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چکیده
در عصر حاضر ،به دليل وجود رقابت بين سازمان ها و شرکت ها در جهت کسب منافع بيشتر ،تسلط بر منابع موجود اهميت ويژهه اي يافتژه اسژت
براساس آمارهاي منتشره ،نقش اول ثروت آفريني در کشورهاي توسعه يافته را سرمايه هاي انساني با  76درصد به خود اختصاص مي دهد و اين در
حالي است که مجموع سهم منابع طبيعي و منابع فيزيكي در اين کشور ها تنها  33درصد است در چنين فضايي که رقابژت رمژز بقژا و مانژد اري
سازمان هاست ،سيستم کارآمد اطالعات منابع انساني و عملكرد من اسب آن به عنوان سالحي رقابتي در پديد آوردن فرصت ها و غلبه بژر تهديژدات
براي سازمان هاست و در عين حال يك مزيت نسبي و چراغ راه مديران به حساب مي آيد بدين جهت ،سازمان ها دريافته اند که استعدادها منابعي
هستند که براي دستيابي به بهترين نتايج نيازمند مديريت مي با شند لذا ،اين تحقيق ،با استفاده از مطالعات کتابخانه اي ،به بررسي رابطژه ي بژين
سيستمهاي اطالعاتي منابع انساني و فرايندهاي مديريت استعداد مي پردازد
واژه های كلیدی :سيستم هاي اطالعاتي ،سيستم هاي اطالعاتي منابع انساني ،مديريت استعداد ،سيستم اطالعات مديريت

 -1مقدمه
مهمترين هدف هر سازماني دستيابي به باالترين سطح ممكن بهره
وري يا بهره وري بهينه است عوامل کارآمد در بهره وري عبارتند از :
سرمايه ،ابزار ،روش هاي انجام کار و نيروي انساني بي مان نيروي
انساني ماهر و کارامد يكي از مهمترين ابزارها براي رسيدن به هدف
هاي سازمان است ،زيرا نقش مهمي در افزايش و کاهش بهره وري
سازمان دارد ،يعني ا ر سازمان از بيشترين سرمايه و بهترين فناوري و
امكانات برخوردار باشد ،اما فاقد نيروي انساني مولد و با انگيزه باشد ،به
هدف خود نخواهد رسيد (موغلي ،محمدي و پارسائي)1333 ،
در يك بررسي که روي  151شرکت از  511شرکت فهرست فورچون
انجام شد ،اين شرکت ها نرخ خروج از خدمت را براي مديران اجرايي
خود طي  5سال آينده حدود  33درصد پيش بيني کردند و تمام آنها
اعتراف کردند که در مورد يافتن جانشين هاي مناسب براي اين افراد
مطمئن نيستند (ابوالعاليي و همكاران ) 1333 ،اخيراً نيز طبق
پهوهشي ديگر ،نيمي از مديران اجرايي بيان داشتند که رهبران عالي
سازمان هايشان هم سو با بحث مديريت استعداد نيستند ( وثريج،
 ) 2117نتايج اين بررسي ها لزوم توجه به بحث نظام مديريت استعداد
و پياده سازي آن را وشزد مي کند از سوي ديگر کسب و کار امروز با

رشد فزاينده ي رقابت جهاني ،تغيير بازارها و وقايع غير قابل پيش
بيني روبروست شايد امروزه جذب ،توسعه و حفظ کارکنان ماهر بسيار
مشكل تر از قبل باشد و اين شايد چيز عجيبي نباشد ( مك يولي،
 )2117امروزه منابع مال ي و تكنولوژيك تنها مزيت سازمان ها به شمار
نمي روند ،در اختيار داشتن افرادي مستعد و توانمند ،نه تنها مي تواند
مزيت رقابتي سازمان محسوب شود بلكه فقدان و يا نقص ديگر منابع را
نيز جبران نمايد در اين چنين فضايي ،تنها سازمان هايي موفق به
کسب سرآمدي خواهند شد که نقش استراتهيك منابع انساني خود را
درك نموده و داراي منابع انساني ماهر ،دانش محور ،شايسته ،نخبه و
توانمند باشند ( باقرکرد ،کرد ،عرب )1333 ،از طرفي عموماً اعتقاد بر
اين است ,که منابع انساني مهمترين مزيت رقابتي سازماني و سرمايه
سازماني محسوب رديده و بر نقش استعدادها در سازمان و مديريت
آنها بسيار تاکيد مي شود (طهماسبي و همكاران ) 5:1331 ،افراد
مستعد دوست دارند بخشي از سازماني باشند که ،آن را قبول دارند
سازماني که در همه حال آنها را به هيجان آورده و محيط انعطاف
پذيري برايشان ايجاد کند (خالوندي و عباس پور) 114:1332 ،
سازمان هاي هزاره ي سوم ،از مفهومي به نام سرمايه ي انساني ياد مي
کنند توسعه ي منابع انساني به عنوان راز ماند اري بنگاه ها تلقي مي
شود و مهم ترين چالش در عرصه ي کسب و کار ،ديگر تنها موضوع

فناوري نيست؛ بلكه بهره مندي از نيروي انساني هوشمند و سرمايه ي
انساني مستعد ،راز اصلي رويارويي با چالش هاست در دنياي امروز
کسب وکار ،مديريت توسعه ي منابع انساني ديگر تنها مرکز هزينه
کردن نيست؛ بلكه هم راستا با محيط رقابتي ،سازمان ها ،براي سود
بيشتر و کاهش هزينه ها با بهره مندي از رويكرد مديريت استعدادها،
تنوع ک ارکنان و تنوع آموزش ها ،سعي در ايجاد ارزش افزوده براي
سرمايه ي خود دارند امروزه ،مهم ترين دغدغه ي مديران توسعه ي
منابع انساني ،حفظ و توسعه استعداد هاي سازماني است و مديريت
استعدادها در خوشنام کردن سازمان ها تأثيري حيرت انگيز داشته اند
بررسي هاي اخير نشان مي دهند که شمار زيادي از سازمان هاي
بزرگ ،با مشكل کمبود شديد افراد مستعد روبه رو مي باشند اسپارو و
هيل تراپ با برر سي مشكالت در حال رشد مربوط به کمبود
استعدادها در بيشتر کشورهاي اروپايي ،نتيجه رفته اند که در قرن
بيست و يكم نياز به افرادي که دامنه ي سترده اي از مهارت ها و
توانايي هاي مورد نياز براي مقابله با نيازهاي پيش بيني نشده ي
شرکت ها را داشته باشند ،رو به سترش است (نوع پسند اصيل ،ملك
اخالق ،حسيني مهرواني)1333 ،
 -2ادبیات پژوهش
1-2سیستم های اطالعاتی
در عصر انفجار اطالعات ،فناوري اطالعات با سژرعتي فزاينژده در حژال
پيشژرفت اسژژت نظژام هژژاي مختلژ رايانژه اي در نهادهژژاي مختلژ
اقتصادي ،اجتماعي ،صنعتي و اداري جهان ،بژه طژور مژداوم پيشژرفت
کرده ،موجب تحول اساسي در فرايند تصميم يري ها و برنامژه ريژزي
هاي درون سازمان شده اس ت همچنين بازدهي توليد ،کژارايي و بهژره
وري سازمان هژا را افژزايش داده ،موجژب مرغوبيژت و بهبژود کيفيژت
محصوالت و خدمات توليدي ،افزايش قژدرت رقابژت ،نژوآوري و ابژداع
فرآورده هاي نوين ،ايجاد تحوالت فني در صژنايع و در نهايژت ،توسژعه
اقتصادي کشورها شده است (ابراهيمي نهاد و حسين زاده)1333 ،
مديريت امروز در مواجهه با افزايش پيچيد ي تصميم يري ها دريافته
است که سيستم هاي دستي سترده و غير متمرکز و اغلب غير مرتبط
موجود ،با توجه به اهميت فوق العاده زيادي که اطالعات دارد ،قادر بژه
تامين اطالعات مورد نياز و ارائه ي آنها در زمان مناسب نيستند و اغلب
مديران سازمان ها با انبوهي از داده ها و يا طوماري از سوابق اطالعاتي
روبرو هستند که براي آنها در تصميم يري ،برنامه ريزي ،سازمان دهي
و کنترل و هدايت صحيح و مطلوب ،تاثير چنداني ندارند مجموعه ايژن
عوامل وابسته به هم ،موجب مي شوند که سازمان ها همواره از بحژران
اطالعاتي بوجود آمده در عذاب باشند و اين در حالي است که خود نيژز
متوجه اين فقدان و مشكل نيستند رفع تناقض مذکور و فراهم کژردن
مقدمات دسترسي مديريت به يك مجموعژه اطالعژاتي مژنظم ،کامژل،
صحيح و قابل انعطاف در رو تهيه مجموعه اي جامع ،کامل و بژه هژم

پي وسته از سيستم ها و ساز وکارهايي است که به آن سيستم اطالعژات
مديريت فته مي شود (مهدي زاده)1331 ،
 2-2سیستم های اطالعاتی مدیریت
در يك تعري ساده مي توان فت که تمژام فعاليژت هژايي را کژه بژه
کمك رايانه صورت مي پذيرد نظام اطالعژاتي مژي وينژد از سيسژتم
هاي سخت افزار پيچيده تا زارش هاي حسژابداري ،از سيسژتم هژاي
بازده قوي که موقعيت فضاپيماها را ترسيم مژي نماينژد تژا منژابع داده
هاي اوليه نظير حساب ها و صورت حساب ها ،از بانك هژاي اطالعژاتي
مرکزي که اطالعات را جمع آوري مي کند ،سامان مي دهد ،ذخيژره و
تلخيص مي کند تا سيستم هاي ذخيره کنوني که از بيست سال پيش
وجود داشته است ،از سيستم هاي ترکيبي جامع مژديريت مرکژزي تژا
ترمينال هاي از راه دور متخصصان که به رايانه متصژل اسژت جملگژي
بيانگر نظام اطالعاتي است (رضائيان)1335 ،
نظام اطالعات مديريت شبكه اي است متشكل از اجژزاي مختلژ کژه
اطالعات الزم ب راي تصميم يري را در اختيار مي ذارد و شامل روش
ها و شيوه هايي است که جهت جمع آوري ،انباشتن و بررسي اطالعات
براي اشخاصي که اطالعات را استفاده مي کنند و نيز مديريت اطالعات
را دارند ساير تعاري عبارتند از:
نظام اطالعات مديريت يك سيستم رسمي در سازمان است که زارش
هاي الزم را براي فرايند تصميم يري مديريت فراهم مي سازد شژبكه
اي است که از کانال هژاي ارتبژاطي و مراکژز پژردازش اطالعژاتي کژه
اطالعات را از منابع اصلي خود جمع آوري نموده ،پس از ذخيره سازي،
به هنگام رساني ،پردازش و مرتب سازي ،آن ها را در اختيژار مژديران
مختل في قرار مي دهژد کژه سژازمان را اداره مژي کننژد (مهژدي زاده،
)1331
جيمز ا ابراين و ماراکاس (  1333ص  ) 16معتقدند کژه يژك سيسژتم
اطالعاتي مي تواند هر ترکيب سازمان يافته اي از افژراد ،سژخت افژزار،
نرم افزار ،شبكه هاي ارتباطي و منژابع داده باشژد کژه دريژك سژازمان
اطالعات را جمع آوري کرده ،تغيير شكل داده و آنهژا را منتشژر کنژد
يك سيستم اطالعاتي مي بايستي متناسژب بژا نيازهژا و فعاليژت هژاي
کساني که آن را به کار مي يرند ،باشد البته هيچ ضرورتي وجود ندار
د که در هر سيستم اطالعات ،رايانه مورد استفاده قرار يرد ولژي بژه
طور معم ول در سا زمان ها ،به دليل حجم زياد اطالعات داخل وخژارج
سازمان ،از سيستم هاي اطالعاتي مبتني بر رايانه اسژتفاده مژي شژود
(قاضي زاده فرد  1336ص )136
مديسون و دارنتن سيستم هاي اطالعاتي را اين ونه تعري کرده انژد:
يك سيستم اطالعاتي ،مجموعه اي از انسان هژا و ابزارهژا هسژتند کژه
عمليات هدفمندي را بر روي اطالعات انجام مي دهند
در تعريفي ديگري سيستم هاي اطالعژاتي عبارتنژد از  :سيسژتم هژاي
رسمي و غيررسمي که اطالعات قديم ،حال و اطالعات مربوط به برنامه
هاي آينده را به صورت کتبژي و شژفاهي مژرتبط بژا عمليژات داخلژي

سازمان و محيط آن فراهم مي سازند سپس به دليل اطالعژات فژراهم
شژژده در چژژارچوب سژژازماني مقتضژژي ازمژژديران ،کارکنژژان و تژژامين
کنند ان ،مشتريان و اجزاي کليدي محيط در تصميم يري پشتيباني
مي کند (مهدي زاده)1331 ،
سيستم اطالعات مديريت شامل سه جزء اسژت :مژديريت ،اطالعژات و
سيستم ( بدرقه )26 :1333 ،
سن ( ، )3 :1331در يك تعري جامع تژر سيسژتم اطالعژات را بژدين
صورت تعري نموده است :مجموعه اي از افراد ،داده هژا و روش هژا و
ابزارها که با هم و در ارتباط متقابل با يكديگر کژار کژرده تژا اطالعژات
مفيد و مناسب را تهيه و توليد نمايند
يك نظام رسمي در سازمان است که زارش هاي الزم را براي فرآينژد
اخذ تصميم مديريت فراهم مي آورد نظامي را کژه کنتژرل و بازسژازي
اطالعات را در سازمان ها به عهده دارد بژه طريقژي کژه سژازماندهي و
انتخاب اطالعات مناسب ،اتخاذ تصميم ،برنامه ريزي و کنتژرل را بژراي
مديران آماده سازد (بدرقه)31 : 1333 ،
به بيان س اده مي توان فت نظام اطالعات مژديريت بژا توليژد ژزارش
هاي خالصه و ساختاري و با مبنايي منظم و تكژراري ،کژار مژديريت را
تسهيل مي کند خروجي اين نظام ها به طور مرتب تهيژه مژي شژود و
بيشتر براي کنترل فعاليت هاي موسسه مورد استفاده قرار مژي يژرد
در عين حال از آن براي برن امه ريزي و سژازماندهي نيژز اسژتفاده مژي
شود نظام هاي اطالعات مژديريت بژراي ويژاي مختلژ مژديران در
مراحل مختل  ،توسعه داده شده اند که در اين زمينه تقسيم دانش بژه
نظام هاي جدا انه صورت مي يرد و اين توزيع دانش بژه انژدازه هژاي
کوچك در کاهش زمان جستجو و بژه حژداقل رسژانيدن هزينژه نقژش
اساسي دارد (بدرقه 1333 ،ص )31
پس به طور کلي مي توان عنوان کرد :نظام اطالعات مديريت يك نظام
يكپارچه است که عهده دار فراهم آوري اطالعات به منظور پشتيباني از
برنامه ريزي ،کنترل و عمليات يك سازمان مي باشد اين نظام با تهيژه
اطالعات ذشژته ،حژال و آينژده دربژاره عمليژات داخلژي و خژارجي،
مديريت و کارکنان ،فرآيند اتخاذ تصميم يري را مساعد مي کنژد در
واقع اين نظام ،اطالعات يكنواخت را بصورت بهنگام عرضه مي دارد در
رابطه با مفهوم نظام اطالعات مديريت سازمان عنوان شده است که اين
نظام يك چيز متمايز و جدا از ديگر نظام هاي اطالعژات نيسژت ،بلكژه
چارچوبي کلي ارائه مي کند که ديگر نظام هاي اطالعات بر مبنژاي آن
با يك ديگر همخوان مي شوند در طول زمان مشخص شده که مفهژوم
پياده سازي يك نظام کا مژالً يكپارچژه و واحژد بسژيار مشژكل اسژت
واقعيت اين است که يك نظام يكپارچه ،به معني يك سژاختار واحژد و
همگن نيست بلكه بدين معني است که اجزاء آن منطبق بر يژك طژر
کلي هستند اکنون نظام اطالعژات مژديريت بژه منزلژه فدراسژيوني از
زيرنظام ها در نظر رفته مي شوند که در صورت نيژاز طراحژي و اجژرا
مي شوند اما منطبق بژر طژر کلژي ،اسژتانداردها و رويژه هژاي نظژام
اطالعات مديريت هستند بنابراين به جاي يك نظام اطالعات مژديريت

واحد و کلي ،سازمان مي توانژد تعژداد زيژادي نظژام اطالعژات مژرتبط
داشته باشد که نيازهاي مديريتي را در سطو مختل بژه شژكل هژاي
مخت ل تأمين مي کنند تجربه نشان مي دهد که ايجژاد يژك نظژام
کامالً يكپارچه غير ممكن است عوامل زيژادي وجژود دارنژد کژه بايژد
همزمان و توأم در نظر رفته شون د و نگهداري چنين نظژامي مشژكل
است و به همين دليل ،نظام هاي اطالعات مديريت بيشژتر بژه صژورت
بخش ،بخش طراحي مي شوند و يكپارچه سازي تنهژا در مژواردي کژه
ضروري باشد اعمال مي شود بژه طژور خالصژه نظژام هژاي اطالعژات
مدي ريت مبنايي براي يكپارچه سازي پردازش هاي اطالعژات سژازماني
ارائه مي دهند (داويس)1335 ،
سيستم اطالعات مديريت ونه اي از سيستم هاي اطالعژاتي رايانژه اي
است که مي تواند اطالعات را از منابع مختلفي در سازمان براي تصميم
يري در رده مديريتي جمع آوري و پردازش کند در واقژع ايژن نژو ع
سيستم هاي اطالعژاتي ،اطالعژات توليژد شژده توسژط سيسژتم هژاي
پردازش مبادالت را پردازش کرده و آن هژا را در شژكل جديژد معنژي
داري به صورت زارشات به مدير ارائه مي کنند (شكل)1

شكل 1ساختار يك سيستم اطالعات مديريت کاربردي
به بيان ساده مي توان فت سيستم اطال عات مديريت با توليد
زارشات خالصه و ساختاري و با مبنايي منظم و تكراري کار مديريت
را تسهيل مي کند و از خروجي آن براي کنترل فعاليت هاي سازمان،
برنامه ريزي و سازمان دهي استفاده مي ردد (صرافي زاده ،پناهي،
)1331
مولفه هاي فيزيكي سيستم اطالعات مديريت
در يك سيستم اطالعات مديريت عوامل و فاکتورهاي مهمي وجود
دارند که عبارتند از:
 -1سخت افزار  :تجهيزات فني ،سخت افزارهاي پردازش،
ذخيره و بازيابي اطالعات
 -2نرم افزار :نرم افزار سيستم و نرم افزار کاربردي
 -3پايگاه داده :عدم افزونگي ،شفافيت داده ها ،به روزرساني به
موقع ،تدوين استانداردها و خطي مشي هاي دسترسي به
پايگاه داده
نيروي انساني :برنامه نويس ،مدير سيستم هژاي اطالعژاتي ،مشژاوران
فناوري اطالعات ( دايويس ،اولسون ( )1335 ،شكل )2

 سيستم اطالعات حسابداري :کمك در تعيين قيمت تمام شده وسهم نيروي انساني در آن  ،مديريت بر هزينه ها و
 سيستم اطالعات توليد :تعيين ميزان و نوع مهارت و توانمنديهايمورد نياز نيروي انساني در ساخت و توليد پروژه ها و ارزيابي وضع
موجود
 سي ستم اطالعات بازاريابي و فروش :ارزيابي نسبت فروش و عملكردبه تعداد نيروي انساني و شناسايي يرفيتها و فرصتها
سيستم اطالعات منابع انساني داراي سه جز اصلي
؛  )1سيستم مديريت )2سيستم سخت افزار و نرم افزار و )3سازمان (
ساختار  ،سيستم ها و روشها) است
شكل 2مولفه هاي فيزيكي سيستم اطالعات مديريت
3-2سیستم های اطالعاتی منابع انسانی
با کاربرد سيستم اطالعات منابع انساني فرايندهاي مجزا مانند ترفيعات
 ،انتصابات  ،سنوات خدمتي  ،ارزشيابي و اقدامات انضباطي ،سيستم
حضور و غياب و در قالب طرحي جامع و يكپارچه در آمده و بستر
هاي تحول و توسعه منابع انساني فراهم مي آيد سيستم اطالعاتي
عبارت است از مجموع هاي از اطالعات که براي تصميم يري ،کنترل،
جمع آوري ،بازيابي  ،پردازش  ،ذخيره و توزيع به کار مي آيند" با
تامل در اين تعري و با توجه به وياي و فرايندهاي مديريت منابع
انساني ،سيستم اطالعات منابع انساني را مي توان چنين تعري کرد:
مجموعه اي جامع و يكپارچه از کليه داده ها و اطالعات مرتبط با
نيروي انساني با استفاده از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري به
منظور کمك به تصميم يري ،برنامه ريزي و انجام امور جاري نيروي
انساني در سازمان در نگاه به کل سازمان ،سيستم اطالعات منابع
انساني يكي از زير سيستم هاي اطالعاتي مانند سيستم اطالعات
حسابداري و مالي ،توليد ،فروش و به شمار مي آيد چنين سيستم
هايي در قلمرو کاري واحد يك سيستم جامع و يكپارچه هستند اما در
ارتباط با کل سازمان و ساير زير سيستم هاي آن يك زير سيستم
قلمداد مي شود
ارتباط زير سيستم هاي اطالعاتي فوق از نوع تعاملي است  ،بدين معنا
که يك رابطه متقابل و پويا بين آنها برقرار بوده و کميت و کيفيت
اطالعات يكي در نتيجه و کارايي زير سيستم ديگر بسيار موثر است
يكي از مهمترين اين زير سيستم ها که در ارزيابي و عملكرد ساير زير
سيستم ها تاثير قابل توجهي دارد ،سيستم اطالعات منابع انساني است
در زير به برخي زمينه هاي کاربرد و تعامل اين سيستم ها با سيستم
اطالعات منابع انساني اشاره شده است:
سيستم اطالعات کيفيت :تصميم يري و کاربرد نتايج ارزيابي نيرويانساني در استقرار سيستم هاي مديريت کيفيت و نگهداشت و توسعه
آن با توجه به نقش و اهميت نيروي انساني

تهيه و اجر اي سيستم اطالعات منابع انساني به مثابه تهيه و احداث
ساختمان است
همچنانكه براي احداث يك بنا سه جزء اصلي مصالح و مواد  ،طر و
نقشه و سازنده (معمار) مورد نياز است  ،براي تهيه سيستم اطالعاتي
نيز سه جزء اصلي فوق يعني سيستم مديريت به منزله سازنده ،سيستم
سخت افز ار و نرم افزار به عنوان مصالح و مواد و سازمان به مثابه طر و
نقشه مورد نياز است
هر چند نظام اطالعات رايانه اي از دانش فني رايانه براي پردازش داده
ها و تبديل آنها به اطالعات معني دار بهره ميگيرد  ،ولي ميان رايانه و
برنامه آن و نظام اطالعاتي تفاوت چشمگيري وجود دارد رايانه وسيله
انبار و پردازش اطالعات را فراهم مي آورد برنامه و نرم افزار وسيله
براي کنترل عمليات رايانه است دانستن کار با رايانه و نرم افزار ها در
طراحي راه حلهاي مشكالت سازماني بسيار ضروري است،ولي راهنمايي
و دليل استفاده از اينها را نظام اطالعات ارائه مي دهد که رايانه بخشي
از آن است خانه سازي مثال روشنگر خوبي در اين زمينه است رايانه
و نرم افزاردر حكم مصالح اند که به تنهايي نمي توانند اطالعات
سودمند و مورد نياز سازمان را فراهم آورند براي درك نظام اطالعاتي
بايستي به مسئل ههايي که بايد حل شوند  ،ساختار و عوامل سازنده
آن و فرايند هاي سازماني که را ه حلها را اجرا خواهند کرد آ اه شد
مديران امروز بايد ميان دانش فني رايانه و ديگر بخشهاي نظام
اطالعات پيوند مناسبي را به وجود آورند براي درك نظام اطالعات و
بازشناسي آن از کارکرد محدود رايانه  ،مديران بايد به ابعاد سترده
نظام شامل ،سازمان ،مديريت و دانش فني و تعامل آنها آ اه باشند در
آن صورت مي توانند با به کار يري سنجيده و بهنگام اين عوامل  ،راه
حل مناسبي براي مسائل سازمان يافته به کار بندند
 4-2ابعاد سیستم اطالعات منابع انسانی
سيستم هاي اطالعاتي در فرايند تكامل ،يك سير تدريجي را طي کرده
اند در زير به اختصار به اين روند با ذکر کاربردهايي از اطالعات منابع
انساني اشاره مي شود:

 - 1پردازش داده :اين سيستم ،تغييرات را ثبت و فايل اصلي تغييرات را
بهنگام م يكند مانند:تغييرات حضور و غياب کارکنان يا آخرين
عضويتهاي استخدامي کارکنان سازمان
 - 2سيستم اطالعات مديريت :اين سيستم  ،اطالعات وتغييرات را
مديريت و کنترل مي کند مانند :شناسايي کارکنان مشمول
بازنشستگي در سال آتي يا ارائه فهرستي از کارکنان براي انتصاب در
يك پست خاص برابر شاخص هاي مورد نياز
 - 3سيستم پشتيباني تصميم :اين سيستم  ،مديران را در در تعيين
سياست اطالعات پشتيباني مي کند مانند :تعداد نيروي انساني مورد
نياز بر مبناي پروژه يا انتخاب نوع و ميزان تسهيالت و خدمات رفاهي
به کارکنان بر مبناي ميزان بودجه
 - 4سيستم اطالعات استراتهيك :اين سيستم براي ايجاد خدمات
اطالعاتي جديد و استفاده از فرصتها براي کسب درآمداستفاده مي شود
که اين امر باعث خواهد شد تا واحد هاي در ير در سيستم اطالعات از
مراکز هزينه به مراکز سود تبديل شوند مانند :انعقاد قراردادهاي جديد
و يا حضور در پروژه هاي خارج از سازمان بر مبناي توان مهندسي و
علمي کارکنان سازمان يا پيش بيني مهارتها و تواناييهاي مورد نياز و
توانا سازي و آموزش کارکنان براي پروژه هايي که در سالهاي آتي به
بهره برداري مي رسد ميزان و سطح استفاده از اطالعات و زارشهاي
سيستم هاي اطالعاتي فوق در سلسله مراتب سازمان متفاوت است
اطال عات و کاربردهاي آن در سيستم پردازش داده و سيستم اطالعات
مديريت غالباً مورد استفاده مديران و کارکنان سطح عملياتي و مياني
سازمان و اطالعات سيستم پشتيباني تصميم و سيستم اطالعات
استراتهيك غالباً مورد استفاده مديران سطو عالي سازمان است (صابر،
)6 :1334
 5-2مدیریت استعداد
امروزه پديدة مديريت استعداد موضوعي نيست که به دقت موشكافي
شده باشد تحقيقات تجربي محدودي دربارة ماهيت و کاربرد استعداد و
استراتهي هاي مديريت استعداد در فعاليت هاي سازماني و مسائل
برخواسته از آن وجود دارد يكي از مشكالتي که در مورد مديريت
استعداد وجود دارد ،نبود تعريفي روشن در اين زمينه است و برخي
اطالعات موجود در اين زمينه نيز قابل استناد و اتكا نيست (ايلز،
)2116
همانطور که لوئيس و هكمن تأکيد دارند ،اين اصطالحات در مباحث
روشن نيستند و نتايج مبهم و يج کننده اي به دنبال دارند (امروزه
مديريت استعد اد به موضوعي بسيار مهم و کليدي در حوزه منابع
انساني تبديل شده است سازمان ها دريافته اند که جذب و نگهداشت
بهترين افراد مي تواند مزيت رقابتي اصلي محسوب شده و نقش مؤثري
در ارتقاي عملكرد داشته باشد (طهماسبي و همكاران)1332 ،

مديريت استعداد يا مديريت استعداديابي را سرمايه ذاري در توسعه
کارکنان ،شناسايي جانشين ها و افراد با استعداد در سازمان و بالنده
کردن آنان براي ايفاي نقش هاي ونا ون رهبري تعريفمي کنند( اي
و همكاران ) 1333 :23 ،
دراوايل سال  1336مكنزي و شرکاء واژه جنگ براي استعداد را براي
توصي چالش هايي ک ه کارفرمايان با آن مواجه اند تا کانديدايي با
مهارت باال را پيدا کنند مطر نمودند ( حاجي کريمي ،حسيني،
 )1333آنها اعتقاد داشتند که مديران کمي اين آماد ي را دارند تا
نقش رهبري را درسازمان ها ايفا نمايند بنابراين شرکتهاي
سراسرجهان براي دستيابي به استعدادها ،خود را در ير رقابت با
ديگران مي يابند از اين روکسب وکارها بايد توانايي شناخت افراد با
استعداد ،ارائه آموزش الزم به آنها و حفظ ونگهداري کارکنان با ارزش
براي بلندمدت را داشته باشند( مك يولي ،ويلفيلد )2117 ،مديريت
استعداد داراي مزاياي اقتصادي فراواني است اين مزاياي اقتصادي هم
در سطو شرکت ها و هم انفرادي اثبات شده است
بر اين اساس نبايد تصور شود که مديريت استعداد فرايندي است که
درطول  3ماه يا يكسال کامل شود بلكه شامل برنامه ريزي يكپارچه
اي مي باشد که عوامل بسياري درآن در يرند وتنها بخش منابع انساني
مسئوليت آن را به تنهايي بر عهده نمي يرد که اين امر مديريت
استعداد را دشوار و زمان ير ،اما بسيار با ارزش مي سازد( هينن،
اونيل)2114 ،
بارني( ) 1333سازمان ها تنها از طريق ايجاد روشهايي که ()RBV
برطبق رويكرد مبتني برمنابع تقليد از آن براي ساير رقبا دردسرساز و
مشكل باشد به مزيت رقابتي پايدار دست مي يابند منابع سنتي مثل
منابع طبيعي،تكنولوژي و به سرعت در دسترس همه قرار مي يرند
و ارزش خود را بعنوان يك مزيت رقابتي از دست مي دهند اما منابع
انساني بعنوان يك دارائي راهبردي است که ايجاد ارزش افزوده مي
نمايد البته وقتي كه در سيستم عملياتي در يك روشي که توانايي
سازمان را براي رودررويي با محيط مخاطره آميز ارتقاء دهد ،قرار يرد
در واقع پيچيده شدن و رقابتي شدن محيط امروز باعث شده است تا
نقش منابع انساني کامال د ر ون شود که در شكل  3نيز نشان داده
شده است ( حاجي کريمي ،حسيني)1333 ،

مديران عالي نسبت به بحث استعدادها آزار مي بينند ،با وجود اينكه
تاکيدات شديد مديران عالي در حفظ و نگهداري افراد عالي يك اولويت
بسيار مهم است با اين حال حمايت مناسبي از سوي آنها صورت نمي
يرد ( ردي ،کونگر)2116 ،

شكل 3منابعانساني و مديريت استعداد
کسب و کار امروز با رشد فزاينده رقابت جهاني ،تغيير بازارها ،و وقايع
غير قابل پيش بيني روبروست شايد امروز جذب ،توسعه و حفظ
کارکنان ماهر بسيار مشكل تر از قبل باشد و اين شايد چيز عجيبي
نباشد( مك يولي ،ويلفيلد )2117 ،براساس تحقيقات من پاور در اکتبر
 ، 2117که تقريبا از  33111کارمند از  23کشور انجام شد نشان مي
دهد که سازمان ها بطور وحشتناکي با مشكل پرکردن پست هاي
کليدي بوسيله افراد مستعد مواجه اند  41درصد مديران از مشكالت
پر نمودن پست ها به دليل فقدان نيروي مستعد در بازار شكايت دارند
قبل از آن نيز شرکت مكنزي در  1336اصطال جنگ برسراستعدادها
را مطر نمود آنها در اين پروژه چالشهاي مديران را در يافتن افراد
ماهر بيان نمودند مديريت استعدادها هر روز مهمتر و چشمگيرتر
خواهد شد چراکه سازمانها با از دست دادن يا بازنشسته شدن مديران و
متخصصانشان وکمبود شديد استعدادها بسيار با مشكل مواجه خواهند
شد( حاجي کريمي ،حسيني )1333 ،علي رغم سرمايه ذاري کالن
بسياري از شرکتها در خصوص سيستم هاي مديريت استعدادها،
بسياري هنوز تالش مي کنند تا با توانايي محدود پست هاي کليدي را
پرکنند و در مسير پيشرفت ام بردارند برطبق تحقيقي که در سال
 2115از مديران منابع انساني  4شرکت درسراسر دنيا انجام شد،
همگي معتقد بودند که افراد با قابليت بالقوه باال براي پرکردن نقشهاي
مديريت استراتهيك بسيار کم است اين تحقيق دودليل را برمي شمارد
اول ،فرايندهاي فعلي براي شناسايي و توسعه رهبران عالي آينده با
آنچه که س ازمانها براي بازارهاي جديد براي رشد يا توسعه نياز دارند
همگام نمي باشد براي مثال ،براي ذخيره و حفظ آن ،بعضي از شرکتها
پست هايي را حذف کردند که حذف اين پست ها افرادي با پتانسيل
بالقوه را با طيفي از مشكالت مواجه مي ساخت ،درحالي که مقدس
جلوه دادن فرصتهاي توسعه اي آينده ،ممكن است بسيار هزينه برتر و
سنگين تر از حذف پست ها و در نهايت از دست دادن افراد بالقوه
باشد دوم آنكه ،مديران منابع انساني ،اغلب از موافقت با تاکيدات

بر اين اساس مديران معتقدند که در اين راه مجزا و جزيره اي عمل
کردن و نبود همكاري بين سازماني مي تواند مشكل جدي ايجاد نمايد
حتي مديران فكر مي کنند تالش هاي مربوط به برنامه ريزي جانشين
پروري و مسير پيشرفت شغلي ناکافي و ناکارآمد است و بايد فرايند
مديريت استعداد و سيستم ها را مورد استفاده قرار داد نتايج اين
تحقيق نشان مي دهد که مهمترين موانعي که از تحقق برنامه هاي
مديريت استعداد جهت رسيدن به ار زشهاي کسب و کارجلو يري مي
کنند ،همگي انساني هستند اخيرا طبق تحقيقي ،نيمي از مديران
اجرايي بيان داشتند که رهبران عالي سازمان هايشان همسو با بحث
مديريت استعداد نيستند ( وثريج ،کم و لوسون)2117 ،
 6-2اهمیت مدیریت استعداد در سازمان
 1ارتباط مستقيم بين استعدا دها و عملكرد برتر سازمان :مطالعات
نشان داده است هنگامي که سازماني بر روي استعدادهايش سرمايه
ذاري مي کند ،افزايش درآمد چشمگيري خواهد داشت در
نتيجه،استعدادها مي توانند بر روي عملكرد کسب و کار تأثير داشته
باشند
 2ارزش آفريني استعدادها :ارزش مالي سازمان ها به کيفيت
استعدادهاي آنها بستگي دارد و استعدادها به سرعت ارزش سازمان را
افزايش مي دهند
 3کسب و کار در محيط پيچيده تر و پوياتر :رقابت شديد ،حفظ
طوالني مدت مزيت رقابتي را بسيار دشوار ساخته است محصوالت
جديد و مدل هاي جديد کسب و کار چرخه حيات کوتاه تري دارند
وخواهان نوآوري مستمرند چه کساني بايد براي رويارويي سازمان بااين
چالش ها پيشرو باشند؟ چه افرادي مي توانند رهبري سازمان ها را
دراين محيط پيچيده و پوياي کسب و کار به عهده داشته باشند؟
 4تغيير انتظارات کارکنان  :انتظارات کارکنان در حال تغيير است؛از
طرفي سازمان ها تأکيد بيشتر برروي استراتهي ها و شيوه هاي
مديريت استعداد دارند کارکنان امروزي  -به طور فزاينده اي عالقمند
به انجام کار معني دار و چالش برانگيزند
 نسبت به حرفه خود ،بيش از سازمانشان وفادارند نسبت به ساختار و منبع قدرت سنتي کمتر تطبيق دارند بيشتر عالقمند به ايجاد تعادل بين کار و زند ي هستند خواهان تعيين مسير توسعه شغلي خود هستندپاسخگويي به اين چالش هاي بي شمار ،تسخير قلب ها و مغزهاي
کارکنان امروزي را بسيار دشوار کرده است عالوه بر اين ،فرهنگ

سازماني در جذب و نگهداشت استعدادهاي کليدي بسيارتعيين کننده
است و به وسيله فرآيند مديريت استعداد ،کارکنان به سازمان عالقمند
مي شوند همچنين ( مورتون(  ) 2115معتقد است که مديريت
استعداد براي در ير ساختن کارکنان در سازمان ضروري است ( معالي
تفتي و تاج الدين)1336 ،
 -3نتیجه گیری
تا مدت ها مديريت منابع انساني در تمام اشژكال خژود ،فقژط بژه ايژن
مسئله مي پرداخت که مديريت منابع انساني چگونه انجژام مژي شژود
برخالف ساير منابع مانند سژرمايه ،موجژودي يژا ماشژين آالت  ،منژابع
انساني به مراتب پيچيده تر و رو به تغيير است؛ چنانچه در دهژه هژاي
اخير  ،مفهوم مديريت منابع انساني ،به طور چشژمگيري تكامژل يافتژه
است دراصل ،مديريت منژابع انسژاني يژا کارکنژان اداري ،فقژط بژراي
موضوع حقوق و هزينه هاي اداري ،در نظر رفته مي شژدند و تنهژا از
طريق ردش کارکنان ،غيبت و حضژور آنژان انژدازه يژري مژي شژد(
فيليپس و روپر )2113 ،تحقيقات اخير از  41شرکت جهاني نشان داده
که همه آنها با مشژكل عژدم اسژتفاده از اسژتراتهي مژديريت اسژتعداد
مواجه هستند که نتيجه آن کمبود نيروهژاي مسژتعد بژراي پژر کژردن
مشاغل استراتهيك سازماني اسژت ( کژولينگز ،مالهژي )2113 ،مژوارد
برشمرده شده در فوق مترتب بر منافع و مزايايي است که براي سيستم
اجرايي و کارکن ان واحد مديريت منابع انساني دارند اما تهيه و اجژراي
سيستم اطالعات منابع انسژاني زمينژه سژاز تحژوالت سژترد ه اي در
سازمان است که از جمله مي توان بژه نقژش آن در کمژك بژه توسژعه
حرفه ا ي کارکنا ن ،تسهيل فرايند تغييژر و نژوآوري ،پژرورش مهژارت
ادراکي نزد مديران ،توجه و شكل يژري فرهنژگ پهوهشژي در زمينژه
نيروي انساني ،ايجاد فرهنگ استاندارد را  ،تقويت فرهنگ خودکنترلي،
کمك به تعيين قيمت تمام شده در سازمان هاي صنعتي و واقع بينانژه
کردن آن و در سازمان اشاره کرد
 -4مراجع
1

2

3
4

بدرقه ،علي (  ) 1333استلزامات و چالش هاي بكار يري سيستم
مديريت اطالعات در نظام ترويج و آموزش کشاورزي ايران رساله
دکتري رشته مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات
حاجي کريمي ،عباسعلي  ،حسيني ،ابوالحسن (  ،)1333تأثير عوامل
راهبردي زمينه ساز بر مديريت استعداد ،مطالعات مديريت راهبردي،
شماره  ، 2صص 61 -51
رضائيان ،علي (  ) 1335سيستم اطالعات مديريت (مدل سازي اطالعا
ت) ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
قاضي زاده فرد ،سيد ضياءالدين (  ) 1336فناوري اطالعات و
ارتباطات و مباني سيستم هاي اطالعاتي تهران موسسه چاپ و
انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)

.قاضي زاده فرد ،سيد ضياءالدين  ( 1388 ).بررسي مسايل و
5
مشكالت ايجاد و بكار يري سازمانهاي سيستم هاي اطالعات مديريت
دولتي در کشور
 7صابر ،داوود ،)1334(،تصوير روي آب  :نگاهي به ره توشه شايستگي
هاي مديريتي  ،تهران ،موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني
 6صرافي زاده ،اصغر ،علي پناهي ،علي( " ،)1331سيستم هاي اطالعات
مديريت" ،چاپ دوم ،تهران ،موسسه انتشاراتي مير
 3کنث .سي .الودن؛ جين  .پي .الودن .مترجمين ،رودساز،حبيب؛
محمد نبي ،سينا؛ بهروز  ،امير حسين ( 1389 ).سيستم هاي
اطالعات مديري  .ت تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.
اي ،م .سيمز ،د . ( 1388 ):توسعه استعدادهاي آتي :راهنماي
3
کاربردي مديريت استعداد و برنامه ريزي جانشين پروري ،ترجمه :
نسرين  ،جزني  ،تهران  :انتشارات سرآمد ،چاپ اول.
 11معالي تفتي  ،م و تاج الدين ،م (  ) 1336جنگ استعدادها ،ماهنامه
تدبير ،شماره  131و 132
 11موغلي ،علي رضا  ،محمدي ،اسماعيل و پارسائي،ياسر،)1333 ( ،
بررسي رابطه بين مديريت استعداد و تعهد سازماني کارکنان آموزش و
پرورش شهرستان نورآباد ممسني ،نخستين کنفرانس آينده پهوهي،
مديريت و توسعه ،شيراز ،مهرماه 1333
 12مهدي زاده ،عبداهلل ( ،)1331بررسي موانع استقرار سيستم اطالعات
مديريت در ادارات دولتي استان ايالم ،پايان نامه کارشناسي ارشد
رشته مديريت اجرايي ( رايش استراتهيك) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
سنندج دانشكده ادبيات و علوم انساني
 13نوع پسند اصيل ،سيدمحمد  ،ملك اخالق ،اسماعيل  ،عاشق حسيني
مهرواني ،مجيد ( ،)1333بررسي رابطه ي بين مديريت استعداد و
عملكرد سازماني ،فصلنامه ي پهوهش هاي مديريت منابع انساني
دانشگاه جامع امام حسين(ع) ،سال ششم ،شماره ي  ، 1صص -31
51
14. Collings, D. and Mellahi, K. (2009). Strategic
Talent Management: A review and research agenda.
Human Resource Management Review 19 304- 313
15. Davis, G. B., and and Olson, M.H. 1985.
Management Information system: conceptual
foundations, structure, and development; 2nd
Edition, New York: Mc graw- Hill.
16. Dehning, Bruce, and Vernon J. Richardson. (2002).
Returson on investments in information technology:
A research synthesis. Journal of Information
systems 16(1): 7-30
17. Edvards, Sebastian. (2002). Information technology
and economic challenge in developing countries.
Challenge 45 (3 May/ june): 19-43.
18. Heinen, J. S., & O'Neill, C. (2004). "Managing
talent to maximize performance". Employment
Relations Today, 31, 67−82.
19. Iles, P. (2007). Employee resourcing and talent
management. In J. Storey (Ed.), Human resource
management: A critical text (3rd edition, 97 114).
London: Thomson LearningGuthridge, M., Komm,
A. B., & Lawson, E. (2006). "The people problem

Prentice-Hall. Lnc.,1986.Phillips, R & Roper,
O.(2009). "A Frame work for talent management in
real estate". Journal of Corporate Real Estate. Vol.
11, No. 1, Pp. 7-16.
22. Ready, D. A., & Conger, J. A. (2007). "Make Your
Company a talent factory". Harvard Business
Review, 85(6), 68-77.
23. Senn, James E., (1990): information systems In
Management. Fourth Edition.Wadsworth co.

in talent management". The McKinsey Quarterly, 2,
6-12.
20. McCauley, C., & Wakefield, M. (2006)."Talent
Management in the 21st Century: Help Your
Company Find, Develop, and Keep its Strongest
Workers". The Journal for Quality and
Participation, vol. 29(4), 4–8.
21. Murdick, Robert G., and john C. Munson ; MIS
Concepts and Design; 2nd edition, New jersey:

