فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال چهارم ،شماره  ،31پاییز 49
صفحات  91تا 49

تأثیر فناوری اطالعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی
در صنعت بیمه
*

مرجان فیاضی
زهرا افشار

**

چكیده
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و ااداش الکترونی نی اين سازمانها امکان مشاهده فیش حقوق و بیان امکور رفکاهی
را بر و سايت خود قرار داده بودهاند .ولی در اين زمینکه ضکعیع عمکل ککرده بودنکد.
بهصورت کلی میتوان گدت که اين سازمانها از نظر مديريت الکترونی منابع انسانی
در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و يا تنها تعداد اندکی از مقولهها را دارا بودند.
کلیدواژگان :مديريت الکترونی منابع انسانی و سکايت سکازمانهکای برتکر بیمکه
فناوری اطالعات.
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مقدمه
دگرگونیهای جهان بهواسطه فنآوری و فنآوری اطالعات اينترنت و بهتبع آن دولکت
الکترونی و تجارت الکترونی  2که آن نی بهنوبه خکود از فکنآوری اطالعکات مشکتق
میشود تحو ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرايند انتقا اطالعات ايجاد کرده اسکت.
اين شرايط زمینهای را برای تسهیل انجام امور تجاری و خريدوفروش ايجاد نموده ککه
منجر به اف ايش رقابت بین سازمانها شده است (آماده و جعدراور  .)2188 1از طرفی
ديگر رشد سريع اينترنت سب زندگی مردم و روش انجام کار سازمانها را تغییکر داده
است و سازمانها میخواهند از ايکن سکب ایکروی کننکد (هکارون و رحمکان1222 1
ص .)282بنابراين سازمانها به سکمت اسکتداده از اينترنکت در کارهکا رفتکه و درنتیجکه
استداده از مجازیسازی توسعه ایدا کرده است (تگالو 1222 1ص  .)12از نظر محققان
نی در دو دهه اخیر فرايند الکترونی سازی بهطور مستمر ادامه داشته وارد مکديريت
منابع انسانی شده و تغییراتی را در اين زمینه ايجاد کرده اسکت (اسکترحمیر و کبسکت
 1222ص  .)113حا بايد به اين موضو ،توجه داشت که گسترش موج الکترونیککی
شدن و فناوری اطالعات تقريباً تمامی صنايع تولیدی و حتی خکدماتی را متکأثر سکاخته
است که يکی از حوزههای بالقوه برای کاربرد اينترنت و ساير فنکاوریهکای اطالعکاتی
خدمات بیمهای است.
امروزه صنعت بیمه در جهان به دلیل رشد ه ينههای سکنگین مربکوب بکه فنکاوریهکای
اطالعاتی و کاهش حاشیه سود محصوالت با چالشهای سنگینی روبرو اسکت .کانکا -
های عرضه خدمات بیمه و خدمات مالی نی در حا حاضکر بکهواسکطه بهکرهمنکدی از
اينترنت با دگرگونی چشمگیری مواجه است .ازاينرو بسیاری از شکرکتهکای بیمکه از
طريق سايت اينترنتی اختصاصی خود بهصورت وسیعی اطالعاتی را در رابطه با شرکت
و راهنمايی خريد انوا ،محصوالت بیمهای عرضه مینمايند (مظلومی امامی و اعرابکی
 2183ص .)31بنابراين میتوان گدت که سازمانهای فعا در صنعت بیمکه بکه سکمت
الکترونیکی شدن در حرکت بکوده و ايکن موضکو ،محقکق نمکیشکود مگکر بکا اتخکا
روشهای الکترونیکی در تمام زمینهها و بهخصوص منابع انسکانی .حکا ايکن سک ا
مطرح میشود که اثر فناوری اطالعات بر کارکردهای منابع انسانی اين سازمانهای برتر
1. Electronic commerce
2. Haroon & Rehman
3. Toglaw
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فعا در صنعت بیمه چگونه بوده و اين سازمانها تا چه می انی خود را با فنّکاوریهکای
روز همراه کرده و به استداده از اين فنّاوریها در زمینه مديريت منابع انسانی ارداختکه
و فناوری اطالعات را وارد واحد منابع انسانی کردهاند؟ .با توجه به اهمیت اين موضو،
بايد به اين نکته نی توجه داشت که تحقیقهای انکدکی در زمینکه مکديريت الکترونیک
منابع انسانی در سازمانهای ايرانی و بهخصوص صنعت بیمه انجام شده است .همچنین
ترکیب فنّاوری اطالعات با منابع انسانی مبحثی است ککه تکاکنون توجکه زيکادی بکه آن
نشده است (کروناس الیوا 1223 2ص .)32با توجه به موارد بیان شکده مکیتکوان بکه
اهمیت اين مقاله ای برد و میتوان گدت که هدف اين مقاله بررسی وضعیت سازمان-
های برتر بیمه از نظر مديريت الکترونی منابع انسانی است.

مرور مبانی نظری
مدیریت الكترونیک منابع انسانی
در عصر اطالعات می ان استداده از فناوری اطالعات در مديريت منابع انسانی افک ايش
يافته است .امروزه مديريت منابع انسانی وارد عصر مديريت الکترونی منابع انسانی بکا
ويژگیهای سلعسرويس و کارکردهای اينترانت محور شده و (لکین  1222ص )112
تعداد سازمانهايی که مديريت الکترونی منابع انسانی را اذيرفته و متقاضیان استداده از
آن در سازمانها اف ايش يافته است .اين موضو ،به آن دلیل است ککه مکديريت منکابع
انسانی با بهکارگیری فناوری اطالعات میتواند همزمان منعطعتر مقرون بکهصکرفهتکر
مشتری محورتر و استراتژي تر شود .همچنین بايد به اين موضکو ،توجکه داشکت ککه
واژههای مختلدی مترادف با مديريت الکترونی منابع انسانی هستند .بکهصکورت کلکی
واژههايی که دارای معانی مشابهی با مديريت الکترونی منابع انسانی هستند عبارتانکد
از:
1
 منابع انسانی مجازی ؛
1
 منابع انسانی اينترانتی ؛
2
 منابع انسانی مبتنی بر و ؛
1. Coronas and Oliva
2. Virtual HR
3. Intranet HR
4. Web based HR

تأثیر فناوری اطالعات بر کارکردهای… 44

 سیستم مديريت منابع انسانی مبتنی بر کامپیوتر2؛
 ارتا های منابع انسانی( 1ما.)1222 123 1
واژه مديريت الکترونی منابع انسانی برای اولین بار در اواخر سا  2332زمانی که دنیا
با سرعت به سکمت تجکارت الکترونیک حرککت مکیککرد اسکتداده شکد (لوجکان و
همکاران .)122، 212 2همچنین مديريت الکترونی منکابع انسکانی بکهعنکوان نسکخه
اويای مديريت منابع انسانی شناخته شده و رويکردی برای انجام فعالیتهای مکديريت
منابع انسانی است (ياماموتو و ازب  1223ص .)1،3
محققان مختلع تعاريع گوناگونی را از مديريت الکترونی منابع انسانی ارائه دادهاند.
ولی بهصورت کلی میتوان گدت که مديريت الکترونی منابع انسانی بهعنکوان چتکری
در نظر گرفته میشود که همه مکانیسمهای موجود و مداهیم مکديريت منکابع انسکانی و
فناوری اطالعات را اوشش میدهد و هدف مديريت الکترونیک منکابع انسکانی ايجکاد
ارزش برای کارکنان و مديران است (اانايوتواويولو وهمکاران1222 1133 3؛ بونکدار
و روئل  1223ص  .)132همانگونه که مشخص اسکت برخکی صکاحبنظکران ايکن
تعريع را ایچیده میدانند و از نظر آنان استداده از فناوریهای اطالعاتی بهمنظور ارائه
و حمايت از فعالیتهای منابع انسانی را میتوان مکديريت الکترونیک منکابع انسکانی
نامید (برب و رويل 1222 2ص .)133
مديريت الکترونی منابع انسانی سبب حذف وظايع زمانبر شده گ ارشهای اويکا و
بهروزی را برای تصمیمگیری فراهم ساخته فرصتی برای تدکر مجکدد و بهبکود فراينکد
منابع انسانی را مهیا کرده و به سمت بهینهسازی مديريت منابع انسانی حرکت مکیکنکد
(میشرا 1223 ،ص .)18،با توجه به م ايای بیان شده بايد به اين موضو ،توجه داشت
که سازمانها هدفهای متداوتی را از اجرای مديريت الکترونی منابع انسکانی دارنکد.
برخی از سازمانها به دلیل کاهش ه ينههای عملیاتی و تعداد افراد موردنیکاز مکديريت
الکترونی منابع انسانی را برمیگ ينند .درحالیکه برخکی ديگکر از سکازمانهکا م ايکای
مديريت الکترونی منابع انسانی را افک ايش سکرعت عملیکات ککاهش خطاهکا بهبکود
1. Computer-based HR system
2. HR Portal
3. Ma
4. Lujan et al.
5. Panayotopoulou et al.
6. Burba&Royle
7. Mishra

 44مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال چهارم ،شماره  ،31پاییز 44

رديابی و کنتر بکیشتکر بکر روی فعالیکتهکای منکابع انسکانی مکیداننکد (بونکدار و
همکککاران 1223 2ص  .)3،3از سککوی ديگککر مککیتککوان گدککت کککه هککدف مککديريت
الکترونی منابع انسانی ايجاد تصويری مثبت کارفرمای مدرن در بکین کارکنکان بکالقوه
ايجاد استقال بیشتر کارکنان و ايجاد نقش جديدی برای منابع انسانی است (شال و
همکاران 1221 1ص .)1موارد بیان شکده همگکی ازجملکه اهکداف اجکرای مکديريت
الکترونی منابع انسانی بوده ولی بايد به اين موضو ،توجه داشت که محققان  1هدف
اصلی را برای مديريت الکترونی منابع انسانی بیان کردهانکد .ايکن سکه هکدف عبکارت
است از:
 .2بهبود جنبه استراتژی منابع انسانی؛
 .1کاهش ه ينه  /کارايی؛
1
 .1بهبود خدمات  /تسهیل مکديريت  /بهبکود رضکايت کارکنکان (روئکل و همککاران
 1222ص .)128
اکثر سازمانهای ب رگ از فناوری اطالعات برای ثبت خیره و تحلیل دادههای مربکوب
به کارکنان استداده مکیکننکد (بربک و رويکل 1222 2ص  .)133ايکن سکازمانهکا از
مديريت الکترونی منابع انسانی به دلیل جمعآوری اطالعات اردازش دادههکا ککاهش
ه ينه نگهداشت دادههای منابع انسانی و فراهم کردن اطالعکات درسکت دربکاره منکابع
انسانی استداده میکنند .سازمانهايی که از سلعسرويس استداده میکنند میتواننکد تکا
 %،3ه ينههای تراکنشی را کاهش دهند .بعضی از کسبوکارهکا از فنکاوری اطالعکات
برای اف ايش کارايی و اثربخشی استداده میکننکد %،2.سکازمانهکا بکر ايکن باورنکد ککه
فنّاوری منجر به بهبود کیدیت و زمان ارائه خدمات منابع انسانی به کارکنان مکیشکود و
 %2،سازمانها نی معتقد هستند که مديريت الکترونی منابع انسکانی منجکر بهکرهوری
سازمان میشود (شیلپا و گواا  1222 3ص.)21
مديريت الکترونی منکابع انسکانی شکامل زيرسیسکتمهکای مختلدکی بکوده مکیتوانکد
کارکردهايی 2را در تمام حوزههای منابع انسانی داشته باشکد .بکهصکورت خالصکه ايکن
اثرات در شش ناحیه خالصه میشود:
1. Bondarouk et al.
2. Schalk et al.
3. Ruel et al.
4. Burba & Royle
5. Shilra & Gopal
6. functions
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 .2برنامهري ی منابع انسانی :کارکنان فرصت بهروزرسکانی اطالعکات خکود را دارنکد و
صحت و کیدیت دادهها اف ايش میيابد (اانايوتواويولو واکوال و گکااليواکی 1223
ص 1،3؛ ظدر  1222ص .)32
 .1جذ منابع انسانی (کارمنديابی و انتخا ) :کارمنديابی الکترونی اعالن استهکای
خالی در و سايت سازمان و اجازه ارسا رزومه از طريکق میکل توسکط متقاضکیان
است (ظدر  1222ص  .)33کارمنديابی آنالين يکی از عملککردهکای عمکده منکابع
انسانی الکترونی است که در ادامه بحث خواهد شد.
 .1ارزيابی منابع انسانی (ارزيابی عملکرد) :منابع انسانی الکترونی ارزيابی عملککرد را
بهصورت آنالين و از طريق اينترنت برگ ار میکند .اين موضو ،به آن معنا است که
مدير و کارمند میتوانند اطالعات عملکردی را بکهصکورت الکترونیک وارد کننکد.
اشکا اين روش اين است که شواهد مکتو وجود ندارد امکا بکااينوجکود حجکم
کارهای کاغذی را کاهش میدهد و زمان و ه ينکه واحکد منکابع انسکانی را ککاهش
میدهد (ظدر  1222ص .)33
 .2ارتباطات :از میل برای ارتباب با کارکنان اسکتداده مکیشکود و  %،3سکازمانهکا از آن
استداده میکنند (اانايوتواويولو واکوال و گااليواکی  1223ص .)1،2
 .3ااداش منابع انسانی :سیستم سلعسرويس به کارکنان اجکازه وارد ککردن اطالعکات
م ايا و برتریهای خود را بهصورت الکترونیکی میدهد .سلعسرويس مديريت بکه
مديران اجازه تطبیق حقوق تغییر حقوق ااداشها و مديريت سهام را میدهد.
 .2توسعه منابع انسانی :استداده از اينترنت در فرايند آموزش و توسعه يکی از جنبههکای
مديريت الکترونی منابع انسانی است و از نظر کاهش ه ينکه بکیشتکرين سکهم را
دارد .اينترنت میتواند در ارزيابی نیکازهکای آموزشکی و در فعالیکتهکای يکادگیری
الکترونی و مديريت کار راهه استداده شود (ظدر  1222ص .)32

بررسی پیشینه
تحقیقات بسیاری بر روی مديريت الکترونی در سازمانهای خارجی انجام شده است.
ولی بااينوجود اين اهمیکت ايکن موضکو ،در تحقیقکات داخلکی ککمتکر در شکده
تحقیقات محدودی در اين زمینه وجود داشته و اکثر تحقیقات در ايکن زمینکه مکروری
هستند .در ادامه خالصه برخی از تحقیقات داخلی و خارجی بیان میشود.
برای مثا مقاله مروری در سا  2183توسط سحرخی با نام اثربخشکی منکابع انسکانی
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منکابع

الکترونی نوشته شد .هدف اين مقاله بیان شکداف مدهکوم مکديريت الکترونیک
انسانی و ارتباب آن با اثربخشی است.
فارسیجانی و عرفنژاد ( )2132نی مقالهای را با نام رتبهبندی عوامل م ثر بکر اجکرای
مديريت الکترونی منابع انسانی جهت دستيابی به کالس جهانی نگاشتهانکد .در ايکن
اژوهش به بررسی برخی از عوامل م ثر بر اجرای مکديريت الکترونیک منکابع انسکانی
ارداخته شده است .اين عوامل شامل عوامل کاری عوامل فردی عوامل محیطی عوامل
سازمانی و نوآوری مديريت الکترونی منابع انسانی هستند.
ايمانیاور محمداور و قلیاور ( )2132اژوهش را با نکام نقکش مکديريت منکابع انسکانی
الکترونیکی بر نوآوری سازمانی انجام دادند .اين اژوهش از نظر رويککرد تحقیکق آمیختکه
است .جامعهی آماری اين اژوهش در بخش کیدکی مکديران ارشکد ادارات مرکک ی بانک
صادرات و در بخش کمی کلیهی کارکنان شاغل در اين ادارات هستند .ابک ار جمکعآوری
داده در بخش کیدی مصاحبه و در بخش کمی ارسشنامه بوده است .در بخش کمکی 112
ارسشنامه توزيع شد که درنهايت  122مورد قابل استداده بود .يافتکههکای تحقیکق نشکان
میدهد که زيرسیستمهای الکترونیکی ارداخت و اکاداش بکر اسکاس عملککرد مکديريت
عملکرد و مديريت آموزش بیشترين تأثیر را در تشويق کارکنان به نوآوری دارند.
عرفانیان خان زاده نجع بیگی و دانش فرد ( )2132مقالهای را با نام مکديريت منکابع
انسانی الکترونی اب ار تحو در بهرهوری سازمان (ارائکه مکد بکه روش کیکو) مکورد
نگارش قرار دادند .اين مقاله اژوهشی با رويکردی آمیخته اقکدام بکه شناسکايی عوامکل
م ثر بر استقرار مديرت الکترونی منابع انسانی کرده است .همچنین بکا روش "کیکو "
که روشی کمی کیدی است مد مدهومی استقرار مديريت منابع انسکانی الکترونیک در
سازمانهای دولتی استان خراسان رضوی ارائه گرديده است.
روئل بوندار و لوي ( )1222نی مقاله مديريت الکترونی منکابع انسکانی :نکوآوری يکا
ناراحتی .مطالعه اکتشافی در  3سازمان ب رگ بر روی مديريت منابع انسانی مبتنی بکر و
را نوشتهاند .نتايج اين تحقیق به اين صورت است که هکدف مکديريت الکترونیک منکابع
انسانی بهبود کارايی و کاهش ه ينه است و شکافی بین تحقیقات و واقعیت وجود دارد و
مديريت الکترونی منابع انسانی به بهبود شايستگیهای کارکنان کم میکند.
لونگ )1223( 2نی اايکاننامکهای را بکا نکام تکأثیر فنکاوری اطالعکات بکر روی تکامکل
1. Long
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کارکردهای منابع انسانی را نوشت .هدف اين ااياننامه بررسی تأثیر فنکاوری اطالعکات
بر روی کارکردهای منابع انسانی بوده و اين ااياننامه شکامل دو بخکش تئکوری و فکرا
تحلیل است.
انگبرسون )1222( 2ااياننامهای را با نام اجرای مديريت الکترونیک منکابع انسکانی در
بخش بهداشت و درمان را نوشت .هدف اين ااياننامه بیان مواردی برای اجکرای مک ثر
مديريت الکترونی منابع انسانی است.
شیلپا و گواا ( )1222نی مقالهای را با نام مداهیمی برای اجرای مکديريت الکترونیک
منابع انسانی را مورد تحرير قرار دادهاند .هدف اين مقاله شناسايی چالشهای مرتبط با
اجرای مکديريت الکترونیک منکابع انسکانی و ایشکنهادهکايی بکرای افک ايش اثربخشکی
سامانههای مديريت الکترونی منابع انسانی است .همچنین اين مقاله اجرای مکديريت
الکترونی منابع انسانی را بهصورت تطبیقی بین صنايع خدماتی و تولیدی سازمانهکای
هندی بررسی میکند.
وهیودی و اکار  )1222( 1مقالکهای را بکا نکام شناسکايی فراينکد ايجکاد ارزش مکديريت
الکترونی منابع انسانی مورد نگارش قرار دادهاند .هدف اين مقاله شناسايی عوامل مک ثر
بر اذيرش مديريت الکترونی منکابع انسکانی و ايجکاد ارزش در بخکش دولتکی انکدون ی
است .روش انجام اين اژوهش آمیخته است .نتايج اين تحقیق نشاندهنده آن اسکت ککه
مطلوبیت ادرا شده مديريت الکترونی منابع انسانی ایشبینی کننده قوی برای کاربردی
بودن مديريت الکترونی منابع انسانی است .از طرفکی وجکود قکوت در مکديريت منکابع
انسانی تأثیر مثبتی را بر روی کاربردی بودن مديريت الکترونی منابع انسانی دارا است.
سبیر 1و همکاران ( )1223اژوهشی را با نام اثرات مديريت الکترونی منکابع انسکانی
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
است .نتايج اين تحقیق نشاندهنکده آن اسکت ککه اثربخشکی مکديريت منکابع انسکانی و
اثربخشی ادرا شده فعالیتهای منابع انسانی دو ج ء کلیدی برای ايجاد ارزش است.
بارتی )1223( 2اژوهشی را با نام تکأثیر مکديريت الکترونیک منکابع انسکانی بکر روی
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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الکترونی منابع انسانی در بخش بانکداری و تأثیر اين رويکرد بر عملککرد سکازمانی و
عملکرد کارکنان است .نمونه آماری اين اژوهش  232ندر بودند .نتايج اين مقاله نشان-
دهنده اين موضو ،است که سازمانها میتوانند از فناوری اطالعات بهمنظکور مکديريت
کارکنان و انجام کارکردهايی مانند کارمنديابی انتخا آموزش و ااداش استداده کنند.

روش تحقیق
اين تحقیق از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر هدف توصیدی و از نظر دادههکا بکا دادههکای
کیدی سروکار دارد .روش انجام اين تحقیق تحلیل محتوا است و و سکايت م سسکات
بیمهای برتر از منظر مديريت الکترونی منابع انسانی بررسی شدند .تحلیل محتکوا در
برخی کتب روش تحقیق بهعنوان ي روش يا استراتژی تحقیق بیکان شکده اسکت و در
برخی کتب ديگر بهعنوان ي اب ار گردآوری و تحلیل دادهها در نظر گرفتکه شکده اسکت
(عرفانیان خان زاده نجع بیگی و دانش فرد  2132ص .)21اين رويکرد ي شکیوه
اژوهشی برای تشريح عینی منظم و کمی محتوای آشکار ایامهای ارتباطی است .روش
تحلیل محتوا معناشناسی آماری مباحث سیاسی و اب اری است که برای بررسکی و بیکان
کلمات واژهها مضامین عبارات و جملههای خاص از درون ي متن يا مجموعهای از
متنها مورد استداده قرار میگیرد (ضیغمی باقری نسامی حق دوست اسکويی و يادآور
نیکروش  218،ص.) 23
در اين اژوهش 21سازمان برتر صنعت بیمه بهعنوان نماينده صنعت بیمه در نظر گرفته
شده و و سايت آنها مورد تحلیل قرار گرفتند .اين سکازمانهکا از بکین  222سکازمان
برتر انتخا شده؛ اين رتبهبندی بر اساس سازمان مديريت صنعتی در سا (2131سا
مالی  )2131و بر اساس درآمد سازمانها انجام شده بود .در اين تحقیق بکرای سکنجش
روايی از نظرات اساتید صاحبنظر استداده شد و بعد از چندين مرحله سکنجش ايکن
مقولهها نهايی شدند .برای انجام اين اژوهش دادهها دو بار ي بار در آبان و بار ديگکر
در آ ر بررسی شدند .برای بررسی اايايی اين تحقیق نیک و سکايت1سکازمان توسکط
محقق ديگری بررسی شده و نتايج مشابهی حاصل شد .هکمچنکین هکر ککدام از ايکن1
سازمان دو بار در ي فاصله زمانی دوماهه بهوسیله محقکق کدگکذاری شکدند و اعتبکار
بازآزمون اين تحلیلها  %82است.
همانگونه که بیان شد هدف اين مقاله بررسی و سايتهای سازمانهای برتر بیمکهای
از نظر مديريت الکترونی منابع انسانی بوده و بديهی است که ارزيکابی و سکايتهکا
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بايد بر اساس چارچو خاصی انجام شود .به همکین منظکور ادبیکات بررسکی شکده و
چارچوبی به دست آمد .سیستم مديريت الکترونی منابع انسانی سکامانهای از تجکار
منابع انسانی است که برای ارائه خدمات در دنیای مجازی به وجکود آمکده اسکت .ايکن
سیستم دارای سه بخش اصلی جذ نگهداشت و اخکراج اسکت .برنامکهريک ی منکابع
انسانی اولین گام اين سیستم است .بعد از مشخص شدن ايکن نیازهکا اطکال،رسکانی و
آگهی شغل انجام میشود .دادن درخواست از طرف متقاضی برای شغل نی گکام ديگکر
اين سیستم است .درنهايت نی از میان متقاضیان فردی مناسب انتخا میشود .مرحلکه
بعدی نگهداشت است .در اين مرحله مکديريت عملککرد دارای اهمیکت بکااليی اسکت.
شکل 2اين سیستم را نشان میدهد.

شكل .3سیستم مدیریت الكترونیک منابع انسانی
(یاماموتو و ازبک ،1774 ،ص)187
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با توجه به شکل میتوان گدت که سیستم مديريت الکترونی منابع انسانی بازه وسیعی
از فعالیتهای منابع انسانی را اوشش میدهد .ولی بااينوجود بايد به اين موضو ،توجه
داشت که بررسی بسیاری از اين کارکردها از راه و سايت سازمانی و بهعنکوان فکردی
خارج از سازمان میسر نبوده و به همین منظور در اين اژوهش بر روی کارکردهايی از
مديريت الکترونی منابع انسانی تمرک میشود که قابلیت بررسی آن از راه و سکايت
سازمانی وجود داشته باشد .جدو  2مقولههايی از مديريت الکترونی منابع انسکانی را
که در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند را نشان میدهد.
جدول .3مقولههای مدیریت الكترونیک مورداستفاده در این تحقیق
چارچوب ارزیابی
وبسایتها
کارمنديابی الکترونی

آموزش الکترونی

جبران خدمات الکترونی
ااداش الکترونی

نشانگرها
آگهی اعالن شغل ارسا
رزومه ار کردن فرم و آزمون
استخدامی
برگ اری آموزش مجازی
گ ارش آموزشهای برگ ار
شده معرفی دورهها ج وههای
آموزشی
فیش حقوق تطبیق حقوق
تغییرحقوق
ااداشها امور رفاهی و
مديريت سهام

منبع
2

1

(کوبر و همکاران 1222؛ مار
122،؛ ااری و تیسون1228 1؛
يون کینگ تونگ)1228 2
(ظدر1223 3؛ اانايوتواويولو و
همکاران1222 2؛بابايی )1222

(ديولبن و مارلر1223 ،؛ ظدر
1223؛بابايی )1222
(ظدر1223 3؛بابايی )1222

8

اين مقولهها و نشانگرهای مربوب به آن بکهطکور اراکنکده در ادبیکات وجکود داشکت و
تاکنون کسی آن را يکپارچه ارائکه نکداده بکود و محققکان ايکن مقولکههکا را از ادبیکات
استخراج کردهاند.
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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یافتههای پژوهش
در اين اژوهش م سسات بیمهای برتر از منظر مديريت الکترونی منابع انسانی بررسی
شدند .اين بررسی با توجه به ي سکری گ ينکههکايی ماننکد کارمنکديابی الکترونیک
آموزش الکترونی جبران خدمات و ااداش الکترونی انجام شد .البتکه بايکد بکه ايکن
موضو ،توجه داشت که فرايند مديريت الکترونی منابع انسکانی کامکل فراتکر از ايکن
موارد بوده ولی با توجه به شرايط خاص سکازمانهکا ايکن مقولکههکا انتخکا شکدند.
جدو  1نام اين م سسات و مقولههای بیان شده از مديريت الکترونیک منکابع انسکانی
در اين م سسات را نشان میدهد.
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کارمندیابی الكترونیک

شرکت بیمه ایران

شرکت بیمه آسیا

شرکت بیمه البرز

شرکت بیمه پارسیان

شرکت بیمه سینا

شرکت بیمه کارآفرین

شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه نوین

آزمون
استخدامی

بیمه ملت

فرم

شرکت بیمه میهن

پر کردن

شرکت بیمه رازی

آگهی

شرکت بیمه ما

نام مؤسسه/مقوله

فراوانی

جدول .1نام این مؤسسات و مقولههای بیان شده از مدیریت الكترونیک منابع انسانی

3

3

7

7

7

7

7

7

3

7

7

7

1

.

.

.

3

.

.

3

.

3

.

.

3

9

7

7

7

7

7

7

7

3

7

7

7

7

3

7

7

7

7

7

3

7

7

7

7

7

3

1

برگزاری
آموزش
مجازی

آموزش الكترونیک

گزارش

آموزش-
های
برگزار
شده
معرفی
دورهها
جزوههای
آموزشی

پاداش الكترونیک

جبران خدمات الكترونیک

3

7

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

1

فیش
حقوق
تطبیق
حقوق
تغییرحقو
ق
پاداشها
امور
رفاهی
مدیریت
سهام

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

7

3

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

3

7

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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همانطور که در جدو باال ديده میشکود در ايکن م سسکات بکیشتکر بکر کارمنکديابی
الکترونی و آموزش الکترونی تأکید شده است و به می ان کمتری بکه فراينکد جبکران
خدمات و ااداش الکترونی توجه شده است .همچنین در میان مقولههای کارمنکديابی
الکترونی تأکید بسیاری بر روی ار کردن فکرم بکوده و از میکان مقولکههکای آمکوزش
الکترونی نی بیان اخبار آموزش و برگ اری آموزش آناليکن بکاالترين فراوانکی را بکه
خود اختصاص داده بودند .در میان زير مقولههای جبران خدمات و ااداش الکترونیک
نی اين سازمانها امکان مشاهده فیش حقوق و بیان امور رفاهی را بر و سکايت خکود
قرار داده بوده و در اين زمینه ضعیع عمل کرده بودند.
بهصورت کلی و با توجه به جدو  2میتوان گدت که  ،سازمان بیمکهای کارمنکديابی
الکترونی و  2سازمان نی مقولههای آموزش الکترونیک را در و سکايت خکود قکرار
دادهاند .اين توجه اند به دلیل آن است که اين سازمانها در ابتدای راه مجازیسکازی
قرار داشته و اقدامات محدودی را در اين زمینه انجام دادهاند .نمودار 2تعداد مقولههای
مورد استداده را نشان میدهد.

نمودار .3تعداد مقولههای مورد استفاده

هر ي از مقولههای نمودار ي میتواند بهصورت خردتر بیان شود .در ادامه فراوانکی
هر ي از زير مقولهها بیان شده و نمودار 1نی فراوانی هر ي از زير مقولهها را نشکان
میدهد.
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نمودار .1فراوانی هر یک از زیر مقولهها

با توجه به نمودار باال میتوان گدت که اين سازمانها بیشتکر بکر روی اکر ککردن
فرم آگهی برگ اری آموزش مجازی و گ ارش دورهها تأکید داشتهانکد .در مقابکل نیک
میتوان گدت که توجه بسیار اندکی بر روی زير مقولههکای جبکران خکدمات و اکاداش
الکترونی شده است.
جدو  1نی فراوانی زير مقولهها از نظر تعداد را در هر سازمان نشان میدهد.
جدول .1فراوانی مقولههای مدیریت الكترونیک منابع انسانی
تعداد زیر مقولهها در سازمان تعداد شرکت فعال
2
2
1
1

2
1
2
1

با توجه به جدو باال به اين نتیجه میرسیم ککه اکثکر ايکن م سسکات يکا دارای زيکر
مقولههای مديريت الکترونی منابع انسانی نبوده و يا تعداد محدودی از اين مقولهها را
دارا بودهاند.
بديهی است که اين سازمانها اهمیت مديريت الکترونی منابع انسانی را در نککرده-
اند و نتوانستهاند که خود را با فنّاوریهای نوين همراه کنند .اين موضو ،مکیتوانکد بکه
دلیل آن باشد که آنان آمادگیهای الزم برای اجرای مديريت الکترونی منابع انسانی را
دارا نیستند.
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جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به رشد فناوریها و بهخصوص ظهور اينترنت اديدههکای جديکدی جکايگ ين
اديدههای ایشین میشود .يکی از اين اديکدههکای جديکد بیمکه الکترونیک مکديريت
الکترونی منابع انسانی و مقولههای آن است که جايگ ين روشهای سنتی شدهاند.
از طرفی ديگر در ايران صنعت بیمه از اهمیت زيادی برخکوردار اسکت و بايکد توجکه
داشت که اقتصاد ايران از حالت کاال محوری به سکمت خکدمات محکوری در حرککت
است و نقش اين سازمانها در حا اررنگتر شدن هستند .البته بايکد بکه ايکن موضکو،
توجه داشت که نقش مديريت منابع انسانی در اين سازمانها بسکیار مهکم بکوده و ايکن
سازمانها بايد تالشهای خاصی را در اين زمینه انجام دهند .بنابراين با توجه بکه ايکن
موضو ،هدف اين مقاله بررسی مديريت الکترونی منابع انسانی در م سسات بیمهای
برتر که دارای وضعیت بهتری نسبت به ساير م سسات بوده است .برای رسیدن به اين
منظور نمونهای متشکل از 21مورد از بهترينهای بیمه انتخا شدند و و سکايتهکای
آنان مورد تحلیل قرار گرفت.
نتايج اين موضو ،را بیان میکند که اين سازمانها در زمینه مکديريت الکترونیک منکابع
انسانی در برخی جهات قوی و از برخی جهات ضعیع عمل کردهاند .اين سازمانها از
نظر کارمنديابی الکترونی و اس از آن آموزش الکترونی بهخوبی عمل کردهاند امکا
از نظر بیان جبران خدمات و ااداش ضعیع عمل ککردهانکد و بايکد ايکن ضکععهکا را
تقويت کنند .اين سازمانها در زمینه کارمنديابی الکترونی تالشهايی را انجکام داده-
اند .برای مثا بیمه ايران در و سايت خود به بیان فرصتهای شغلی کرده و در آنجا
به تحلیل نو ،شغل جنسیت حداقل مدر شهر و وضعیت نظاموظیده ارداخته بکود.
بیمه اارسیان نی قوانین و مقررات استخدام در شکرکت بیمکه اارسکیان را بسکیار مهکم
دانسته و آن را در و سايت خود بیان کرده بکود .بیمکه ااسکارگاد نیک شکرايط و فکرم
درخواست همکاری را بیکان ککرده و ايکن موضکو ،در آن سکازمان از اهمیکت بکااليی
برخوردار بود .بیمه ملت نی همانند بیمه ااسارگاد عمل کرده و آگهیهای استخدامی را
در و سايت خود قرار میدهد .شرکت بیمه نوين نی تنها م سسهای بکود ککه دربکاره
آزمونهای استخدامی خود از راه و سايت اطکال،رسکانی مکیککرد .گلکدبرج و الکن
( )1228نی در مقاله خود به اين نتیجکه رسکیدهانکد ککه کارمنکديابی الکترونیک دارای
م ايای بسکیاری بکوده و بکیشتکر از  %،2سکازمانهکا از برخکی از اشککا کارمنکديابی
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الکترونی استداده میکنند .که اين يافتهها مشابه يافتههای اين تحقیق است.
در زمینه آموزش الکترونی نی بیمکه ايکران بکه گک ارش آمکوزشهکای برگک ار شکده
ارداخته بود .بیمه اارسیان نی اين فعالیت مکديريت الکترونیک منکابع انسکانی را مهکم
دانسته و به بیان معرفی دورهها ج وههای آموزشی و اخبار آموزش ارداخته بود .بیمه
کارآفرين نی مشابه بیمه اارسکیان عمکل ککرده و مکواردی مشکابه بیمکه اارسکیان را در
و سايت خود قرار داده بود.
بیمه نوين تنها م سسهای بود که در زمینه جبکران خکدمات الکترونیک فعکا بکوده و
قابلیت مشاهده فیش حقوق را برای کارکنان فراهم کرده بود .نتايج اين تحقیق نشکان-
دهنده آن است که سازمانهای فعا در صنعت بیمه در زمینه جبران خدمات و اکاداش
الکترونی قوی نبوده و اين موضو ،می توانکد بکه آن دلیکل باشکد ککه هنکوز فرهنکگ
استداده از روشهای الکترونی بهطور کامل رواج نیافته است .ايکن يافتکههکا مشکابه
يافتههای شیلپا و گواا ( )1222است .از طرفی ديگر استرحمیر و کبست ( )1222بر
اين باورند که دانش اندکی درباره تکأثیر تدکاوتهکای سکازمانی در اکذيرش مکديريت
الکترونی منابع انسانی وجود داشته و شايد به دلیل مشخصکات خکاص سکازمانهکای
بیمهای توجه اندکی به اين مقولهها شده است.
نتايج اين اژوهش نشاندهنده آن است که سازمانهای برتر بیمه بهطکور کامکل از مکد
مديريت الکترونی منابع انسانی ياماموتو و ازبک ( )1223ایکروی نمکیکننکد .در ايکن
مد فرايند گسترده و ج به ج ئی برای مکديريت الکترونیک بیکان شکده اسکت ولکی
سازمانهای بیمهای مديريت الکترونی منابع انسانی را محدود به چنکد ککارکرد کلکی
دانسته و از کارکردهای ديگر چشماوشی میکنند .بنابراين میتوان به اين موضو ،رسید
که سازمانهای برتر بیمه از نظر مديريت الکترونی منابع انسانی در وضعیت مطلوبی
قرار نداشته و تالشهای الزم را در اين زمینه انجام ندادهاند .روئل بونکدارو و لکوي
( )1222نی در مقاله خود به اين نتیجه رسیدهاند که برای اجرای مديريت الکترونیک
منابع انسانی به زيرساختها و عواملی نیاز بوده و سازمانها بايد آمادگیهايی را برای
اجرای مديريت الکترونی منابع انسانی داشته باشند .شیلپا و گواا ( )1222نی به اين
نتیجه رسیدهاند که چالشهای اصلی در زمینه مديريت الکترونی مديريت منابع انسانی
وجود داشته و میتوان گدت ککه برخکی از ايکن چکالشهکا مکانع از اجکرای مکديريت
الکترونی منابع انسانی توسط سازمانها میشود .بنابراين میتکوان گدکت ککه عکواملی
مانند :ه ينههای اولیه راهاندازی ايجاد فرهنگ فنکاوری اطالعکات امنیکت اطالعکات و
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نبود تماس انسانی عالقه سازمانهای بیمهای نسبت به اجرای مديريت الکترونی منابع
انسانی را کاهش دهند .فرانسیس و همکاران )1222( 2نی در تحقیقکات خکود بکه ايکن
نتیجه رسیدهاند که اتخا مديريت الکترونی منابع انسانی م ايا و معايبی را بکه همکراه
دارد .بنابراين میتکوان گدکت ککه سکازمانهکای بیمکهای بکه دلیکل معايکب روشهکای
الکترونیکی از اجرای آن دوری میکنند.
 21سازمان بیمهای مورد تحلیل در اين مقاله بهعنوان نماينده صنعت بیمه در نظر گرفته
شده و بنابراين نتايج حاصله از تحلیل و سايتهای آنان قابلتعمیم بکه صکنعت بیمکه
است .راهکارها و رموز موفقیت ايکن کارکردهکا در ايکن م سسکات بکهعنکوان خطکوب
راهنمايی برای ایادهسازی مديريت الکترونی منابع انسانی در صنعت بیمه مطرح است.
بهطوریکه با تحلیل نتايج اين تحقیق میتکوان ایشکنهادهايی را بکرای صکنعت بیمکه و
محققان آتی در نظر گرفت .ایادهسازی کامل مديريت الکترونی منابع انسکانی بکومی-
سازی اين سیستم ايجاد فرهنگ استداده از مديريت الکترونیک در سکازمانهکا انجکام
تالشهايی در زمینه جبران خکدمات و اکاداش الکترونیک ازجملکه ایشکنهادهای ايکن
تحقیق بکرای صکنعت بیمکه اسکت .بررسکی جداگانکه هريک از کارکردهکای مکديريت
الکترونی منابع انسانی در صنعت بیمه بررسی تطبیقی اين موضو ،و شناسکايی مکوارد
اثرگذار برای اجرای مديريت الکترونی منابع انسانی نی ازجمله ایشنهادهای اين مقاله
برای محققان آتی است.
انجام اين تحقیق با محدوديتهايی روبهرو بود .يکی از اين محدوديتهکا را مکیتکوان
اين موضو ،دانست که به دلیل عدم دسترسی به کلیه کارکردهای مديريت الکترونیک
منابع انسانی تنها برخی از فعالیتهای مديريت الکترونی منابع انسانی مکورد بررسکی
قرار گرفت .محدوديت دسترسی به و سايتها وجود لین های خالی و نبود ایشکینه
تحقیقات داخلی در اين زمینه نی ازجمله محدوديتهای ديگر ايکن تحقیکق بودنکد .از
طرفی ديگر اين مقاله به دنبا بررسی کیدیت مقولکههکای مکديريت الکترونیک منکابع
انسانی نبوده و اين موضو ،میتواند بهعنوان ي محکدوديت ديگکر ايکن مقالکه مطکرح
شود.
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