
 

 

 

 کارکنان  گریتحلیل سازی پیادهچرخه حیات ارائه 

 فاطمه مظفری 

 famozaffari@ut.ac.ir ،مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه تهران ،دانشجوی دکتری
 

تحول دیجیتال، و نقش و اهمیت تحول منابع انسانی    به عنوان پیشران  اهمیت جایگاه کارکناندر این پژوهش بر اساس    چکیده:

شود. به  سازی تحول دیجیتال در سازمان، به رابطه متقابل مدیریت منابع انسانی و تحول دیجیتال پرداخته میدر موفقیت پیاده

 گری تحلیلوضوع  در تحول منابع انسانی ذیل م  گریتحلیلهای عصر دیجیتال که عبارتست از  این منظور نقش یکی از قابلیت 

در   کارکنان در ادبیات موضوع،  گریتحلیلسازی  یک متدولوژی پیاده  با توجه به فقدان وجود  گیرد.می کارکنان مورد بررسی قرار  

مقاله مورد    13در نهایت    بر اساس معیارهای انتخاباستفاده شده است.    ایو حرفه   علمیمقاالت    مندنظامروش مرور    از   این مقاله

های و مفاهیم به عنوان گام  ،اازهها به عنوان فسازه .  ست شده ا های مربوطه استخراج  ست و مفاهیم و سازهبررسی قرار گرفته ا

ایجاد قابلیت »عبارتند از    فاز شناسایی شده است که   8بر این اساس،    گری کارکنان ارائه شده است.سازی تحلیلچرخه حیات پیاده

ارزیابی وضعیت موجود »،  گریی و ایجاد تیم تحلیل گرجذب یا پرورش رهبر تحلیل  شامل دو گام  «کارکنان  گریتحلیلانسانی 

موجود و تعیین ع  و گام ارزیابی وضشامل د  «کارکنان  گریتحلیلدر زمینه    های ذینفعانو تعیین نیازمندیکارکنان    گریتحلیل

گری شامل دو گام تعیین دامنه و رویکرد تحلیل  «کارکنان  گریتحلیلها و رویکرد  تعیین دامنه، سنجه »،  های ذینفعاننیازمندی

شامل   «گریتحلیل  نظام  توسعه»،  دی عملکردهای کلیگری کارکنان و مرتبط ساختن آنها با شاخص های تحلیلو تعیین سنجه 

گردآوری   های ضروری،محور، پرورش استعدادها و مهارتنی، ایجاد فرهنگ دادههای جدید و قواعد حکمراگام تعریف نقش  6

دادهداده استراتژی  و  تحلیلها  برای  سازمانی  ساختار  تحلیلای،  برای  فناوری  و  کارکنانگری،  تجربه  »،  گری  به  دادن  شکل 

های  کارکنان با سیستم  گریتحلیل حل  راهسازی  یکپارچه»،  «ی تعریف شده در چرخه حیات کارکنانهاارزیابی سنجه »،  «کارکنان

و    فازهر    همربوط بهمچنین اقدامات    .«در حوزه کارکنان  نهگیری هوشمنداتواناسازی استراتژی و تصمیم»و در نهایت    «موجود

 دیده است. های آن مشخص گرو خروجی هاورودی

 محور، منابع انسانی دیجیتالتحول دیجیتال، تحول دیجیتال داده ،منابع انسانی گری تحلیلكاركنان،   گری تحلیلهای كلیدی: واژه 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه
. در واقع آنچه مانع تحول  در مسککیر تحول دیجیتال اسککتفرهنگی  سککازمانی  1شکککا  و درهای کلیدی  تحول نیروی کار از چالش

بسکت پیش روی  دهد که بننشکان می  IDC مطالعه  (.2011)کپجمینای،    شکود، فناوری نیسکت بلکه افراد یا کارکنان هسکتنددیجیتال می
فع ها که متأثر از تحول دیجیتال به وقوع پیوسککته اسککت، با قرار دادن کارکنان در روس اولویت سککازمان، مرتبیش از نیمی از سککازمان

ها، برای تحول فرهنگ سکازمانی از اباارهای مختلفی اسکتفاده از شکرکت صکورت گرفته بر اسکاس نظرسکنجی  .(IDC  ،2020)  گرددمی
(، تمرکا بر %43 5سکازی فرایندهای کسکو و کار )های دیجیتال برای بهینه(، معرفی فناوری%51 3ای کارکنان )شکود  توسکعه حرفهمی

و فرایندهای دیجیتالی باید تمام   اباارها و کارکنان در قلو تحول هسکتند  توان گفتمی  (.2020همکاران،    )تراشککینا و  (%20مشکتری )
، یکادگیری، عملکرد، رشکککد و ترل شکککنکل ککارکنکان را متحول کنکد جکذبچرخکه حیکات ککارکنکان را دربربگیرد و بکه طور ککامکل نحوه  

 (.2011پجمینای،  )ک
سرمایه انسانی شاید پایدارترین منبع برای تمایا  و در این محیط، امروزه محیط کسو و کار پویاتر از همیشه شده استاز سوی دیگر،  

تر از همیشکه از نظر کمک به کسکو و کار برای اسکتفاده محوریرقابتی و خلق ارزش باشکد. به طور واضک ، نقش منابع انسکانی سکازمانی،  
کسکو و کار اسکت. با این حال، برای ایفای این نقش نیازمند اباارها و منابعی  راسکتایی آن با اسکتراتژیاز سکرمایه انسکانی بالقوه و هم

گیری بر اسککاس  اقع نیازمند رویکرد تصککمیمها ارائه نماید. در وها و چالشهای واقعی را در خصککور رفتار، فرصککتهسککتیم که بینش
در قلمرو منابع انسکانی اهمیت روزافاونی   گریتحلیلای، به کارگیری  واقعیات و اعداد به جای گمان و شکهود هسکتیم. در چنین زمینه

گیری بهتر  به تصککمیمها که های معنادار از طریق تفسککیر دادهدسککت آوردن بینش  ی بهاسککت برا ایحوزهدر واقع   گریتحلیلیابد. می
های  های مناسکو و یکپارچه،  و با داشکتن اباارها و فناوریمناسکو، بر روی داده هایشکایسکتگینماید و از طریق به کارگیری کمک می

 (.  2013)رنجان و بسک،  آیدمناسو به دست می
از   (.1399زنجانی،  )شکامی  اسکت گریتحلیلهد،  دها را در تراز عصکر دیجیتال قرار میهایی که سکازمانیکی از ویژگیبر این اسکاس،  

)کالواکولنو،  ها را شاهد بوده استحدود یک دهه گذشته، منابع انسانی جهش بارگی در بهبود کیفیت تصمیمات با اتکای بیشتر بر داده
فنی پیچیده و قابل انطباق -های اجتماعیپردازان سکازمان و رهبران، اکنون سکازمان را به مبابه سکیسکتمهر چند اغلو تئوری  (.2018
تر و قابل سککازی برای تبدیل این پیچیدگی به یک شکککل جامعبصککری  هایها و اباارداده گریتحلیلکارگیری دانند، عالقه به بهمی

ها یا  تمانها برای شکناخت نیروی کار به طور کلی، به عنوان دپاربه سکازمان  2کارکنان گریتحلیلاقدام رو به رشکد اسکت و در این راسکتا 
پذیرتر کردن، قابل تفسکیرتر کردن و که این کار با اسکتفاده از دسکترس  نمایدکمک میهای کاری و در نهایت به عنوان فرد افراد گروه

 بکه عبکارت   .(2018پکذیرد )تکارسکککنبکایوا و همککاران،  انجکام میهکا، رفتکار و عملکرد ککارکنکان  هکایی در مورد ویژگیتر کردن دادهقکابکل اقکدام
وظایف واحد منابع همچنین توان منابع انسکانی را تحلیل و بر اسکاس آن تصکمیمات مناسکبی برای افراد گرفت. دیگر، با تحلیل داده می

به کمک فناوری و تحلیل اطالعات، منابع انسکانی را ارتقا   توانو امروزه می کندانسکانی نیا به فراخور نیازهای عصکر دیجیتال تنییر می
های بهتری را تدوین نموده، سفر مشتری بهتری داشت و ها جهت تصمیمات بهتر بهره گرفته، استراتژیداد به نحوی که از این بینش

 (.1399نجامی،  ز)شامی دادتری از جمله مذاکره و متقاعدسازی نیروی انسانی را انجام کارهای مهمدر نهایت 
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کارکنان، رقابت فااینده برای جذب و   گریتحلیلها جهت درل اهمیت  یکی از دالیل خوب برای بسککیاری از سککازمانبه طور مبال، 
 ها به طور دائم نیاز به پایشترین کارکنان، شکرکتفرایند جذب با اسکتعدادترین و بامهارت  مؤثرترنگهداشکت اسکتعداد اسکت. برای انجام 

سکازی اطالعاتی که درباره فرایندهای جذب اسکتعداد رقبا دارند دارند و به این منظور از ردیابی، تحلیل و یکپارچه  آنهاسکبقت از و  رقبا
 (.2018)کالواکولنو،  کنند استفاده می

کارکنان، برخی  گریتحلیلبا توجه به نیاز به یک مدل عملی یا چارچوبی برای هدایت متخصصان و رهبران منابع انسانی جهت انجام 
گیری منابع انسکانی چارچوب مفهومی شککل  (،2017)والش و ولینی،  های عملیاتی های انجام شکده در این زمینه به ارائه گاماز پژوهش
اند. همچنین مطالعات موردی نیا پرداخته  (2020)فالتا و کوما، کارکنان   گریتحلیلو ارائه چرخه  (،  2018یالئی،  )سکیواتانو و پهوشکمند 

؛ والش و ولینی،  2018)سکیواتانو و پیالئی،  کارکنان انجام شکده اسکت  گریتحلیلسکازی یکسکری اقدامات مرتبط با  در خصکور پیاده
)قیکدر و    هکایی نیا در حوزه تجربکه دیجیتکال ککارکنکان بکه انجکام رسکککیکده اسکککتین پژوهشعالوه بر ا(.  2020؛ یون و همککاران،  2017
کارکنان با توجه به ابعاد مختلف  گریتحلیلسکازی  با این وجود عدم وجود یک رویکرد متدولوژیک جهت پیاده (.  2020زنجانی،  شکامی

است و از سوی دیگر مبتنی  گریتحلیل  نظامرتبط با ایجاد یک های مای و فناورانه و چالشآن که از یک سو مبتنی بر زیرساخت داده
های مرتبط با هر گام و در بر شککل دادن به تجربه کارکنان متناسکو با هریک از مراحل چرخه حیات کارکنان و در نتیجه بهبود سکنجه

 سازد. میهای کلیدی عملکرد در کسو و کار است، ضرورت پرداختن به این موضوع را آشکار شاخصهایت ن
چرخه کارکنان،   گریتحلیلهای مرتبط با  با کلیدواژه 3ایمقاالت علمی و حرفهمرور گردد با بر این اسککاس در این پژوهش تالش می

های تحلیلی و هم مسائل  ها و فناوریهای مرتبط با دادهکارکنان ارائه گردد که هم ابعاد فنی و نیازمندی گریتحلیلسازی پیاده حیات
سکوال اصکلی در این پژوهش بر این اسکاس، بط با وظایف مدیریت منابع انسکانی و همچنین تجربه دیجیتال کارکنان را در بربگیرد.  مرت

های  هایی تعریف گردد که با رویکرد عملیاتی بتوان نیازمندیکارکنکان چه مراحل و گام گریتحلیکلسکککازی  این اسکککت که برای پیکاده
 خت.را برآورده سا کارکنان گریتحلیلحوزه  ذینفعان مختلف در

داده و کارکنان و  گریتحلیلشکامل  کارکنان   گریتحلیلسکازی پیاده چرخه حیاتالزم برای ارائه  به بررسکی پیشکینهابتدا  در این مقاله،
شکر  داده خواهد  باشکدشکناسکی پژوهش که مبتنی بر مرور ادبیات میسکپ  روش . شکودمحور پرداخته میمفاهیم مرتبط با تحول داده
پردازد کارکنان می گریتحلیلها بر اسکاس مفاهیم اسکتخراج شکده از مقاالت و منابع و ارائه چرخه حیات شکد. بخش بعد به تبیین یافته

 گیری اختصار دارد.و در نهایت بخش پایانی مقاله به نتیجه

 پژوهش نظری پیشینه
محور . ابتدا به تحول داده گیردمورد بررسی قرار میکارکنان    گریتحلیلسازی  ده پیاحیات   چرخهارائه    جهتالزم    بخش پیشینه در این  
،  گریتحلیل  توسعه نظامیعنی    ،کارکنان  گریتحلیلسازی  ای مهم در پیادهدر عصر دیجیتال جهت تبیین مرحله  گریتحلیلو قابلیت  

می مپرداخته  مدیریت  و  دیجیتال  تحول  متقابل  تأثیرات  به  همچنین  از  شود.  حاصل  مختلف  ابتکارات  با  آشنایی  جهت  انسانی  نابع 
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به طور   در ادامهشود. می پرداختهو هوش مصنوعی در حوزه منابع انسانی  4های عظیم مرتبط با داده های  و در واقع فناوری گریتحلیل
 .گیردنجام میکارکنان ا گریتحلیلمسائل مرتبط با  رب مروری خار

 در عصر دیجیتال  گریتحلیلو قابلیت  محورتحول داده

توانند شود. ابتکارات تحول داده محور تنها زمانی می تحول دیجیتال داده محور یک سوال مرگ و زندگی در اغلو صنایع محسوب می
ند هفته یا چند ماه  های پایلوت شروع شوند که در طی چها باید با پروژه موفق باشند که مقرون به صرفه، تدریجی و پایدار باشند. تحول 

های  ای برای انجام موارد کاربردی با اولویت باال ایجاد و سپ  با طرحی برای ایجاد یا ساخت قابلیتانجام شود و به دنبال آن برنامه 
( ارائه شده است. الزم 2017) BCGای موفق توسط گام مهم یا اساسی برای یک تحول داده  5بر این اساس  بلندمدت به پایان برسد.

در اختیار  را  ها  برای به کارگیری کامل داده گام مهم    5اطالعات مورد نیاز برای انجام    ،ایهای دادهبه ذکر است که ارزیابی قابلیت
میشرکت   گام دهد.  قرار  داده،  ها  این  داده، حکمرانی  زیرساخت  از  و چشم گریتحلیل عبارتند  استفاده  موارد   (.BCG  ،2017)انداز  ، 

انداز مناسبی برای کسو و کارش قرار دهد. برای برخی از شود، شرکت باید چشمریای میمحور برنامه هنگامی که یک تحول داده 
های  ها برای بهبود عملیات و رقابت مؤثرتر است. برای بقیه ممکن است شامل ایجاد مدل ها، تحول اغلو درباره استفاده از داده شرکت
با استفاده از   خواهد انجام دهد باشد.هایی که شرکت میترین پروژه انداز باید شامل شناسایی مهمکار جدید باشد. ایجاد چشمکسو و  
پروژه چشم و  شرکتانداز  بارگ،  میهای  تحولها  ابتکارات  از  کامل  لیستی  ایده توانند  فرایند  یک  باید  شرکت  بسازند.  سازی  آفرین 

بندی قوی استفاده کند تا برنامه زمانبندی را مشخص نماید.  دآوری لیست به کار گیرد و از یک متدولوژی اولویتساختاریافته را برای گر
ها، سازگاری با رگوالتوری، و دشواری فنی یا مدلسازی، ارزش دالری، منافع مشتری، و اهمیت  عواملی همچون در دسترس بودن داده 

 . (BCG ،2017) دهی شوداستراتژیک نیا باید وزن
های  داده را مشخص کند. بعد از تحلیل قابلیت گریتحلیلهای جدید تحلیل داده، شرکت باید کارکرد گذاری در قابلیتپیش از سرمایه 

برای تضمین    سپاری است.به صورت داخلی و کدام اجاا به صورت برون  گریتحلیلتواند تصمیم بگیرد به دنبال کدام اجاای  داخلی می
تمام و  استفاده میداده   5یت کیفیت  و کاری  برای تصمیمات کسو  قواعد حکمرانی سختگیرانههایی که  باید  و ساختار    کند، شرکت 

یک شرکت که به  همچنین    هایی را برای بهبود پیوسته آن بنا نهد.حکمرانی داشته باشد. همچنین باید کیفیت را تعریف نموده و شیوه 
های آینده ما  نقشه ارزش داده   از  تواندآیا زیرساخت فعلی ما میسواالت پاسخ دهد   این  ه  بکند باید  ای حرکت میسمت تحول داده 

های قدیمی فناوری  نیاز داریم؟ سیستم 6ای را ایجاد کنیم یا خریداری نماییم؟ آیا به دریاچه داده پشتیبانی نماید؟ آیا باید زیرساخت داده 
  (.BCG ،2017) ای باید داشته باشند؟ اطالعات چه نقشی در تحول داده 

های آماری،  های تحلیلی کاربردی )به طور مبال مدل رتبط کسو و کاری که از طریق رشتههای معبارتست از بینش  7گری تحلیل
گیری و یادگیری مبتنی  ریای تصمیمات، اجرا، مدیریت، اندازهها( برای پیشرانی برنامه بینانه، شناختی و سایر مدل ای، کمّی، پیشزمینه
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نکته مهم این است که داشتن اباارها و حتی افراد مناسو برای تحلیل  (.  2011)کایرون و شاکلی،    گیردبر واقعیت مورد استفاده قرار می 
های مهمی از این نظر هستند که آیا سازمان خواهد کنندهبینیسازمانی پیش عوامل بر اساس مطالعات انجام شده، .ها کافی نیستداده 

از طریق   کند    گریتحلیلتوانست  ایجاد  رقابتی  خیرمایت  کاربران  پیشرفته.  یا  فرهنگ    گریتحلیلترین  که  کاربرانی هستند  نوعاً 
ترکیو درستی از اباارها،  بنابراین همانطور که ذکر شد،  کند.  را پشتیبانی و هدایت می  گریتحلیلمحور قوی دارند که استفاده آنها از  داده 
راحتی  به  گریون تعهدات فرهنگی قوی، موفقیت یک برنامه تحلیل ها و افراد هر چند ضروری است اما کافی نیست. در واقع بدداده 
تعامل با یکدیگر    و  تنییر شیوه تفکر توان گفت  میآید.  راحتی به دست نمیتواند از مسیر درست خارج شود. اما این نوع فرهنگ به می

ژگی کلیدی دارد که عبارتست از به کارگیری  ویسه  محور در سط  سازمانی  . فرهنگ دادهاستبسیار دشوارتر از توسعه متخصص فناوری  
ها در سراسر سازمان، و در دسترس قرار دادن بینش  گریتحلیلبه عنوان یک دارایی استراتژیک، پشتیبانی مدیریت ارشد از    گریتحلیل

و مدیریت  گریتحلیلتخصص محور در کنار . الزم به ذکر است که فرهنگ دادهبه طور گسترده در اختیار کسانی که به آنها نیاز دارند
 (. 2011رقابتی تبدیل نماید )کایرون و شاکلی،  گریتحلیل پایه را به قابلیتی رقابتی و به بیان دیگر به  گریتحلیلتواند اطالعات، می

 أثیرات متقابل تحول دیجیتال و مدیریت منابع انسانی ت

به کارگیری یابد و مشخصه آن  منابع انسانی هوشمند یک مفهوم جدید است که به عنوان بخشی از انقالب صنعتی چهارم تکامل می 
ای سریع های دادهو هوش مصنوعی و همچنین شبکه  های عظیمداده  گریتحلیلهای دیجیتال همچون اینترنت اشیا،  فناوری  نوآورانه
به طور سنتی، دپارتمان منابع انسانی (.  2018)سیواتانو و پیالئی،    است   یبعد  هایؤثر کارکنان نسل برای مدیریت م  5Gو    4Gهمچون  

برای منابع انسانی  های مرتبط با چرخه عمر کارکنان از استخدام تا خروج است. در حالیکه نقش  هر سازمانی مسئول مدیریت تمام جنبه
های مختلف عمدتاً فقط نقش عملیاتی را به علت فرایند ای منابع انسانی در سازمانهرشد سازمانی کلیدی است، امروزه اغلو دپارتمان

تنییرات سریعی فناوری  از سوی دیگر،    .شودبسیار ناکارآمد دارند که این شرایط با زیرساخت ناکافی یا منسوخ شده فناوری، بدتر نیا می
سازند که فیایکی را برای وصل شدن به دنیای دیجیتال توانمند می  های نوظهور همچون اینترنت اشیا، اشیایرا شاهد است. فناوری

پذیر سازی مقیاس های ذخیرهگردد که به طور همامان توسط ظرفیتهای سازمانی بالدرنگ میمنجر به تولید حجم زیادی از داده
هایی ور نمایی رشد یافته است که با کمک پیشرفتشود. قدرت محاسباتی )رایانش( به طپشتیبانی می  8ای با استفاده از فناوری ابرگسترده 

فناوری و  در  مصنوعی  عظیمداده های هوش  به    های  تحلیل سریع  خودکارسازیمنجر  داده و  سازمانتر  فقط های  نه  است.  ها شده 
طبق تخمین، نیمی   2020پیوندند و در  ها میهای کارکنان است که به سازمانهای فناورانه، صنعت نیا شاهد تنییرات در نسل نوآوری

(، در عصر اینترنت، 2000)متولدین بعد از    Zو نسل    Y( هستند. نسل  2000تا    1980)متولدین    Yاز نیروی کار نسل هااره یا نسل  
- اند و انتظارات متفاوتی از کارفرماهای خود دارند همچون همکاری در هرزمانهای هوشمند رشد کردههای اجتماعی و موبایلرسانه

 (. 2018)سیواتانو و پیالئی، محور هرمکان، بازخورد فوری، فرهنگ باز و تصمیمات داده
تواند مایت رقابتی را با منابع خود به دست بیاورد اگر که این منبع باارزش و (، شرکت می1991)  محور بارنی  منبعبر اساس دیدگاه  

ست و به دلیل  ا  هاترین منبع در ایجاد ارزش برای شرکتکمیاب بوده و قابل تقلید یا جانشینی )تعویض( نباشد. سرمایه انسانی مهم
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راستایی استراتژیک مدیریت استراتژیک منابع  قابل تقلید و جایگاینی است. از سوی دیگر، هم  های خار افراد، غیر ها و قابلیتویژگی
راستایی های منابع انسانی( و هم به صورت عمودی )همانسانی هم به صورت افقی )به معنای هارمونی و انسجام عملیات و استراتژی

رکت، فناوری، ساختار و استراتژی به صورت همامان( مورد نظر است.  های کسو و کار با در نظر گرفتن فرهنگ شبا سایر استراتژی
نهایت هنگامی که   در  است.  متمرکا  بر عملکرد سازمان  افراد،  به جای عملکرد شخصی  انسانی  منابع  استراتژیک  مدیریت  واقع  در 

قابل توجهی در عملکرد کلی کسو و کار    راستا شود، افاایشهای کسو و کار همهای منابع انسانی با استراتژیکاربردها و استراتژی
و هوش   های عظیمداده وری کارکنان، فروش و سود شرکت است.  شود که در قالو کاهش ترل شنل و افاایش بهره مشاهده می 
و های عظیم تحلیل داده های اند. یکی از بارگترین اثرات فناورینقش استراتژیک منابع انسانی را در ابعاد مختلف ارتقا داده   مصنوعی،

را وادار    منابع انسانیها  ارتباط نادیکی با مدیریت عملکرد دارد. در واقع این فناوری  مدیریت استراتژیک منابع انسانیهوش مصنوعی بر  
کنند  بر در مدیریت عملکرد را حذ  می های زمانها و گامها، بایاس های خلق ارزش برای شرکت بیندیشد. داده کنند تا درباره قابلیتمی

تری به  های عملکردی بالدرنگ و ارائه بازخورد به هنگامهای مدیریت عملکرد مبتنی بر هوش مصنوعی، به کارگیری داده و سیستم
 (. 2020)زهیر و همکاران، دهند کارکنان و شرکت می
ی هوش مصنوعی و روباتیک، ها مرتبط است با حذ  وظایف مدیریتی. با فناوریمنابع انسانی  های دیجیتال در  دومین نقش فناوری

های پایین و متوسط در ریسک از بین رفتن در چند سال آینده هستند  های با مهارت بسیاری از مشاغل روتین و استاندارد به ویژه شنل
ارند که اینترنت اشیا پتانسیل باالیی در ایجاد مشاغل جدید د  و  ، هوش مصنوعیهای عظیمداده های جدید مانند  و در عین حال فناوری

رود منابع انسانی یک بازیگر اصلی تنییر  اثر دیگر تحول دیجیتال آن است که انتظار میهمچنین    .بسیاری از آنها امروزه وجود ندارند
  های فناورانه و کاهش ترس از تنییر در سازمان شود. در این راستا منابع انسانی باید بر دو چالش مهم فائق آید در انطباق با پیشرفت

ریای، سازماندهی،  های دیجیتال برنامه روش )   به رهبران و کارکنان برای ایجاد طرز تفکر دیجیتال در محیط کارعبارتند از  کمک  که  
ها جهت مدیریت تحول  های دیجیتال جدید و اپلیکیشنهای منابع انسانی با پلتفرم فرایندها و سیستم( و تحول  هدایت و کنترل تنییر
 (. 2020)زهیر و همکاران،  کارکنان آندیجیتال سازمان و 

های  در واقع پشتیبانی از سازمان در تحقق استراتژیو  مرتبط است با خلق استراتژیمنابع انسانی در تحول دیجیتال نقش و در نهایت 
بع انسانی نظیر استخدام،  منابع انسانی دیجیتال، کارایی و اثربخشی در کارکردهای مناکسو و کار و دستیابی به عملکرد باالتر سازمانی.  

دهد. همچنین منابع انسانی داده محور برای به کارگیری اثربخش انتخاب، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه، پاداش و ماایا را افاایش می
ت در های شخصی و تعصبارا با حذ  قضاوت  منابع انسانیمناسو است تا دقت و قابلیت اطمینان عملیات    منابع انسانیهای  سنجه

، ارزش استراتژیک  منابع انسانیگیری بودن تصمیمات  با افاایش عینی بودن و قابل اندازهدر واقع  افاایش دهد.    منابع انسانیتصمیمات  
 . (2020)زهیر و همکاران،  یابدافاایش می  منابع انسانی

 کارکنان  گریتحلیل

سطو  ها، دامنه و  ها، رویکردها و تکنیکها، چالشاهمیت، پیشران  سپ   کارکنان پرداخته،  گریتحلیلبخش ابتدا به تعریف  زیردر این  
را مورد بررسی قرار    های مرتبط با چرخه حیات کارکنان و تجربه دیجیتال کارکنانو همچنین مباحبی چون سنجه کارکنان  گریتحلیل
   .دهیممی



 

 

ای عملی، تحقیقاتی و نوآورانه از مدیریت منابع انسانی است که مرتبط است با به کارگیری فناوری اطالعات، کارکنان حوزه  گریتحلیل»
اباارهای بصریتحلیل داده توصیفی و پیش  های قابل اقدام در خصور پویایی نیروی کار، سرمایه  سازی برای تولید بینشبینانه و 

های سازمانی  سازی اثربخشی، کارایی و نتایج و خروجیتواند به صورت استراتژیک برای بهینه که می   انسانی و عملکرد فردی و تیمی
 (.  2018)تارسنبایوا و همکاران،  «به کار رفته و تجربه کارکنان را ارتقا دهد

و استعداد،   گریتحلیل کار، نیروی گریتحلیلمنابع انسانی،  گریتحلیل های مشابه آن همچونکارکنان و ترم گریتحلیلهر چند به 
با روندی روزافاون مواجه بوده    2005و جستجو پیرامون آن از سال    در مقاالت مختلف پرداخته شده است  انسانیسرمایه    گریتحلیل

ود ندارد. در هایی است وج، اما توافق کاملی بر روی معنای آن و اینکه درباره چه فرایندها و قابلیت(2018است )تارسنبایوا و همکاران، 
می گفت  واقع  شود  گریتحلیلتوان  توانا  انسانی  منابع  استراتژی  آن  در طی  که  نحوی  به  قابلیت   کارکنان  بهبود  معنای  های  )به 

به عبارت دیگر، در  ، مدنظر است.  تر شودهای فردی و سازمانی هوشمندانهتصمیمات نیروی کار یا خروجی  و  (استراتژیک منابع انسانی
های منابع انسانی مبتنی بر شواهد تر منابع انسانی و پذیرش شیوهیج کلیدی باید منجر به خلق استراتژی، تصمیمات هوشمندانهنهایت نتا

ای اخالقی و استفاده  آوری، تحلیل و برقراری ارتباط به شیوه »جمعتوان  کارکنان را می  گریتحلیل(. از این رو  2020)فالتا و کوما،    شود
ها برای دستیابی به اهدا  استراتژیک های تحلیلی و تحقیقات مبتنی بر شواهد در حوزه منابع انسانی جهت کمک به سازماناز بینش
 (. 2020دانست )فالتا و کوما، خود« 

محبوبیت رو به رشد مدیریت مبتنی  که عبارتند از    روند های خود را در سهنسانی، ریشه های منابع اداده  گریتحلیلاهمیت و برجستگی  
های داخلی و خارجی با یکدیگر جهت یافتن با تحلیل داده   که  به بعد   2010ترم »بیگ دیتا« از سال  العاده  ، محبوبیت فوق9بر شواهد
)یون و همکاران،    انفجاری یادگیری ماشین و هوش مصنوعیرشد  و    های کسو و کاری دارای اهمیت شمرده شدها و بینشفرصت
اشاره    های منابع انسانی ابری پذیرش گسترده سیستم  توان به می  کارکنان  گریتحلیلی  هاهمچنین به عنوان یکی از پیشران   .( 2020
ریای نیروی کار، مدیریت های برنامه ها برای تمام جنبههای به کارگیری داده ها بر روی برنامهشرکت  گذاریسرمایه که منجر به    نمود

اند  کارکنان شناسایی شده  گریتحلیلپیشران برای    9  ،تر(. در نگاهی دقیق2017)والش و ولینی،  گردیده است   استعداد و بهبود عملیاتی
های قابل اقدام محدود گیری شهودی، بینشتقاضا برای به کارگیری کارآمد منابع، کمیابی استعداد، حرکت فراتر از تصمیم   که عبارتند از
، پیشرفت در اباارها و فناوری، در دسترس بودن اطالعات، به کارگیری گریتحلیلهای موجود، پیشرفت در دانش مورد نیاز  از سیستم
 (. 2013)رنجان و بسک،  کارکنان گریتحلیلهای موفق نایع، و بروز و ظهور نمونهدر برخی از ص گریتحلیلموفق 

های  تواند در ارائه گام کارکنان وجود دارد که درل و شناخت نسبت به آنها می  گریتحلیلهایی نیا بر سر راه  با این حال، موانع و چالش
)یون و   سیلوها، عدم اعتماد و دسترسیموانع مشترل عبارتند از وجود    کارکنان مبمر ثمر باشد.  گریتحلیلسازی  عملیاتی برای پیاده

های حیاتی مرتبط در اختیار ذینفعان مختلف در سازمان است و بسیاری بینشمنابع انسانی  های  به عبارت دیگر، داده   .(2020همکاران،  
توان گفت حفظ محرمانگی در واقع می(  2018کالواکولنو،  )آیند  های اطالعاتی منابع انسانی به دست نمیبا رفتار کارکنان توسط سیستم

. چالش دیگر عبارتست از (2020)یون و همکاران،    شودهای منابع انسانی محسوب میداده   گریتحلیلسازی  مانعی عمده در راه پیاده
یکی دیگر از  همچنین    .  ( 2020،  )یون و همکاران  و تداخل وظایف منابع انسانی با سایر واحدهای کسو و کار  مستقل   گریتحلیلتیم  
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دهند.  گیران قرار میها در اختیار تصمیمکارکنان، اعتماد کورکورانه به اطالعاتی است که داده  گریتحلیلهای مشترل مرتبط با  چالش
 ها بگیرندارگیری داده در واقع به کارگیری تصمیمات مبتنی بر شواهد، زمانی بیشترین اثر را دارد که افراد تصمیمات آگاهانه را با به ک

نوع نگاه  ( و در نهایت  2018سازی داده )کالواکولنو،  ، یکپارچه(2017)والش و ولینی،  و کیفیت داده  . آمادگی  (2020)یون و همکاران،  
  اند.های این حوزه مطر  شده ( نیا در زمره چالش2018)کالواکولنو،   های منابع انسانیبه قابلیت

کاوی، تحلیل شبکه اجتماعی و شبکه سازمانی، روند، عبارتند از متن کارکنان به کار می  گریتحلیلهای اصلی که در  برخی از تکنیک
تولید   دبازخورد عملکر  و  مانند برنامه ارزیابی، استخدام  سانیمنابع ان  هایفعالیتمتنی بسیاری از    هایداده از آنجا که  .  و یادگیری ماشین

کلمات    بندیگروهمتداول، احساسات، یا    هایترمبه یافتن    تواندمیاعمال روش مناسو و تحلیل بر روی حجم زیادی از متون    ،شودمی
و   تحلیل شبکه اجتماعی و به طور مبال به شناخت ادرال کارکنان از فضای سازمانی بینجامد. عالوه بر این،  کلیدی مرتبط کمک کند

به طور مبال  میان کارکنان سازمان کمک کند.    هایهمکاریبه دیدن روابط رسمی و غیررسمی، تعامالت و    تواندمی  شبکه سازمانی
 های تحلیلهستند. همچنین  بیشترین اتصال  دارای  یی افراد کلیدی در ساختار که  ساختار اجتماعی و شناسا  گیریشکلچگونگی  بررسی  

ترل شنل و نگهداشت کارکنان   بینیپیشدر موارد متعددی همچون  تواندمی  یادگیری ماشین هایمدلو  هاالگوریتمارائه شده توسط 
 . (2020)یون و همکاران،  شنلی به کار رودو رضایت  انگیاشیمختلف محیط کار به ویژه فاکتورهای  هایویژگیبر اساس 

گیری است که بر اساس پویایی سازمان مشخص  کارکنان وابسته به پاسخ به برخی عوامل کلیدی تصمیم  گریتحلیلدامنه و رویکرد  
عبارتند از اهدا  سازمانی، آمادگی داخلی، تمایل   گریتحلیلبر این اساس عوامل تصمیم در خصور دامنه و رویکرد    .اندمند شدهزمینه

. پ  از بررسی این موارد، اجاای گریتحلیلگذاری  به بازگشت بر روی سرمایه  بازه زمانی هد  برای دستیابیگذاری و  به سرمایه 
به  راه رویکرد  و  دامنه  از  عبارتند  که  می  گریتحلیلحل  وظیفهکارکنان، شکل  و  جنرافیایی  دامنه  اساس،  این  بر  ماهیت  گیرد.  ای، 

 گریتحلیلیابی که بیانگر انجام  ن مرتبط است، و منبعمورد نیاز سازما  گریتحلیلکه به تصمیم در خصور ماهیت و سط     گریتحلیل
بلول    4کارکنان، نیاز است تا    گریتحلیل برای آغاز سفر    گردند.  به صورت داخلی یا با استفاده از پشتیبانی شرکت دیگر است، تعیین می

  4و منابع انسانی. همچنین    گریتحلیلهای  تها، فناوری و صالحی در کنار یکدیگر قرار بگیرند که عبارتند از داده   گریتحلیلسازنده  
حل مورد ارائه متفاوت  سط  از تحلیلگری وجود دارد که از نقطه نظر توانایی برای ایجاد اثر کسو و کاری و پیچیدگی مرتبط با راه 

با پیشرفت سازمان از تجویای.  گریتحلیلبینانه و پیش گریتحلیلتوصیفی،  گریتحلیلگیری، این سطو  عبارتند از گاارش  هستند.
)رنجان و بسک،    شوندتر میتر و عمیقحل(، گسترده )یعنی اجاای راه  گریتحلیلهای سازنده  یک سط  به سط  دیگر، هریک از بلول

2013 .) 
ه شامل کار، مدیران خوب،  ناپذیر باید کارکنان را با ترکیو درستی از عناصر پایدار احاطه نمود کبرای داشتن شرکتی قوی و شکست

. برای شکل دادن به تجربه دیجیتال کارکنان باید  (2019)دیلویت،    های رشد و اعتماد به رهبران استمحیط کاری مناسو، فرصت
  مؤلفه فرهنگی، شنلی، رهبری، استراتژی، 7 (،2020زنجانی )توسط قیدر و شامیعوامل مؤثر بر آن را بشناسیم. طبق الگوی ارائه شده 
باشند، بر تجربه دیجیتال کارکنان اثرگذار  هر یک نیا شامل چند زیرمؤلفه میکه  نام تجاری، فناوری، محیط فیایکی و عوامل فردی  

ها پرداخته شود. نکته حائا اهمیت هستند. بر این اساس برای شکل دادن به تجربه دیجیتال کارکنان، الزم است به هریک از این مؤلفه
ها به مقوله فرهنگی و سپ  رهبری تعلق دارند که حاکی از چتری بودن مفهوم تجربه  ست که بیشترین زیرمؤلفه در این الگو آن ا



 

 

(. رویکرد دیگر در شکل دادن  2020زنجانی،  د )قیدر و شامیباشدیجیتال کارکنان و لاوم توجه به مباحث نرم و انسانی در این حوزه می
ایند است. بر این اساس الزم است بر اساس هر یک از فرایندهای مربوط به چرخه حیات کارکنان به تجربه کارکنان، رویکرد مبتنی بر فر

اجتماعی استخدام،  جذب،  از  شامل  کار  محیط  از  شدن  جدا  نهایت  در  و  توسعه،  عملکرد،  مدیریت  مشتاقانه،  مشارکت  جلو  سازی، 
 گری در جهت ارتقای تجربه دیجیتال کارکنان بهره گیریم.  تحلیل
هایی تعریف های چرخه حیات کارکنان سنجهکارکنان، الزم است بر اساس هر یک از گام   گریتحلیلارزیابی نتایج مربوط به    تجه
زمان رسیدن به  ،  11هاینه هر استخدام ،  10مدت زمان تا پر شدن موقعیت شنلی   وتعداد متقاضیان برای هر شنل  ،  . به طور مبالشود
گیری و ردیابی دالیل  ، اندازهنرخ مشارکت مشتاقانه، نرخ نگهداشت ،  13نرخ ترفیع، و ترل شنل کارکنان تازه استخدام شده 12وری بهره 

توانند مورد استفاده  می   14جداشدن ترل شنل، به ترتیو در فرآیندهای جذب، استخدام، اجتماعی شدن، توسعه و آموزش، نگهداشت، و  
ها را به صورت خودکار محاسبه  های مختلف، این سنجهها از سیستمتوانند با استخراج دادهداشبوردهای منابع انسانی می  قرار گیرند.

 . (2019)بلنک ،  نمایند و منابع انسانی را به شریک کسو و کاری استراتژیک تبدیل نماید

 پیشینه تجربی پژوهش
برای گردآوری، تحلیل و ارتباط برقرار کردن به   مندنظامعنوان فرایندی فعاالنه و  به گریتحلیلمعرفی چرخه ( به 2020فالتا و کوما )

کمک   اند. هد  از ارائه این چرخهپرداخته  های تحلیلیای اخالقی و به کارگیری تحقیقات منابع انسانی مبتنی بر شواهد و بینششیوه
ها جهت دستیابی به اهدا  استراتژیکشان با توجه به عدم وجود مدل عملی یا چارچوبی برای هدایت متخصصان و رهبران  به سازمان

منابع انسانی، و با به کارگیری    گریتحلیلرویکرد مرور مفهومی بر روی  نویسندگان با    ذکر شده است.منابع انسانی جهت انجام آن  
های ذینفعان، تعریف دستور کار تحقیقات ای شامل تعیین نیازمندیمرحله  7سانی به عنوان یک چارچوب، فرایندی منابع ان گریتحلیل
داده  گریتحلیلو   منابع  انسانی، شناسایی  دادهمنابع  گردآوری  داده ای،  تبدیل  تواناسازی  ها،  نهایت  در  و  نتایج هوشمندی  اعالم  ها، 

)فالتا و کوما،   دهندکارکنان شر  می  گریتحلیلهای مبتنی بر شواهد و اخالق در حوزه  اد قابلیتگیری را برای ایجاستراتژی و تصمیم
2020 .) 

 شناسی پژوهشروش
کارکنان با توجه به ابعاد مختلف آن که از    گریتحلیلسازی  یک رویکرد متدولوژیک جهت پیادهدر این پژوهش به دلیل عدم وجود  
است و از سوی دیگر مبتنی بر شکل    گریتحلیلیک نظام    توسعههای مرتبط با  ای و فناورانه و چالشیک سو مبتنی بر زیرساخت داده

ادبیات از روش مرور نظام،  دادن به تجربه کارکنان ادبیات (، مرور نظام2005استفاده شده است. بر اساس تعریف فینک )   15مند  مند 
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قابل تکرار برای شناسایی، ارزیابی و سنتا کارهای پژوهشی انجام شده توسط پژوهشگران مند، صری ، )جامع،( و  عبارتست از روشی نظام
نوی  پروتکل  مرحله ذکر نموده است که عبارتند از  شناسایی هد ، پیش  8( مراحل انجام این روش را در  2015اوکلی )  و متخصصان.

ادبیات می ادبیات  16پردازد(، اعمال غربالگری برای شمولو آموزش تیم )در مواردی که بیش از یک پژوهشگر به مرور  ، جستجوی 
(، تجایه و تحلیل مطالعات )به روش کمّی، کیفی، یا هر دو( و در 17ها، ارزیابی کیفیت )غربالگری برای خروج موضوع، استخراج داده 

یات مشخص شده است که در اینجا  های ذکر شده ابتدا هد  از انجام مرور ادب(. بر اساس گام 2015نهایت نگارش و مرور )اوکلی،  
  ؟« هایی تشکیل شده استکارکنان از چه مراحل و گام گریتحلیلسازی عبارتست از پاسخ به پرسش »پیاده 

انجام می دامنه جستجو  مقاالت جهت محدود کردن  معیارهای شمول  اساس  بر  مواردی همچون محتوا شود و میغربالگری  تواند 
گیری، تاریخ انتشار و سایر شرایط مطالعه را در بربگیرد  ها، جامعه مورد مطالعه و روش نمونهبان انتشار، ژورنالها یا متنیرها(، ز)عنوان
 دهد. این معیارها را نشان می  1(. بر این اساس در این پژوهش معیارهای شمول مقاالت مشخص شده است که جدول  2015)اوکلی، 

 معیارهای شمول مقاالت. ۱جدول 

 پذیرش شدن  معیار 

 فارسی یا انگلیسی  زبان پژوهش 

 تاکنون  2005از  تاریخ انتشار پژوهش 

 محور  منابع انسانی دیجیتالکارکنان  تحول داده گریتحلیل جامعه مورد مطالعه 

 نوع مطالعه 
، و  ها، کتومقاالت علمی منتشر شده در مجالت یا کنفران 

 )کاربردی(  18ای مقاالت حرفه

 
 «people analytics  ،»data drivenبر این اساس، کلمات کلیدی »در گام بعد، جستجوی ادبیات موضوع به انجام رسیده است.  

«digital transformation methodology for HR  ،«people analytics methodology،»  data driven digital» 
«transformation of employees ،«data driven digital transformation methodology« و »HR analytics»   در گوگل

مقاله یافت شد    40در مرحله اول    ای مورد جستجو قرار گرفتند.اسکوالر برای یافتن مقاالت علمی و در گوگل برای یافتن مقاالت حرفه
کیفیت مقاالت مورد بررسی قرار   19های اساسی ارزیابی ت بر اساس برنامه مهارتو در نهای که در چند مرحله مورد بازبینی قرار گرفتند
اباار، بر   با استفاده از این  اهدا  تحقیق، منطق روش، طر  تحقیق، روش نمونه  10گرفته است.  برداری، سوال اصلی در خصور 

یص  ها و ارزش تحقیق جهت تشخها، بیان روشن یافتهمالحظات اخالقی، دقت تجایه و تحلیل داده  پذیری،ها، انعکاس آوری داده جمع
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( را کسو نمایند، حذ  25تر از امتیاز خوب )شود. پ  از امتیازدهی مقاالتی که پاییندقت، اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی تمرکا می
شود ابتدا  همانطور که در این شکل مالحظه می  دهد.مراحل مختلف غربالگری مقاالت در این پژوهش را نشان می  1شوند. شکل  می

اساس عدم ارتباط مقاله با موضوع    جو از نظر مرور چکیده و عنوان مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این مرحله برمقاالت حاصل از جست
مقاله به علت عدم   14های مختلف مقاالت مورد مطالعه قرار گرفتند که در این مرحله نیا  مقاله حذ  شدند. سپ  قسمت  11پژوهش،  

کارکنان است، حذ  گردید. در نهایت با بررسی کیفیت مقاالت    گری تحلیلسازی  ات پیادهارتباط با هد  پژوهش که ارائه چرخه حی
 مقاله جهت تجایه و تحلیل انتخاب گردید.  13باقیمانده، در نهایت 

 

 مراحل ارزیابی و انتخاب منابع حاصل از جستجو. ۱شکل 

 هاسازهو    مفاهیم  ،مقاالت با دقت مورد بررسی قرار گرفتند و کدها  ها،جهت تجایه و تحلیل داده   پ  از مشخص شدن مقاالت نهایی
 اند.کارکنان به کار رفته گریتحلیلسازی های چرخه حیات پیاده مراحل و گام  که به عنوان مبنای ارائه است استخراج شده

 کارکنان  گریتحلیلسازی های پژوهش و ارائه چرخه حیات پیادهیافته
کارکنان در مقاالت مورد بررسی، به عنوان یک کد در نظر    گریتحلیلسازی  های مرتبط با پیاده پژوهش هر یک از فعالیت  در این

 اند. ارائه شده 2ها گردیده است که در جدول سازهبندی کدهای مشابه در دو سط  منجر به شناسایی مفاهیم و گرفته شده است. دسته
 
 



 

 

 كاركنان   گریتحلیلسازی های چرخه حیات پیادهاستخراج مراحل و گام. 2جدول 

 منبع مفاهیم هاسازه

 کارکنان  گریتحلیلایجاد قابلیت انسانی 

 ( 2020(، فالتا و کوما )2017والش و ولینی ) رهبری 

 ( 2020و همکاران ) (، یون2020(، فالتا و کوما )2017والش و ولینی ) گری تحلیلتیم 

 کارکنان  گریتحلیلارزیابی وضعیت موجود  

 ای زیرساخت داده
( بسک  و  )BCG  (2017(،  2013رنجان  ولینی  و  والش  کالواکولنو  2017(،   ،)

(2018  ،) 

 ( 2020(، فالتا و کوما )2017(، والش و ولینی )2013رنجان و بسک ) ای منابع داده

 گری تحلیلزیرساخت 
BCG  (2017 ،)  ( فالتا و کوما  2018(، سیواتانو و پیالئی )2017والش و ولینی ،)

(2020 ) 

 حکمرانی داده 
( شاکلی  و  )BCG  (2017  ،)(،  2011کایرون  ولینی  و  کالواکولنو  2017والش   ،)

(2018 ) 

های ذینفعان در زمینه  تعیین نیازمندی
 کارکنان  گریتحلیل

ذینفعان     گری تحلیلشناسایی 
 کارکنان

 ( 2020فالتا و کوما )

 BCG (2017 ) گری تحلیلموارد استفاده از 

 گریتحلیلهای تعیین دامنه و رویکرد و سنجه
 کارکنان

 ( 2020(، یون و همکاران )2013رنجان و بسک ) کارکنان  گریتحلیلدامنه  

 ( 2018(، کالواکولنو )2013رنجان و بسک ) کارکنان  گریتحلیلرویکرد 

 hppy (2016 )(، 2020زهیر و همکاران ) منابع انسانی های سنجه

 گری تحلیلتوسعه نظام 

نقش قواعد  تعریف  و  جدید  های 

 حکمرانی 

( شاکلی  و  )2011کایرون  املدی   ،)2017  ،)BCG  (2017  همکاران و  یون   ،)

(2020 ) 

 محور ایجاد فرهنگ داده
( شاکلی  و  )BCG  (2017  ،)(،  2011کایرون  پیالئی  و  و 2018سیواتانو  یون   ،)

 ( 2020همکاران )



 

 

 منبع مفاهیم هاسازه

 ها پرورش استعدادها و مهارت

( شاکلی  و  )2011کایرون  بسک  و  رنجان   ،)2013  ،)hppy  (2016  ،)BCG  

(2017( ولینی  و  والش   ،)2017  ،)( همکاران  و  همکاران  2020یون  و  زهیر   ،)

 ( 2020فالتا و کوما )(، 2020)

 ای استراتژی داده
( بسک  و  ) 2013رنجان  ولینی  و  والش   ،)2017( کالواکولنو  و  2018(،  زهیر   ،)

 ( 2020همکاران )

 ساختار سازمانی 
BCG  (2017( سیواتانو و پیالئی ،)فالتا و کوما  2020(، زهیر و همکاران )2018 ،)

(2020 ) 

 فناوری
و همکاران   (، زهیر2017(، والش و ولینی )2017(، املدی )2013رنجان و بسک )

(2020 ) 

 شکل دادن به تجربه کارکنان 

 تجربه دیجیتال کارکنان 
hppy  (2016( همکاران  و  زهیر    ،)2020( ولینی  و  والش  و  2017(،  قیدر   ،)

 ( 2020زنجانی )شامی

 ( 2020زهیر و همکاران )(،  2016فورب  ) منابع انسانی دیجیتال

 های موجود حل با سیستمسازی راهیکپارچه

 ( 2017(، والش و ولینی )2016) hppy ها گردآوری داده

 hppy (2016) های اطالعاتی سیستم

گیری هوشمندانه تواناسازی استراتژی و تصمیم
 در حوزه کارکنان 

 ( 2020(، فالتا و کوما )2018(، سیواتانو و پیالئی )2018(، کالواکولنو )2016)  hppy استراتژی منابع انسانی 

بر  تصمیم مبتنی  گیری 

منابع   محورداده شواهد حوزه  در 

 انسانی

(، فالتا و کوما 2020(، یون و همکاران )2020(، زهیر و همکاران )2018کالواکولنو )

(2020 ) 

 گردد.ارائه می  2کارکنان مطابق شکل  گریتحلیلسازی ، چرخه حیات پیاده2های به دست آمده در جدول بر اساس یافته



 

 

 
 كاركنان  گریتحلیلسازی چرخه حیات پیاده.  2شکل 

 
ها، اقدامات و توضیحاتی در خصور فازها، گام  3. جدول  باشدفاز می  8شود، این چرخه شامل  مالحظه می  2که در شکل  همانطور  
یا    گریتحلیلگذاری بر روی هرگونه منابع  نقطه شروع در این مسیر پیش از سرمایه   دهد.های مرتبط را ارائه میها و خروجیورودی

  گریتحلیلهای الزم است. یک رهبر  با پیشینه مرتبط و مجموعه مهارت  و  منابع انسانی با صالحیت  گریتحلیلفناورانه، یک رهبر  
های کلی  انداز، استراتژی و قابلیتتواند برای بنانهادن چشمی میانداز استراتژیک منابع انسان چشم  ، با کارکنان که به خوبی آموزش دیده

کارکنان یک فعالیت تیمی است،    گریتحلیلمنابع انسانی به سمت موفقیت راهگشا باشد. همچنین از آنجا که استقرار    گریتحلیل
انسانی و رفتار سازمانی، روانشناسی، توسعه  طلبد از جمله مدیریت کسو و کار، منابع های مختلفی را میها و حوزه متخصصان از رشته

از آنجا نشأت    گریتحلیلایجاد قابلیت انسانی  . اهمیت  (2020)فالتا و کوما،    منابع انسانی، اقتصاد، مالی، آمار، علم داده و علوم کامپیوتر

ایجاد قابلیت 
انسانی 

تحلیل گری 
کارکنان

ارزیابی وضعیت 
موجود و تعیین 

نیازمندی های
ذینفعان در حوزه 

تحلیل گری 
کارکنان

تعیین دامنه، 
سنجه ها و رویکرد 

تحلیل گری
کارکنان

توسعه نظام 
تحلیل گری

شکل دادن به 
تجربه کارکنان

ارزیابی سنجه های
تعریف شده در 
چرخه حیات 

کارکنان

یکپارچه سازی 
راه حل تحلیل گری

کارکنان با 
سیستم های 

موجود

تواناسازی 
استراتژی و 
تصمیم گیری 

هوشمندانه در 
حوزه کارکنان



 

 

ارزیابی وضع  است.  گریتحلیل های بعد وابسته به وجود این تیم  گیرد که اجرای گاممی کارکنان و   گریتحلیل یت موجود  همچنین 
رسند، چرا که ارزیابی وضع موجود به انجام می  2به موازات یکدیگر در فاز    کارکنان  گریتحلیلهای ذینفعان در حوزه  تعیین نیازمندی
 برسانند.  گریتحلیلانداز و موارد استفاده مناسبی از توانند ما را به چشمها در ارتباط با یکدیگر میو تعیین نیازمندی

 كاركنان  گریتحلیلسازی های چرخه حیات پیادهتوضیح فازها و گام. 3جدول 

 هاها و خروجیورودی اقدامات  گام فاز

: ایجاد  ۱فاز 

قابلیت انسانی  

  گریتحلیل

 كاركنان
 

یااا  ۱گااام   جااذب   :

رهااباار   پاارورش 

 گریتحلیل

 

اسککتراتژیک منابع   اندازهای مرتبط جهت داشککتن چشککمآموزش صککالحیت
منابع   گریتحلیلهای کلی  انداز، اسکتراتژی و قابلیتانسکانی و بنانهادن چشکم

 گریتحلیلانسانی یا جذب استعداد برای رهبری  
بکه   .رهبری شکککفکا   ایجکادخروجی فکاز   
یکک تیم واحکد و رهبر بکایکد    عبکارت دیگر

اولیکه تالش   مراحکل  یکا متولی  مکالکک 
بکاشکککد حتی اگر در نهکایکت    گریتحلیکل

  درآیکد  غیرمتمرکاقکابلیکت بکه صکککورت  
 (2017)والش و ولینی،  

 

تایام 2گاام   ایاجااد   :

 گریتحلیل

های مختلف مورد نیاز در شککناسککایی اسککتعدادهای سککازمان مرتبط با مهارت
هکای مرتبط بکا منکابع انسکککانی، علم داده،  ککارکنکان اعم از مهکارت  گریتحلیکل

هکای آموزشکککی برای تیم کیفیکت داده، آمکار، ککامپیوتر، مکالی و برگااری دوره
 کارکنان  گریتحلیل

 

:  ارزیابی  2فاز 

وضعیت موجود و  

تعیین  

های  نیازمندی

ذینفعان در حوزه 

  گریتحلیل

 كاركنان

 

 

 

 

: ارزیابی وضاع ۱گام 

باررسااای   ماوجاود: 

داده،   زیارسااااخات 

و  داده  حاکامارانای 

   گریتحلیل

  گریتحلیلبررسی زیرساخت    -1
 گریتحلیلهای موردنیاز برای تیمی با پروفایل

 مناسو  گریتحلیلسازی کارکردهای  پیاده
 داشتن فرایند تحلیلی جامع

  بررسی حکمرانی داده  -2
 های کیفیت دادهگیری شاخصاندازهتعریف و 

 سازماندهی برای مدیریت داده

 هااقدامات پایه برای پاکسازی داده

  بررسی زیرساخت داده  -3
 انداز و موارد استفاده آتیزیرساخت مناسو برای چشم

 های مناسواستفاده از فناوری

 مدل عملیاتی مناسو
 ی ا شناسایی منابع داده  -4

کارکنان سکککازمانی،    هاینظرسکککنجیشکککامل    تواندمیل متداو  ایدادهمنابع 
امتیازی و   منابع انسکانی شکامل کارت  هایسکنجهپروفایل اسکتعداد کارکنان،  

 داشبوردها، تحقیقات بازار کار، بازخوردها، تحلیل احساسات و ... باشد.

ای،  هکا، منکابع دادهزیرسکککاخکت   ورودی
 استعدادها
مشکککخص نمودن وضکککعیکت ی   خروج

هکا،  ها، دسکککترسکککی به دادهکیفیکت داده
حریم خصکککوصکککی و   هایسکککیاسکککت
هکا،  دادهدر دسکککترسکککی بکه    محرمکانگی

داده، وضکعیت  هاییکپارچه بودن پایگاه
و   گککریتککحککلککیککل  هککایمککهککارت

بکرای   هککایزیکرسککککاخککت نکیککاز  مکورد 
 گریتحلیل

 



 

 

 هاها و خروجیورودی اقدامات  گام فاز

 

 

 

 

 

تااعاایاایاان  2گااام    :

هااای  ناایااازمااناادی

 ذینفعان

 شناسایی ذینفعان
 

  تعیین موارد استفاده
 گریتحلیلموارد استفاده کالن و اصلی  

 تعیین ارزش مورد انتظار

 های کلیدیها و نیازمندیتعیین محدودیت

 

ککه بکه طور   ذینفعکان؛ هرکسکککی  ورودی
کککار   از  مسکککتکقکیکم  غکیکر  یککا  مسکککتکقکیکم 

متکأثر    گریتحلیکل   گردد میککارکنکان 
شکامل مدیران اجرایی، مدیران مسکتقیم، 
رهبران ارشککد منابع انسککانی، شککرکای 
کسکو و کاری منابع انسکانی، کارکنان و  

 هکای فنکاوریفروشکککنکدگکان    در مواردی
 سرمایه انسانی

و    فرمولکه   خروجی   بنکدیقکالکوکردن 
  تاکتیکی   هایاولویتسکواالت، شکناسکایی  

.  ذینفعانو اسککتراتژیک، تعهد و حمایت  
در تعیین موارد    ذینفعکان  هکایینیکازمنکد

 .شودمیلحاظ  اندازچشماستفاده و 

 

: تعیین  3فاز 

ها و  دامنه، سنجه

رویکرد  

  گریتحلیل

 كاركنان

 

 

 

 

 

 

 

 

: تعیین دامناه و ۱گاام  

 گریتحلیلرویکرد  

 گریتحلیلانداز  مندیم جهت تعیین چشمها عالقهتعیین اینکه چرا به داده

 گریتحلیلتعیین اهدا   

 های فعلی است یا تحولتعیین اینکه آیا هد  بهبود شیوه

 بینانه یا تجویای()توصیفی، پیش  گریتحلیلتعیین رویکرد 

ورودی  میاان آمادگی داخلی بر اسکاس  
تمککایککل  میاان  قبککل،  مرحلککه  خروجی 

در ارتباط با    گذاریسکککرمایهبه  ذینفعکان
 گری تحلیلسککازنده مختلف   هایبلول
( و بازه هاها، فناوری و صکککالحیتداده)

اسکت. بازه   ذینفعانزمانی مورد توافق با 
از یکک  برای زمکانی اسکککت ککه  کوتکاه 

 شود میشریک برای حل مساله استفاده  
و بازه زمانی بلندتر برای زمانی است که 
بکه  از  اسکککتراتژیکک  دنبکال منکافع  بکه 

 هستیم  گریتحلیلکارگیری  
آیا روی    کندخروجی  دامنه مشخص می

یکا مبال   شکککویممییکک وظیفکه متمرکا  
   مدیریت استعداد به طور کلی

کلی   اسککککاس   گریتحلیکلرویکرد  بر 
)توصکیفی،    خواهیممیسکط  تحلیلی که  

 . گردد بینانه، تجویای( مشخص میپیش

  تصککمیم در خصککور انجام یابیمنبع
به صکورت داخلی یا اسکتفاده   گریتحلیل
  پشتیبانی شرکت دیگر  از



 

 

 هاها و خروجیورودی اقدامات  گام فاز

تااعاایاایاان  2گااام    :

هااای ساااانااجااه

كاركناان و   گریتحلیال

با   آنها  مرتبط سااختن

های كلیدی  شاااخ 

 عملکرد

 

)به طور مبال مدت زمان تا پر شکدن موقعیت شکنلی، هاینه    هاتعیین سکنجه -
وری، نرخ نگهداشکت، نرخ ترفیع، دالیل هر اسکتخدام، زمان رسکیدن به بهره

 ترل شنل(
)بکه طور مبکال    هکای کلیکدی عملکردهکا بکا شکککاخصمرتبط نمودن سکککنجکه  -

 وری کارکنان، رضایت مشتریان(مشارکت مشتاقانه کارکنان، بهره

 
 

 های ذینفعانورودی  نیازمندی
های کلیدی ها و شاخصخروجی  سنجه
 عملکرد مربوطه

توسعه  : 4فاز 

 گری تحلیل نظام

 

 

 

تااعااریاا  ۱گااام  :

و   هاایناقا  جادیاد 

 قواعد حکمرانی

کارکنان، چه چیای    هایداده  در خصور  ایدادهمشکخص کردن سکیاسکت   -
 نیست  گذاریاشترالاست و چه چیای قابل   گذاریاشترالقابل 
دسکترسکی داشکته باشکند، تنییر ایجاد کنند و   هاتوانند به دادهچه کسکانی می -

 استفاده کنند
برای پاکسکککازی و   هادادهحکمرانی    هایبرنامهو    هادادهتضکککمین کیفیت   -

 هادادهحفظ دقت، سازگاری و به هنگام بودن 
در تیم حکمرانی به عنوان پشککتیبان و  حضککور رهبر واحد کسککو و کاری -

 کارکنان  گریتحلیلمروج  
های جدید و نگهداری های مرتبط با ایجاد و اجرای سککیسککتمایجاد نقش -

 هاانواع مشخصی از داده
 هاای برای ایجاد آگاهی نسبت به دادهقهرمانان داده -

های به دسکککت آمده از ورودی  خروجی
 مراحل قبل

اسککت   گریتحلیل نظامخروجی این فاز 
برای  منکاسککککو  اجاای  ککه شککککامکل 

ابتککارات  پیکاده و    گریتحلیکلسکککازی 
 های قابل اقدام است.  تبدیل آن بینش

 

 

 

 

 

 

: ایجااد فرهنا   2گاام 

 داده محور

موثر، الگوهکای ارتبکاطی و همککاری موثر میکان تیم   فراینکدهکایبنکا نهکادن    -
 کسو و کار مرتبط با پروژه هایکارکنان و رهبران واحد  گریتحلیل
پذیرش   ، توسط رهبران اجرایی  گریتحلیلپشکتیبانی صری  از رویکردهای  -

 توسط رهبران ارشد و دستورات از باال به پایین  محوراهدا  داده
 گریتحلیلرویکردهای باز و فعاالنه از سوی تیم  -
کوچکتر متوالی بکه جکای   هکایبینشبکا اسکککتفکاده از    ایجکاد رابطکه اعتمکادآمیا  -

   غافلگیرکنندهبارگ و  هاییافته
 ایهای آموزشی برای افاایش سواد دادهبرنامه -
اسکککتککارت  - واحککدهککای  تجربککهایجککاد  برای  داخلی  کککاهش  آپی  و  گری 

 گریایریسک
ها میان گذاری دادهای برای ترویج به اشککترالهای میان وظیفهایجاد تیم -

 سیلوها و همکاری
 به عنوان یک دارایی استراتژیک  گریتحلیلبه کارگیری   -



 

 

 هاها و خروجیورودی اقدامات  گام فاز

 

 

 

پاارورش  3گااام    :

و  اسااااتااعاادادهااا 

 ضروری هایمهارت

اسکتراتژیک در   هایبینشاسکتراتژیک نیروی کار با کسکو  ریایبرنامهآغاز   -
 خصور الاامات سازمان و مفاهیم استعداد برای شرکت

مورد نیاز از اسکتعدادها برای حفظ اسکتعدادهای    هایایجاد لیسکتی از مهارت -
 محورهای دادهفعلی و استخدام استعدادهای جدید برای استراتژی

مدلینگ، تفسکیر  دیتابا مهارت در حوزه  منابع انسکانی اسکتخدام متخصکصکان  -
   بینیو پیش

ایجاد برنامه آموزشککی یا اسککتفاده از یک شککریک برای انجام آموزش در  -
و   هاگاارشاباارهای اسککتاندارد، اسککتانداردسککازی   سککازیهخصککور پیاد

 داشبوردها
برای رفع مشکککل، اشککترال دانش و   گریتحلیل هایاسککتفاده از انجمن -

 پیشرفته هایروش

 

 

 

 

 

 

گااردآوری  4گااام    :

اسااتارداده تایی اهاا، 

 ایداده

  های دادهسکازمانی و   های، دادهمنابع انسکانی  هایداده  سکازییکپارچهجهت   -
و   سکازییکپارچههسکتند که    ایدادهنیازمند یک اسکتراتژی    هاسکازمان،  بیرونی

و بدون سکاختار از منابع داخلی و خارجی را   سکاختاریافته  هایدادهبه کارگیری  
 کنندمیتشویق 

،  دهد میبهتری   هایبینشیکپکارچه و مسکککتحکم   انبکاردادهدر حالیککه یک   -
  گری تحلیلجامع پیش از آغاز به کارگیری    انباردادهیک  سازینیازی به پیاده

محدود یا حتی    انباردادهقابل اسککتفاده با قابلیت  ترسککاده  هایتحلیلنیسککت. 
بکه عنوان یکک پروژه جکاری   توانکدمی  انبکاردادهبکدون آن نیا هسکککتنکد. بنکابراین 

اجرا    گریتحلیلبه کارگیری  شود و به طور همامان و در راستای   سازیپیاده
و بازگشکت زودتر و ایجاد یک   گذاریسکرمایهشکود. این امر به کاهش هاینه  
 کندمیمورد کسو و کاری بهتر کمک  

  های دادهبر اسکاس منبع و مالکیت آن )در یک سکر طیف    هاداده بندیرده -
خارجی    هایدادهداخلی که مالک آن سکازمان اسکت و در سکمت دیگر طیف  
اقتصکادی یا   هایدادهکه مالکیت آن با موسکسکات بیرون از سکازمان اسکت مبل 

اما مالکیت آن   شکودمیکه به طور خارجی تولید   هاییداده( یا شکناختیجمعیت
یابی با سککازمان اسککت به طور مبال اطالعات متقاضککیان که در سککیسککتم رد

 اجتماعی هایرسانه  هایدادهشنلی وجود دارد یا   هایدرخواست

سااااخااتااار 5گااام  :

بارای   ساااازماانای 

 گریتحلیل

کارکنان  منابع انسکانی باید با  گریتحلیلمشکخص نمودن جایگاه سکازمانی  -
مدیریت سکیسکتم، هوش کسکو و کار، فناوری اطالعات، مالی و سکایر وظایف 

را بکا ککارکرد اسکککتراتژی ادغکام    گریتحلیکل  توانمیهمککاری کنکد. از این رو  
و اسککتراتژی منابع انسککانی«   گریتحلیلنموده و یک سککاختاری با عنوان »

ابع انسککانی با خلق و اجرای اسککتراتژی  من  گریتحلیلجهت همراهی قابلیت 
 ایجاد نمود



 

 

 هاها و خروجیورودی اقدامات  گام فاز

ایجاد یک واحد سککازمانی مسککتقل در شککراکت با فروشککنده  رویکرد دیگر،  -
. این باشکد، میتحول داده محور دارد  بیرونی که تخصکص در اجرای ابتکارات

و  شکودمیتوسکط کارکنان سکازمان و شکریک بیرونی تامین نیرو  یسکازمانواحد 
کار و منابع به شککرکت منتقل شککده و سککازمان   هاپروژهپ  از کامل شککدن 

 شودمیمستقل منحل 
   ترمنعطفو   ترمسط  ساختارهای سازمانی  -

برای  6گاام فنااوری   :

 كاركنان  گریتحلیل

دنبال کردن و انتخاب اباارهای فناورانه مناسککو شککامل اباارهای تحلیلی،   -
 های عظیم و هوش مصنوعیهای مرتبط با تحلیل دادهها، فناوریسیستم

 

 : شکل دادن به تجربه كاركنان5فاز 

اسککتفاده از  شکککل دادن به تجربه کارکنان بر اسککاس رویکرد فرآیندمحور   -
 کارکنان در هریک از مراحل چرخه حیات کارکنان    گریتحلیل

 نو همدلی با آ 20خلق پرسونا  برای  هااز دادهاستفاده   -
مشککارکت کارکنان را نسککبت به کاری    توانمیرا و چگونه  تحلیل اینکه چ -

کسکککو و ککار  هکایسکککنجکهجلکو نمود و چگونکه آن را بکه   دهنکدمیککه انجکام 
نمود و چکه چیای را   نمود یکا در   توانمیترجمکه  بهبود داد تکا آن را حفظ 

 شرکت نگه داشت
 نیازهای استعداد و نتایج کارکنان  بینیپیش -
مشککارکت و بازخورد به دسککت    هایاپلیکیشککنکه از    هاییدادهاسککتفاده از   -
 داشته باشد  بینانهپیشتحلیل   تواندمیو  آیدمی
  های ریسککیش  کمک به پاسکخ سکریع به سکواالت مرتبط با نیروی کار و پا -

 بالقوه و شناسایی روندها

  ها اولویتآنها برای اسکتفاده از    هایدادهمداوم و اسکتفاده از    هاینظرسکنجی -
 و اهدا  ذکر شده توسط کارکنان

نگاشکککت محور   شککککل دادن به تجربه کارکنان بر اسکککاس رویکرد مؤلفه -
 مؤثر بر تجربه دیجیتال کارکنان هایبر مؤلفه  گریتحلیلابتکارات  

متشکککککل از   گریتحلیکلورودی  نظکام  
اباارهکا، نقشداده هکا، سکککاختکارهکا،  هکا، 

داده فرهنککگ  و  و    محوراسکککتعککدادهککا 
و رویکرد   دامنکه   گری تحلیکلهمچنین 

 3مشخص شده در فاز 
های تعریف شکده در هر خروجی  سکنجه

  یک از فرآینکدهای چرخه حیکات کارکنکان 
 به کارکنانو ارتقای تجر

ی تعری  شاده در ها: ارزیابی سانجه6فاز 

 چرخه حیات كاركنان

های عملکرد  که با شککاخص 3های مشککخص شککده در فاز در این فاز سککنجه
کسکو و کار مرتبط شکده اسکت، مورد ارزیابی قرار گرفته و اثربخشکی ابتکارات  

 گردد.بررسی می  گریتحلیل

به دسککت آمده در  هایورودی  سککنجه
 نتیجه شکل دادن به تجربه کارکنان

 که  داشکبوردهای منابع انسکانیخروجی   
دادهمکی اسکککتکخکراج  بککا  از تکوانکنککد  هککا 

ها را به های مختلف، این سکنجهسکیسکتم
 نمایندصورت خودکار محاسبه 
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 هاها و خروجیورودی اقدامات  گام فاز

  گری تحلیالحال  سااازی راهیکپاارچاه:  7فااز

 های موجودكاركنان با سیستم

 

های از پیش موجود متصکل اسکت و ای که به دادهایجاد نظرسکنجی سکاده -
 بخشی از کار روزانه است

آوری تواند برای جمعها میاین سکیسکتم  21CRMهای  اسکتفاده از سکیسکتم -
مشککتری مورد اسککتفاده    گریتحلیلکارکنان به همراه    گریتحلیلهای  داده

تواند مشککارکت مشککتاقانه نیروی فروش در فرایند قرار گیرد اما همچنین می
تواند آشککار سکازد که دقیقاً چگونه مشکارکت  فروش را ردیابی کند. این امر می

 گذارد  های فروش اثر میمشتاقانه بر چرخه
تواند به  می  ERPهای  سککازی با سککیسککتمیکپارچه  22ERPاسککتفاده از   -

کمک کند،    ERPها از کارکنان با به کارگیری  تر دادهآوری بسکیار سکادهجمع
های عملکرد عملیاتی را  های منابع انسککانی با شککاخصهمچنین انطباق داده

 دهد.نشان می

های  سکازی با اپلیکیشکنیکپارچه  های مدیریت وظیفه یسکتماسکتفاده از سک -
شککوند و رزشککی میان وظایفی که انجام میتواند لینک باا مدیریت وظایف می

 سطو  مشارکت بالدرنگ با آن وظایف مرتبط ایجاد نماید.
های داخلی برای جلسکات ها از شکبکهسکازمان  سکازی با اینترانت یکپارچه -

کنند. کارکنان به طور  سکازی اسکتفاده میهای اعالنات و ذخیرهمجازی، اتاق
د تا وظایفشکان را کامل کنند یا در سکط  گردنمنظم به اینترانت سکازمان برمی

هکا را محیط بکاالی بروزرسکککانی شکککرککت قرار بگیرنکد ککه این امر این پورتکال
 نماید.های مشارکت میآوری دادهمناسبی برای جمع

سکازی  یکپارچه  های کلیدی عملکرد کسکو و کار سکازی شکاخصیکپارچه -
تواند درآمد، سکودآوری و شکرکت می 23KPIکارکنان در داشکبورد    گریتحلیل
 کارکنان را در کنار هم بیاورد.  گریتحلیل

 حل تحلیلگری ارائه شدهورودی  راه
 گری تحلیکلخروجی  تبکدیکل ابتککارات  
 های کاریکارکنان به جائی از روتین

گیری  : تواناسازی استراتیی و تصمیم8فاز  

 در حوزه كاركنان  هوشمندانه

 

  گری تحلیلچرخه  فاز پایانی های اسکتراتژیک رهبران سکازمانی در انتخاب -
بر اسکاس ارزش ایجاد شکده و میاان  در خصکور نقش و جایگاه منابع انسکانی 

آفرینی پکایین(، مقلکد در منکابع انسکککانی )ارزش پکایین و تحول   آفرینیتحول
در   24، تابوشککنآفرینی پایین(بهبود دهنده در منابع انسکانی )ارزش باال، تحول

آفرینی باال( و نوآور در منابع انسکانی )ارزش  منابع انسکانی )ارزش پایین، تحول
 آفرینی باال(و تحول

 پشتیبانی از تصمیمات اتخاذ شده در خصور منابع انسانی توسط شواهد -

در  یکپکارچکه  نظکام تحلیلگری  ورودی  
 سازمان

هکدایکت خروجی  چکارچوبی مفیکد برای  
های اسکتراتژیک منابع انسکانی با  انتخاب

گذاری  گیری و سکرمایهتوجه به تصکمیم
و شکیفت  هاسکرمایه انسکانی در سکازمان

یتی  در نقش منابع انسکانی از نقش مدیر
 به شریک استراتژیک

 
21Customer Relationship Management   
22 Enterprise Resource Planning 
23 key performance indicator 
24iconoclast  
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در خصکور ترکیو نیروی کار و ارزیابی عملکرد    ترتصکمیمات هوشکمندانه -
 کارکنان

 گیری نتیجه
به عنوان پیشران تحول دیجیتال در سازمان، و نقش و اهمیت تحول منابع انسانی در   25بر اساس رویکرد جایگاه اول برای کارکنان 

امری ضروری است. در این میان  رابطه متقابل مدیریت منابع انسانی و تحول دیجیتال  ، بررسی  سازی تحول دیجیتالموفقیت پیاده 
های کلیدی عملکرد کسو و  و بهبود شاخص  تواند در ارتقا تجربه کارکنانهای عصر دیجیتال میبه عنوان یکی از قابلیت  گریتحلیل

توجه به نیاز به یک مدل عملی یا چارچوبی برای هدایت متخصصان و رهبران با در این پژوهش  کار ایفای نقش نماید. بر این اساس،
علمی  منابع مندمرور نظام به و در عین حال فقدان یک رویکرد متدولوژیک در ارائه آن،  کارکنان یگر تحلیلمنابع انسانی جهت انجام 

های استخراج شده نه نظری موضوع، با تکیه بر مفاهیم و سازهپیشیضمن تبیین  و  پرداخته شد  کارکنان    گریتحلیلدر زمینه  ای  و حرفه
به نحوی است  ارائه شده  فازهای    فاز ارائه گردید.  8کارکنان در    گری تحلیلازی  ساز مقاالت منتخو در این حوزه، چرخه حیات پیاده

توسعه نظام   است.  کارکنانپردازد و از سوی دیگر مبتنی بر شکل دادن به تجربه  میگری  یلکه از یک سو به بحث توسعه نظام تحل
، گردآوری  های ضروریهارتها و ممحور، پرورش استعدادفرهنگ دادهمرانی،  قواعد حکهای جدید و  تعریف نقشخود نیازمند    گریتحلیل
و    توسط فالتادر چرخه حیات ارائه شده  گری کارکنان است.  حلیلمربوط به آن، ساختار سازمانی و فناوری برای ت ها و استراتژی  داده 

پژوهش حاضر قرار گرفته است که در    ها مورد تأکیدو تبدیل داده   هاای، گردآوری دادهمراحل مرتبط با شناسایی منابع داده (  2020کوما )
ت و نقش ایجاد  اهمی رب ضرشده در پژوهش حاارائه  چرخه حیاتدر  همچنین گری به آن پرداخته شده است. م تحلیلدر فاز توسعه نظا

ایجاد  ری و همچنین  گرش رهبر تحلیل که شامل جذب یا پروشده است    تأکید نخستین فاز  ن  به عنواگری کارکنان  نسانی تحلیلقابلیت ا
تحلیل میتیم  تحلیلباشدگری  تیم  و  با صالحیت  رهبر  وجود  مت.  مهارت گری  از  نیاز    هایشکل  مورد  نقش  میمختلف  تعیین  تواند 

گری تأثیرگذاری تحلیلدر مقاالت مختلف به اهمیت    عالوه بر این،  گری کارکنان ایفا نماید.سازی تحلیلدر موفقیت پیادهای  کننده
اشاره شده است    وزه منابع انسانیحهوشمندانه در    گیریهای استراتژیک مرتبط با منابع انسانی و پشتیبانی از تصمیمکارکنان در انتخاب

چرخه حیات  که در    (2020؛ فالتا و کوما،  2020،  ؛ یون و همکاران2020،  ؛ زهیر و همکاران2018،  ؛ سیوانانو و پیالئی2018  نو،)کالواکول
ر گرفته شده  ری هوشمندانه در حوزه کارکنان در نظگیراتژی و تصمیماستسازی  اناتو  ت عنوانتح  نهایی  فازدر این مقاله نیا  رائه شده  ا

 هایها و اباارها و اضافه شدن تکنیکتر هر یک از گام این پژوهش، تکمیل و تبیین عمیق  ه عنوان اقدامات آتی در خصورب  است.  
عوامل    هریک از  گری براستفاده از تحلیل  موارد   نگاشتگردد.  فازها پیشنهاد می  از  تر شدن هر یکعملیاتیمربوط به هر گام در راستای  

 باشد. از جمله این موارد می   جربه کارکنان،و یا مراحل چرخه حیات کارکنان در فاز شکل دادن به ت ال کارکنانبر تجربه دیجیتمؤثر 
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