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 چكیده

فناوری اطالعات بر کارکردهای مديريت منابع انسانی در صنعت بیمه  تأثیردر اين مقاله 
هدف اين مقاله بررسی مديريت الکترونیک  منکابع انسکانی در     رو ازاينشود. بررسی می

بکر  سکازمان برتکر بیمکه      21های برتر بیمه است. برای رسیدن به اين موضکو،   سازمان
(   انتخکا   2131)سکا  مکالی   2131ريت صنعتی در سکا   بندی سازمان مديرتبه اساس

و بکا اسکتداده از    شکده  گرفتکه  در نظکر نماينده صنعت بیمه  عنوان بهسازمان  21شد. اين 
ها  مورد تحلیل قرار گرفت. ايکن  اين سازمان های يتسا و روش تحقیق تحلیل محتوا  

کارمنکد  های مديريت الکترونی  منابع انسانی مانند مقوله بر اساس  ها يتسا و تحلیل 
الکترونی   آموزش الکترونی   جبران خدمات الکترونیک   اکاداش الکترونیک  و     يابی
های دهنده آن  است که  سازمانآنان انجام گرفت. نتايج اين تحقیق نشان یها مقوله يرز

نی   متمرکک  بکوده و توجکه    و آموزش الکترو يابیکارمند تر بر روی   بیشایبرتر بیمه
میکان   چنکین  در اند.  همو ااداش الکترونی   داشته جبران خدماتتری را  نسبت به کم
فکرم بکوده و از    ار ککردن الکترونی   تأکید بسیاری بر روی  يابیکارمند  یها مقوله يرز

ن  های آموزش الکترونی  نی   بیان اخبار آموزش و برگ اری آمکوزش آناليک  میان مقوله
 جبران خدمات های زير مقولهباالترين فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. در میان 
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ها امکان مشاهده فیش حقوق و بیان امکور رفکاهی    و ااداش الکترونی   نی  اين سازمان
اند. ولی در اين زمینکه ضکعیع عمکل ککرده بودنکد.      خود قرار داده بوده سايت و را بر 

ها  از نظر مديريت الکترونی  منابع انسانی  گدت که اين سازمان توانکلی می صورت به
 ها را دارا بودند.در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و يا تنها تعداد اندکی از مقوله

هکای برتکر  بیمکه       سکازمان سکايت  و مديريت الکترونی  منابع انسانی   :کلیدواژگان
 .فناوری اطالعات
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 مقدمه

آن دولکت   تبع بهآوری اطالعات  اينترنت و آوری و فنفن واسطه بههای جهان دگرگونی
آوری اطالعکات مشکتق   خکود از فکن   نوبه بهکه آن نی   2الکترونی  و تجارت الکترونی 

شود  تحو  ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرايند انتقا  اطالعات ايجاد کرده اسکت.  می
ايجاد نموده ککه   يدوفروشخرانجام امور تجاری و ای را برای تسهیل اين شرايط  زمینه

(. از طرفی 1 2188ها شده است )آماده و جعدراور  منجر به اف ايش رقابت بین سازمان
ها را تغییکر داده  ديگر  رشد سريع اينترنت سب  زندگی مردم و روش انجام کار سازمان

  1222  1و رحمکان خواهند از ايکن سکب  ایکروی کننکد )هکارون      ها میاست و سازمان
 یجکه درنتها به سکمت اسکتداده از اينترنکت در کارهکا رفتکه و      (. بنابراين سازمان282ص

(. از نظر محققان 12 ص 1222  1سازی توسعه ایدا کرده است )تگالواستداده از مجازی
مستمر  ادامه داشته  وارد مکديريت   طور به  یساز ی الکتروننی  در دو دهه اخیر  فرايند 

انسانی شده و تغییراتی را در اين زمینه  ايجاد کرده اسکت )اسکترحمیر و کبسکت      منابع
(. حا  بايد به اين موضو، توجه داشت که  گسترش موج الکترونیککی  113ص   1222

شدن و فناوری اطالعات تقريباً تمامی صنايع تولیدی و حتی خکدماتی را متکأثر سکاخته    
هکای اطالعکاتی   کاربرد اينترنت و ساير فنکاوری های بالقوه برای است  که يکی از حوزه

 ای است. خدمات بیمه
هکای  های سکنگین مربکوب بکه فنکاوری    رشد ه ينه به دلیلامروزه صنعت بیمه در جهان 

-های سنگینی روبرو اسکت. کانکا   اطالعاتی و کاهش حاشیه سود محصوالت با چالش

منکدی از  واسکطه بهکره  حاضکر بکه   در حا های عرضه خدمات بیمه و خدمات مالی نی  
هکای بیمکه از   رو بسیاری از شکرکت گیری مواجه است. ازايناينترنت با دگرگونی چشم

صورت وسیعی اطالعاتی را در رابطه با شرکت طريق سايت اينترنتی اختصاصی خود به
نمايند )مظلومی  امامی و اعرابکی   ای عرضه میو راهنمايی خريد انوا، محصوالت بیمه

های فعا  در صنعت بیمکه بکه سکمت    توان گدت که سازمان(. بنابراين می31ص  2183
شکود  مگکر بکا اتخکا      الکترونیکی شدن در حرکت بکوده و ايکن موضکو، محقکق نمکی     

خصوص  منابع انسکانی. حکا  ايکن سک ا      ها و بههای الکترونیکی  در تمام زمینه روش
های برتر ع انسانی اين سازمانمناب یکارکردهاشود که اثر فناوری اطالعات بر مطرح می
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 هکای  فنّکاوری ها تا چه می انی خود را با فعا  در صنعت بیمه چگونه بوده و اين سازمان
در زمینه مديريت منابع انسانی  ارداختکه   ها فنّاوریروز  همراه کرده و به استداده از اين 

به اهمیت اين موضو، اند؟. با توجه و فناوری اطالعات را وارد واحد منابع انسانی کرده
های انکدکی در زمینکه مکديريت الکترونیک      تحقیق کهبايد به اين نکته نی  توجه داشت 

چنین خصوص صنعت بیمه انجام شده است. همهای ايرانی و بهمنابع انسانی در سازمان
اطالعات با منابع انسانی مبحثی است ککه تکاکنون توجکه زيکادی بکه آن       فنّاوریترکیب 

تکوان بکه   (. با توجه به موارد بیان شکده  مکی  32ص  1223  2)کروناس  الیوانشده است 
-توان گدت که هدف اين مقاله  بررسی وضعیت سازماناهمیت اين مقاله ای برد و  می

 های برتر بیمه از نظر مديريت الکترونی  منابع انسانی است.

 مرور مبانی نظری

 مدیریت الكترونیک منابع انسانی

ات  می ان استداده از فناوری اطالعات در مديريت منابع انسانی افک ايش  در عصر اطالع
يافته است. امروزه مديريت منابع انسانی وارد عصر مديريت الکترونی  منابع انسانی بکا  

( 112ص   1222شده و )لکین    محور ينترانتاو کارکردهای  يسسرو سلعهای ويژگی
و متقاضیان استداده از  نابع انسانی را اذيرفتههايی که مديريت الکترونی  متعداد سازمان
ها اف ايش يافته است. اين موضو، به آن دلیل است ککه  مکديريت منکابع    آن در سازمان

  تکر  صکرفه  بکه   مقرون  تر زمان منعطعتواند هم فناوری اطالعات می یریکارگ بهانسانی با 
ن موضکو، توجکه داشکت ککه     چنین بايد به ايتر شود.  هم مشتری محورتر و استراتژي 

کلکی   صکورت  بکه های مختلدی  مترادف با مديريت الکترونی  منابع انسانی هستند. واژه
 انکد  عبارتهايی که دارای معانی مشابهی با مديريت الکترونی  منابع انسانی هستند واژه
 از:
 ؛1منابع انسانی مجازی 
 ؛1منابع انسانی اينترانتی 
  ؛2منابع انسانی مبتنی بر و 
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 ؛2سیستم مديريت منابع انسانی مبتنی بر کامپیوتر 
  (.123 1222  1)ما 1های منابع انسانیارتا 

زمانی که دنیا   2332واژه مديريت الکترونی  منابع انسانی برای اولین بار در اواخر سا  
و  ککرد  اسکتداده شکد )لوجکان    با سرعت به  سکمت تجکارت الکترونیک  حرککت مکی     

نسکخه   عنکوان  بکه چنین  مديريت الکترونی  منکابع انسکانی    هم(. 212 ،122  2همکاران
های مکديريت  اويای مديريت منابع انسانی شناخته شده و رويکردی برای انجام فعالیت

 (.1،3  ص 1223منابع انسانی است )ياماموتو و ازب   
اند. محققان مختلع  تعاريع گوناگونی را از مديريت الکترونی  منابع انسانی ارائه داده

چتکری   عنکوان  بهتوان گدت که  مديريت الکترونی  منابع انسانی صورت کلی میولی به
موجود و مداهیم مکديريت منکابع انسکانی و     های یسممکانشود که همه در نظر گرفته می

دهد و هدف مديريت الکترونیک  منکابع انسکانی ايجکاد     فناوری اطالعات را اوشش می
؛ بونکدار   1133 1222  3وهمکاران است )اانايوتواويولوارزش برای کارکنان و مديران 

نظکران  ايکن   گونه که مشخص اسکت  برخکی صکاحب   (. همان132  ص 1223و روئل  
منظور ارائه های اطالعاتی  بهدانند و از نظر آنان  استداده از فناوریتعريع را ایچیده می
ت الکترونیک  منکابع انسکانی    توان  مکديري های منابع انسانی  را میو حمايت از فعالیت
 (.133  ص 1222  2نامید )برب  و رويل

های اويکا و  بر شده  گ ارشمديريت الکترونی  منابع انسانی سبب حذف وظايع زمان
گیری فراهم ساخته  فرصتی برای تدکر مجکدد و بهبکود فراينکد    روزی را برای تصمیمبه

کنکد  مديريت منابع انسانی حرکت مکی سازی منابع انسانی را مهیا کرده و به سمت بهینه
(. با توجه به م ايای بیان شده بايد به اين موضو، توجه داشت ،18  ص1223  ،)میشرا

های متداوتی را از اجرای مديريت الکترونی  منابع انسکانی دارنکد.   ها هدفکه  سازمان
  مکديريت  یکاز موردنهای عملیاتی و تعداد افراد ها به دلیل کاهش ه ينهبرخی از سازمان

هکا م ايکای   که برخکی ديگکر از سکازمان   گ ينند. درحالیالکترونی  منابع انسانی را برمی
مديريت الکترونی  منابع انسانی را افک ايش سکرعت عملیکات  ککاهش خطاهکا  بهبکود       
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و  داننکد )بونکدار   هکای منکابع انسکانی مکی    تکر بکر روی فعالیکت   رديابی و کنتر  بکیش 
تککوان گدککت کککه  هککدف مککديريت (.  از سککوی ديگککر مککی3،3  ص 1223  2همکککاران

الکترونی  منابع انسانی ايجاد تصويری مثبت کارفرمای مدرن در بکین کارکنکان بکالقوه     
و  تر کارکنان و ايجاد  نقش جديدی برای منابع انسانی است )شال ايجاد استقال  بیش

رای مکديريت  اهکداف اجک   ازجملکه (. موارد بیان شکده  همگکی   1  ص1221  1همکاران
هدف  1الکترونی  منابع انسانی بوده ولی بايد به اين موضو، توجه داشت که محققان  

انکد. ايکن سکه هکدف عبکارت      اصلی را برای مديريت الکترونی  منابع انسانی بیان کرده
 است از:

 بهبود جنبه استراتژی منابع انسانی؛ .2
 / کارايی؛ کاهش ه ينه .1
  1و همککاران  / بهبکود رضکايت کارکنکان )روئکل     / تسهیل مکديريت  بهبود خدمات  .1

 (.128  ص 1222

های مربکوب  های ب رگ از فناوری اطالعات برای ثبت   خیره و تحلیل دادهاکثر سازمان
هکا از  (. ايکن سکازمان  133  ص 1222  2کننکد )بربک  و رويکل   به کارکنان  استداده مکی 

هکا  ککاهش   اطالعات  اردازش دادهآوری مديريت الکترونی  منابع انسانی به دلیل جمع
های منابع انسانی و فراهم کردن اطالعکات درسکت دربکاره منکابع     داده نگهداشته ينه 

تواننکد تکا   کنند میسرويس استداده میهايی که از سلعکنند. سازمانانسانی  استداده می
عکات  از فنکاوری اطال  وکارهکا  کسبهای تراکنشی را کاهش دهند. بعضی از % ه ينه3،

هکا بکر ايکن باورنکد ککه      % سکازمان 2،کننکد. بخشی استداده میبرای اف ايش کارايی و اثر
شکود و  منجر به بهبود کیدیت و زمان ارائه خدمات منابع انسانی به کارکنان مکی  فنّاوری

وری ها نی  معتقد هستند که مديريت الکترونی  منابع انسکانی منجکر بهکره   %  سازمان،2
 (. 21ص  1222  3لپا و گواا شود )شیسازمان می

توانکد  هکای مختلدکی بکوده مکی    مديريت الکترونی  منکابع انسکانی  شکامل زيرسیسکتم     
خالصکه ايکن    صکورت  بکه های منابع انسانی داشته باشکد.  را در تمام حوزه 2کارکردهايی

 شود:اثرات در شش ناحیه خالصه می
                                                                                                                             
1. Bondarouk et al. 

2. Schalk et al. 

3. Ruel et al. 

4. Burba & Royle 

5. Shilra & Gopal 

6. functions 



 44  … فناوری اطالعات بر کارکردهای تأثیر

اطالعکات خکود را دارنکد و     یروزرسکان  بهري ی منابع انسانی: کارکنان فرصت برنامه .2
  1223يابد )اانايوتواويولو  واکوال و گکااليواکی   ها اف ايش میصحت و کیدیت داده

 (. 32ص   1222؛ ظدر  1،3ص 
هکای  جذ  منابع انسانی )کارمنديابی و انتخا (: کارمنديابی الکترونی  اعالن است .1

توسکط متقاضکیان    سازمان و اجازه ارسا  رزومه از طريکق میکل   سايت و خالی در 
هکای عمکده منکابع    (. کارمنديابی آنالين يکی از عملککرد 33  ص 1222است )ظدر  

 انسانی الکترونی  است که در ادامه بحث خواهد شد.

ارزيابی منابع انسانی )ارزيابی عملکرد(: منابع انسانی الکترونی  ارزيابی عملککرد را   .1
ند. اين موضو، به آن معنا است که کآنالين و از طريق اينترنت برگ ار می صورت به

الکترونیک  وارد کننکد.    صکورت  بکه توانند اطالعات عملکردی را مدير و کارمند می
حجکم   وجکود  ينبکاا اشکا  اين روش اين است که شواهد مکتو  وجود ندارد امکا  

دهد و زمان و ه ينکه واحکد منکابع انسکانی را ککاهش      های کاغذی را کاهش میکار
 (.33  ص 1222دهد )ظدر   می

هکا از آن  % سکازمان 3،شکود و  ارتباطات: از میل برای ارتباب با کارکنان اسکتداده مکی   .2
 (.1،2  ص 1223کنند )اانايوتواويولو  واکوال و گااليواکی  استداده می

سرويس به کارکنان اجکازه وارد ککردن اطالعکات     ااداش منابع انسانی: سیستم سلع .3
سرويس مديريت بکه  دهد. سلعالکترونیکی می صورت بها های خود رم ايا و برتری

 دهد.ها و مديريت سهام را می  ااداشحقوق ییرتغمديران اجازه تطبیق حقوق  
هکای  توسعه منابع انسانی: استداده از اينترنت در فرايند آموزش و توسعه يکی از جنبه .2

تکرين سکهم را   بکیش  مديريت الکترونی  منابع انسانی است و از نظر کاهش ه ينکه 
هکای يکادگیری   هکای آموزشکی و در فعالیکت   تواند در ارزيابی نیکاز دارد. اينترنت می

 (.32  ص 1222استداده شود )ظدر   کار راههالکترونی  و مديريت 

 بررسی پیشینه

های خارجی انجام شده است. تحقیقات بسیاری بر روی مديريت الکترونی  در سازمان
تکر در  شکده    اهمیکت ايکن موضکو، در تحقیقکات داخلکی  ککم         اينوجود ينبااولی 

تحقیقات محدودی در اين زمینه وجود داشته و اکثر تحقیقات در ايکن زمینکه  مکروری    
 شود.داخلی و خارجی بیان می یقاتتحقهستند. در ادامه خالصه برخی از 
ع انسکانی    توسط سحرخی   با نام اثربخشکی منکاب  2183برای مثا  مقاله مروری در سا  
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الکترونی  نوشته شد. هدف اين مقاله بیان شکداف مدهکوم مکديريت الکترونیک  منکابع      
 است. اثربخشیانسانی و ارتباب آن با 
عوامل م ثر بکر اجکرای    یبند رتبهای را  با نام (  نی  مقاله2132نژاد )فارسیجانی و عرف

انکد. در ايکن     نگاشتهيابی به کالس جهانیمديريت الکترونی  منابع انسانی جهت دست
 اجرای مکديريت الکترونیک  منکابع انسکانی     اژوهش به بررسی برخی از عوامل م ثر بر

عوامل محیطی  عوامل  ارداخته شده است. اين عوامل شامل عوامل کاری  عوامل فردی 
 هستند. سازمانی و نوآوری مديريت الکترونی  منابع انسانی

(  اژوهش را با نکام نقکش مکديريت منکابع انسکانی      2132اور )اور  محمداور و قلیايمانی
الکترونیکی بر نوآوری سازمانی انجام دادند. اين اژوهش از نظر رويککرد تحقیکق آمیختکه    

ی آماری اين اژوهش در بخش کیدکی مکديران ارشکد ادارات مرکک ی بانک        است. جامعه
آوری  ابک ار جمکع   ادارات هستند. يندر اشاغل  کارکنانی  صادرات و در بخش کمی  کلیه

 112نامه بوده است. در بخش کمکی   داده در بخش کیدی مصاحبه و در بخش کمی ارسش
هکای تحقیکق نشکان     مورد قابل استداده بود. يافتکه  122 يتدرنهانامه توزيع شد که  ارسش

عملککرد  مکديريت    بکر اسکاس  های الکترونیکی ارداخت و اکاداش   دهد که زيرسیستم می
 به نوآوری دارند. کارکنانرا در تشويق  تأثیرترين  وزش  بیشعملکرد و مديريت آم

ای را با نام مکديريت منکابع   (  مقاله2132فرد ) و دانشعرفانیان خان زاده   نجع بیگی  
سازمان )ارائکه مکد  بکه روش کیکو( مکورد       یور بهرهانسانی الکترونی  اب ار تحو  در 

دی آمیخته  اقکدام بکه شناسکايی عوامکل     نگارش قرار دادند. اين مقاله اژوهشی با رويکر
 "کیکو  "م ثر بر استقرار مديرت الکترونی  منابع انسانی کرده است. همچنین بکا روش  

  مد  مدهومی استقرار مديريت منابع انسکانی الکترونیک  در   استکه روشی کمی کیدی 
 دولتی استان خراسان رضوی ارائه گرديده است. یها سازمان

(  نی  مقاله مديريت الکترونی  منکابع انسکانی: نکوآوری يکا     1222  )روئل  بوندار  و لوي
سازمان ب رگ بر روی مديريت منابع انسانی مبتنی بکر و    3ناراحتی. مطالعه اکتشافی در 

اند. نتايج اين تحقیق به اين صورت است که هکدف مکديريت الکترونیک  منکابع     را نوشته
شکافی بین تحقیقات و واقعیت وجود دارد و انسانی بهبود کارايی و کاهش ه ينه است و 

 کند.های کارکنان کم  میمديريت الکترونی  منابع انسانی به بهبود شايستگی
فنکاوری اطالعکات بکر روی تکامکل      تکأثیر ای را بکا نکام   نامکه (  نی  اايکان 1223) 2لونگ

                                                                                                                             
1. Long 
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فنکاوری اطالعکات    تأثیرنامه  بررسی کارکردهای منابع انسانی را نوشت. هدف اين اايان
فکرا  نامه شکامل  دو بخکش تئکوری و    بر روی کارکردهای منابع انسانی  بوده و اين اايان

 است. یلتحل
ای را با نام اجرای مديريت الکترونیک  منکابع انسکانی در    نامه(  اايان1222) 2انگبرسون

مک ثر   نامه  بیان مواردی برای اجکرای بخش بهداشت و درمان را نوشت. هدف اين اايان
 مديريت الکترونی  منابع انسانی است.

ای را با نام مداهیمی برای اجرای مکديريت الکترونیک    (  نی  مقاله1222شیلپا و گواا  )
های مرتبط با اند. هدف اين مقاله  شناسايی چالشمنابع انسانی را مورد تحرير قرار داده

بکرای افک ايش اثربخشکی     هکايی  یشکنهاد ااجرای مکديريت الکترونیک  منکابع انسکانی و     
چنین اين مقاله  اجرای مکديريت  مديريت الکترونی  منابع انسانی است. هم یها سامانه

هکای  تطبیقی بین صنايع خدماتی و تولیدی سازمان صورت بهالکترونی  منابع انسانی را 
 کند.هندی  بررسی می
اد ارزش مکديريت  ای را بکا نکام شناسکايی فراينکد ايجک     (  مقالکه 1222) 1وهیودی و اکار  

اند. هدف اين مقاله  شناسايی عوامل مک ثر  الکترونی  منابع انسانی  مورد نگارش قرار داده
بر اذيرش مديريت الکترونی  منکابع انسکانی و ايجکاد ارزش در بخکش دولتکی انکدون ی       

دهنده آن اسکت ککه   است. نتايج اين تحقیق نشان یختهآماست.  روش انجام اين اژوهش  
بینی کننده قوی برای کاربردی مديريت الکترونی  منابع انسانی  ایش شده ادرا مطلوبیت 

بودن مديريت الکترونی  منابع انسانی است. از طرفکی وجکود قکوت در مکديريت منکابع      
 مثبتی را بر روی کاربردی بودن مديريت الکترونی  منابع انسانی دارا است. تأثیرانسانی  
وهشی را با نام اثرات مديريت الکترونی  منکابع انسکانی   (   اژ1223و همکاران ) 1سبیر

در ايجاد ارزش )مطالعه صنعت بانکداری در ااکستان( را انجام دادند. هدف اين مقالکه   
بررسی نقش مديريت الکترونیک  منکابع انسکانی در ايجکاد ارزش در بخکش بانککداری       

منکابع انسکانی و    دهنکده آن اسکت ککه اثربخشکی مکديريت     است. نتايج اين تحقیق نشان
 های منابع انسانی  دو ج ء کلیدی برای ايجاد ارزش است.فعالیت شده ادرا اثربخشی 

مکديريت الکترونیک  منکابع انسکانی بکر روی       تکأثیر (   اژوهشی را با نام 1223) 2بارتی
عملکرد سکازمانی را انجکام داد. هکدف ايکن اکژوهش  بررسکی کارکردهکای مکديريت         

                                                                                                                             
1. Engbersen 

2. Wahyudi & Park 

3. Sabir et al 

4. Bharti 
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اين رويکرد بر عملککرد سکازمانی و    تأثیرنی در بخش بانکداری و الکترونی  منابع انسا
-بودند. نتايج اين مقاله نشان ندر 232عملکرد کارکنان است. نمونه آماری اين اژوهش  

مکديريت   منظکور  بهتوانند از فناوری اطالعات ها میدهنده اين موضو، است که سازمان
 ی  انتخا   آموزش و ااداش استداده کنند.کارکنان و انجام کارکردهايی مانند کارمندياب

 روش تحقیق

هکای  هکا بکا داده  اين تحقیق از نظر نتیجه  کاربردی؛ از نظر هدف توصیدی و از نظر داده
 م سسکات  سکايت  و است و  محتوا یلتحلدارد. روش انجام اين تحقیق  سروکارکیدی 
 در تحلیل محتکوا ی شدند. ای  برتر از منظر مديريت الکترونی  منابع انسانی بررسبیمه

 در و اسکت  شکده  بیکان  تحقیق استراتژی يا روش ي  عنوان بهتحقیق  روش کتب برخی

اسکت   شکده  گرفتکه  نظر در هاداده تحلیل و گردآوری اب ار ي  عنوان به ديگر کتب برخی
(. اين رويکرد ي  شکیوه  21ص  2132فرد   و دانش)عرفانیان خان زاده   نجع بیگی  

های ارتباطی است. روش تشريح عینی  منظم و کمی محتوای آشکار ایام اژوهشی برای
شناسی آماری مباحث سیاسی و اب اری است که برای بررسکی و بیکان   معنا تحلیل محتوا
ای از های خاص از درون ي  متن يا مجموعهها  مضامین  عبارات و جملهکلمات  واژه

باقری نسامی  حق دوست اسکويی و يادآور گیرد )ضیغمی  ها مورد استداده قرار میمتن
 (.   23ص  ،218نیکروش  

گرفته  در نظرنماينده صنعت بیمه  عنوان بهسازمان برتر صنعت بیمه   21در اين اژوهش
سکازمان   222هکا از بکین   ها مورد تحلیل قرار گرفتند.  اين سکازمان آن سايت و و  شده

)سا  2131ازمان مديريت صنعتی در سا   س بر اساسبندی برتر انتخا  شده؛ اين رتبه
ها انجام شده بود. در اين تحقیق بکرای سکنجش   درآمد سازمان بر اساس( و 2131مالی 

نظر استداده شد و بعد از چندين  مرحله سکنجش  ايکن   روايی از نظرات اساتید صاحب
ن و بار ديگکر  ي  بار در آبا  ها دو بارها نهايی شدند. برای انجام اين اژوهش دادهمقوله

سکازمان توسکط   1يتسکا  و در آ ر بررسی شدند.  برای بررسی اايايی اين تحقیق نیک   
 1چنکین هکر ککدام از ايکن    محقق ديگری بررسی شده و نتايج مشابهی حاصل شد.  هکم 

محقکق کدگکذاری شکدند و اعتبکار      یلهوس بهسازمان دو بار در ي  فاصله زمانی دوماهه 
 .است %82ها  بازآزمون اين تحلیل

ای های برتر بیمکه سازمان های يتسا و گونه که بیان شد  هدف اين مقاله بررسی همان
 هکا  يتسکا  و از نظر مديريت الکترونی  منابع انسانی  بوده و بديهی است که ارزيکابی  
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چارچو  خاصی انجام شود. به همکین منظکور ادبیکات بررسکی شکده و       بر اساسبايد 
از تجکار    یا سکامانه چارچوبی به دست آمد. سیستم مديريت الکترونی  منابع انسانی  

منابع انسانی است که برای ارائه خدمات در دنیای مجازی به وجکود آمکده اسکت. ايکن     
ريک ی منکابع   برنامکه  و اخکراج اسکت.   نگهداشتسیستم دارای سه بخش اصلی جذ   

رسکانی و  انسانی اولین گام اين سیستم است. بعد از مشخص شدن ايکن نیازهکا  اطکال،   
شود. دادن درخواست از طرف متقاضی برای شغل نی  گکام ديگکر   آگهی  شغل انجام می

شود. مرحلکه  نی  از میان متقاضیان  فردی مناسب انتخا  می درنهايتاين سیستم است. 
است. در اين مرحله مکديريت عملککرد دارای اهمیکت بکااليی اسکت.       نگهداشتبعدی 
 دهد.  اين سیستم را نشان می2شکل

 

 
 . سیستم مدیریت الكترونیک منابع انسانی3شكل

 (187، ص1774)یاماموتو و ازبک، 
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توان گدت که سیستم مديريت الکترونی  منابع انسانی  بازه وسیعی با توجه به شکل می
بايد به اين موضو، توجه  وجود ينباادهد. ولی نابع انسانی را اوشش میهای ماز فعالیت

فکردی   عنکوان  بهسازمانی و  سايت و داشت که بررسی بسیاری از اين کارکردها از راه 
خارج از سازمان  میسر نبوده و به همین منظور  در اين اژوهش بر روی کارکردهايی از 

 سکايت  و شود که قابلیت بررسی آن از راه میمديريت الکترونی  منابع انسانی تمرک  
هايی از مديريت الکترونی  منابع انسکانی را    مقوله2سازمانی وجود داشته باشد. جدو 

 دهد.اند  را نشان میکه در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفته

 در این تحقیق مورداستفادههای مدیریت الكترونیک . مقوله3جدول

چارچوب ارزیابی 
 ها یتسا وب

 منبع نشانگرها

 کارمنديابی الکترونی 
آگهی  اعالن شغل  ارسا  

رزومه  ار کردن فرم و آزمون 
 استخدامی

  1؛ مار1222 2و همکاران )کوبر
؛ 1228  1؛  ااری و تیسون،122

 (1228  2يون کینگ تونگ

 آموزش الکترونی 

برگ اری آموزش مجازی  
های برگ ار گ ارش آموزش

های ها  ج وهدوره شده  معرفی
 آموزشی 

و  اانايوتواويولو ؛1223  3)ظدر
 (1222؛بابايی  1222  2همکاران

 الکترونی  جبران خدمات
فیش حقوق  تطبیق حقوق  

 تغییرحقوق
  8ظدر ؛1223  ،)ديولبن و مارلر

 (1222؛بابايی  1223

 ااداش الکترونی 
ها  امور رفاهی و ااداش

 مديريت سهام
 (1222بايی  ؛با1223  3)ظدر

وجکود داشکت و   طکور اراکنکده در ادبیکات    گرهای مربوب به آن بکه ها و نشاناين مقوله
هکا را از ادبیکات   ارچه ارائکه نکداده بکود و محققکان  ايکن مقولکه      کپتاکنون  کسی آن را ي

 اند. استخراج کرده

                                                                                                                             
1. Cober et al.  
2. Marr 

3. Parry&  Tyson 

4. Yoon Kin Tong 

5. Zafar 

6. Panayotopoulou et al. 

7. Dulebohn & Marler 

8. Zafar 

9. Zafar 
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 پژوهش هاییافته

الکترونی  منابع انسانی بررسی ای برتر از منظر مديريت بیمه م سساتدر اين اژوهش 
هکايی ماننکد کارمنکديابی الکترونیک       شدند.  اين بررسی با توجه به ي  سکری گ ينکه  

و ااداش الکترونی   انجام شد. البتکه بايکد بکه ايکن      جبران خدماتآموزش الکترونی   
موضو، توجه داشت که فرايند مديريت الکترونی  منابع انسکانی کامکل  فراتکر از ايکن     

هکا انتخکا  شکدند.    هکا  ايکن مقولکه   به شرايط خاص سکازمان  با توجهارد بوده  ولی مو
های بیان شده از مديريت الکترونیک  منکابع انسکانی    و مقوله م سسات  نام اين 1جدو 
 دهد.را نشان می م سساتدر اين 
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 های بیان شده از مدیریت الكترونیک منابع انسانیو مقوله مؤسسات. نام این 1جدول

 نام مؤسسه/مقوله

ت بیمه ایران
شرک

ت بیمه آسیا 
شرک

ت بیمه البرز 
شرک

ت بیمه پارسیان 
شرک

 

ت بیمه سینا
شرک

ت بیمه کارآفر 
شرک

ین
ت بیمه پاسارگاد 

شرک
 

ت
شرک

 
بیمه نوین

 

ت
بیمه مل

 

ت بیمه میهن
شرک

ت بیمه رازی 
شرک

 

ت بیمه ما
شرک

 

فراوانی
 

ک
کارمندیابی الكترونی

 1 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 3 3 آگهی 

پر کردن 
 فرم

. . . 3 . . 3 . 3 . . 3 9 

آزمون 
 استخدامی

7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 3 

ک
ش الكترونی

آموز
 

برگزاری 
آموزش 
 مجازی

7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 3 1 

گزارش 
-آموزش

های 
برگزار 

 شده

3 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 1 

معرفی 
 هادوره

7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 3 

های جزوه
 آموزشی

7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 3 

ک
ت الكترونی

جبران خدما
فیش  

 حقوق
7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 3 

تطبیق 
 حقوق

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

تغییرحقو
 ق

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

ک
ش الكترونی

پادا
 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 هاپاداش 

امور 
 رفاهی

3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 

مدیریت 
 سهام

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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تکر بکر کارمنکديابی    شکود در ايکن م سسکات بکیش    طور که در جدو  باال ديده میهمان
جبکران  تری بکه فراينکد   الکترونی  و آموزش الکترونی  تأکید شده است و به می ان کم

های کارمنکديابی  مقوله یاندر مچنین  و ااداش الکترونی  توجه شده است. هم خدمات
هکای آمکوزش   فکرم بکوده و از میکان مقولکه     ار کردنالکترونی   تأکید بسیاری بر روی 

الکترونی  نی   بیان اخبار آموزش و برگ اری آموزش آناليکن  بکاالترين فراوانکی را بکه     
و ااداش الکترونیک     جبران خدمات های زير مقولهخود اختصاص داده بودند. در میان 

خکود   سکايت  و ها امکان مشاهده فیش حقوق و بیان امور رفاهی  را بر ماننی  اين ساز
 قرار داده بوده و در اين زمینه ضعیع عمل کرده بودند.

ای  کارمنکديابی  سازمان بیمکه  ،توان گدت که    می2کلی و با توجه به جدو  صورت به
خکود قکرار    سکايت  و های آموزش الکترونیک  را در  سازمان نی  مقوله 2الکترونی  و 

سکازی  ها  در ابتدای راه مجازیاند. اين توجه اند  به دلیل آن است که اين سازمانداده
های   تعداد مقوله2اند. نمودارقرار داشته و اقدامات محدودی را در اين زمینه انجام داده

 دهد.مورد استداده را نشان می

 
 های مورد استفاده. تعداد مقوله3نمودار

خردتر بیان شود. در ادامه فراوانکی   صورت بهتواند های نمودار ي  میي  از مقوله هر 
را نشکان   ها مقوله يرز  نی  فراوانی هر ي  از 1ها بیان شده و نمودارهر ي  از زير مقوله

 دهد.می
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 ها مقوله یرز. فراوانی هر یک از 1نمودار

تکر بکر روی اکر ککردن     ها  بیشازمانتوان گدت که  اين سبا توجه به نمودار باال می 
انکد. در مقابکل نیک     ها  تأکید داشتهفرم  آگهی  برگ اری آموزش مجازی و گ ارش دوره

و اکاداش   جبکران خکدمات   هکای  زير مقولهتوان گدت که توجه بسیار اندکی بر روی می
 الکترونی  شده است.

 دهد.هر سازمان نشان میها  از نظر تعداد را در نی   فراوانی زير مقوله  1جدو  

 های مدیریت الكترونیک منابع انسانی . فراوانی مقوله1جدول

 ها در سازمانتعداد زیر مقوله تعداد شرکت فعال 

2 2 
1 2 
2 1 
1 1 

 
رسیم ککه اکثکر ايکن م سسکات  يکا دارای  زيکر       با توجه به جدو  باال  به اين نتیجه می

ها را انسانی نبوده و يا تعداد محدودی از اين مقوله های مديريت الکترونی  منابعمقوله
 اند.  دارا بوده

-ها اهمیت مديريت الکترونی  منابع انسانی را در  نککرده بديهی است که اين سازمان

توانکد بکه   نوين همراه کنند. اين موضو، مکی  های فنّاوریاند که خود را با اند و نتوانسته
های الزم برای اجرای مديريت الکترونی  منابع انسانی را دلیل آن باشد که آنان  آمادگی

 دارا نیستند.
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 گیریبندی و نتیجهجمع

هکای جديکدی جکايگ ين    خصوص ظهور اينترنت  اديدهها و بهبا توجه به رشد فناوری
هکای جديکد بیمکه الکترونیک   مکديريت      شود. يکی از اين اديکده های ایشین میاديده

 اند. های سنتی شدههای آن است که جايگ ين روشو مقوله الکترونی  منابع انسانی
از طرفی ديگر  در ايران صنعت بیمه از اهمیت زيادی برخکوردار اسکت و بايکد توجکه      

به سکمت خکدمات محکوری در حرککت      یکاال محورداشت که اقتصاد ايران از حالت 
بکه ايکن موضکو،     تر شدن هستند. البته بايکد ها در حا  اررنگاست و نقش اين سازمان

ها بسکیار مهکم بکوده و ايکن     توجه داشت که نقش مديريت منابع انسانی در اين سازمان
بکه ايکن    با توجههای خاصی را در اين زمینه انجام دهند. بنابراين ها بايد  تالشسازمان

ای موضو،  هدف اين مقاله  بررسی مديريت الکترونی  منابع انسانی در م سسات بیمه
بوده  است. برای رسیدن به اين  م سساتبه ساير  نسبتارای وضعیت بهتری برتر که د

 هکای  يتسکا  و  های بیمه انتخا  شدند ومورد از بهترين21ای متشکل از منظور نمونه
 آنان مورد تحلیل قرار گرفت.
ها در زمینه مکديريت الکترونیک  منکابع    کند که اين سازماننتايج اين موضو، را بیان می

ها از اند. اين سازماندر برخی جهات قوی و از برخی جهات ضعیع عمل کردهانسانی 
اند  امکا  عمل کرده یخوب بهنظر کارمنديابی الکترونی  و اس از آن  آموزش الکترونی   

هکا را  انکد و بايکد ايکن ضکعع    و ااداش  ضعیع عمل ککرده  جبران خدماتاز نظر بیان 
-هايی را انجکام داده کارمنديابی الکترونی   تالشها  در زمینه تقويت کنند. اين سازمان

 آنجاهای شغلی کرده و در خود به بیان فرصت سايت و اند. برای مثا   بیمه ايران  در 
وظیده  ارداخته بکود.  به تحلیل نو، شغل  جنسیت  حداقل مدر   شهر و وضعیت نظام
ارسکیان را بسکیار مهکم    بیمه اارسیان نی   قوانین و مقررات استخدام در شکرکت بیمکه ا  

خود بیان کرده بکود. بیمکه ااسکارگاد نیک   شکرايط و فکرم        سايت و دانسته و آن را در 
درخواست همکاری را بیکان ککرده و ايکن موضکو، در آن سکازمان  از اهمیکت بکااليی        

های استخدامی را برخوردار بود. بیمه ملت نی   همانند بیمه ااسارگاد عمل کرده و آگهی
ای بکود ککه دربکاره    دهد. شرکت بیمه نوين نی   تنها م سسهخود قرار می تساي و در 

ککرد. گلکدبرج و الکن     رسکانی مکی    اطکال، سايت و های استخدامی خود  از راه آزمون
انکد ککه کارمنکديابی الکترونیک  دارای     (  نی  در مقاله خود به اين نتیجکه رسکیده  1228)

هکا از برخکی از اشککا  کارمنکديابی     زمان% سکا 2،تکر از  م ايای بسکیاری بکوده و بکیش   
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 های اين تحقیق است.ها  مشابه يافتهکنند. که اين يافتهالکترونی  استداده می
هکای برگک ار شکده    در زمینه آموزش الکترونی  نی   بیمکه ايکران  بکه گک ارش آمکوزش     

را مهکم  ارداخته بود. بیمه اارسیان نی   اين فعالیت مکديريت الکترونیک  منکابع انسکانی     
های آموزشی و  اخبار آموزش  ارداخته بود. بیمه ها  ج وهدانسته و به بیان معرفی دوره

کارآفرين نی   مشابه بیمه اارسکیان عمکل ککرده و مکواردی مشکابه بیمکه اارسکیان را در        
 خود قرار داده بود. سايت و 

فعکا  بکوده و   الکترونیک     جبکران خکدمات  ای بود که در زمینه بیمه نوين  تنها م سسه
-قابلیت مشاهده فیش حقوق را برای کارکنان  فراهم کرده بود. نتايج اين تحقیق  نشکان 

و اکاداش   جبران خدماتهای فعا  در صنعت بیمه  در زمینه دهنده آن است که سازمان
توانکد بکه آن دلیکل باشکد  ککه هنکوز فرهنکگ        الکترونی   قوی نبوده و اين موضو، می

هکا  مشکابه   طور کامل  رواج نیافته است. ايکن يافتکه  الکترونی   به هایاستداده از روش
(  بر 1222( است. از طرفی ديگر  استرحمیر و کبست )1222های  شیلپا و گواا  )يافته

هکای سکازمانی  در اکذيرش مکديريت     تدکاوت  تکأثیر اين باورند که دانش اندکی درباره 
هکای  ه دلیل مشخصکات خکاص سکازمان   الکترونی  منابع انسانی  وجود داشته و شايد ب

 ها شده است. ای  توجه اندکی به اين مقولهبیمه
کامکل از مکد     طکور  بههای برتر بیمه دهنده آن است که سازماننتايج اين اژوهش نشان

کننکد. در ايکن   ( ایکروی نمکی  1223مديريت الکترونی  منابع انسانی ياماموتو و ازبک  ) 
برای مکديريت الکترونیک  بیکان شکده اسکت ولکی        ی ئجمد   فرايند گسترده و ج  به 

ای  مديريت الکترونی  منابع انسانی را محدود به چنکد ککارکرد کلکی    های بیمهسازمان
توان به اين موضو، رسید کنند. بنابراين میاوشی میدانسته و از کارکردهای ديگر چشم

انسانی  در وضعیت مطلوبی های برتر بیمه  از نظر مديريت الکترونی  منابع که  سازمان
 اند. روئل  بونکدارو  و لکوي   های الزم را در اين زمینه انجام ندادهقرار نداشته و تالش

اند که برای اجرای مديريت الکترونیک   (   نی  در مقاله خود به اين نتیجه رسیده1222)
هايی را برای گیها بايد  آمادها و عواملی نیاز بوده و سازمانمنابع انسانی  به زيرساخت

(  نی  به اين 1222اجرای مديريت الکترونی  منابع انسانی داشته باشند. شیلپا و گواا  )
های اصلی در زمینه مديريت الکترونی  مديريت منابع انسانی اند که چالشنتیجه رسیده

هکا  مکانع از اجکرای مکديريت     توان گدت ککه برخکی از ايکن چکالش    وجود داشته و می
تکوان گدکت ککه عکواملی     شود. بنابراين میها میمنابع انسانی  توسط سازمان الکترونی 
اندازی  ايجاد فرهنگ فنکاوری اطالعکات  امنیکت اطالعکات و     های اولیه راهمانند: ه ينه
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ای  نسبت به اجرای مديريت الکترونی  منابع های بیمهنبود تماس انسانی عالقه سازمان
( نی  در تحقیقکات خکود بکه ايکن     1222) 2و همکاران انسانی را کاهش دهند. فرانسیس

اند که  اتخا  مديريت الکترونی  منابع انسانی  م ايا و معايبی را بکه همکراه   نتیجه رسیده
هکای  ای بکه دلیکل معايکب روش   هکای بیمکه  تکوان گدکت ککه سکازمان    دارد. بنابراين می

 کنند.الکترونیکی  از اجرای آن دوری می
گرفته  در نظرنماينده صنعت بیمه  عنوان بهمورد تحلیل در اين مقاله  ای سازمان بیمه 21

بکه صکنعت بیمکه     یمتعم قابلآنان  های يتسا و شده و بنابراين  نتايج حاصله از تحلیل 
خطکوب   عنکوان  بکه   م سسکات کارها و رموز موفقیت ايکن کارکردهکا در ايکن    است. راه
است.   منابع انسانی در صنعت بیمه مطرحسازی مديريت الکترونی  برای ایاده يیراهنما

و  تکوان  ایشکنهادهايی را بکرای صکنعت بیمکه     با تحلیل نتايج اين تحقیق می که یطور به
-سازی کامل مديريت الکترونی  منابع انسکانی  بکومی  گرفت. ایاده در نظرمحققان آتی  

هکا  انجکام   انسازی اين سیستم  ايجاد فرهنگ استداده از مديريت الکترونیک  در سکازم  
ایشکنهادهای ايکن    ازجملکه و اکاداش الکترونیک      جبران خکدمات هايی در زمینه تالش

تحقیق بکرای صکنعت بیمکه اسکت. بررسکی جداگانکه هريک  از کارکردهکای مکديريت          
الکترونی  منابع انسانی در صنعت بیمه  بررسی تطبیقی اين موضو، و شناسکايی مکوارد   

ایشنهادهای اين مقاله  ازجملهرونی  منابع انسانی  نی  اثرگذار برای اجرای مديريت الکت
 برای محققان آتی است.

تکوان  هکا را مکی  رو بود. يکی از اين محدوديتهايی روبهانجام اين تحقیق  با محدوديت
به کلیه کارکردهای مديريت الکترونیک    یعدم دسترس به دلیلاين موضو، دانست که  

های مديريت الکترونی  منابع انسانی مکورد بررسکی   لیتمنابع انسانی  تنها برخی از فعا
های خالی و نبود ایشکینه    وجود لین ها يتسا و قرار گرفت.  محدوديت دسترسی به 
های ديگر ايکن تحقیکق بودنکد. از    محدوديت ازجملهتحقیقات داخلی در اين زمینه نی   

ريت الکترونیک  منکابع   هکای مکدي  بررسی کیدیت مقولکه  به دنبا طرفی ديگر  اين مقاله  
ي  محکدوديت ديگکر ايکن مقالکه مطکرح       عنوان بهتواند انسانی نبوده و اين موضو، می

 شود.

  

                                                                                                                             
1. Francis et al.  
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