روندهای تکنولوژی منابع انسانی در سال 2015
(راهنمایی برای متخصصین منابع انسانی)

کســبوکارها بــرای مواجهــه بــا چالــش هــای منابــع انســانی ،بیــش از پیــش نیازمنــد
راهکارهــای نرمافــزاری هســتند .امــروز متخصصیــن منابــع انســانی در بســیاری از ســازمان
هــا جایگاهــی در میــان مدیــران ارشــد یافتــه انــد و نیــاز دارنــد زمــان کمتــری را صــرف
فعالیتهــای روزمــره کننــد از ایــن رو خودکارســازی فرایندهــای مدیریــت منابــع انســانی از
ضروریــات ســازمان هایــی بــه شــمار مــی رود کــه منابــع انســانی را ارزشــمندترین منابــع خــود
مــی داننــد.

راهحل های نرمافزاری در مدیریت منابع انسانی؛
ضرورت یا تشریفات؟

بســیاری معتقدنــد اســتفاده از راه حــل هــای نــرم افــزاری بــرای خودکارســازی فرایندهــا نــه تنهــا منجــر بــه حــذف
عملیــات دســتی نمــی شــود ،بلکــه هزینــه ای اضافــی را نیــز بــه ســازمان تحمیــل مــی کنــد .بــا ایــن حــال رونــدی کــه
ســازمان هــا در پیــش گرفتــه انــد تمایــل آن هــا را در بــه کارگیــری چنیــن راه حــل هایــی نشــان مــی دهــد.
 software adviceکــه بــه بررســی و مقایســه راه حــل هــای کســب وکار مــی پــردازد ،بــه تازگــی یــک بررســی
در بــازار راه حــل هــای نــرم افــزاری مدیریــت منابــع انســانی انجــام داده و نتایــج آن را منتشــر کــرده اســت .در ایــن
بررســی کــه در میــان  200نفــر از متخصصیــن منابــع انســانی شــرکت هــای مختلــف انجــام شــد ،از شــرکت کننــدگان
خواســته شــد کــه بــا توجــه بــه راه حلــی کــه ســازمان آن هــا در حــال اســتفاده از آن اســت ،مزایــا و چالــش هــا و
برنامــه هــای آتــی ســرمایه-گذاری بــر تکنولــوژی در ســال  2015را مشــخص کننــد.
در ایــن بررســی مشــخص شــد کــه شــرکتکنندگان در حــال حاضــر همــه از راه حــل هــای نــرم افــزاری جهــت
مدیریــت منابــع انســانی خــود اســتفاده مــی کننــد و  %89از آن هــا از نــرم افــزار خــود راضــی هســتند (درجــه
رضایــت از تاحــدودی تــا بســیار راضــی متغیــر بــود) و  %30از ســازمان هایــی کــه از نــرم افــزار مدیریــت منابــع
انســانی اســتفاده مــی کننــد ،همزمــان از روش هــای دســتی نیــز بهــره مــی گیرنــد.

«رونــد اســتفاده از راه حــل هــای نــرم افــزاری بــرای مدیریــت
منابــع انســانی رو بــه افزایــش اســت».
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% 89
 % 89از ســازمانهایی کــه از
راه حــل هــای نــرم افــزاری
اســتفاده میکننــد ،از آن
رضایــت دارنــد.

چه طور نقشه راه خود را در استفاده از تکنولوژی مدیریت منابع انسانی تدوین کنید؟
کسـبوکارهایی کــه چالــش هــای خــود را مــی شناســند ،مــی تواننــد بــرای آن هــا برنامــه ریــزی کننــد و بهتریــن
شــرایط را بــرای خــود ایجــاد کننــد .حــوزه منابــع انســانی حــوزه ای اســت کــه در ســال هــای اخیــر بــه شــدت دچــار
تحــول شــده و نیازمنــد توجــه ویــژه اســت .بــرای بررســی چالــش هــای منابــع انســانی و راه حــل هــای موجــود شــما
مــی بایســت دو جنبــه مهــم را در نظــر بگیریــد:
الف -تغییر نقش متخصصین منابع انسانی؛
بــه صــورت ســنتی متخصصیــن منابــع انســانی فعالیــت هــای روزمــره ای را بــرای اداره امــور نیــروی انســانی انجــام
مــی دادنــد و نقــش پشــتیبان داشــتند .ایــن نقــش امــا امــروز همــگام بــا اهمیــت یافتــن مدیریــت منابــع انســانی بــه
عنــوان ارزشــمندترین دارایــی ســازمان تغییــر کــرده و متخصصیــن منابــع انســانی جایگاهــی در میــان مدیــران ارشــد
یافتــه انــد و بعض ـاً در تصمیــم گیــری هــای راهبــردی (اســتراتژیک) نیــز دخالــت مــی کننــد .در چنیــن شــرایطی
خودکارســازی امــور جــاری بــرای تخصیــص زمــان و انــرژی بیشــتر در انجــام فعالیــت هــای راهبــردی اهمیــت دارد.
راهبــردی شــدن مدیریــت منابــع انســانی رونــدی اســت کــه کســب وکارهــا بــه ســوی آن پیــش مــی رونــد امــا هنــوز
بــه آن دســت نیافتنــد .شــواهد حاصــل از بررســی  Watson wyattایــن مســئله را تأییــد مــی کنــد.

تنها  %15از فعالیتهای مدیران منابع انسانی راهبردی است.

 %85از فعالیتهای مدیران منابع انسانی مربوط به نیازهای
روزمره است.
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اســتفاده از راه حــل نــرم افــزاری مدیریــت منابــع انســانی ایــن امــکان را بــه متخصصیــن منابــع انســانی شــما مــی
دهــد تــا فضــای بهتــری بــرای پرداختــن بــه مســائل راهبــردی داشــته باشــند .ایــن نرمافزارهــا بــا خودکارســازی
فرایندهــای روزمــره منابــع انســانی ماننــد محاســبه کارکــرد ،محاســبه حقــوق و دســتمزد و  ...و بــا اســتفاده از قوانینــی
کــه مــی توانیــد متناســب بــا نیازهــای ســازمان خــود در سیســتم اعمــال کنیــد ،در زمــان صرفــه جوئــی کــرده و دقــت
عملیــات را نیــز مــی افزایــد .همچنیــن دسترســی بــه گــزارش هایــی از وضعیــت منابــع انســانی در هــر زمــان نیــز
ابــزار بســیار مفیــدی اســت کــه بــا در اختیــار داشــتن آن مــی توانیــد وضعیــت منابــع انســانی خــود را پایــش کــرده و
برنامــه ریــزی هــای بلندمــدت بــرای آن هــا انجــام دهیــد.
ب -روند توسعه راه حل های نرم افزاری؛

 متخصصین منابع انسانی وظایف راهبردیتریرا در سازمان بر عهده گرفتند.

ســهولت در اســتفاده .تــا چنــد دهــه پیــش سیســتم هــای
مدیریــت منابــع انســانی از روش هــای ســاده محاســبات

 -سهولت استفاده از راهحلهای نرمافزاری

دســتی بــرای مدیریــت امــور خــود اســتفاده میکردنــد .ایــن

مدیریت منابع انسانی نقشی تعیین کننده در

سیســتم هــا بــا حضــور و غیــاب دســتی داده هــای کارکنــان را

انتخاب آنها دارد.

گــردآوری کــرده و محاســبات مربــوط بــه تــک تــک کارکنــان

 -جذب و استخدام چالشی است که سازمانها

را بــا صــرف زمانــی بســیار طوالنــی انجــام مــی دادنــد .سیســتم

در نتیجه کمبود استعداد با آن مواجه شده اند.

هــای خــودکاری کــه پــس از آن مــورد اســتفاده قــرار گرفتند،

 -امکان دسترسی به سیستم بر روی هر ابزاری

ثبــت داده هــا و محاســبات را بــه صــورت خــودکار انجــام مــی

به پویایی منابع انسانی کمک می کند.

دادنــد .چنیــن سیســتم هایــی کــه در بســیاری ســازمان هــا بــه

 -تحلیل اطالعات برای پیش بینی منابع انسانی

صــورت داخلــی و توســط متخصصیــن  ITنوشــته مــی شــوند

مورد نیاز سازمان ضروری به نظر می رسد.

(  ،) In-Houseمحدودیت های بسیاری دارند:
 تنها برای انجام تعداد محدودی از امور اصلی برنامه ریزی شده اند؛ اگر الزم باشد تغییری در سیستم اعمال شود ،ممکن است مجبور شوید سیستم را از ابتدا بنویسید؛ این سیستم ها عموماً یکپارچه نیستند .مثالً ممکن است نتوانید حقوق و دستمزد را به سیستم مالی متصل کنید؛برونســپاری سیســتمهای مدیریــت منابــع انســانی بــه شــما کمــک میکنــد همــه ایــن محدودیتهــا را پشــت ســر
بگذاریــد و عــاوه بــر در اختیــار داشــتن سیســتمی منعطــف ،از جدیدتریــن تکنولــوژی هــا نیــز بهــره ببریــد کــه
حاصــل همــه ایــن هــا ســهولت در اســتفاده اســت.
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جذب و استخدام استعدادها.
یــک تناقــض بــزرگ کــه در چنــد دهــه اخیــر در حــوزه منابــع انســانی بــه وجــود آمــده آن اســت کــه بــا وجــود
افزایــش نــرخ بیــکاری در جامعــه ،ســازمان هــا از کمبــود نیــروی انســانی شــکایت مــی کننــد .مشــابه ایــن مســئله را
در بــازار نیــروی کار ایــران شــاهد هســتیم .در واقــع ســازمان هــا بــه نیروهایــی بــا توانمنــدی هایــی خــاص نیــاز دارنــد
و دس ـتیابی بــه ایــن نیروهــا ممکــن نیســت.
بــر اســاس نهمیــن گــزارش  ManPower Groupاز کمبــود اســتعداد در دنیــا ،بــه صــورت میانگیــن %36
از شــرکت هــای مــورد بررســی در ســال  2014نتوانســته انــد نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود را جــذب کننــد
(در هفــت ســال گذشــته) و از ایــن تعــداد  %54نیــز معتقــد بــوده انــد کــه ایــن کمبــود نیــروی اســتعداد بــر عملکــرد
ســازمان آن هــا در توانایــی پاســخگویی بــه نیازهــای مشــتریان تأثیــر منفی داشــته اســت.

%36
از شرکت ها نتوانستند نیروی انسانی استعداد مورد نیاز
خود را بیایند.

%54
از شرکت ها بر تاثیر این مسئله بر عملکرد سازمان تاکید
کردند.

مدیریــت جــذب و اســتخدام بــه ســازمان هــا کمــک مــی کنــد نیروهــا را بــر اســاس تحصیــات ،تجربــه ،مهــارت هــا و
ســابقه کاری آن هــا تفکیــک کــرده و متناســب نیازهایشــان جــذب کننــد .بــر اســاس نتایــج همیــن گــزارش  %47از
شــرکتها کــه بــا کمبــود اســتعداد مواجــه شــدند ،بــه اســتفاده از راهحــل هــای جدیــد روی آوردنــد.
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کس ـبوکار متحــرک .گارتنــر پیشبینــی کــرده اســت کــه تــا ســال  2016بهکارگیــری نرمافزارهایــی کــه قابلیــت
اســتفاده بــر روی تلفــن هــای همــراه را داشــته باشــند ،بــه شــدت افزایــش خواهــد یافــت .بــا ایــن حــال ایــن رونــد
در میــان نــرم افزارهــای مدیریــت منابــع انســانی کمتــر دیــده شــده اســت کــه شــاید بــه ســبب ســرعت کمتــر
متخصصیــن منابــع انســانی (بــا توجــه بــه نقــش پشــتیبان آن هــا) در پذیــرش تکنولــوژی و همگامــی بــا تغییــرات
باشــد.
بــر اســاس بررســی  software adviceدر بــازا ِر اســتفاده از راه حــل هــای نــرم افــزاری مدیریــت منابــع انســانی،
تنهــا  %16از کاربرانــی کــه بــا سیســتم کار مــی کردنــد از تبلــت و  %12از تلفــن هــای همــراه اســتفاده مــی کردنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه  %92کاربــران ترجیــح میدادنــد از رایانــه هــای شــخصی (دســکتاپ) بــرای دسترســی بــه
سیســتم اســتفاده کنند.

بــا ایــن همــه بــا توجــه بــه رونــد راهبــردی شــدن نقــش مدیــران منابــع انســانی در کســب وکار ،پیــش بینــی گارتنــر
اگــر چــه بــا کمــی تأخیــر امــا بــه حقیقــت مــی پیونــدد.
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تحلیــل اطالعــات .تصــور اغلــب مدیــران از سیســتم هــای منابــع انســانی ،یــک مخــزن بــزرگ از اطالعــات پیرامــون
نیــروی انســانی اســت کــه بــر اســاس آن مــی تــوان بــه پرســش هایــی ابتدایــی پاســخ داد؛ اینکــه بــازه ســنی کارکنــان
شــرکت چــه قــدر اســت؟ آیــا شــرکت پیــر اســت یــا جــوان؟ متوســط درآمــدی آن هــا چــه قــدر اســت؟ پاســخ ایــن
پرســش هــا ،اگــر بخواهیــد مثــاً یــک برنامــه ریــزی یکســاله بــرای تخصیــص امکانــات رفاهــی کارکنــان انجــام
دهیــد ،مفیــد بــه نظــر مــی رســد ،امــا بــرای تصمیماتــی راهبــردی چــه طــور؟ آیــا ایــن اطالعــات کافــی اســت؟
اگــر بــرای ســازمان خــود اهدافــی را تعییــن کــرده ایــد کــه بایــد در دوره زمانــی مشــخص بــه آن هــا دســت یابیــد،
اولیــن و مهــم تریــن چیــزی کــه بــرای تحقــق آن هــا نیــاز داریــد ،نیــروی انســانی اســت کــه بــه بهتریــن نحــو ایــن
کار را انجــام دهــد .بنابرایــن یــک جــز مهــم در برنامــه ریــزی ،تأمیــن نیــروی انســانی مناســب اســت .بــر اســاس
نتایــج منتشــر شــده در گــزارش برســین از روندهــای منابــع انســانی تنهــا  %4از ســازمان هــا قابلیــت مــدل کــردن یــا
پیــش بینــی نیــروی انســانی خــود را دارنــد .امــا در میــان همیــن ســازمان هــا %90 ،قادرنــد بودجــه مــورد نظــر خــود،
هزینــه هــا و نتایــج مالــی را پیــش بینــی کننــد.

بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد مشــکل عــدم توانایــی در پیــش بینــی نیســت و علــت اصلــی عــدم تمایــل بــه ســرمایه
گــذاری بــر تکنولــوژی بــرای منابــع انســانی اســت .واحــد منابــع انســانی نیــاز بــه وجــود داده هــای باکیفیــت بــرای
تصمیــم گیــری هــای بهتــر را درک کــرده و بــه ایــن ترتیــب اســتفاده از ابزارهــای تحلیلــی در آینــده ای نزدیــک در
واحــد منابــع انســانی دور از ذهــن بــه نظــر نمــی رســد.
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نوماتــک ارائــه دهنــده طیفــی از راهکارهــای نرمافــزاری بــا اســتفاده از
تکنولوژیهــای روز دنیــا اســت .بــرای اســتفاده از نرمافزارهــای نوماتــک شــما
میتوانیــد از هــر ابــزاری کــه قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت دارد (رایانــه ،تبلــت،
موبایــل و  )...اســتفاده کنیــد.
راهــکار مدیریــت منابــع انســانی نوماتــک ،راهــکاری یکپارچــه اســت کــه بــه شــما
کمــک میکنــد مســائل مربــوط بــه کارکنــان خــود را مدیریــت کنیــد ،متناســب بــا
نیازهــای ســازمانتان نیــرو جــذب کنیــد ،کارکردهــا و حقــوق و دســتمزد آن هــا را
محاســبه کنیــد ،آمــوزش کارکنــان خــود را مدیریــت کنیــد ،اطالعــات یکپارچــه ای
از کارکنــان خــود در پایــگاه داده ای واحــد در اختیــار داشــته باشــید و در لحظــه بــه
گــزارش هــای مــورد نیــاز خــود دسترســی داشــته باشــید.
برای اطالعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنیدwww.nomatec.net :
یا با شماره تلفنهای ما تماس بگیرید:
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