزرگ است که مدیران بخش منابع انسانی این سازمان

یافته آن را شناسایی نموده  بیان می اند. این  با این دیدگاه کلی است که  به دلیل  انتظار می   کند ها در تضاد  رود 

درصد از    4/19کوچکتر شوند. با این حال،  های منابع انسانی  معاونت   سانی الکترونیک،استفاده بیشتر از منابع ان

های منابع انسانی دارای یک نفر متصدی که در  اند یا درصد باالیی از معاونتپاسخگویان که این دیدگاه را داشته 

های منابع  اند که معاونت ز داده اند، یا این نگرانی طبیعی را بروگیری ما موجود بوده است را منعکس کرده نمونه 

چالش دیگر ارزیابی کیفیت    آوری اطالعات استخدام نمایند.های باالی فن انسانی موجود باید کارمندانی با مهارت

کیفیت   با  و خدمات  را کسب کند  داخلی خود  مشتریان  باید رضایتمندی  انسانی  منابع  مدیریت  است.  خدمات 

نماید. فراهم  آنان  برای  شرکت طب  عالی  از  شده  کسب  اطالعات  ما، ق  تحقیق  در  کننده  مشارکت  افزایش    های 

هایی را برای مدیریت منابع انسانی در آینده پدید  گذاری بیشتر در آموزش چالشآوری و سرمایه ضریب نفوذ فن 

ترونیک را  ایش استفاده از منابع انسانی الکزگیری ما افدرصد از پاسخگویان در نمونه   8خواهد آورد. اگرچه فقط  

منابع انسانی الکترونیک در    ها این است که اقتباس نظر آن   کنند،تلقی می   های منابع انسانیی برای معاونت چالش

. نشان داده شده  1های مختلف کاری سازمان در طی دو سال آینده بسیار گسترده خواهد شد، که در شکل  حوزه 

درصدی از افراد وجود دارند که نسبت به توسعه    6/18توجه  باید در اینجا یادآور شویم که یک درصد قابل است.  

روش  این  معتقدند  زیرا  دارند،  تردید  الکترونیک  انسانی  نمیمنابع  تماس ها  و  ارتباطات  جایگزین  های توانند 

 حضوری گردند.



 

به طور کلی، پاسخگویان در نمونه ما معتقدند که اقتباس و استفاده از منابع انسانی الکترونیک مزایای بسیاری  

معاونت  )شکل  برای  دارد  بر  در  آنان  انسانی  منابع  کرده 5های  بیان  اشخاص  این  بیشتر  انسانی  (.  منابع  که  اند 

%( کارمندان شده است.  75/ 5قراری ارتباطات )%( و بهبودی بر  1/81الکترونیک موجب افزایش سطح اطالعات )

%(، فراهم نمودن  55/ 4های منابع انسانی )آوری نقش مهمی در کاهش هزینه ها بر این باورند که فن همچنین، آن 

( انسانی  منابع  با مدیریت  مرتبط  به خدمات  بیشتر  به مشتریان  41/ 9دسترسی  ارائه شده  بهبود خدمات  و   ،)%

)داخلی آن  یافته %(  9/41ها  این  نموده است.  نشان می ایفا  الکترونیک می ها  انسانی  منابع  تواند موجب  دهد که 

درصد از    7/87ها گردد و واضح است که چرا  های مدیریت منابع انسانی سازمانایجاد ارزش افزوده برای معاونت

قاء خواهد داد. برعکس، درصد  آوری جدید نقش مدیران منابع انسانی را ارت پاسخگویان ما معتقدند استفاده از فن 

 ( معتقدند  3/12اندکی  پاسخگویان  از  سیستم %(  از  استفاده  پس  سازمان،  که  در  الکترونیک  انسانی  منابع  های 

 جایگاه مدیران منابع انسانی بدون تغییر خواهند ماند.

درصد از آنان خواستار    40در پایان، طبق نظر پاسخگویان تحقیق ما، ابزارهای الکترونیک باید ارتقاء یابند. حدود  

شان انتظار دارند در  هایاند و برابر همین درصد از افراد از سازمانشان شدههای یکپارچه به سازمانورود سیستم 

الکترونیک سرمایه آموزش  انسانی  با منابع  ابزارهای  های مرتبط  انتظار دارند  افراد  از  گذاری کنند. درصد کمتری 

 %( باشند.5/7تر ) %( و سریع 15الکترونیک کاربرپسندتر ) 

 

 

 



 تحقیق کیفی 

داده همانطور که در بخش روش  تشکیل  کانونی  گروه  ما سه  نمودیم،  بیان  درباره  شناسی  مجریان  تا دیدگاه  ایم 

انجامد و همچنین تغییرات ایجاد  عوامل حیاتی موفقیت که به اقتباس و استفاده از منابع انسانی الکترونیک می 

های کانونی برای هر یک از  ا در نقش مدیریت منابع انسانی مشخص شود. نتایج مربوط به گروه هشده از نظر آن 

 گیرد. ها در بخش ذیل مورد بحث قرار می بخش

 

 بخش تولیدی 

کنندگان به روشنی مزایای استفاده از منابع انسانی الکترونیک  نفر از مشارکت اقتباس منابع انسانی الکترونیک: دو  

کننده سوم عنوان نموده است که یقینا منابع  اند. مشارکت اند و از توسعه آتی آن پشتیبانی کرده مشاهده نموده را  

های تواند موجب تسهیل امور اداری گردد، ولی تردیدهایی جدی درباره توسعه آن به حوزه انسانی الکترونیک می 

نموده است. هر سه مشارکت  انسانی مطرح  انسانی  کننده ددیگر منابع  منابع  از  استفاده  اقتباس و  اینکه  مورد  ر 

اند که منابع انسانی  اند و دو نفر از آنان بیان کرده ها شده است به توافق رسیدهالکترونیک موجب کاهش هزینه 

 شود. گیری می الکترونیک موجب تسهیل تصمیم

 

مشارکت  سه  شایستگیهر  و  سازمانی  فرهنگ  فنکننده  فر های  اطالعات  حیاتی  آوری  عوامل  عنوان  به  را  دی 

اند که وقتی  ها بیان نموده اند. همچنین آنموفقیت برای اقتباس و استفاده از منابع انسانی الکترونیک بیان کرده 

می  حمایت  الکترونیک  انسانی  منابع  از  استفاده  از  سازمانی  با  فرهنگ  کار  چگونگی  تدریج  به  کارمندان  کند، 



را می سیستم از ها  و  فن   آموزند  این  از  استفاده  مزایای  به  فرآیند  این  سازمانآوری طریق  و  برای خود  را  شان  ها 

 ها می گوید:یابند. یکی از آن درمی 

دانش  مشاغل  دارای  کارمندان  از  خوبی  بازخوردهای  کرده ما  دریافت  توسعه  و  تحقیق  نظیر  معتقدند  بَر،  که  ایم 

تر نموده  ها را بسیار آسانرقراری ارتباطات داخل سازمانی کار آن های دانش یا اینترانت برای ب استفاده از پایگاه

 است. 

های سازمانی تاکید  همکاری میان معاونت  لزوم  کنندگان برتغییرات در نقش کارکرد منابع انسانی: همه مشارکت 

های یستم کنندگان مشخصا به اهمیت همکاری بین معاونت منابع انسانی و معاونت س یکی از مشارکت اند.  داشته 

 کنندگان معتقد است:اطالعاتی اشاره نموده است. یکی از مشارکت 

دانستیم به چه سیستمی نیاز داریم و کارمندان  چند سال پیش ما امکان برقراری ارتباط نداشتیم. ما واقعا نمی

کاران من در  توانستند نیازهای ما را متوجه شوند. االن وضعیت بهتر شده است و همآوری اطالعات نمی بخش فن

ها و دریافتن مزایای آن هستند و نیز کارمندان  آوری تر شدن به فنبخش مدیریت منابع انسانی در حال نزدیک 

 شوند. آوری اطالعات کارکرد منابع انسانی را بهتر متوجه می بخش فن 

مشارکت  چالشهمه  از  یکی  که  داشتند  توافق  آن کنندگان  معاونت  کارم های  حفظ  و  استخدام  دارای  ها  ندان 

پذیری برای اجرا و توسعه بیشتر منابع انسانی الکترونیک  پذیری، و انطباقآوری اطالعات، انعطاف های فن مهارت

 است. 

 

 بخش بانکداری

های آنان به تازگی استفاده  اند که شرکت کنندگان بیان کرده اقتباس منابع انسانی الکترونیک: دو نفر از مشارکت 

منابع   آن از  کارمندان  بنابراین  و  است  نموده  آغاز  را  الکترونیک  انسانی  انسانی  منابع  از  استفاده  مورد  در  ها 

آن  اگرچه  دارند،  تردیدهایی  راه  الکترونیک  به  داخلی  ارتباطات  برقراری  برای  اینترانت  شبکه  یک  موفقیت  با  ها 

 گوید: کنندگان می اند. یکی از مشارکتانداخته



برای کارمن ما  توضیح می دان سیستموقتی  را  الکترونیکی  انسانی در  های  منابع  با  برای مقاصد مرتبط  دهیم که 

راه می سازمان  آن اندازی  واقعاشوند،  آنعالقه   ها  ندارند.  مطالب  این  شنیدن  به  می ای  فکر  آنقدر  ها  ما  کنند 

 شوند. ها نوعی ”کاالی تجمالتی“ برای شرکت محسوب می مشکالت دیگر داریم که این سیستم

آوری اطالعات را به عنوان یکی از عوامل حیاتی  های فردی مرتبط با فن کنندگان نقش شایستگیهمه مشارکت 

نموده  عنوان  الکترونیک  انسانی  منابع  از  استفاده  و  اقتباس  در  عوامل حیاتی موفقیت  موفقیت  از  دیگر  یکی  اند. 

کنندگان در مورد اینکه بخش بانکداری  این مشارکت ها و فرهنگ سازمانی بخش بانکداری بوده است. همه  ویژگی 

بخش  از  پیش  و  فن زودتر  اقتباس  فرآیند  دیگر  توسعه  های  نتیجه،  در  داشتند.  توافق  است  نموده  آغاز  را  آوری 

مشتریان  سیستم برای  الکترونیکی  کارر یک  های  نمود  وش  باز  را  و    جدید  سازمانی  فرهنگ  بر  مثبتی  تاثیر  که 

 گوید: کنندگان می آوری داشته است. یکی از مشارکت سبت به اقتباس و استفاده از فن گرایش کارمندان ن

سیستم پیاده کلی  آن سازی  مزایای  از  کارمندان  تلقی  چگونگی  به  سازمان  در  الکترونیکی  سطح  های  و  ها 

سیستم این  بودن  سیستم کاربرپسند  این  از  استفاده  دارد.  بستگی  باها  در  که  کارمندانی  برای  فعالیت  ها  نک 

های الکترونیکی را به منظور  اند که سیستم هایی بوده ها جزء اولین سازمانتر است زیرا بانک کنند بسیار آسان می 

 اند.شان تاسیس نموده خدمت رسانی به مشتریان 

تخصص  فن داشتن  زمینه  در  الزم  حرفه های  متخصصان  برای  اطالعات  تعهد  آوری  همچنین  و  انسانی  منابع  ای 

الکترونیک شناسایی شدهمدیر انسانی  منابع  از  استفاده  و  اقتباس  برای  موفقیت  عوامل حیاتی  عنوان  به  اند،  یت 

مشارکت  کرده اگرچه همه  بیان  متخصصان حرفه کنندگان  که  برای  اند  بیشتری  آموزش  به  نیاز  انسانی  منابع  ای 

سیستم  از  کافی  مشارکتاستفاده  از  یکی  مشخصا،  دارند.  الکترونیک  می های  بیان  ”کنندگان  که    عموما دارد 

 دهد:“. او ادامه می دانند آوری مرتبط نمی نقش خود را با استفاده اقتباس فنای منابع انسانی متخصصان حرفه 

ایی منابع انسانی(، مدیریت منابع انسانی با کارکردهایی سنتی مرتبط است. عادت  در ذهن ما )متخصصان حرفه  

تر در  ای متفاوت برای ما دشوار است. معموال کارمندان جوان آوری و شروع به انجام کارها به شیوه کردن به فن 

 کنند. ل می های استخدام الکترونیک استقبامعاونت با رضایتمندی از روش 

مشارکت  همه  انسانی:  منابع  کارکرد  نقش  انسانی  تغییر  منابع  از  استفاده  و  اقتباس  که  دارند  توافق  کنندگان 

از کارکردهای اداری  کند، که موجب می انسانی پشتیبانی می   منابع  الکترونیک  شود وقت کمتری صرف وظایف 



موجب    استفاده از منابع انسانی الکترونیکی اداری،  ها افزایش یابد. صرف نظر از فرآیندهاشود و اثر بخشی آن 

های مدیریت، یا  های دیگر منابع انسانی نظیر یادگیری، نوآوری، ارتباطات، شایستگیفرآیندها و مسئولیت بهبود  

شغلی برنامه  مسیر  پشتیبانی  می   ریزی  سنتی  انسانی  منابع  از  تنها  نه  الکترونیک  انسانی  منابع  نتیجه،  در  شود. 

سازمان می می  راهبردی  اهداف  با  انسانی  منابع  کارکردهای  موجب همسویی  بلکه  از  کند  نفر  دو  اگرچه،  گردد. 

از اینکه مزایای استفاده از  اند که منابع انسانی”و به ویژه توسعه منابع انسانی، پیش  کنندگان بیان کرده مشارکت

 منابع انسانی الکترونیک را به شکل واقعی لمس کند، باید مسیر طوالنی را بپیماید“.

 

 بخش مخابراتی ]ارتباطات از راه دور[ 

با مشارکت بخش مخابراتی   از گروه کانونی سوم که  نتایج بدست آمده  الکترونیک:  انسانی  بدست  اقتباس منابع 

ند که ماهیت این بخش، سطح اقتباس و استفاده از منابع انسانی الکترونیک را متمایز  کمی   مشخص   است  آمده 

بخش می  از  یکی  دور[  راه  از  ارتباطات  دیگر  عبارتی  به  ]یا  مخابرات  فن نماید.  تجاری  در  آوری های  و  است،  گرا 

بخش  از  پیش  پردانتیجه،  الکترونیک  انسانی  منابع  از  استفاده  و  اقتباس  به  دیگر  همه  های  است.  خته 

فن مشارکت ماهیت  که  دارند  توافق  فن کنندگان  سازمانی  فرهنگ  توسعه  بر  عالوه  بخش  این  محور/  آوری آوری 

می آوری فن حمایت  الکترونیک  انسانی  منابع  توسعه  از  سنتی  پسند،  شکل  به  مخابرات  بخش  همچنین،  کند. 

می  استخدام  را  مهارتکارمندانی  دارای  که  در کند  باالیی  فن   های  و  زمینه  اقتباس  که  هستند  اطالعات  آوری 

 گوید:کنندگان می کند. یکی از مشارکت استفاده از منابع انسانی الکترونیک را تسهیل می 

ما با دشواری این موضوع را دریافتیم زیرا دو بار شرکت را ادغام نمودیم و متوجه شدیم که باید با سطوح مختلفی  

کار دفن از   از فن آوری اطالعات سر و  آگاهی  و  باشیم. هر چه سطح  و  اشته  اقتباس  باشد،  باالتر  آوری اطالعات 

 های منابع انسانی الکترونیک بهتر خواهد بود. استفاده از سیستم 

مشارکت  این  از  نفر  داشته دو  عنوان  کهکنندگان  آن   اند  برای  شرکت  الکترونیک  انسانی  منابع  از  اکنون  هم  ها 

کند و بنابراین نقش راهبردی مدیریت  و پشتیبانی از تصمیمات دانش استفاده می مدیریت، به اشتراک گذاشتن،  

 دهد.منابع انسانی را ارتقاء می 



ای برای پشتیبانی  تغییرات در نقش کارکردی منابع انسانی: اقتباس و توسعه ابزارهای الکترونیکی به عنوان شیوه 

انسانی، بلکه همچنین به اشتراک گذاشتن دانش، نوآوری، یا یادگیری    نه تنها کارکردهای سنتی و اداری منابع 

کنندگان در مورد این موضوع  همه مشارکت شود.  انسانی در یک سازمان می   الکترونیک، موجب ارتقاء نقش منابع 

د  گرد آوری موجب می کند و فن آوری از نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی پشتیبانی می فنتوافق داشتند که  

 گیرد: کنندگان نتیجه می خطا باشند. یکی از مشارکت شود و بی  های روزانه زمان کمتری صرف فعالیت 

ای رشته مدیریت منابع  های بسیار زیادتری برای عرضه دارد. بنابراین بر عهده متخصصان حرفه آوری قابلیت فن

 گیری کنند. م شان تصمیانسانی است که در مورد ارتقاء خدمات و توسعه نقش و جایگاه

 

 گیری نتیجه

های منابع انسانی الکترونیک به منظور شناسایی عوامل حیاتی  هدف از ارائه این مقاله بررسی دالیل اقتباس روش 

بر   الکترونیک  انسانی  منابع  تاثیرات  مورد  در  بحث  و  الکترونیک  انسانی  منابع  از  استفاده  و  اقتباس  در  موفقیت 

 ده است. ی منابع انسانی بو آینده حرفه 

ایم که  ای از دالیل را برای اقتباس و استفاده از منابع انسانی الکترونیک شناسایی نمودهدر این مقاله ما مجموعه 

آن  هزینه مهمترین  )کاهش  راهبردی  مالحظات  به  مربوط  فرآیندی  ها  و  شرکت(  تصویر  بهبود  و  عملیاتی  های 

آوری  سازمانی، و همچنین همکاری بین منابع انسانی و فن آوری و فرهنگ  شوند. آگاهی از فن )مدیریت زمان( می 

موفقیت  برای تحقق  به عنوان مهمترین عوامل حیاتی موفقیت  انسانی  اطالعات  منابع  از  استفاده  و  اقتباس  آمیز 

 اند. الکترونیک شناخته شده 

ی الکترونیک ابزاری است  در مورد نقش منابع انسانی الکترونیک در آینده منابع انسانی بیان شد که منابع انسان

تر تسهیل کند، که آن را  تواند مدیریت منابع انسانی را برای عبور از نقش اداری به سمت نقش راهبردیکه می 

توان از طریق پرورش یک فرهنگ سازمانی که  در این زمینه، می   سازد کیفیت خدماتش را افزایش دهد. قادر می 

های مختلف  سازد و همکاری میان معاونت ارکردهای سازمانی را آسان می آوری در فرآیندها و کسازی فن یکپارچه

کند، اقتباس و استفاده از منابع انسانی الکترونیک را تسهیل  آوری اطالعات را ترویج می نظیر منابع انسانی و فن 

براین،   نهادینه ساخت. عالوه  را  تغییر  این  این طریق  از  بتوان  تا  فنمهارتنمود،  با  مرتبط  گرایشات  و  آوری  ها 



یکپارچه  در  اساسی  نقشی  کارمندان  می اطالعات  ایفا  شد  اشاره  آن  به  باال  در  که  مدیریت  سازی  بنابراین،  کند. 

سرمایه  کارمندان  از  پشتیبانی  در  باید  انسانی  مهارتمنابع  تا  کند  منظور  گذاری  به  را  آنان  الزم  گرایشات  و  ها 

است و  فعال  فن مشارکت  خدمات  از  دهد.فاده  پرورش  جدید  برای    همچنین  آوری  باید  انسانی  منابع  مدیریت 

ها را گذاری کند تا هرگونه مقاومت یا عدم رغبت به استفاده از آن رسانی مزایای این خدمات جدید سرمایهاطالع 

 از بین ببرد. 

ند، به ویژه در کشورهایی که تجربه اجرای  پردازمخاطبینی که به مطالعه مدیریت منابع انسانی می این مقاله برای  

های تحقیق  آوری مشابه کشور یونان را دارند جالب توجه است. یافته ای مدیریت منابع انسانی و توسعه فن حرفه 

را می  ویژگی جاری  الکترونیک  انسانی  از منابع  استفاده  نظر  از  هایی مشابه کشور  توان در کشورهای دیگری که 

 استفاده قرار داد. یونان دارند مورد 

هایی توان بسیاری از موضوعات مرتبط با منابع انسانی الکترونیک نظیر امنیت و کنترل داده در تحقیقات آتی می 

های تجاری در برابر این ابزارهای جدید را مورد بررسی  های عامل، و جایگاه کارمندان و نقش اتحایه میان سیستم 

کند بر استفاده  که شرکت در آن فعالیت می   ]از اقتصاد[   ر مورد تاثیر بخشی مطالعات بیشتر د   و پژوهش قرار داد. 

 از منابع انسانی الکترونیک نیز جالب توجه است. 

 human resource management انسانی منابع  مدیریت

 Personnel Review مروری بر پرسنل ]نام نشریه[ 

 Journal of Knowledge Management نشریه مدیریت دانش 

 Organizational Dynamics های سازمانی ]نام نشریه[ پویایی

 Career Development International المللی توسعه مسیر شغلی ]نام نشریه[ نشریه بین 

 Journal of Labor Research های کار نشریه پژوهش 

 Journal of Organizational Change نشریه تغییرات سازمانی 

 Journal of European Industrial آموزش صنعتی اروپانشریه 
Training 

  Education & Training آموزش و :کارآموزی 

 Harvard Business Review نشریه نقد و بررسی کسب و کار هاروارد 

 



 

 

 


