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 چکیده (فارسی)

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات انجام  هاي انسانی شرکت ضر با هدف تحلیل نقش هوش تجاري در مدیریت سرمایهپژوهش حا
باشد که با استفاده از روش تحلیل فراترکیـب، تجـارب زیسـته و اسـناد      پیمایشی می-شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی

هـاي فنـاوري    رفته است. در این پژوهش، تجارب زیسـته شـرکت  فنی پیرامون این موضوع، مورد بررسی و تحلیل قرار گ-علمی
اطالعات و ارتباطات برتر از جمله اس. آ.پی، موسسه اس.آ.اس، اوراکل، آي.بی.ام و گوگل مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه      

ه اسـت. نتـایج   ترین شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات محوریت این تحلیـل را شـکل داد   تجارب زیسته گوگل به عنوان موفق
تواند در ابعاد مختلفی از مدیریت سرمایه هاي انسانی به کـار گرفتـه    نشان داد، هوش تجاري به عنوان یک قابلیت هوشمند، می

ریزي فرایندهاي مدیریت سـرمایه انسـانی،    شود. این ابعاد شامل مدیریت و ارزیابی استعدادها، الگوبرداري سرمایه انسانی، برنامه
ین عملکردها، شناسایی مشاغل با ریسک باال، جانشین پروري، آمـوزش و توسـعه اشـاره کـرد. از جملـه تجـارب       شناسایی بهتر

تـوان بـه فرهنـگ کـاري مبتنـی بـر شـفافیت، ماشـین اسـتعداد           متمایز گوگل در کاربست فناوري اطالعـات و ارتباطـات مـی   
. در پایان، پیشنهادهایی کـاربردي پیرامـون نقـش هـوش     خودتکرارشونده، استخدام برتر و تصمیم گیري داده محور اشاره نمود

 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات ارائه شده است. هاي انسانی شرکت تجاري در مدیریت سرمایه
 

 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، گوگل هاي انسانی، شرکت مدیریت سرمایههوش تجاري،  : واژگان کلیدي
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Abstract 

This study aimed to analyze the role of business intelligence in human capital management of 
information and communication technology companies. The research method is descriptive-
survey which has been studied and analyzed life experiences and scientific-technical 
documents with using the meta-synthesis method. In this research, the experiences of the 
most important information and communication technology companies, including SAP, SAS, 
Oracle, IBM and Google has been studied which the life experiences of Google as the most 
successful ICT company has shaped the central of this analysis. The results showed that 
business intelligence as an intelligence capability could be used in many aspects of human 
capital management. These dimensions include talent management and evaluation, human 
capital modeling, human resource management process planning, identifying the best 
practices, identifying high-risk businesses, succession, education and development. Among 
Google's distinctive experiences in ICT applications, we can refer to a work-based 
transparency culture, self-replicating talent machines, superior recruitment and data-driven 
decision making. In the end, practical suggestions are given about the role of business 
intelligence in human capital management of IT companies. 
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 مقدمه

به عنوان یک منبع مستمر تجدید و نوآوري براي سازمان محسوب شده که توانایی درك موضـوعات را داشـته و   انسانی سرمایه 
هـاي یـک سـازمان     تـرین دارایـی   انسانی یکی از حیـاتی  هاي سرمایه .]1[کند، مزیت بیافریند قادر است از تجاربی که کسب می

باشد بـه ایـن دلیـل کـه منبـع نـوآوري و بازسـازي         ترین مؤلفه سرمایه فکري می هستند. به عقیده بونیس سرمایه انسانی مهم
وري و حفـظ مزیـت    هـاي سـازمان در جهـت افـزایش بهـره      سرمایه انسانی عنصـر کلیـدي در بهبـود دارایـی     .استراتژیک است

 .]2[کند تواند به بهبود عملکرد مالی سازمان کمک گران می و بنا به اعتقاد بسیاري از پژوهش است رقابتی

در فضـاي   چشم گیريهاي جدیدي که امروزه به سبب عصر فناوري اطالعات و ارتباطات توانسته است سرعت  جمله شرکت از
هـاي   وري اطالعات و ارتباطات هستند که با تجمیـع تکنولـوژي  هاي فنا کسب وکار و رونق اقتصادي کشورها ایجاد کند، شرکت

جهی را از آن خـود  اند به سرعت رشد کرده و جایگاه قابـل تـو   افزاري، توانسته افزاري، مغزافزاري و دل افزاري، نرم مختلف سخت
هاي انسـانی در هـم آمیزنـد و     قیتاند فناوري را با خال گر است که توانسته ها نیز به واسطه منابع انسانی دانش کنند. این شرکت
ها نیز ضروري به نظـر   رو پرداختن به مدیریت منابع انسانی آن هاي جدیدي به جوامع بشري ارائه دهند. از این خدمات و فعالیت

 رسد. می

بستر فنـاوري  دهند امکان، مدیریت منابع انسانی در قابلیت هایی که این سازمان ها نسبت به سایر سازمان ها از خود نشان می
مـدیریت منـابع   ، ]3[اطالعات و ارتباطات است که اخیرا واژه هایی در این حوزه از جمله مـدیریت منـابع انسـانی الکترونیکـی     

اشاره کرد که کارکردهاي مدیریت منـابع انسـانی را در بسـتر فنـاوري     ، ]4[انسانی مبتنی بر وب، مدیریت منابع انسانی مجازي
 نماید. حی و اجرا میاطالعات و ارتباطات طرا

در این میان، از دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطاتی که اخیرا به عنوان یک استراتژي مطرح شده است و به سبب اتکـاي  
توان به  آفرینی نموده است می ها نقش هاي مختلف سازمان ها و اطالعات به سرعت در بخش هاي واقعی و گستردگی داده به داده

مجموعه اي از مفاهیم و روش ها به منظور توسعه تصمیم گیري هاي تجـاري از طریـق    شاره کرد. هوش تجاريهوش تجاري ا
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات کـه   هوش تجاري در بستر مساعد سازمان ].5[است سیستم هاي پشتیبانی مبتنی بر واقعیت 

ها و تاثیرات جدي داشته و این امـر در مـدیریت    آفرینی نقشکاربست هوش تجاري دارند،  هاي قوي و کارآمدي براي زیرساخت
رو در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است که با تاملی بـر هـوش تجـاري در مـدیریت      منابع انسانی نیز قابل تأمل است. از این

 سی قرار گیرد.هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، این پیوستگی و اثرگذاري متقابل مورد بحث و برر منابع انسانی شرکت

 ادبیات موضوع

هاي انسانی و فناوري اطالعات و ارتباطات پرداخته شده است کـه  در این بخش به بررسی مفاهیم و ابعاد هوش تجاري، سرمایه
 تر شدن پژوهش حاضر خواهد شد.هر یک سبب روشن

 هوش تجاري

تجـاري و غیرتجاري(نظـامی و غیرانتفـاعی) در     هوش تجاري یا هوش کسب و کار که قالب عمده تري را ماننده اسـتفاده هـاي  
 توسط یکی از پژوهشگران گروه گارتنر به نام هوارد درسنرجهت توصیف مجموعه اي  1989براي نخستین بار در سال ، بردارد
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   ].6[از مفاهیم و روش ها جهت بهبود تصمیم گیري کسب و کار با استفاده از سیستم هاي پشتیبانی کامپیوتري، مطرح گردید
یک فلسفه مدیریتی و ابـزاري جهـت کمـک بـه سـازمان هـا بـراي         "اولین تعریف علمی هوش تجاري بدین صورت انجام شد: 

ایـن بیـنش را کـه     ].7[کارا در محیط کسـب و کـار. اکرسـون    مدیریت و تصفیه اطالعات کسب و کار با هدف اتخاذ تصمیمات
هـاي   ، داشـبوردها، روش OLAPها، پرس و جوهـاي تحلیلـی،    ولید گزارشهوش تجاري می بایست در ایجاد ابزارهایی مانند ت

 داده کاوي و ابزارهاي برنامه ریزي و مدل سازي توانا باشد را ایجاد نمود که این مفاهیم مورد توجه رساله حاضر نیز بوده است.

هـاي تجـاري از طریـق سیسـتم      هوارددرسنر هوش تجاري را مجموعه اي از مفاهیم و روش ها به منظور توسعه تصمیم گیري
هوش تجاري، فرایند تبدیل داده هاي خام به اطالعات تجاري و مدیریتی کـه بـه   . هاي پشتیبانی مبتنی بر واقعیت معرفی کرد

تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را سریع تر و بهتر گرفته و براساس اطالعات صـحیح عمـل نماینـد.    
ي می توان کاوش، اطالعات، آنالیز و تحلیل آن ها را ساده کـرد و بـه تصـمیم گیرنـدگان در هـر رده یـک       به کمک هوش تجار

سازمان، این اجازه را داد تا در هر کجا و هر زمانی به آسانی به ان اطالعات دسترسی داشته باشند و آن ها را بهتر درك کرده و 
 تحلیل نمایند.

هاي فناوري اطالعات است که از تکنیک ها و برنامه هاي کـاربردي از قبیـل پـردازش    به طور کلی هوش تجاري یکی از شاخه 
) و داده کاوي بهره مـی گیـرد و   DWH)، ونیز پایگاه داده تحلیلی (OLAP)، پردازش تحلیل برخط(OLTPتراکنش بر خط(

ن صـورت اسـت کـه ابتـدا     هدف آن تحلیل و ارتقاي کیفیت عملیات در سازمان است. هوش تجاري به صورت سیستمی به ایـ 
منابع داده جمع آوري می شود، این منابع می تواند داده هاي مربوط به پایگاه هاي مختلـف  داده یـا اطالعـات نـرم افزارهـاي      

داده ها و اطالعات جمع آوري شده در پایگاه داده تحلیلی یا همان انبار داده، بارگذاري مـی شـود. در واقـع    . موجود را در گیرد
ها در پایگاه داده تحلیلی در بخش هاي مجزایی به نام دادگاه قرار می گیرد. در مرحلـه بعـد، ابزارهـا و نـرم افزارهـاي       این داده

هوش تجاري وارد عمل میشوند و روي اطالعات طبقه بندي شده تجزیه و تحلیل انجام مـی دهنـد و در نهایـت، اطالعـات بـه      
این فرایند در شـکل زیـر نیـز    ].8[شود اطالعاتی منتشر میقالب داشبورد  شکل گزارش هاي تحلیلی، چندبعدي و کاربردي در

 کند. نشان داده شده است که به درك بهتر هوش تجاري کمک می
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 ]9[هوش تجاري   – 1یرتصو

 

 سرمایه انسانی

 ابزارهـایی  کمـک  بـه  کـار  کنند و این اري میگذسرمایه خود در ها  انسان که است واقعیت بدین ناظر انسانی يسرمایه مفهوم
گیـرد.   می صورت برد، می باال العمرشمادام درآمد افزایش طریق از را آتی فرد بازده که هاییفعالیت یا کارآموزي آموزش، چون

 فرد توسط دهکسب ش هاي تجربه و هامهارت شده، احراز هايتوانمندي ژنتیک، هايویژگی از تلفیقی انسانی ي سرمایه درواقع،
پیگیـري   2توسـط بکـر   1964مطرح و بعدها در سـال   1به وسیله شولتز 1960تئوري سرمایه انسانی در  .است زندگی طول در

هاي  ها و توانایی کند که با افزایش مهارت هاي فردي، ذاتی یا اکتسابی اشاره می ) سرمایه انسانی به دارایی1964شد. از نظر بکر(
داند که این عوامل سـرمایه   ها و رفتارهاي ذاتی فرد می ) سرمایه انسانی را به عنوان توانایی1998(3نپورت شود. دا فرد ایجاد می

 .]10[دهد انسانی را در محیط کار تشکیل می

سـازمان  گیرنـد.   کـار مـی   هایی است که افراد ایجاد، حفظ و بـه  ) معتقد است سرمایه انسانی دانش و مهارت2006(4آرمسترانگ
هـا و دیگـر صـفات     هـا، توانـایی   هـا، صـالحیت   سرمایه انسانی را به عنوان دانـش، مهـارت  ، قتصادي و توسعه سازمانیهمکاري ا

معتقـد   بعضـی دانشـمندان  در نهایـت،   شـود.  دهنده افراد تعریف کرده که سبب مزایاي فردي، اجتماعی و اقتصادي می تشکیل
هـاي اکتسـابی، ذاتـی، دانـش و      اي از مهـارت  عنـوان مجموعـه   را به هاي جدید رشد اقتصادي، سرمایه انسانی که تئوري هستند

کنند و ایـن   هاي سرمایه انسانی حذف می دارد که اغلب نویسندگان، تعهد را از فهرست ویژگی تجارب افراد است. وي اظهار می

1.Schultz 
2.Becker 
3.Davenport 
4.Armstrong 
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کرد مورد انتظار را از خود نشان تواند عمل ها و تجارب معنا ندارد و فرد بدون تعهد نمی در حالی است که بدون آن دانش، مهارت
هـا، توانـایی هـا و طـرز فکـر       )، سرمایه انسانی را مشتمل بـر دانـش، مهـارت   2004و همکارانش( 5بندي چن در یک طبقه .دهد

هـا، طـرز تفکـر و خالقیـت در کارکنـان متبلـور        کارکنان دانسته و معتقدند که این عوامـل بـه صـورت ترکیبـی از شایسـتگی     
 .]11[شود می

و بـه ارزش   شود اي و شغلی کارکنان و افراد یک سازمان را شامل می هاي حرفه ایه انسانی دانش، خالقیت، تجارب و مهارتسرم
کنـد، اشـاره    اي که توسط کارکنان در فرایند تبدیل دانش و تجربه کاال و خدمات که براي سازمان در آمـدي ایجـاد مـی    افزوده
هـاي   هـا و قابلیـت   پردازد. سرمایه انسـانی بـه صـالحیت    هاي فردي می ا و کیفیت تواناییه سرمایه انسانی به کیفیت انساندارد. 

مضمون اصلی سـرمایه انسـانی ایـن    . ]12[باشد، اشاره دارد گذاري در آموزش ایشان می تولیدي افراد که عمدتاً ناشی از سرمایه
شـود، کـه ایـن     وري افـراد مـی   هاي مولد و بهـره  رفیتگذاري در زمینه نیروي انسانی، منجر به افزایش ظ نکته است که، سرمایه

 .]13[افزاید افزایش نیز به دریافتی اشخاص می

گر دانش ضمنی قرار گرفتـه در ذهـن، افکـار کارکنـان و منبـع اساسـی        ) سرمایه انسانی بیان2004و همکاران( 1به عقیده چن
سرمایه انسانی را اندازه و کیفیت بازار کار و نیز مجموع  )2004و همکاران( 2نوآوري و بازآفرینی یک سازمان است. مک گریگور

هـا و تجـارب    هـا، توانـایی   کنند. سرمایه انسانی تحت عنوان دانـش فـردي، مهـارت   ها تعریف میهاي افراد در سازمان شایستگی
 .]14[موجود در کارکنان یک سازمان براي خلق ارزش و حل کردن مسایل کسب و کار نیز تعریف شده است

این سرمایه به عنوان یک منبع مستمر تجدید و نوآوري براي سازمان محسوب شده که توانـایی درك موضـوعات را داشـته و     .
هـاي  سرمایه انسانی به قابلیت ارزش آفرین بودن دانش، مهارت و توانایی .کند مزیت بیافریندقادر است از تجاربی که کسب می

هاي نهادینه شده در وجود انسان(چه جسـمی و چـه فکـري)     ها و قابلیت ) توانایی1383از نظر انتظاري( .شود کارکنان گفته می
هاي تولیدي افـراد کـه عمـدتاً ناشـی از     ها و قابلیت شود. در تعریفی دیگر، سرمایه انسانی به صالحیتسرمایه انسانی نامیده می

) سرمایه انسانی در بردارنده هر گونه یادگیري آگاهانه 1390از نظر نادري(. باشد، اشاره داردگذاري در آموزش ایشان میسرمایه
 .]15[شود است که منجر به شکوفایی اندیشه و عقل فرد می آفرین ارزش

 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

، به وسیله توسعه بسیار تاثیرگذار کامپیوتر و ارتباطات راه دور مشخص می شود، چراکـه ارتباطـات راه   21سال هاي پایانی قرن
ظهـور فنـاوري هـاي جدیـد، بـه خصـوص         .دور براي پوشش اطالعاتی در نواحی توسعه یافته تبدیل به یک مقوله حیاتی شد

فناوري اطالعات و ارتباطات(فاوا)، جهانی شدن، جریان سریع اطالعات و دانش، رقابت شدید در ابعـاد ملـی و جهـانی، افـزایش     
 .]16[را می توان از ویژگی هاي این عصر دانستپیچیدگی هاي اقتصادي و خیلی از تحوالت دیگر 

فناوري اطالعات و ارتباطات را ابزاري براي ذخیره کردن، پردازش و ارائه الکترونیکـی اطالعـات بـا اسـتفاده از تعـدادي رسـانه       
دم بـه وجـود   کاربرد فناوري هاي جدید اطالعات و ارتباطات، تحوالت شگفت انگیزي در کار و زندگی مر. ]17[تعریف کرده اند

فنـاوري  . آورده است. فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوه هاي زندگی مردم را تغییر داده است
  هاي اطالعاتی و ارتباطی که ترکیبی از نرم افزار، سخت افزار، چندرسانه اي و سیستم هاي ارائه هستند با کاربردهاي وسیع، بر

5.Chen 
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هاي زندگی اجتماعی و کاري ما وارد شده، در حال تاثیرگذاري هستند، آن ها پتانسیل بـالقوه اي بـراي تغییـر     بسیاري از جنبه
 .]18[اکثر فعالیت ها دارند

فنـاوري کـه ارتباطـات و پـردازش انتقـال اطالعـات توسـط        "را به عنوان فناوري اطالعات و ارتباطاتسازمان مشارکت جهانی 
را به این صورت تعریـف   فناوري اطالعات و ارتباطات) 2005تعریف می نماید. برانتز( "ل می کندتجهیزات الکترونیکی را تسهی

میکند: اتصال، که اولین وسیله براي ارتباطات است، شامل تجهیزات ارتباطی شبکه هاي بی سیم یـا ثابـت و تجهیـزات کـاربر     
ه هاي رادیویی، تلویزیونی، رایانه و تلفن که ظرفیـت انتقـال   نهایی است. این تجهیزات، اطالعات مورد نیاز را براي دریافت کنند

اطالعات را دارند، ممکن خواهند ساخت. ارتباطات، که به صورت یـک طرفـه یـا دو طرفـه اسـت، نـوعی از اتصـال و اسـتفاه از         
 .]19[اطالعات را در بر می گیرد

اطالعـات   فناوريتفاوتی بین ابعاد تولیدي و خدماتی از این جهت که  6سازمان همکاري و توسعه اقتصاديدر این میان تعریف 
فناوري اطالعات بخش  1998در سال  جاد کرده جالب توجه است. کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصاديای و ارتباطات
الکترونیکـی بـه   را به عنوان ترکیبی از صنایع تولیدي و خدماتی تعریف کرده اند که داده ها و اطالعات را به صورت  و ارتباطات

بندي استاندارد بین المللی صنعتی سنتی را کـه   یت نشان می دهند. این تعریف طبقهدست می آورند، انتقال می دهند و در نها
فنـاوري اطالعـات و    تولید و خدمات را به دو بخش تقسیم می کرد نقض می کند و فعالیت هـاي تولیـدیو تـوزیعی محصـوالت    

 .]20[یی از اقتصاد یافت شونددر هر جا تواند می ارتباطات

فناوري اطالعات و ارتباطات ،عبارت است از مجموع صنایع تولیدي و خدماتی، که براي نگه داري، انتقـال و نمـایش داده هـا و    
 .]21[شود اطالعات به صورت الکترونیکی استفاده می

متمایز رایانه، اطالعـات و ارتباطـات، حاصـل مـی     ، از تعامل سه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات فناوري اطالعات و ارتباطات
شود. آن چه از تلفیق این سه بخش به دست می آید، اطالع رسانی نامیده می شود که در حوزه هـاي مختلـف مـورد اسـتفاده     

 اتفناوري اطالعـ و تجهیزات ارتباطی تقسیم می شـود.  فناوري اطالعاتاز دو بخش  فناوري اطالعات و ارتباطاتقرار می گیرد.
، موجـب کـاهش نیـاز بـه سـایر      فناوري اطالعـات و ارتباطـات  شامل دو بخش نرم افزار و سخت افزار است. اشاعه و استفاده از 

امکانات فیزیکی در بخش هاي اقتصادي و غیر اقتصادي شده و از این طریق، صرفه هاي مادي و معنوي فراوانـی را سـبب مـی    
هاسـت، لـذا اثـرات آن  بـه      در هر بخش، داراي اثر اشاعه یا سرریز بر سایر بخـش  طاتفناوري اطالعات و ارتباشود، استفاده از 

 .]22[صورت فزاینده در اقتصاد یک کشور و در نهایت در اقتصاد جهانی نمایان می شود

فنـاوري   کند: کارکنان اطالعاتی، فقط کسانی نیستند که بـا ماشـین هـا و    طالعاتی را به صورت زیر تعریف میپورات، کارکنان ا
 .]23[هاي اطالعاتی کار می کنند، بلکه همه کسانی اند که در امر تولید، توزیع، هماهنگی و پردازش دانش فعالیت دارند

نیازمند مهارت هاي متنوعی است تا بتواند از عهده وظایف خود بـر آیـد، ایـن مهـارت هـا       فناوري اطالعاتبنابراین، نیروي کار 
فناوري اطالعات و ارتباطات، دانش صنعتی و تجاري( هـم چنـین تشـخیص هزینـه هـاي پـروژه،        عبارتند از دانش فنی درباره

زمانبندي و بودجه، آشنایی با اطالعات صنعتی، برنامه هاي پشتیبانی از تولید) و مهارت هاي ارتباطی و سـازمان دهی(مهـارت   
 .]24[ هاي الزم براي کار گروهی، سازمان دهی)
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 روش تحقیق

فراترکیب انجام شده است. فراترکیـب یـک روش تحقیـق کیفـی اسـت کـه ترکیبـی         با رویکرد کیفی و با روش پژوهش حاضر
هاي منـابع مـورد اسـتفاده اسـت.      اي که نتیجه ترکیب، بیش از مجموع یافته نماید به گونه هاي کیفی ارائه می تفسیري از یافته

منظـور   هاي کیفـی و بـه   باال براي ایجاد دسترسی بیشتر به یافتهسازي و تعمیم در سطح  هدف فراترکیب توسعه تئوري، خالصه
). در این پژوهش نیز از مراحل مطروحـه از جانـب ایشـان اسـتفاده شـده      2007هاست (ساندلوسکی و باروسو،  کاربرد عملی آن

اطالعـات، تجزیـه و   هـاي مناسـب، اسـتخراج     مند ادبیات، جستجو و انتخاب موارد و نمونـه  م است که عبارتند از جستجوي نظا
 ها. هاي کیفی و ارائه یافته تحلیل و ترکیب یافته

 

 ها و نتایج یافته

هاي فناوري اطالعـات و ارتباطـات    ر این پژوهش ضمن بررسی ادبیات نظري و پیشینه تجربی موجود بر تجارب زیسته شرکتد
هـاي   هـا، یافتـه   پیشرو جهان از جمله اس.آ.پی، موسسه اس.آ.اس، اوارکل، آي.بی. ام و گوگل تمرکز شده است و بـا تحلیـل آن  

 پژوهش صورت بندي گردید است.

 

 ل کیفی هوش تجاري در موسسه اس.آ.پیاول: تحلی کیس

بخـش کلیـدي بـه کاربسـت هـوش تجـاري و فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات           پنجاین شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات در 
 پردازد که به صورت کیفی به دسته هاي زیر تقسیم شده است. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

9 
 

 پیتحلیل کیفی موارد کاربست هوش تجاري در شرکت اس.آ. – 1جدول

 ها (موارد کاربست هوش تجاري) مقوله مفاهیم

 هاي تجاري با اهداف سازمانی اطمینان از تطابق فعالیت

 هماهنگی و مدیریت استراتژیک
 یابی به اهداف مشترك هاي کاري براي دست کمک به تیم

 گرایی بین کارکنان صرف نظر از محل کار هم
 سویی کارکنان و شرکت ام اسناد منابع انسانی و تجاري در همادغ

 تسهیل مدیریت مبتنی بر هدف کارکنان در جهت استراتژي سازمان
 تجزیه و تحلیل مهارت کارکنان

 ارزیابی و تحلیل مدیریت استعداد

 تجزیه و تحلیل مدارك و مستندات کارکنان
 ارزیابی کارایی پردازش استخدام

 هاي یادگیري استعدادها بررسی اثربخشی برنامه
 ها هاي جانشینی استعدادها و وضعیت عملکرد آن ارزیابی برنامه

 ارزیابی مداوم تداوم عملکرد استعدادها
 نظارت بر پیشرفت هماهنگ استعدادها و شرکت

 تجزیه و تحلیل جبران خدمات استعدادها
 ارزیابی و تحلیل پردازش هاي اصلی منابع انسانی

 ارزیابی و تحلیل فرایندهاي کاري
 منابع انسانی

 ارزیابی و تحلیل سیستم حقوق و دستمزد
 ارزیابی و تحلیل سیستم مدیریت کارکنان

 ارزیابی و تحلیل مدیریت زمان و مزایاي کارکنان
 تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی
 هاي شغل و موقعیت تجزیه و تحلیل روابط و ویژگی

 انسانیگیري و تعیین استانداردهاي منابع  اندازه
الگوبرداري و بنچمارکینگ منابع 

 انسانی
 گیري شده در الگوبرداري با معیارهاي خارجی هاي اندازه مقایسه مقیاس
 گیري شده عملیات داخلی با معیارهاي خارجی هاي اندازه مقایسه مقیاس

 نونیکدرك وضعیت تمایالت منابع انسانی 

 برنامه ریزي منابع انسانی

 زهاي آیندهریزي نیا برنامه
 هاي جمعیت شناختی نیروي کار بررسی ویژگی

طراحی شده براي تجزیه و تحلیل کارایی استفاده از گزارشات هوشمند 
 کارکنان

 بررسی گردش مالی و ترکیب منابع انسانی
 ریزي حسابداري، بودجه و فرایندهاي منابع انسانی برنامه

 
 

 وسسه اس.آ.اسکیس دوم: تحلیل کیفی هوش تجاري در م
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شناسایی علـل درخواسـت بازنشسـتگی     شناسایی بهترین کارکنان، چون ابعادي هماین شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات در 
شناسایی مشاغل با ریسک باال و شناسایی پنجاه درصد کارکنـان بـا احتمـال تـرك خـدمت از هـوش تجـاري بهـره         داوطلبانه، 

 گیرد. می

 

 کاربست هوش تجاري در شرکت اس.آ.اس تحلیل کیفی موارد –2جدول

 ها (موارد کاربست هوش تجاري) مقوله مفاهیم

 شناسایی استانداردهاي عملکرد باال

 شناسایی ریسک عملکردها شناسایی بهترین کارکنان

 تعیین دالیل برتري عملکرد

 هاي بازنشستگی بررسی مدل

شناسایی علل درخواست بازنشستگی 
 داوطلبانه

 لل بازنشستگیبررسی ع

 تحلیل علل توسط گزارش شخصی

 تشخیص نواقص و فشارهاي کاري

 بررسی تمایل به بازنشستگی و پیش بینی وضعیت آینده

 شناسایی و بررسی مشاغل پر خطر

 شناسایی مشاغل با ریسک باال
 شناسایی و بررسی کارکنان و کسانی که در دسته پرخطر شغلی هستند

 یتیریزي حما برنامه

 پیگیري حمایت هاي پیشتیبانی و انسانی

 شناسایی افراد متمایل به ترك خدمت

شناسایی پنجاه درصد کارکنان با 
 احتمال ترك خدمت

 شناسایی علل تمایل به ترك خدمت

 ریزي بهبود جلوگیري از ترك خدمت برنامه

 هاي داوطلبانه نگري در ترك خدمت آینده
 
 

  شرکت اوراکلهوش تجاري در  : تحلیل کیفیسومکیس 

بینش منابع انسانی، توسعه هدفمند منابع انسانی، جبران خـدمات،   چون  این شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات در ابعادي هم
 ریزي منابع انسانی، الگوبرداري منابع انسانی و سایر اقدامات اشاره شده است. ، برنامهدرك عملکرد منابع انسانی
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 ل کیفی موارد کاربست هوش تجاري در شرکت اوراکلتحلی –3جدول

 مفاهیم
ها (موارد کاربست هوش  مقوله

 تجاري)

 بررسی وضعیت جمعیت شناختی کارکنان

 بینش منابع انسانی
 داشتارکنان با توجه به استخدام و نگهبررسی وضعیت و گرایش ک

 تجزیه و تحلیل کارایی کل چرخه عمر استخدام
 ز گردش کارکنان و هدایت درست آناندرك و جلوگیري ا

 بدترین افراد بدست آوردن دیدگاهی روشن از بهترین و

 توسعه هدف مند منابع انسانی

 توسعه استعدادهاي داخلی
 افزایش تقاضاي یادگیري براساس شغل

 هاي آموزش افزایش تقاضاي یادگیري بر اساس روش
 مانیافزایش تقاضاي یادگیري براساس مسائل ساز

 درك تاثیر جبران خدمات بر عملکرد

 جبران خدمات
 اطمینان از جبران خدمات عادالنه

 جبران خدمت سازگار با نقش
 ها ن خدمت متغیر با اهداف و مسوولیتجبرا

 ارزیابی عملکرد منابع انسانی

 درك عملکرد منابع انسانی
 وري کارکنان  ارزیابی بهره
 کارمند در برگشت سرمایه  مد و سهم هرارزیابی درآ

 ارزیابی و سهم سرمایه انسانی در درآمد
 نان با هدف استخدامکنظارت دموگرافیک کار

 برنامه ریزي منابع انسانی
 نظارت و بررسی کارکنان با هدف بررسی چرخش شغلی

 تجزیه و تحلیل کارایی کل چرخه عمر کارکنان
 یدرك از نقش منابع انسانی در گردش مال

 پشتیانی از متخصصان منابع انسانی

شبیه سازي و برنامه ریزي هزینه 
 منابع انسانی

 سازي انی به ویژه مدیران از طریق شبیهتوانمندسازي منابع انس
 توسعه استراتژي هاي موثر منابع انسانی

 هاي مربوط به نیروي کار اي از داده دسترسی به طیف گسترده
 سازي سناریوهاي شبیه

 نظارت مستمر بر عملکرد واقعی
 هاي منابع انسانی نظارت مستمر بر برنامه

 ها و استانداردهاي منابع انسانی داخلی و خارجی ارزیابی شاخص
 مقایسه وضعیت شرکت با استانداردهاي خارجی الگوبرداري منابع انسانی

 مقایسه وضعیت شرکت با استانداردهاي داخلی
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 گمدیریت بنچمارکین
 هاي منابع انسانی یري و تجزیه و تحلیل پردازشگ اندازه

ارزیابی و تحلیل فرایندهاي منابع 
 انسانی

 ارزیابی و تحلیل حقوق و دستمزد پرسنل
 مدیریت کارکنان

 مدیریت زمان
 تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی

 هاي شغلی هاي شغل و موقعیت تجزیه و تحلیل ویژگی
 

 ل کیفی هوش تجاري در شرکت آي.بی.ام  تحلی: چهارم کیس

جانشین پروري، آموزش و توسعه، جبران خـدمات و کـارگزینی از   چون   این شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات در ابعادي هم
 هوش تجاري بهره گرفته است.

 

 تحلیل کیفی موارد کاربست هوش تجاري در شرکت آي.بی.ام –4جدول

 مفاهیم
اربست هوش ها (موارد ک مقوله

 تجاري)

 پروري شناسایی شکاف هاي کلیدي توسعه استعداد و جانشین
 پروري بررسی عملکرد پایدار فرایند جانشین جانشین پروري

 پروري و عملکرد پایدار مقایسه شکاف هاي عملکرد جانشین
 نیازسنجی آموزشی

 آموزش و توسعه
 هاي توسعه شناسایی استراتژي
 ها آموزش شناسایی موثرترین

 بررسی ارتباط بین آموزش و توسعه با عملکرد
 دهی یافتن موثرترین شیوه پاداش

 ارتباط جبران خدمات و حفظ انگیزهبررسی و برقراري  جبران خدمات
 انگیزگی ناشی از جبران خدمات شناسایی مسائل بی

 ها بررسی کارکردهاي مشاغل، موقعیت ها و نقش
 کارگزینی

 یت مشاغل در ارتباط با منافع کسب و کاربررسی ظرف
 

 ل کیفی هوش تجاري در شرکت گوگل: تحلیپنجم کیس

گیـري   ماشین استعداد خـودتکرار شـونده، اسـتخدام برتـر، تصـمیم     چون  این شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات در ابعادي هم
 عات و ارتباطات استفاده شده است.محور و شفافیت در فرهنگ کاري از هوش تجاري و بستر فناوري اطال داده
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 تحلیل کیفی موارد کاربست هوش تجاري در شرکت گوگل –5جدول

 مفاهیم
ها (موارد کاربست هوش  مقوله

 تجاري)

 گوگل در استعدادیابیشعار  "در جستجوي بهترین"

 ماشین استعداد خودتکرار شونده

نیک براي جذب انجام کارهاي منحصر به فرد و بزرگ از طریق بستر الکترو
 استعدادها

بهتر از  استعدادگزینیایجاد یک بخش استخدامی براي هر شغل با شعار، 
 خود

 هاي الکترونیکی استخدام استعدادها از طریق پانل بررسی مداوم روند
ها در یک  ایجاد یک نگاه جامع از طریق کنار هم گذاشتن تمامی داده

 داشبورد واحد
 شناسایی جهانی

 برتر (جذب جهانی) اماستخد

 تعریف استانداردهاي صریح و سطح باال و در دسترس
 اي و جهانی هاي چندمرحله مصاحبه

 بارگیري اطالعات از طریق جستجوگر گوگل در مورد متقاضیان
 تاکید بر افراد صدك نودم از طریق محاسبات

 نیتعریف استخدام برتر یا استثنایی از طریق سیستم یکپارچه جها
 استفاده از اطالعات براي شناسایی رموز موفقیت

 تصمیم گیري داده محور

 المللی ها از سراسر جهان و کارکنان بین آوري برخط مداوم داده جمع
 ها عدم اعتماد به احساس ها و استناد و تاکید بر داده

 گیري بر محور اطالعات کاهش قدرت مدیریتی و توزیع تصمیم
 هاي مختلف اي مختلف داده در بخشه ایجاد پانل

 مشخص کردن استانداردهاي فرهنگی و توسعه آن در سطح جهانی

 شفافیت در فرهنگ کاري

 هاي فرهنگی با امکانات مبتنی بر وب مراقبت از ارزش
 ها ها و دسترسی در فرهنگ سازمانی از طریق پایگاهشفافیت 

 هاي کلیدي زشتصریح کدهاي فرهنگی و اخالقی و شناسایی ار
 ها و تمایالت فرهنگی جدید در شرکت  فتن تفاوتیا

 ایجاد بستري روشن و در دسترس از فرهنگ شرکت
 
 
 

 جمع بندي
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هاي فناوري اطالعات و ارتباطـات و   هاي انسانی شرکت پژوهش حاضر با هدف تأملی بر هوش تجاري در مدیریت سرمایه
نتایج پژوهش حاضـر نشـان از کاربسـت گسـترده فنـاوري اطالعـات و        شده است.با تاکید بر تجارب زیسته گوگل انجام 

گ داشته است که ایـن بسـتر   هاي بزر ارتباطات و شکلی ویژه از آن به نام هوش تجاري در اقدامات منابع انسانی شرکت
 طـات وجـود دارد.  هاي فنـاوري اطالعـات و ارتبا   ارتباطات به شکل بیشتري در شرکت هاي فناوري اطالعات و در شرکت

هـا   و سـایر پـژوهش   ]22[،]10[،]8[،]5[،]4[،]3[مختلفی از جملـه  ها و مبانی  ضرورت و نتایج پژوهش حاضر در پژوهش
 مورد تاکید قرار گرفته است.

کـه   هاي فناوري اطالعات و ارتباطات از دو جهت بستر مناسبی براي بـه کـارگیري هـوش تجـاري هسـتند. ابتـدا ایـن        شرکت
هـا در فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      هـایی قـرار دارد، ثانیـا کارکنـان دانشـگر آن      هاي الزم در اختیار چنین شرکت زیرساخت

رکنان چنین تخصصـی داشـته باشـند    متخصص هستند و از این جهت نیز مزیت رقابتی آنان محسوب می شود. هنگامی که کا
قش موثري داشته باشند بلکه هنگامی که به عنوان پرسنل مشـغول بـه   اندازي و استمرار هوش تجاري ن توانند نه تنها در راه می

شوند که هـوش تجـاري بـه شـکلی      آمد و موثر عمل می کنند و سبب میگویی به نظام مدیریت منابع انسانی هستند، کار پاسخ
هـاي فنـاوري    بـه توانمنـدي  اند، کارکنـان مجهـز    نیز تاکید نموده ]23[و  ]23[قابل اعتماد و قابل اتکا کار کند همان طور که 

 اندازي فناوري دارند. ارتباطات نقش مهمی در اجرا و راهاطالعات و 
هاي بزرگی مانند اوراکل، آي.بی.ام و گوگل نیز موید ادغام و درهم آمیختگی هـوش تجـاري و منـابع انسـانی از      تجارب شرکت

تحلیل کیفی کاربست هوش تجاري در منابع انسـانی  هاي حاصل از  لوژیک و تخصصی است. براساس یافتهطریق بسترهاي تکنو
هاي فناوري اطالعـات و ارتباطـات مـورد     تعریف جایگاه هوش تجاري در شرکت توان پیشنهادهاي زیر را براي ها می این شرکت

 مداقه قرار داد:
دهـد در   یمـ هاي وسیعی که هـوش تجـاري از شـرکت و کارکنـان بـه دسـت        ریزي منابع انسانی از طریق داده برنامه •

محـور بـوده و اتکـا بـه آن از اعتمـاد و اعتبـار بـاالیی         ریزي داده شود. این برنامه هاي فناوري کشور توصیه می شرکت
 برخوردار خواهد بود

پروري، آمـوزش و توسـعه و الگـوبرداري نیـز بـا       از جمله مدیریت استعداد، جانشین هاي توسعه منابع انسانی، سیستم •
 تـر قابـل طراحـی، اجـرا و ارزیـابی هسـتند و       تر، مبتنی بر اسناد و مدارك عینی تایج دقیقکاربست هوش تجاري از ن

 دهد. هاي هوش تجاري رخ می تمامی این امکانات به مدد سیستم
یابی فرایندهاي منابع انسانی از قبل از ورود تا بعد از خروج و به عبارتی قبل از استخدام تـا بعـد از    شناسایی و عارضه •

بتـوان   کند کـه  سازي و ارزیابی هستند و هوش تجاري این امکان را فراهم می قابل تحلیل، طراحی، پیاده بازنشستگی
 این امر را محقق ساخت. یبه صورت قابل استناد، متوالی و دقیق

ایجاد نظام معنـایی جدیـدي در   از جمله گوگل، هاي فناوري اطالعات و ارتباطات  از جمله دستاوردهاي نوین شرکت  •
محـور و فرهنـگ    گیـري داده  یات منابع انسانی از جمله ماشین استعداد خودتکرار شونده، استخدام برتـر، تصـمیم  ادب

تواند به عنوان راهبردهایی نوین در مدیریت منابع انسـانی مـورد اسـتفاده قـرار      میکاري مبتنی بر شفافیت است که 
 گیرد.

 

 منابع

[1] Longo, M. & Mura, M (2007). A Multidimensional Measure of Employees’ Intangibles: a 
Managerial Implementation of the Tool. Management Research News, 30(8), 548-569. 



                                                                                                        

15 
 

[2] Kulvisaechana. A. (2006).Human Capital development in the international organization: 
rhetoric and reality. Journal of European Industrial Training, 30(9), 212-227. 

[3] Voermans M. & Veldhoven M. (2007). Van. Attitude towards E-HRM: an empirical 
study at Philips, Personnel Review, 36(6):887-902. 

[4] Strohmeier Stefan, Research in e-HRM: Review and implications, Human Resource 
Management Review, 19-37. 

[5] Panayotopoulou Leda, Vakola Maria and Galanaki Eleanna. E-HR adoption and the role 
of 

HRM: evidence from Greece. Personnel Review, 36(2): 277-294. 
[6] BI's Father (Howard-Dresner) (2015). Online: http:// searchbusinessanalytics. techtarget. 

com/ news/1507321/BIsfounding- father-speaks-QA-with-Howard-Dresner. 
[7] Eckerson, W. W. (2010). Performance dashboards: measuring, monitoring, and 

managing your business. John Wiley. 
[8] Lesca H. (1994). Veillestraté gique pour le management straté giqueé tat de la question et 

axes de recherché . In Economies etSocietés, série science de gestion, 5(20), 15.  

[9] Jahar Babu, K. V. S. N. (2012). Business intelligence: concepts, components, techniques 
and benefits. Available at: http ://ssrn .com / abstract=2150581. 

[10] Davenport, H.W., De Long, B. C. (1998). Successful knowledge management project. 
Sloon Management Review, 39 (2), 203-218. 

[11] Carrillo, J. (2003).A note on Knowledge-based Development. Center for Knowledge 
Systems, Technologic de Monterrey, 1,1-5. 

 
 انتشارات جهاد دانشگاهی. . اصفهان:اقتصاد آموزش و پرورش). 1386عمادزاده، مصطفی ( ]12[
نامـه   نامـه پـژوهش   فصـل ). اقتصاد دانایی به عنوان الگوي جدید توسعه و ارزیـابی اقتصـاد دانـایی در ایـران.     1384نادري، ابوالقاسم( ]13[

 .1-28)، 35، (بازرگانی
 
[14] Norma, A. J. (2005). The Relationship between Intellectual Capital and New Venture 

Performance: An Empirical Investigation of the Moderating Role of Environment. 
Unpublished Doctoral Dissertation, Texas State University Press. 

 

 . دانشگاه تهران.ها ی مدلی براي سنجش سرمایۀ انسانی در سازمانطراح). 1390نادري، ابوالقاسم( ]15[
 

[16] Alee, V. (2002). The future of knowledge: increasing prospertity through value 
networks, New York: Elsevier Science and Technology. 

 
 92، شمارهرشد و تکنولوژيدا. ). مدارس امروز، دانش فر1382آمار، فریال؛ طیبی، اکرم(  ]17[
 

[18] Otiene, O.J. (2008). A framework for evaluating ICT use in teacher education, a case 
study of the primary teacher traning colleges in kenya. 

[19] Barrantes, R. (2005). Analysis of ICT demand, what is digital poverty and ow to 
measure it? Digital Poverty, 2: 29-53. 

، 9، تصـاد  و تجـارت نـوین   اق). نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در کاهش فقر. 1386عباس زاده، نصرت؛ الهی، سعید(  ]20[
 .112-142ص



                                                                                                        

16 
 

التحصـیالن.  نقش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در اشـتغال زایـی فـارغ       ). 1382سرداري، احمد؛ محمودزاده، محمود(  ]21[
 . جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تربیت مدرس.همایش اشتغال و آموزش عالی

). بررسـی تـاثیر فنـاوري اطالعـات و     1385عمادزاده، مصطفی؛ شـهنازي، روح اهللا؛ بـابکی، روح اهللا؛ محمـدزاده، عبـاس(     ]22[
 197-222، ص 75). تحقیقات اقتصادي،panel dataارتباطات بر اشتغال(مطالعه موردي با رهیافت 

). نظـام آمـوزش عـالی و اشـتغال(چالش هـا، رویکردهـا و دیـدگاه هـا).         1384خداداد حسینی، حمید؛ بهاري فر، علـی(   ]23[
 دبیرخانه دائمی همایش اشتغال و آموزش عالی. جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تربیت مدرس.

سـعه نیـروي کـار متخصـص در عرصـه فنـاوري اطالعـات.        ). آموزش عالی و تو1382منتظر، غالمعلی؛ فتحیان، محمد(  ]24[
 همایش اشتغال و آموزش عالی. جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تربیت مدرس.

 


