
 :اطالعات در توسعه منابع انسانی نقش تكنولوژی

 مبسضٌبع ػلَم استجبطبت: حسیي طبلجی

غَست یل فشآیٌذ   دس تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی، ّوَاسُ ثبیستی ظشفیتْبی جذیذ اًسبًی سا ضٌبخت، تب تَسؼِ قبثلیتْب ٍ میفیتْبی اًسبًی ثِ

گیشی اص تنٌَلَطی اطالػبت است، چَى دس فشآیٌذ تنٌَلَطی اطالػبت دائوبً اطالػبت  تحقق ایي اهش دس گشٍ ثْشُ. جبم ضَدیدائوی ا

تَلیذ، پشداصش، تَصیغ ٍ هذیشیت هیطَد، ثٌبثشایي، تنٌَلَطی اطالػبت صهبًی حالل هطنالت خَاّذ ثَد مِ دس خذهت تَسؼِ ٍ 

ثشایي اسبع دس ایي هقبلِ سؼی ثش آى است . ٍسی هٌجش گشدد پشٍسش اًسبًْب قشاس گشفتِ ٍ قبثلیتْبی اًسبًی ثبّن تلفیق ٍ ثِ تَسؼِ ٍ ثْشُ

  .ثِ ًقص تنٌَلَطی اطالػبت دس اثؼبد هختلف تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی پشداختِ ضَدتب 

 :مفهوم تكنولوژی اطالعات

ای اص الگَّب ثبضذ یل ًظبم فنشی ٍ فشٌّگی است ٍ هیتَاى آى  افضاسی ٍ هجوَػِ تنٌَلَطی اطالػبت قجل اص ایٌنِ یل سیستن سخت

 .سا فشٌّگ تَلیذ اطالػبت ًبهیذ

. هْن است تفنش اطالػبت گشا است IT ثٌبثشایي، آًچِ دس . ًوی تَاًذ دٍام داضتِ ثبضذ IT ثذٍى ایجبد فشٌّگ تَلیذ اطالػبت، ًظبم

گیشد ٍ مبهپیَتش ٍ سَپشمبهپیَتشّب ٍ سین ٍ  ای اص فنشّبی هفیذ تَلیذ ضذُ ضنل هی تنٌَلَطی اطالػبت اص اتػبل ٍ تشمیت هجوَػِ

 .دس تنٌَلَطی اطالػبت، فنش اًسبًْبی خشدهٌذ است مِ تَلیذ اطالػبت هینٌذ. اص ایي قجیل ًیست مبثل ٍ اثضاسّبیی

 تنٌَلَطی اطالػبت ثب ختبس سب،آٍسی اطالػبت ٍ استفبدُ اص آى دس جبهؼِ  یؼٌی سٍضْبی تَلیذ ٍ جوغ (IT) تنٌَلَطی اطالػبت

د دستشسی ثِ اطالػبت اص ّشجب ٍ تَسط ّش ضخع ثِ ٍشهی ّبی مبهپیَتشی ثبػث  مشدى، اسصاى مشدى ٍ مبسثشی سبدُ ثشًبهِ مَچل

.  ساحتی غَست گیشد

پبیگبّْبی اطالػبتی ثشگشفتِ اص هفَْم تنٌَلَطی اطالػبت فشآیٌذّبی پیچیذُ دسٍى سبصهبًی سا تسْیل مشدُ ٍ ثباتػبل سبصهبًْب ثِ 

طَس ملی دس  ثِ.  ٍ دیذگبّْبی هیبى هذت هذیشاى ثِ دیذگبّْبی ثلٌذهذت ثذل ضذُ استًذّبی سبصهبًی سا ثٌب ًْبدُ ا ّوذیگش، ضجنِ

 .ّبی صیش ٍجَد داسد هفَْم تنٌَلَطی اطالػبت هَلفِ

 - حسبسیت اطالػبتی- تحلیلگشی- خالغِ سبصی اطالػبت-آٍسی اطالػبت  جوغ- اطالػبت گشایی-فشٌّگ تَلیذ اطالػبت

  . اًتقبل اطالػبت ٍسبصی  رخیشُ-سبصی  سٍش- پظٍّطگشی-سبصی  ینپبسچِ-سبصی  ثْیٌِ-ای  تفنش ضجنِ-پشداصضگشی

 

 :مفهوم توسعه منابع انسانی

ّبیی هجْض ضًَذ مِ ّیچگًَِ هطنلی ثب سبصهبى ًذاضتِ ثبضٌذ  دس هفَْم جذیذ تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی، اًسبًْبی سبصهبًی ثبیستی ثِ میفیت

ٍ ثب دلسَصی ٍ تؼْذ ٍ ثیٌطی ػلوی، توبم تَاًوٌذیْب، اًشطی،تخػع ٍ فنش خَد سا دس ساستبی تحقق هبهَسیتْبی سبصهبًی قشاس دٌّذ ٍ 



 :ّبی صیش است طَس ملی تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی داسای هَلفِ ثِ. دائوبً ثشای سبصهبى اسصضْبی فنشی ٍ میفی جذیذی تَلیذ مٌٌذ

  .ایجبد آگبّی ػلوی ٍ استقبی داًص مبسمٌبى -1

 .تَلیذ سفتبسّبی ػلوی ٍ هتؼبدل دس مبسمٌبى - 2

 .ایجبد اسصش افضٍدُ ثؼٌَاى میفیت دس مبسمٌبى - 3 

 .استقبی قبثلیتْبی مبسمٌبى - 4 

 .تَسؼِ هْبستْبی اًجبم مبس - 5 

 . ثِ سٍصمشدى اطالػبت مبسمٌبى– 6 

 .تَاًبیی حل هسبئل ثِ ضنل ػلوی- 7 

 .دسست اًجبم دادى مبساغَل  - 8 

 .گیشی ػقالیی تػوین - 9 

 .دس مبسمٌبىحشفِ ای سضذ ضخػیت مول ثِ  - 10 

 .تَاًبیی تشمیت اطالػبت ٍسبختي هجوَػِ ّبی جذیذ - 11

 ٍجَد اطالػبت مبسثشدی ٍ جذیذ است مِ دس یل  داًست ، هحَس تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی ساتنٌَلَطی اطالػبتثِ ػجبستی هی تَاى ، 

 .ًبم تنٌَلَطی اطالػبت هیتَاًذ ثِ ایجبد ٍ تَسؼِ تَاًوٌذیْبی جذیذ دس هٌبثغ اًسبًی مول مٌذ فشآیٌذ هٌطقی ثِ

 .طَس ملی تنٌَلَطی اطالػبت دس اثؼبد صیش ثِ تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی هٌجش هیطَد ثِ

: ای توسعه حرفه

ّبی ػولیبتی اًسبى تَسؼِ یبفتِ مِ ثِ اضتغبل مول هی مٌذ ٍ یب فشآیٌذ اضتغبل سا تسْیل هی سبصد، داضتي هْبستْبیی   ینی اص ًطبًِ

صهبًی مِ ظشفیتْبی هْبستی آهبدُ تَسؼِ ثبضذ ٍلی هحتَای هتٌبست ثب آى فشاّن ًطَد، . ّبی سضذ ٍ تَسؼِ داضتِ ثبضذ است مِ صهیٌِ

 ظشفیتْبی خبلی ٍ مٌِْ ضذُ سا جبًی ، اطالػبت،دس ایي صهبى. هْبستْب ثؼذ اص هذتی مٌِْ ضذُ ٍ ًیبص سبصهبى ٍ فشد سا ثشآٍسدُ ًوینٌذ

سسبًذ ٍ ایي ثِ خبطش ایي است مِ اطالػبت جذیذ تَقؼبت جذیذی سا دس افشاد  ثخطذ ٍ ثِ تَسؼِ هْبستی مبسمٌبى مول هی دٍثبسُ هی

طَس  ثِ. ّبی جذیذ هْبستی ٍ مبسی ایجبد هی ضَد  تجذیل ثِ سٍش مبس ٍ هْبست هیگشدد ٍ ججِْ،سبصهبى ایجبد ٍ ثؼذ اص هذتی اطالػبت

 .ٍسی تسْیل هی یبثذ ملی تنٌَلَطی اطالػبت، دس اثؼبد صیش ثِ تَسؼِ هْبستی مبسمٌبى مول هی مٌذ ٍ اضتغبل ٍ ثْشُ



 هْبستْبی مٌِْ سا ثبصسبصی هی مٌذ؛- الف 

 ظشفیتْبی خبلی قجلی سا تنویل هی سبصد؛- ة

هْبستْبی جذیذ ثِ ٍجَد هی آٍسد؛ - ج 

ثیي هْبست مبسمٌبى پیًَذ ایجبد هی مٌذ؛ - د 

 .آهَصی فشآیٌذی هیطَد  هْبست–ُ 

 

تنٌَلَطی . دًجبل خَد هْبست پیطشفتِ ایجبد هینٌذ اسصش هْبستْب ثب سضذ تنٌَلَطی افضایص یبفتِ است ٍ تنٌَلَطی اطالػبت پیطشفتِ ثِ

ّبیی ًظیش هْبست ثشقشاسی استجبط مالهی، هْبست استجبط  تنٌَلَطی اطالػبت صهیٌِ. اطالػبت داهٌِ هْبستی اًسبى سا تَسؼِ هی دّذ

 .سبصی ٍ هْبست استفبدُ اص اطالػبت سا دس مبسمٌبى ایجبد ٍ تقَیت هی مٌذ متجی، هْبست استجبط ًوبیطی، هْبست قبًغ

 :تقویت مهارت ادراكی  

اص جولِ ًطبًِ ّبی اًسبى تَسؼِ یبفتِ، داضتي هْبست ادسامی است؛ هْبست ادسامی تَاًبیی دسك ایي ًنتِ است مِ مبسمشدّبی 

هْبست ادسامی .  الضاهبً ثخطْبی دیگش سا تحت تبثیش قشاس هی دّذ،گًَبگَى سبصهبى ثب ینذیگش ٍاثستِ است ٍ تغییش دس ّشیل اص ثخطْب

چیضی ًیست مِ ثتَاى ثب یل دٍسُ آهَصش ًظشی آى سا ایجبد مشد ثلنِ فنش مبسمٌبى ثبیذ تغییش مٌذ ٍ دس ٍاقغ اًذیطِ ادسامی تجذیل ثِ 

. مٌص ادسامی ضَد

  صیشثٌبی هْبست ادسامی تفنش سیستوی است ٍ اص طشیق تنٌَلَطی اطالػبت هی تَاى هْبست ادسامی سا ایجبد ٍ پشٍسش داد ٍ ایي ثِ

 هْبست ادسامی ٍ سیستوی فنشمشدى ٍ ػول مشدى سا ثِ افشاد ،خبطش ایي است مِ تنٌَلَطی اطالػبت یل سیستن است مِ دس ػول

.  یبد هی دّذ

 ضشٍع فشآیٌذ ٍ ػولنشد سیستن اطالػبتی سا دس یل هجوَػِ قشاس دادُ ،سیستن تنٌَلَطی اطالػبت دس ػول هَجت هی ضَد مِ اًسبًْب

گشدد ضشٍع فشآیٌذ ٍ ًتیجِ مبسّب سا ثِ ّن پیًَذ  ٍ دسك مٌٌذ ٍ ثِ هْبست ٍ تَاًوٌذی ادسامی هجْض ضًَذ مِ ایي هْبست هَجت هی

 :ثِ طَس ملی تنٌَلَطی اطالػبت دس اثؼبد صیش ثِ تقَیت هْبست ادسامی مول هینٌذ. دٌّذ

 .قذست ضٌبخت فشد ثِ لحبظ آگبّی اص ػٌبغش سیستن اطالػبتی تقَیت هیگشدد -1

 .قذست دسك سٍاثط ثیي اطالػبت ٍ هَلفِ ّب تقَیت هی ضَد -2

 .تػَیش ملی ٍ جوغ ثٌذی ملی اص اطالػبت ثِ دست هیآیذ -3



 .ّب، فشد ثِ تفنش هٌطقی هجْض هیطَد ثِ لحبظ دسك سٍاثط هٌطقی ثیي دادُ- 4

 .قذست پیطجیٌی ثبال هی سٍد - 5

 :تقویت مهارت تصمیم گیری

گیشی فشاّن  گیشی فشآیٌذی است مِ دس آى ًقص اغلی سا اطالػبت ثبصی هی مٌذ، یؼٌی اٍل ثبیستی اطالػبت هَسدًیبص تػوین تػوین

تنٌَلَطی اطالػبت هَجت هی ضَد مِ افشاد سبصهبى اص ثیي اطالػبت تَلیذضذُ . گیشی مشد ضَد تب ثتَاى اطالػبت سا تشمیت ٍ تػوین

گیشی، مبسمٌبى ًحَُ استفبدُ اص  دس فشآیٌذ تػوین. اطالػبت هشثَط ثِ تػوین هَسد ًیبص سا اًتخبة ٍ پشداصش ٍ هَسد استفبدُ قشاس دٌّذ

ای   مِ ایي مبس حشفًِذميًوی گیشی   تػوینغیشتخػػیاطالػبت ثب  گضّشافشاد هْبست یبفتِ  ٍ حشفِ ای . اطالػبت سا یبد هی گیشًذ

ّویي . مٌـذ ثلنِ آدهی سا ثِ ٍسطِ گوشاّی هی مطبًذ تنیِ ثِ ػقبیذ افشاد ًبٍاسد ٍ غیشهتخػع ًِ تٌْب دسدی سا دٍا ًوی. ًیست

.  گیشی ثِ خطب سٍد هطَست ٍ مست اطالػبت اص افشاد غیشهتخػع سجت هیگشدد مِ اًسبى دس تػوین

 فشآیٌذ مست اطالػبت اص هٌبثغ غیشهَثق ٍ دس دستشع سا جبیگضیي ،اص ضبخػْبی اًسبى تَسؼِ یبفتِ ایي است مِ دس تػویــــــن گیشی

یؼٌی صهبًی مِ تنٌَلَطی اطالػبتی ٍجَد .  مِ ایي اهش ًیبصهٌذ ٍجَد سبختبس اطالػبتی استهی مٌذ ،مست اطالػبت اص هٌبثغ هَثق 

 .داضتِ ٍ قبثل دستشع ثبضذ

 ثِ .گیشی دس ػول هٌجش هـی گشدد هٌذ هی ضًَذ ٍ اص ایي ثبثت ثِ هْبست تػوین گیشی ػلوی ثْشُ ثشایي اسبع، افشاد اص هْبست تػوین

 :گیشی مول هی مٌذ دس اثؼبد صیش ثِ تقَیت هْبست تػوین IT طَس ملی

 .گیشی استشاتظیل است، سشیؼتش ٍ دقیقتش اًجبم هیطَد یبثی مِ سٌگ ثٌبی تػوین یبثی ٍ فشغت هسئلِ -1

 .سیضی جبهغ ثْتش تذٍیي هیگشدد ثشًبهِ -2

 .یبثذ میفیت تػویوبت افضایص هی -3

 .گیشی ثِ حذاقل هیشسذ صهبى تػوین -4

 .یبثذ خطبی اًسبًی دس ضجنِ پشداصش اطالػبت سبصهبًی مبّص هی -5

 .ٍجَد هیآیذ گیشی ػقالیی ثِ گشایص ثِ سوت فشضْبی تػوین -6

 .گیشی اغالح هی ضَد  اص طشیق ثبصخَسدّبی سشیغ هْبست تػوین -7

 : روحیه پژوهشی در كاركنانایجاد

ٍجَد آٍسدى چٌیي  ثِ. ینی اص میفیتْبیی مِ ثیبًگش اًسبى پشٍسش یبفتِ است، ایي است مِ آًبى سٍحیِ پظٍّطگشی داضتِ ثبضٌذ

ساحتی  سبصی سبختبس تنٌَلَطی اطالػبت مبسمٌبى ثِ ٍلی اص طشیق پیبدُ. میفیتی سا ثب مالع ٍ آهَصش سسوی ًویتَاى ایجبد مشد



ساحتی اطالػبت سا دس اختیبس   خویشهبیِ ٍ اسبع تحقیقبت است ٍ صهبًی مِ تنٌَلَطی اطالػبت ثِ،اطالػبت. ثِ آى هجْض هیطًَذ

مبسمٌبى قشاس دّذ ٍ یب تنٌَلَطی اطالػبت افشاد سا احبطِ مشدُ ثبضذ، مبسمٌبى ثِ ضنل سبختبسی ٍ خَدجَش ثِ تحقیق سٍی 

پظٍّطی مول طَس ملی تنٌَلَطی اطالػبت دس اثؼبد صیش ثِ تقَیت سٍحیِ  ثِ. آٍسدُ ٍ سٍحیِ پظٍّطگشی تقَیت هی ضَد

 .هینٌذ

. تَاًوٌذی ثِ مبسگیشی اطالػبت دس افشاد تقَیت هی ضَد -1

. تَاًبیی اًتخبة اطالػبت ثبال هی سٍد --2

. قذست ضٌبخت افشاد افضایص هی یبثذ -3

. افشاد ًسجت ثِ اطالػبت حسبع هی گشدًذ -4

 .پظٍّص گشٍّی ضنل هیگیشد-5

 ٍ دس حبلتی مِ ،مبسگیشی آى ًیض من ثبضذ، سٍحیِ تنشاس هطبلت قجلی حبمن  صهبًی مِ تنٌَلَطی اطالػبت ضؼیف ٍ اًگیضُ ثِ

مبسگیشی من ثبضذ، سٍحیِ پظٍّص ثِ لحبظ ّجَم اطالػبتی ضنل هیگیشد ٍ  تنٌَلَطی اطالػبت قَی ٍ دس دستشع ٍ اًگیضُ ثِ

دس حبلت هطلَة  .مبسگیشی اطالػبت صیبد ٍلی تنٌَلَطی اطالػبت ضؼیف ثبضذ، سٍحیِ پظٍّص ػقین هیوبًذ صهبًی مِ اًگیضُ ثِ

 .تنٌَلَطی اطالػبت قَی ٍ اًگیضُ صیبد سٍحیِ پظٍّطی سا دس مبسمٌبى مبسثشدی هینٌذ

 

 :شكل گیری تفكر استانداردگرا

. یبفتِ هجْضضذى ثِ تفنش استبًذاسدگشا ست مِ ایي اهش دس گشٍ ٍجَد تنٌَلَطی اطالػبت است ینی اص ضبخػْبی اًسبى تَسؼِ

استبًذاسد فنش ٍ ػول مشدى هَجت هی گشدد مِ ًیشٍی اًسبًی، تَاًوٌذیْبی خَد سا ثْتش ٍ ثیطتش دس ساستبی ّذفْبی سبصهبى قشاس 

استبًذاسد ػول مشدى تؼییي هطخػبت مبالّب ٍ خذهبت هَسد ًیبص یب تؼییي دسجِ . دّذ ٍ اص اًحشاف اقذاهبت جلَگیشی مٌذ

ٍیظگیْبی میفی مبال ٍ خذهبت ٍ حذ هشغَثیت قبثل پزیشش ٍ هطلَثیت هَسد ًظش ثشای آى اص ًظش اًذاصُ، ضنل، سًگ، خَاظ 

هٌظَس ثْجَد میفیت ٍ حػَل اطویٌبى اص هػشف یل فشآٍسدُ هی ثبضذ مِ صیشثٌبی آى ٍجَد تنٌَلَطی  فیضینی ٍ ضیویبیی ثِ

 اطالػبت هَسدًیبص سا ثشای استبًذاسد ػول مشدى اسائِ ٍ اص طشیق ثبصخَسد اطالػبتی ،غَست دائن اطالػبت پَیبیی است مِ ثِ

طَس ملی تنٌَلَطی اطالػبت دس اثؼبد صیش ثِ تقَیت تفنش استبًذاسدگشایی ٍ تَسؼِ هٌبثغ  ثِ. سطح استبًذاسدگشایی استقب هییبثذ

 .اًسبًی مول هینٌذ

. چْبسچَة ّبی ملی استبًذاسد سا هطخع هیسبصد -1



. هؼیبسّب ٍ ضبخػْبی هَسدًیبص سا دس دستشع قشاس هیذّذ -2

. هیضاى اًحشاف اص استبًذاسد سا تؼییي هینٌذ-3

. ثب ًظبست اطالػبتی ثِ ػولیبت فشد جْت هیذّذ -4

. ثِ تقَیت هستٌذسبصی مِ ًَػی استبًذاسدسبصی است، هیپشداصد -5

. اًسجبم فنشی ایجبد هینٌذ -6

 .ػول هیآٍسد  دخبلت رٌّیت دس مبس جلَگیشی ثِاص -7

امٌَى هی تَاى دسیبفت مِ اطالػبت ٍ فشایٌذ ثسط ٍ تَسؼِ آى چگًَِ دس ضنل دّی اًسبى تَسؼِ یبفتِ ٍ سبختبس سبصهبًی 

دستگبّْب ٍ ثٌگبّْبی خذهبتی ٍ اقتػبدی تبثیش گزاس خَاٌّذ ثَد ٍ قبدسًذ ػالٍُ ثش تشٍیج ًگشش سبصهبًی ّذفوٌذ ، ثتَاًٌذ ثب 

 .پیبدُ سبصی اّذاف ٍ استشاتظی ّبی دساصهذت  سبصهبى هطجَع خَد، هسیش سٍثِ جلَداضتِ ثبضٌذ
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. 90، ظ 80، ارديبُطت 111سزمقالٍ، وقص فه آيري در ساسماوُاي وً، مجلٍ تذبيز، ضمارٌ  - 2

. 43، ظ 28 ي 27ايزج، سلطاوي، ضاخصُاي کارکىان پزيرش يافتٍ، مجلٍ تحًل اداري، ضمارٌ  - 3

. 68، ظ 1379، پاييش 50يًسف، فزًَدي، خطاَاي تصميم گيزي مذيزان، مجلٍ داوص مذيزيت، ضمارٌ  - 4

. 43، ظ 80، مزداد 114حسه، گيًريان، تاثيز محذيديتُاي سيستم َاي وًيه اطالعاتي در ساسمان، مجلٍ تذبيز، ضمارٌ  - 5
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