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  تاثیر فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی

a جدیدی عزتی مائده
 

a ایرانساری  ، واحدعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، 

 Ezzati_277@yahoo.com جدیدی عزتی مائدهنویسنده مسئول: 

کار با ای رایانه محوری است که افراد به منظورفناوری اطالعات یکی از عوامل مهم اثرگذار بر مدیریت منابع انسانی است.فناوری اطالعات ابزاره: چکیده

اقتصادی و  پشتیبانی اطالعات و پردازش اطالعات مورد نیاز از آن استفاده می کنند. امروزه فناوری اطالعات ، روش کار افراد را دگرگون کرده ،اموراطالعات و 

مدیریت که با جنبه  اجتماعی و حتی نحوه ی تفکر ما را تغیر داده است و بی شک اثرات زیادی نیز بر مدیریت منابع انسانی که هدفش اجرای بخشی از وظایف

ن تاثیر فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی ، ضمن مرور مختصر بر ر مقاله حاضر با هدف تشریح و تبیید هایی از فعالیت کارکنان ربط دارد،خواهد داشت.

مذکوردر قالب یک جدول جمع بندی شده است و  تعاریف مربوط به موضوع مورد نظر،تاثیرات این فناوری تشریح شده است و در پایان مقاله نیز ، تاثیرات

 پیشنهاد مربوط به آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه گردیده است.
 انسانی منابع مدیریت، اطالعات فناوری کلمات کلیدی:

 
 مقدمه. 1

عصری که بشر در آن بیش از گذشته نیازمند به داشتن اطالعات مورد نیاز می باشد. افراد در هر کجا .عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست 

ت و تمدن جوامع نقش کلیدی پیدا که باشند می توانند آخرین اطالعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت کنند. امروزه فناوری اطالعات در تعریف قدر

رات ، تاثیراتی وری اجرا کرده اند.بی شک این تغیکرده است به طوریکه هر یک از کشورها به نوبه خود طرح های ملی و منطقه ای خاصی را برای توسعه این فنا

غیر داده است. به عبارتی دیگر شیوه های برنامه ریزی کارکنان ، مدیریتی مدیران را تاساسی بر سازمان ها و بر مدیریت منابع انسانی داشته است و شیوه های 

 شیوه های کنترل و آموزش و ارزیابی عملکرد و...را دچار تغیر و تحول کرده است.

در زمینه بکارگیری این  هدف مقاله حاضر ، تشریح و تبیین تاثیر فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی می باشد تا از این طریق بتوان به اهداف سازمان ها

مرور مستند بر ادبیات موضوعی و تعاریف مربوط به فناوری اطالعات و مدیریت منابع انسانی  در مقاله حاضر سعی خواهد شد تا بافناوری دست یافت.بنابراین 

بیشتر به ضرورت فناوری  نوان مقاله ای برای توجه،بیان مختصری از وظایف مدیریت منابع انسانی و تاثیرات فناوری اطالعات تشریح گردد تا بتواند به ع

نهادات و سازمان ها باشد. در پایان ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش مقاله در قالب جمع بندی ، نتایج و یافته ها ، بحث و مقایسه ،پیش اطالعات در

 توسط دیگر محققان عالقه مند ارائه خواهد شد.ادامه و پیگیری کار  ،مربوط به موضوعت تحقیقات آینده کاربردهای مدیریتی و جه
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 تعاریف -1

 فناوری اطالعات-1-2

و پردازش اطالعات در  در پشتیبانی از تصمیم گیری هارایانه  گفتنبه منظور بیان  1958 اطالعات اولین بار از سوی لویت و ولیزلر در سالواژه ی فناوری 

ازیابی، انتقال و دریافت اطالعات یاری این فناوری هایی که فرد را در ضبط ، ذخیره سازی ، پردازش ، ب(. بنابر16، 1383سازمان به کار گرفته شد)صرافی زاده، 

(. و هم چنین اسکات 1385می دهند این اصطالح شامل فناوری های نوین مانند رایانه ، انتقال از طریق دورنگار و دیگر وسائل ارتباطی می شود)آزرم گین ، 

ها ،سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه های ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل می کنند ، شبکه های  طالعات را شامل انواع رایانهوری ا( فنا1991موتون )

که از  ده جهانیعمومی و خصوصی و ترکیب رایانه ها و فناوری ارتباطات و سیستم هایی که رایانه های شخصی را به ابر رایانه ها متصل می کند و شبکه گستر

فناوری اطالعات را می توان مجموعه ، (به عبارتی با توجه به تعاریف مختلف 17، 1383یک سلسله رایانه های قدرتمند تشکیل شده است می داند)صرافر زاده ، 

و رشته ای است که از  می شوند فنون و ابزارهایی دانست که در جهت بهینه سازی و پشتیبانی فعالیت های سازمان بر محور اطالعات و دانش به کار گرفته

(و  18، 1383به اطالعات استفاده می کند و اثر سیستم رایانه ای را بر افراد،سازمان ها و جامعه بررسی می کند)صرافی زاده، صنایع الکترونیکی برای دستیابی 

یرد، بلکه مهارت و دانش کارکنان و حتی ویژگی های اشیایی که کار بر بسیاری از محققان آن را نه تنها سخت افزاری که در انجام کارها مورد استفاده قرار می گ

 روی آن انجام می شود می دانند

 (  Scoth , 1992,272بنابراین فناوری اطالعات نه تنها) ( شامل رایانه و دیگر تجهیزات ، بلکه توانایی ها و اقدامات در نحوه انجام کار می شودFloresetal , 

اطالعات و ارتباطات به یکدیگر وابسته هستند ، بدون فناوری   فناوری اطالعات ماشین کاری تلقی می شود که ارتباطات محصول آن هستند فناوری. (1988

( . پیشرفت در محاسبات و فناوری ارتباطات زیربنای 1385اط در سطح بین المللی و بین افراد غیر ممکن خواهد بود )آزرم گیم ، اطالعات و ارتباطات ، ارتب

ام این زیربنا توسعه ی ما را با ابزار جدید برای ارتباط برقرار کردن در تم  فراهم آورده است .جدیدی را برای تجارت ، تحقیقات علمی و کنش های اجتماعی 

رافمان را درک کرده و به بهترین خواهد نمود که تاثیرات متقابل اطدنیا و برای کسب دانش و بینش از اطالعات فراهم خواهد نمود.فناوری اطالعات به ما کمک 

مشکالت تکنیکی ، سازمانی ،  وجه آن را کنترل نماییم و در ضمن یک ابزار مناسب برای توسعه ی اقتصادی است . فناوری اطالعات به مردم کمک می کند تا

ری های ارسال داده ،امروزه کاربران می توانند از با توسعه و گسترش ارتباطات و فناو(  .2007مدیریتی ، ذخیره ،کاربرد و بازیابی اطالعات خود را حل کنند)

اطالعات به صورت به هنگام استفاده کنند و در عصر نوین فناوری طریق رایانه های شخصی به دنبال اطالعات و ارتباط با یکدیگر بپردازند و یا از پایگاه های 

گروهی اعتقاد دارند که فناوری اطالعات و ارتباطات به  (78، 1383اطالعات دیگر زمان و مکان محدودیتی در ارتباطات به حساب نمی آید)صرافی زاده ،

این نظریه که پیشرفت را به مسابقه تشبیه کرده ادعا دارد که کشورهای در عه برسانند کشورهای در حال توسعه امکان می دهد خود را به قافله پیشرفت و توس

البته با کمی تاخیر نسبت به -حال توسعه از این طریق می توانند مراحل ابتدایی پیشرفت و توسعه را پشت سر بگذارند و حتی ممکن است این کشورها

(.اولین جلوه های 1383رهایی پیدا کنند)صالحی ،  شوند و از هزینه های ناشی از گذار از مراحل اولیه توسعهبتوانند وارد عصر اطالعات -کشورهای توسعه یافته

تهیه ، صورت حساب بود . هدف از این سیستم ها کاهش هزینه های پردازش داده ها بود. با ی در زمینه مدیریت موجودی و سیستم هافناوری اطالعات 

از توسعه ی این سیستم ها به  MRPIIدر زمینه های مواد مورد نیاز شکل یافت. به دنبال آن سیستم های MRP1،سیستم های پیشرفت سیستم های اطالعاتی 

برای رفع معذل عدم یکپارچگی سیستم ها و بهره برداری از مزیت یکپارچگی به وجود آمدند ضمن اینکه با به 2ERPسیستم های  1990وجود آمد. در دهه ی 

رشد و توسعه یافتند )محترمی و  3در اواخر کسب و کار الکترونیکو  (EDIمبادالت الکترونیکی ) (IOSامکانات شبکه سیستم های بین سازمانی )وجود آمدن 

                                                           
1 Manufacture Requirement planning 
2 Enterprise Resource planning 
3 Electronic Business 
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حجم  (. بدین ترتیب می توان چنین استدالل کرد که فناوری اطالعات شیوه های کسب و کار را تغیر داده است به صورتی که امروزه28-29، 1383تفرشی ،

نام دارد تجارت با استفاده از این فناوری به سرعت از محدوده های محلی و  4جام می شود که تجارت الکترونیکعظیمی از داد و ستدهای تجاری ، الکترونیک ان

انجامیده  5یری دولت الکترونیک ت به شکل گملی به جهانی تبدیل گردید . همچنین تاثیر فناوری بر روشهای انجام کار در دولت و ارتباط شهروندان با دول

 است.

روش ها و عادات کسب و کار را تغییر داده اند در نتیجه آنچه که نیز شیوه ی نوین سازمانهای سنتی هستند که با متغیرهای خاص خود،  6سازمان های مجازی

(. سازمان مجازی سازمانی است که  149،  1383دسترسی است)صرافی زاده ،در گذشته سازمان ها به دنبال آن بوده اند امروزه از طریق فناوری اطالعات قابل 

نام سازمان گرد در مکان مشخص و توسط کارکنان رسمی اداره نمی شوند فناوری اطالعات این امکان را فراهم می آورد تا افراد بدون آنکه در مکان خاصی به 

(. بانکداری الکترونیکی یکی از نشانه های جامعه ی مجازی آینده است که 213،  1383)صرافی زاده ، هم آیند وظایف سازمانی خود را در هر مکانی انجام دهند

ت ماشینهای منافع قابل توجهی برای مشتریان در زمینه های سهولت و هزینه ی تعامالت بانکی به همراه دارد. بانکداری الکترونیکی مدت طوالنی به صور

که جدید انجام خدمات بانکی ارائه می ت تغیر شکل یافته و به صورت یک شبرایج بود و اخیرا با گسترش اینترن یق تلفنرداز و دریافت خدمات از طرخودپ

(. بنابراین فناوری اطالعات مجموعه ای است شامل سخت افزار ، نرم افزار ، انسان افزار و شبکه افزار که فرایند پویای اطالعات 196، 1383شود)صرافی زاده ، 

امکان پذیر است و از آنجا که اینترنت و رایانه دو مورد از اجزای جدایی ناپذیر و بسیار انسانها و تبادل موثر و کارای اطالعات در قالب کارایی این تکنولوژی بین 

 مهم فناوری اطالعات است ما از این دو به عنوان فناوری اطالعات نام می بریم. 

 

 مدیریت منابع انسانی -2-2

(. منظور از  9، 1385به بعد مطرح گردیده است )سیدجوادین ،  1970مدیریت منابع انسانی و اداره ی کارکنان ، اصطالحی نسبتا جدید است که از دهه ی  

از مفهوم مدیریت  (. بعضی از صاحبنظران1، 1384منابع انسانی یک سازمان ، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند ) سعادت ،

ش و پرورش و نگهداری ، به مفهوم نیروی انسانی به عنوان فرایند استخدام شامل شناخت منابع نیروی انسانی ، مصاحبه و انجام آزمایشها جهت انتخاب ، آموز

ش مجدد نیروی انسانی را مورد تاکید قرار می مایت و تقویت روحی و روانی کارکنان ، پرداخت مناسب و تامین رفاهی و خدماتی تعبیر دارندو حمایت و آموزح

( بنابراین مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه ی مدیریت است که با 9،  1385)سیدجوادین ،  دهند

ستادی قرار می گیرند که در زمینه های مختلف توصیه های الزم را به از فعالیت کارکنان بستگی دارد، مدیریت منابع انسانی در گروه مدیران  جنبه هایی

(. در تقسیم بندی سازمان ، مدیریت منابع انسانی در ردیف مدیریت تولید ، مدیریت مالی و ... قرار گرفته و  1378ند) اعرابی و پارساییان ، مدیران صفی می ده

ذار گردیده است که دارای وظایفی کامال تخصصی است که نقش مهمی در موفقیت نهایی سازمان دارد ) انجام امور مربوط به آن به عهده حوزه ای معین واگ

یین (. توام با تغییر در فلسفه ی وجودی اداره امور کارکنان ، مدیریت منابع انسانی بتدریج پا از وظایفی چون انتخاب و استخدام نیرو ، تع 1،  1384سعادت ، 

. امروزه شاهدیم که مدیریت منابع انسانی در طرح ریزی برنامه های مهم  ( Hagenbuch, 1965, 106-102روابط کارگری فراتر گذاشت ) حقوق . مزایا و ... در

  .(Stone , 1921 , 300و استراتژیک مشارکت فعالی دارد و به طور کلی ، جایگاهی به مراتب واالتر از گذشته در سازمان یافته است )

 

 

 مدیریت منابع انسانیوظایف  -2

 برنامه ریزی منابع انسانی -1-3
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چه مشاغل و در فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای رسیدن به اهداف خود به چه تعداد کارمند ، با چه تخصص و مهارت هایی ، برای 

امه ریزی مدیریت منابع انسانی عرضه و تقاضای آتی سازمان برای کارکنان را به طور (. به عبارتی دیگر برنdcenzo &s. robbins :1988,79چه زمانی نیاز دارد)

واحد سازمانی می توند جذب ، گزینش ، آموزش و سایر فعالیت های دیگر را بهتر نوع کارکنانی که مورد نیاز است بینی می کند با تخمین تعداد و  منظم پیش

 (. 215،  1380ی به واحد منابع انسانی امکان می دهد که سازمان را در زمان صحیح با افراد مناسب مجهز کند)جزنی، برنامه ریزی کند برنامه ریزی منابع انسان

 

 ارتباطات -2-3

د هم می یابنفرایندی است که افراد و گروه ها بر اساس آن در یک سازمان به کسب مفاهیم و اهداف مشترک با استفاده از پیام ها ، نمادها و عالئم تفا

(James&Wonkel , 1986 ,500)  بنابراین فرایند ارتباطات تالش می کند که وظایف اداری مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان را هماهنگ کرده ، ضمن

دیکی افراد سازمان نسبت به آنکه به افراد می آموزدچگونه وقت خود را تنظیم نموده و از آن بهره وری داشته باشند. وظیفه اصلی فرایند ارتباطات یگانگی و نز

ا است هم می باشد. نکات مهمی که در سیاست های ارتباطی سازمان باید طراحی و به دلخواه آموزش داده شود ایجاد توانایی های شنود موثر در آنه

 (.148-145،  1385)سیدجوادین ،

 کارمندیابی-3-3

ی گردند و توانایی بالقوه ای برای عضویت در سازمان و انجام دادن وظایف محول دارند ، شناسایفرایندی است که به وسیله ی آن کسانی که به نظر میرسد 

شرایط بودن افراد و از دور خارج کردن افراد فاقد صالحیت ، هزینه های کارمندیابی را به  دسازمان فراهم می شود .دو شرط واج موجبات جذب آنها به سوی

. فعالیت کشف و جذب متقاضیان توانا و شایسته برای استخدام است.از طریق یک فرایند جذب نیروی انسانی کارآمد ، ( 1384حداقل خواهد رساند)سعادت ، 

( . هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است  241،  1388سازمان اطمینان می یابد که گروهی از داوطلبان واجد شرایط برای هر شغلی در اختیار دارد )جزنی ، 

ردن ت ضروری درباره ی نیروی شاغل در سازمان جمع آوری گردد و در دسترس مدیران قرار گیرد که آنها بتوانند تصمیمات الزم را در جهت باال بکه اصالحا

 (.1384کمیت و کیفیت کارکنان اتخاذ کنند .بنابراین هدف نهایی از ارزیابی عملکرد افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است)سعادت ، 

 

 آموزش -4-3

انجام شایسته ی  افرادی که به استخدام شرکت در آمده اند عالوه بر معلومات خود به آموزش تخصصی نیز نیاز دارند تا دانش فنی و مهارت های الزم را برای

 , Mondy& Robertان ایجاد کنند)وظایف محول به دست آورند این آموزش ها به کارکنان کمک می کند تا نقش فعال تر و موثرتری در نیل به اهداف سازم

 277،  1380وط به آن ) جزنی ، (. بنابراین آموزش عبارت است از کوشش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مرب385-386 , 1987

ند ) اعرابی و روش هایی است که بدان وسیله مهارت های الزم برای انجام دادن کارها را به افراد تازه وارد به سازمان یا تازه استخدام شده یاد می ده ( و

 (. 153،  1378پارساییان ، 

 

 ارزیابی عملکرد -5-3

را خوب انجام داده اند با برنامه های آموزشی و توسعه ی اثربخش ، غالبا  فرایندی است که بدان وسیله مشخص می شود که کارکنان تا چه حد وظایف محوله

(. بنابراین ارزیابی عملکرد فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به  1378می توان بر کاستی های شناسایی شده فائق آمد ) جزنی ، 

 (.Mondy & Robert , 1987 , 385-386سنجش قرار می گیرد) مورد طور رسمی ، بررسی و

 

 کنترل ) نظارت بر عملکرد کارکنان( -6-3
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زمانی ، در نهایت نظارت بر عملکرد در اداره منابع انسانی سازمانها ضرورتی اساسی است. منظور از نظارت و سنجش برنامه ها فعالیت های سازمان و افراد سا

دستان در مقایسه با برنامه ها و معیارهای تعیین شده است ، تا انحرافات مشخص و اندازه گیری فعالیت های زیرمبین بهبود منابع انسانی می باشد کنترل 

(. برای اعمال کنترل و به منظور اقدامات اصالحی ، مدیران امور کارکنان از برخی تدابیر  161،  1385اصالحات جهت نیل به هدف میسر گردد ) سیدجوادین ، 

 (.Flippo , 1988, 59-61می نمایند )نواع گزارش ها ، بودجه و صورت های مالی در حسابداری استفاده کنترلی مانند ا

 

 انگیزش کارکنان -7-3

ای سیستم های انگیزشی و مشارکت در منافع ، روش های جبران خدمات هستند که به دستاوردهای مشخص پاداش می دهند. مشارکت در منافع ) بر مبن

( . عملکرد افراد تابعی از توانایی ها و انگیزه های آنان 353،  1378رد شرکت با توزیع قسمتی از منافع به کارمندان صورت می گیرد ) جزنی ، بهبود ( در عملک

، تا با تشویق و هدایت ( . از این رو مدیران جهت بهبود کارایی و اثربخشی سازمانی باید به سطح انگیزه افراد توجه داشته باشند Laurie , 1991, 480می باشد )

سید جوادین ، آنها موفق به کسب مقاصد و اهداف سازمان شوند. هیچ سازمانی نمی تواند بی تالش ، تعهد و رضایت مندی افراد خود به موفقیت دست یابد ) 

1385  ،154.) 

 

 

 تاثیر فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی -3

                           زی و سازماندهی منابع انسانیتاثیر فناوری اطالعات بر برنامه ری-1-4

رخی از شرکت ها این اگر بخواهیم برای صدها کارمند پرونده ای مشخص در مورد ویژگی افراد تهیه کنیم و آنها را با دست بنویسیم ، امکان پذیر نخواهد بود. ب 

در یک چنین سیستمی ، کارکنان باید دفترچه دوازده صفحه ای  ار تعدادی نرم افزار وجود دارد.اطالعات را به سیستم رایانه می دهند و برای انجام دادن این ک

( شرح می دهند همه ی این اطالعات بر روی یک دیسک  129،  1385را پر نموده و سابقه و تجربه های خود را به عنوان ورودی های نظام ) سیدجوادین ، 

ن وی در پست نیاز دارد ، می تواند با توجه به نیازهای پست مزبور ) برای مثال رایانه ای ضبط می شود هنگامی که مدیری به فردی واجد شرایط برای گمارد

ه ، برنامه مزبور می میزان تحصیالت و مهارت ( اطالعات مربوطه را به رایانه بدهد. پس از مراجعه به بانک اطالعاتی در مورد داوطلبان موجود در حافظه رایان

( را می توان راهکاری ERPبرنامه ریزی منابع انسانی)(. 1378ی اعضای موجود مشخص نماید )اعرابی و پارساییان ، تواند افراد واجد شرایط را از میان همه

(. یکپارچگی سیستم های اطالعاتی سبب تسهیل و تسریع برنامه ریزی Turban , 2002یکپارچه برای برنامه ریزی و مدیریت های منابع سازمان تعریف کرد)

د. کاهش فعالیت های اضافی و فعالیت های مازاد ، برنامه ریزی جامع و دقیق و حصول تصمیم گیری های دقیق تر و... از مزایای یکپارچگی منابع انسانی می شو

ی آن ( که اگر به درستی و با مالحظات اقتصادی استفاده شود سودآورShields, 2001است. برنامه ریزی منابع انسانی چیزی نیست جز یک نرم افزار گران )

 حتمی است. پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع انسانی مزایایی به شرح زیر دارد:

 سرعت بخشیدن در برنامه ریزی نیروی انسانی و یکپارچگی اطالعات •

 ایجاد فرصت و رغبت تغییر برای سازمان •

 صرفه جویی ناشی از استفاده ی بهینه و به جا از کارکنان در سطوح مختلف •

 (  29،  1382گیری های بهتر و دقیقتر در سطوح تصمیم گیری ) محترمی و تفرشی ،  کمک به تصمیم •

 نقش فناوری اطالعات در ارتباط سازمانی و تصمیم گیری  -2-4

ینترانت دارای یا سیستم های فناوری اطالعات مورد نظر است : اینترنت ) یعنی شبکه ی رایانه ای برای ارتباط در داخل یک سازمان( اITCدو طرز تلقی از 

سازمان تسهیل کند  اسناد بسیار زیاد و مقادیر فراوان اطالعات و داده ها است و می تواند به شکل چشمگیری دسترسی به اطالعات و استفاده از آن را در درون

فناوری اطالعات ، حجم ،سرعت ،کارایی ، ظرفیت ، و اینترنت ) یعنی شبکه رایانه ای برای ارتباط با شرکت ها و افراد خارج از سازمان ( استفاده مدیریتی از 
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آموزش و کنترل داده ها و ارتباطات میان فردی را افزایش می دهد و از طریق آن اثر بخشی پردازش اطالعات و تصمیم گیری را ارتقا می دهد همچنین 

انع سازمانی را کاهش می دهد ، اطالعاتی را منتقل می کند که جز این خالقیت در سازمان ها را تقویت می کند زیرا ارتباطات الکترونیک کمتر رسمی است ، مو

سرعت را باال می برد و جریان اطالعات را در میان کارکنان یک سازمان گسترش  7یگر استفاده از پست الکترونیکیراه دسترسی به آنها ممکن نیست . از سوی د

عث تصمیم می دهد و دسترسی به موقع به اطالعات را در میان کارکنان یک سازمان گسترش می دهد و دسترسی به موقع به اطالعات را تسهیل می کندکه با

را برای مدیران منابع انسانی فراهم می آورد که همراه با تصمیم گیری غیر متمرکز تصمیم ق و سریعی گیری جمعی می شود )الکمن میا ( بنابراین اطالعات دقی

در تصمیم گیری  ( این ارتباطات تقویت شده ، تصمیم گیری جمعی را تقویت کرده و به مدیر1997گیری بهتر و سریع تری مهیا می سازد ) و تنت ، میتکافل ، 

و خارجی نیاز است کمک می کند با توجه به مطالب ذکر شده فناوری اطالعات به برقراری یک ارتباط موثر و به موقع کمک می جمعی که به اطالعات داخلی 

 (.1999کند و این به تصمیم گیرندگان اجازه میدهد که نیازهای افراد در سازمان را بفهمد و در صدد رفع آن بر آید)فیتزرالد، 

 از طریق شبکه اینترنتیابی ) جذب نیرو ( دکارمن -3-4

بر می آیند ام بسیاری از شرکت های بزرگ با استفاده از اینترنت در صدد جذب نیرو بر می آیند . کسانی که در زمینه ی تخصص های رایانه ای در پی استخد

یروی انسانی استفاده می کنند مزایایی برای این بیشتر از طریق شبکه ی اینترنت شغل می گیرند . شرکت ها و کارفرمایانی که از شبکه اینترنت جهت گزینش ن

 شغل قائل هستند.

از نظر هزینه و سود به صرفه است) در مواردی چون ذخیره کردن درخواست نامه ها ، هزینه های پستی ، هزینه های مربوط به پردازش داده  •

 (2007ها ()محمودی،

دوره ی عمر تبلیغی که در روزنامه داده می شود برای کارمندیابی شاید به چند از نظر مسئله زمان ، استفاده از شبکه مناسب تر است یعنی  •

روز نرسد ولی تبلیغی که از شبکه داده می شود بیش از سی روز دوام می آورد. کسانی که به تبلیغ شرکت دسترسی پیدا می کنند ظرف یک 

ری دعوت می نماید شاید تا یک هفته پس از دادن اعالمیه باید منتظر روز به آن پاسخ می دهند ولی شرکتی که در روزنامه افراد را به همکا

بماند تا پاسخی دریافت کند . طبق تحقیقات در این دوره ی زمانی که نیاز به کارمند جدید حس می شود تا زمانی که کارمند جدید کارش را 

 (2007در سازمان شروع می کند به کمتر از دوازده روز تقلیل می یابد)محمودی،

ان ، امکان بررسی تعداد بیشتری از متقاضیان را به شرکت می دهد و بدون حضور آنها پرونده ها و سوابق آنها را کنترل کنند)اعرابی و پارسایی •

(. ابتکار درخواست نامه روی وب سایت می تواند حتی کسانی را که به طور فعال در جست و جوی یک استخدام جدید نیستند را به 1378

 (.2007غل جذب کند)محمودی،سوی ش

 

 آموزش به کمک رایانه و اینترنت -4-4

(.  1383ود ) صالحی ، فناوری ، راه ما را به آموزش با کیفیت باال باز خواهد کرد منابع آموزشی کمیاب را در دسترس قرار خواهد داد و بهره وری را خواهد افز

ه استفاده از این نوع فناوری می تواند کار آموز می تواند با استفاده از این فناوری ها بر میزان دانش یا مهارت خود بیافزاید .نتیجه تحقیقات نشان می دهد ک

د برای مثال زمانی را که صرف آموختن می نمایند به طور متوسط پنجاه درصد کاهش دهد. از نظر هزینه و سود نیز این نوع برنامه ها بسیار سودمند هستن

رکنان توانست بیش از صد میلیون دالر صرفه جویی کند، شرکت فدرال اکسپرس گزارش نمود که با استفاده از سیستم رایانه ای جهت آموزش دادن به کا

آموزان یا همچنین با استفاده از اینترنت درس ها یکی پس از دیگری به کارآموز داده می شود و همچنین مطالب را از طریق پست الکترونیک ، برای کار

ی به بحث بپردازند و این باعث می شود نه تنها چیزهای جدید را با صرف کارمندان می فرستد و حتی تکلیف هایی را تعین می کند که افراد به صورت گروه

(. این فناوری به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله ای است برای توسعه و 1378وقت کم بیاموزند بلکه با افراد جدید نیز آشنا شوند) اعرابی و پارساییان ، 
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اطات باید بیشتر در جهت ایجاد توانایی در دسترسی به اطالعات ، مقایسه و استفاده از اطالعات منابع بهبود کیفیت آموزش. بنابراین فناوری اطالعات و ارتب

 (1383مختلف به منظور افزایش یادگیری ، حل مسائل و تولید دانش و معرفت جدید استفاده شود)صالحی ، 

 ارزیابی عملکرد به کمک فناوری اطالعات – 5-4

سال، کارکنان را ارزیابی  در بازار برنامه هایی به صورت نرم افزار برای ارزیابی عملکرد وجود دارد این برنامه ها به مدیران چنین امکانی را می دهدکه در طول

مره داده می شود افراد را ارزیابی کنند آنگاه نتیجه ی هر اقدام به صورت نوشته از نمایند و سپس با استفاده از این عملکردها که به وسیله ی رایانه به آنها ن

 (. 1383رایانه گرفته میشود تا نوع اقدام مورد تایید قرار گیرد)اعرابی و پارساییان، 

 

 کنترل )نظارت بر عملکرد ( کارکنان با استفاده ار رایانه -6-4

نام نظارت الکترونیکی بر عملکردها وجود دارد که کنترل نمایند .بنابراین شرکت مزبور برای مدیران این امکان را به وجود می در شبکه های رایانه ، برنامه ای به 

نگه ر حال غیر فعال آورد که در سراسر روز بر سرعت کار افراد و درجه دقت آنان در کار ، زمان ورود به شبکه و خروج از آن و حتی مدت زمانی که دستگاه را د

شرایط خاصی داشته و به بیرون رفته اند ، نظارت نمایند. نتیجه ی تحقیقات نشان می دهد که نظارت الکترونیکی و عملکرد کارکنان موجب می شود که در 

ود البته نظارت بیش از حد بهره وری افزایش یابد به عنوان مثال در مورد بسیاری از مشاغلی که پیچیدگی زیادی ندارند با استفاده از این سیستم نظارت نم

 (.1383موجب تنش افراد خواهد شد)اعرابی و پارساییان ، 

 تاثیر فناوری اطالعات بر انگیزش -7-4

ج تکمیل دانش موجود و کسب دانش جدید یکی از عوامل انگیزشی قوی برای فردی است که نیازهای پایه و اولیه اش را پوشش داده است. طبق نتای

متخصصان فناوری اطالعات مشخص شد که اغلب متخصصان فناوری اطالعات مهمترین منفعتشان را که از یک شرکت انتظار  (Intoworid, 2000پژوهشی)

(بنابراین ،این فناوری در ایجاد انگیزه در Battery,2000دارند ، امکان کار در خانه می دانند به طوری که برای حقوق خود اهمیت کمتری قائل هستند )

ی اطالعات ارتباطات غیر رسمی را نقش مهمی دارد . یافتن بهترین شیوه ی انگیزشی بدون مشارکت خود کارمند سخت است و از آنجا که فناورکارکنان 

یار گیزش بسافزایش و ارتباطات ، سریع و بدون محدودیت صورت می گیرد بنابراین افراد در سطوح مختلف در فرایند تعیین هدف شرکت کرده و این موجب ان

 خواهد شد. باالی کارکنان

 

 نتایج و یافته ها -5

از آن به شرح تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی در مورد تاثیر فناوری اطالعات به صورت گسسته انجام شده است که ما به عنوان نوع شناسی به هفت مورد 

 جدول زیر می پردازیم.

 وظایف مدیریت منابع انسانیتاثیر فناوری اطالعات بر  وظایف مدیریت ردیف

 سرعت بخشیدن در برنامه ریزی ، یکپارچگی اطالعات ، صرفه جویی زمانی برنامه ریزی و سازماندهی 1

سرعت ارتباطات و تصمیم گیری با استفاده از اینترنت باال رفته ، کاهش موانع سازمانی زیرا  ارتباطات و تصمیم گیری 2

 رسمی است ، تصمیم گیری جمعی را تقویت می کند.ارتباطات الکترونیکی کمتر 

از نظر هزینه و سود به صرفه است، از نظر مسئله ی زمان مناسب تر است ، بررسی تعداد  کارمندیابی 3

 انیبیشتری از متقاض

زمان آموزش را کاهش می دهد ، باعث آموزش جمعی شده و باعث آشنایی با افراد جدید می  آموزش 4

 شود.

 با استفاده از برنامه های خاص به وسیله رایانه به افراد نمره داده می شود. ارزیابی عملکرد 5

بر سرعت کار افراد و درجه ی دقت آنان در کار افزایش می دهد ، در شرایط خاص بهره وری را  کنترل 6
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 افزایش می دهد و البته ایجاد تنش در شرایطی خاص که کنترل زیاد باشد.

شرکت افراد در فرایند تعیین هدف به علت گسترش ارتباطات غیر رسمی ، ایجاد انگیزه با فراهم  انگیزش 7

 آوردن شرایط کار در خانه.

        

 بحث و مقایسه  -6

شرکت ها ، تولید ،  کتاب ها و مقاالت موجود هر کدام با توضیحاتی کلی فناوری های اطالعات را مورد بررسی قرار دادند و همچنین تاثیر این فناوری ها را در

ی را نیز برشمرده و هر یک را با آموزش در کالس های درس و ... مورد بررسی قرار دادند و مزایا و معایبش را بر شمردند. همچنین وظایف مدیریت منابع انسان

ما در این مقاله با تاکید توضیحی بیان نمودند و البته بررسی های بسیار گسسته ای را نیز در مورد تاثیر فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی انجام دادند و 

این ری را برشمردیم و در واقع با توضیح اثرات فناوری اطالعات بر هر یک از بر تاثیرات فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی هفت مورد از اثرات این فناو

 وظایف یک نوع آگاهی به سازمان ها و مدیرانی که می خواهند فناوری اطالعات را در شرکت و یا سازمان خود پیاده کنند دادیم.

 

 کاربرد آن در دنیای واقعی -7

اوری های اطالعات هم نقش بسیار زیادی دارند و به عبارتی ادامه حیات سازمان ها و شرکت ها بدون فناوری از آنجا که ما در عصر اطالعات قرار داریم و فن

ن خود می باشند و می اطالعات امکان پذیر نیست .بنابراین ما با ارائه اثرات این فناوری خواستیم به مدیرانی که خواهان پیاده سازی این فناوری ها در سازما

صرف  که آیا افراد در سازمان یا نیروی انسانی پذیرای این نوع فناوری ها هستندیا خیر و آیا این مقرون به صرفه است که هزینه های گزافی راخواهند بدانند 

بدهیم که پیاده  پیاده سازی این نوع تکنولوژی جدید کنند تا در مدت زمان کوتاهی این هزینه به سرمایه ای مهم برای سازمان تبدیل شود و این اطمینان را

 سازی این فناوری یک نوع ارزش افزوده برای سازمان ایجاد می کند.

 

 پیشنهادات -8

 ارائه نوع شناسی های دیگری از تاثیرات فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی غیر از آنچه در مقاله حاضر آمده است. •

 .یای واقعیکاربرد تاثیرات فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی در دن •

 تاثیر فناوری اطالعات بر توانمندسازی دانشجویان. •

 .بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات در بهبود اثربخشی و کارایی •

 

 منابع و ماخذ -9

 .تکنولوژی اطالعات( ، 1385آزرم گین ، اردالن .، ) •

 ، علی پارساییان )مترجم(،تهران. مدیریت استراتژیک( ،1383ایلن)نویسندگان(.،)بامبر گر ، پیتر و مشلوم ،  •

 (.139تدبیر ،)تاثیرات فناوری اطالعات بر زنجیره ی ارزش سازمانی ، (، 1382تفرشی ، مجید و محترمی ، امیر.، ) •

 خش داشگرزاده )مترجم(.، خداب برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی( ، 1375دبلیو واکر ، جیمز )نویسنده(.، ) •

 ، علی پارساییان و سید محمد اعرابی)مترجم( ، تهران.مبانی مدیریت منابع انسانی( ، 1378دسلر ، گری )نویسنده (. ، ) •

 تهران:انتشارات نگاه دانش.مدیریت منابع انسانی ، ( ، 1385سید جوادین ، سید رضا .، ) •

 ، راه مردم.اطالعات و ارتباطات در آموزش  استفاده از فناوری( ، 1383صالحی ، محمود . ، ) •

 تهران :انتشارت سمت.مدیریت منابع انسانی ، ( ، 1384سعادت، اسفندیار . ، ) •
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 تهران : انتشارات میر.،مفاهیم و کاربردها ، فناوری اطالعات در سازمان( ،1383زاده ،اصغر . ،)صرافی  •

 الکترونیک .( ، بانکداری 1386گرامی ، محمدرضا . ، ) •

 ، تدبیر.تاثیرات فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی ( ، 1385محمودی ، مهدی . ، ) •

 ، گودرز میرزایی )مترجم (.نقش فناوری اطالعات در ارتباطات سازمانی میا ، الکمن )نویسنده( . ،  •

 مدیریت منابع انسانی. ( ، 1380جزنی ، نسرین . ، ) •

• James A.F.Stoner , Charles Wankel ;Management:Third Edition ,pense Hall, 1998. 

• Shields M.G.E-Rusiness And ERP , 2001 , Whilley. 
• Turban , E.information Tecnology for Management , 2002, Willy , INC.   
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