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સ ાંપ્રત સમયમ ાં મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનમ ાં ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનની ભનૂમક  

પ્રસ્તાવના:  
સ ાંપ્રત સમયમ ાં વધનેુ વધ ુ સાંસ્થ ઓ કે કાંપનીઓ મ નવ સાંસ ધન વ્યવસ્થ પનને લગતી રૂબરૂ 

પ્રવનૃતઓને બદલે ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનનો (E-HRM) નો ઉપયોગ  કરી રહી છે. 
 

ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લન, મ નવ સાંસ ધનન  ક યોન ે અસરક રક રીત ે કરીને તેની 
ક ય ાત્મક શક્તતમ ાં વધ રો કરી મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનને નવ  જ સ્વરૂપે(Dynamic) ક યો કરવ મ ાં ઘણો 
ફ ળો આપે છે. આ લેખમ ાં ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનને લગત  નીચેન  પ સ ઓને નવગતે વણી 
લેવ મ ાં આવ્ય  છે:- ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનનો પરરચય, ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન 
સાંચ લનન  પ્રક રો, ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનની ભનૂમક , ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનન  
ઉપયોગ અને અસરક રકત ને અસર કરત  પરરબળો અને ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લન પ્રત્યેનો 
દ્રષ્ટિકોણ. આ લેખ ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનન  ખ્ય લને નવસ્ત રપવૂાક અને પધ્ધનતસરસમજ મ િે 
ઉપયોગી નીવડશે. 

ચાવીરૂપ શબ્દો: મ નવ સાંસ ધન, મ નવ સાંસ ધન સાંચ લન.ઈલેતટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લન.... 
પરિચય: 
  નવજ્ઞ નન  ઝડપી નવક સ સ થે આપણ  અથાતાંત્ર, સમ જ અને સાંસ્કૃનતમ ાં ઘણ  ફેરફ રો આવ્ય  છે, તમે ાં 
પણ ખ સ કરીને કોમ્પ્યિુર અને ઈન્િરનેિન  ઉપયોગન  લીધે. છેલ્લ  થોડ  વર્ષોમ ાં આ િેકનોલોજીનો ઉપયોગ 
કરવ થી મ નવ સાંસ ધન સાંચ લન ક્ષેતે્ર નવો પ્રવ હ અક્સ્તત્વમ ાં આવ્યો છે, જે ઈલેતટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન 
સાંચ લન તરીકે ઓળખ ય છે. 

ઈલેતટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લન શબ્દ 1990 મ ાં ઉચ્ચ રવ મ ાં આવ્યો હતો અને તેનો અથા થ ય છે, 
મ નવ સાંસ ધનની પ્રવનૃિમ ાં ઈન્િરનેિ અથવ  ઈન્ટ્ર નેિનો ઉપયોગ કરવો. Stroh Meierન  મત મજુબ “E-

HRM is the application of information technology for networking and supporting at least two 
individual or collective actors in their shared performing of HRM activities.” 

 E-HRM મ નવ સાંસ ધનન  ક યોને નવી રીતે કરવ ની તક આપે છે જેન થી મ નવ સાંસ ધન વ્યવસ યની 
પ્રવનૃિ ઘણી ક યાક્ષમ રીતે તેમજ વ્યવૂહ ત્મક રીતે પ ર પ ડી શક ય છે, જે વ્યવસ્થ તાંત્રની સફળત મ ાં સ રો 
એવો ફ ળો આપે છે.  

આ લેખમ ાં ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનને લગત  પ સ ઓન ે નવગતે વણી લેવ મ ાં આવ્ય  
છે:- ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનનો પરરચય, ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનન  પ્રક રો, 
ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનની ભનૂમક , ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનન  ઉપયોગ અન ે
અસરક રકત ને અસર કરત  પરરબળો અને ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લન પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ. એવી 
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આશ  ર ખવ મ ાં આવે છે કે આ લેખ ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનન  ખ્ય લને નવસ્ત રપવૂાક અને 
પધ્ધનતસરસમજ મ િે ઉપયોગી નીવડશે. 
ઈલેકટ્રોનનક માનવ સસંાધન સચંાલનના પ્રકાિો: 
 

ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનન  મખુ્ય ત્રણ પ્રક રો છે: 
1) ઓપરેશનલ 
2) રીલેશનલ 
3) ટ્રર ન્સફોમશેનલ  

1) ઓપરેશનલ 
ઓપરેશનલ ઈએચઆરએમ વહીવિી ક યો જેવ ાં કે, પગ ર સાંબાંધી અને કમાચ રીને લગતી વ્યક્તતગત 
મ રહતી સ થે સાંબાંધ ધર વે છે. 

   ઓપરેશનલ ઈએચઆરએમ સાંચ લકોને કમાચ રી સાંબાંધી મ રહતી બ બતે બે નવકલ્પો આપે છે:  

1) કમાચ રીઓની મ રહતી વેબસ ઈિ પર અપડેિ કરવી. અથવ   
2) વહીવિી દળ પરૂત ુાં હોય તો  ક યા સ્થળે જ મ રહતી ર ખવી. 

 

2) િીલેશનલ 
રીલેશનલ ઈએચઆરએમ ધાંધ ની મ નવ સાંસ ધન સાંબાંધી નવનવધ પ્રવનૃિઓ જેવી કે, કમાચ રીઓની ભરતી, 
પસાંદગી, ત લીમ, વેતન, બઢતી-બદલી-અપકર્ષા, ક મગીરીનુાં મલૂ્ય ાંકન વગેરે અન્ય બ બતો સ થે સાંબાંધ 
ધર વે છે. 
 

રીલેશનલ ઈએચઆરએમ  સાંચ લકોને કમાચ રી સાંબાંધી પ્રવનૃિ બ બતે બે નવકલ્પો આપે છે: 
1) કમાચ રી સાંબાંધી પ્રવનૃિઓ જેવી કે, ભરતી, પસાંદગી, ત લીમ, બઢતી-બદલી-અપકર્ષા,વગેરે વેબસ ઈિ 

પર ઓનલ ઈન કરવી. અથવ  
2) ક ગળ આધ રરત અભભગમનો ઉપયોગ કરવો.( જાહરે ત,  ક ગળ આધ રરત અરજીપત્રકો અને પત્રો 

વગેરે દ્વ્ર ર ) 

3) ટ્રરાન્સફોમેશનલ 

ટ્રર ન્સફોમેશનલ ઈએચઆરએમ  વ્યહૂ ત્મક મ નવ સાંસ ધન પ્રવનૃિઓ સ થે સાંબાંનધત છે જેને જ્ઞ ન સાંચ લન 
તરીકે ઓળખવ મ ાં આવે છે. વ્યહૂ ત્મક પનુઃઅભભસ્થ પન-પરરવતાનીય એચએમઆર અન ે સાંકલન દ્વ ર  
પરરવનતિત-તૈય ર કમાચ રીઓની રચન  કરવી શક્ય બને છે. વેબ આધ રરત સ ધનોનો સમહૂ કમાચ રીઓન ે
કાંપનીની વ્યહૂ ત્મક પસાંદગીઓ સ થે સસુ ાંગત બન વવ  સક્ષમ કરે છે.  

ઈલેકટ્રોનનક માનવ સસંાધન સચંાલનની ભનૂમકા: 

પરાંપર ગત મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનમ ાં ભરતી, પસાંદગી, નવક સ, વળતર, ક મગીરીનુાં મલૂ્ય ાંકન 
વગેરે પ્રવનૃિનો સમ વેશ થ ય છે, જે મોિે ભ ગે વચ્યુાઅલ નવશ્વમ ાં સ્થ ન ાંતરરત થઈ શકે છે, તેથી એચઆર 
વ્યવસ યમ ાં એક મહત્વપણૂા પડક ર છે. ઈલેકટ્રોનનક મ નવ સાંસ ધન સાંચ લન અને વચ્યુાઅલ રિય ઓ સ થે 
વ્યવસ ય નવશ્વમ ાં આવી છે, જે મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનન  ગનતશીલ  સ્વરૂપે ઓળખ ય છે. ઈએચઆરએમન  
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ક યો એચઆરએમન  ક યો સ થે સમ ન રીતે ક યોની ગોઠવણી કરે છે. ઈએચઆરએમ લોકો મ િે સાંગઠનો, 
નોકરીઓનુાં આયોજન કરે છે, મ નવ સાંસ ધન મેળવે છે, વ્યક્તતગત અને સાંસ્થ કીય નવક સ મ િેન  પ્રયત્નો કરે 
છે, લ ભદ યી કમાચ રીઓ, મ નવીય સ ધનો જાળવવ  વગેરે પ્રવનૃિઓ કરે છે. ઈએચઆરએમ િેકનોલૉજીનો 
ઉપયોગ એચઆર વ્યહૂરચન ઓ, નીનતઓ અને નસધ્ધ ાંતોને અમલમ ાં મકૂવ નો એક મ ગા છે. આ નેિવકા પર 
આધ રરત સાંસ્થ ની એચઆર જરૂરરય તોને પહોંચી વળવ  મ િે ઈએચઆરએમ િેકનોલૉજી એચઆર ક યાને 
િેકો આપે છે. ઈએચઆરએમ તકનીક એ એક પોર્ટાલ પરુૂાં પ ડે છે, જે મનેેજરો, કમાચ રીઓ અન ે એચઆર 
વ્ય વસ નયકોને કમાચ રી નવર્ષયક મ રહતી જોવ ,  મ રહતી ક ઢી ન ાંખવ  અથવ  બદલવ  મ િે ઉપયોગી બને 
છે, તે સાંસ્થ ની એચઆર વ્યવસ્થ  મ િે જરૂરી છે. ઈએચઆરએમન  ઉપયોગથી એચઆરએમમ ાં  ઓછ  
પ્રોફેશનલ્સની જરૂર પડે છે ક રણ કે ઈએચઆરએમ“એચઆર મધ્યસ્થીઓને” દૂર કરે છે. 

એચઆર એક્તઝક્યરુિવ િેતનોલૉજી પણ ગણ ય છે અને જે મ રહતી તે પરૂી પ ડે છે તે તેમને નનણાયો 
લેવ  મ િે મદદ કરે છે જેન  દ્વ ર  સાંસ્થ ની સફળત  ચોક્કસ બને છે. સ્નેલ,સ્રુ્એબેર અને લેપક નોંધે છે કે, 
મ નવ સાંસ ધનને ઈએચઆરએમ સ થે અપન વવ થી તે વધ ુવ્યહૂ ત્મક, પ્રવ રહત અને કરકસરક રક બને છે. 
એ નોંધવ  જેવુાં છે કે,  વહીવિી ખચા ઘિ ડવ , ઉત્પ દકત મ ાં વધ રો કરવ , ઝડપી પ્રનતભ વ આપવ , નનણાય 
શક્તત વધ રવ  અને ગ્ર હક સેવ મ ાં સધુ રો કરવ  મ િે ઈન્ફોમેશન િેતનોલૉજી સક્ષમ છે. ખચા ઘિ ડવ  મ િેની 
જરૂરરય ત, ઉચ્ચ ગણુવિ ની સેવ ઓ અને સ ાંસ્કૃનતક પરરવતાન એ ત્રણ મખુ્ય હતેઓુ મ િે  ઈન્ફોમેશન 
િેતનોલૉજી આધ રરત મ નવ સાંસ ધન મદદરૂપ બને છે. છેલ્લ  દ યક  દરનમય ન   ઈન્િરનેિન  ઝડપી 
નવક સથી ઈએચઆરએમન  અમલીકરણમ ાં વધ રો થયો છે. ઈન્ફોમેશન િેતનોલૉજીન  વધતી અભભજાત્યપણુાં 
અને બ હ્ય મ ળખ કીય નવકલ્પોમ ાં વધ રો થવ થી વચ્યુાઅલ એચઆર ઉભરી રહ્ુાં છે. એચઆર સલ હક રો 
સચૂવે છે કે, સાંસ્થ ઓમ ાં ઈએચઆરએમ અને એક્્લકેશનની ઉંડ ઈને અપન વવ નુાં ચલણ સતત વધી રહ્ુાં છે. 
ઈન્ફોમેશન િેતનોલૉજી દ્વ ર  કાંપનીઓને મહ ન એચઆર સેવ ઓ પહોંચ ડવ  મ િે પે્રરણ  આપવ નુાં શરૂ થઈ 
ગયુાં છે. ઘણ  નનટણ તો આગ હી કરે છે કે વ્યક્તતગત આગ હી બધ  એચઆર વ્ય વસ નયકો મ િે મખુ્ય સ ધન 
બની જશે. 

એચઆરએમ િેકનીક નવીનત ન  ઝડપી નવક સ દ્વ ર  ઊંચી ક મગીરી હ ાંસલ કરવ મ ાં મદદ કરે છે. 
િેકનોલૉજી નવીનીકરણ મલૂ્ય વનધિત પ્રવનૃિઓ પર વધ ુધ્ય ન કેષ્ન્દ્રત કરવ ,   એચઆર ક યાને સક્ષમ કરવ  
મ િે એક અભભગમ તરીકે સેવ  આપી શકે છે. િેકનોલૉજી અને સાંસ્થ ની વ્યહૂરચન ની સાંપણૂા ક્ષમત ને સમજવ  
મ િે, સૌથી મોિ  ઈએચઆરએમ પે્રષ્તિસ લ ગ ુ કરવ ન  લ ભ મધ્યસ્થીની ભનૂમક ઓમ ાંથી એચઆર સ્િ ફને 
મતુત કરે છે, જેથી તેઓ મ નવ સાંસ ધન સાંચ લન અને નવક સન  વ્યહૂ ત્મક આયોજન પર ધ્ય ન કેષ્ન્દ્રત કરી 
શકે છે. 

ઈએચઆિએમની અસિકાિકતાને અસિ કિતા ંપરિબળો: 
ઈએચઆરએમનો અભ્ય સ ઘણ  નનટણ ાંતો દ્વ ર  કરવ મ ાં આવ્યો છે. જો કે,ઈએચઆરએમનો શૈક્ષભણક અભ્ય સ 
ઘણો મોડો શરૂ થયો, હજુ પણ તેને વ્યવહ રમ ાં મકૂવ ન  પ્રયત્નો થઈ રહ્ય  છે. ઈએચઆરએમ મ િે પ છલ  
અભ્ય સક રોએ નીચે મજુબન  માંતવ્યો આ્ય  છે. 

લોઅમેર એિ અલે(2010)જમાનની 1000 શ્રેટઠ કાંપનીઓમ ાંથી 144  એચઆર મેનેજરો સ થે   ઈ-ધાંધ કીય 
પય ાવરણમ ાં ઈએચઆરએમનો અભ્ય સ કયો. આ સવેમ ાં એ ફભલત થયુાં હત ુાં કે, એચઆર મેનેજરો મ િે સૌથી 
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વધ ુપડત  પડક રો સ્િ ફ રીિેન્શન અને આંતરરક અને બ હ્ય એમ્પ્લોયર બ્ર ષ્ન્ડિંગ છે. તેઓએ ઇએચઆરએમ 
મ િે મહત્વ ત રણ ક ઢ્ુાં હત ુાં કે  એચઆર મેનેજરોએ  ખ લી જગ્ય ઓ ક યાક્ષમ રીતે ભરવી અને એ મ િે 
અસરક રક રીતે દુલાભ સ્રોતનો સાંપણૂા ઉપયોગ કરવો. 

સ્ટ્રોહમેયર અને ક બ્સ (2009) એ એવ  પરરબળોની તપ સ કરી કે જે યરુોપન  િોસ-નેશનલ સાંસ્થ કીય 
ઇએચઆરએમ અપન વવ ને અસર કરે છે. તેમને જાણવ  મળયુાં છે કે સમગ્ર યરુોપમ ાં તમ મ સાંસ્થ ન  બે-
તતૃીય ાંશ ભ ગમ ાં પહલેેથી જ ઇએચઆરએમ લ ગ ુ કરી દીધુાં છે અને  તેમન   મ િે ઇએચઆરએમ એક 
સ મ ન્ય પ્રથ  છે. 

ઓલીવસ-લજુાન એિ અલ (2007) દ્વ ર  એક કેસ આધ રરત અભ્ય સ હ થ ધરવ મ ાં આવ્યો હતો જેમ ાં તપ સ 
કરવ મ ાં આવી છે કે કેવી રીતે સૌથી સ્પધ ાત્મક એવી ચ ર મેતસીકન કાંપનીઓ તેમની ઇએચઆરએમ 
વ્યહૂરચન  લ ગ ુકરી રહી છે. તેમણે જણ વ્યુાં છે કે, કાંપનીઓ  ઇએચઆરએમનો સાંપણૂાપણે સમજણ લઈને 
ઊભરત ાં અથાતાંત્રોમ ાં ઉપયોગ કરે છે. અને તેમ ાં  સ્થ નનક ઇરડઓનસસ્ર નસસ  ને ધ્ય નમ ાં લેવી મહત્વપણૂા છે. 

હઇૂએ(2006) ન ન  અન ે મધ્યમ કદન  ઉત્પ દન કરતી કાંપનીઓમ ાં ઇએચઆરએમનો અભ્ય સ કયો હતો. 
એસએમઇમ ાં ઇએચઆરએમ અમલ કરવ ની તત્પરત  અને શક્યત ઓ (કુશળત , ન ણ કીય અન ે તકનનકી 
સાંસ ધનો) અને કમાચ રીઓનુાં વલણ સાંસ ધનોની ઉપલબ્ધત  પર આધ રરત છે. 

ઉપરોતત અભ્ય સ અને વતામ ન અભ્ય સ મજુબ, આપણે એ બ બત ત રવી શકીએ કે, આ પરરબળો 
ઇએચઆરએમનો ઉપયોગ કરવ  તરફન  વલણ પર સ રી અસર કરે છે: ઇએચઆરએમ લક્ષ્યોની સ્પટિત , 
ઇએચઆરએમ સ થે વપર શકત ાની સાંતોર્ષ, દેખીતો ઉપયોભગત , ઉપયોગમ ાં લેવ ની  સરળત , 
ઈએચઆરએમ, વપર શકત ા સહ ય, સ મ જજક પ્રભ વનો ઉપયોગ કરવ નો હતે,ુ અને સવુ્યવક્સ્થત સનુવધ ,  
એચઆર પ્રોફેશનલ્સન  વલણ સ થે જોડ યેલ  આ મહત્વપણૂા પરરબળો છે. આ મ રહતી ઇએચઆરએમનો 
ઉપયોગ કરીને અમલીકરણની પધ્ધનતઓનુાં નનમ ાણ કરતી વખતે અને મેનેજમેન્િમ ાં ફેરફ ર કરતી વખતે 
મહત્વપણૂા બને છે. કાંપનીની આવશ્યકત ને પરૂી કરવ  મ િે ઇએચઆરએમ અમલીકરણની વ્યહૂરચન ઓ 
જરૂરી છે. એ બ બતનો સ્વીક ર કરવો જ રહ્યો છે કે ઇએચઆરએમ એ ચોક્કસપણે સતત સ વાનત્રક પ્રથ  નથી, 
તે ચોક્કસ પ્રક રન  ધાંધ  મ િે યોગ્ય છે. આમ ઉપરોતત ત રણો ઇએચઆરએમન  મળૂભતૂ તકનીકી 
પરરબળોની સમજણ આપે છે. 

5. ઇ-એચઆિએમ તિફના વલણના નનધાાિક 

5.1 ઇ-એચઆિએમ લક્ષ્યોની સ્પષ્ટતા 

ઇ-એચઆરએમન  લક્ષ્યો અને ઇ-એચઆરએમ તરફન  વલણ વચ્ચે હક ર ત્મક સાંબાંધ છે. ચોક્કસ સાંસ્થ મ ાં 
ઇએચઆરએમ તકનીકનો  અમલ કરવ ન  ધ્યેયો િેતનોલૉજીન  ઉપયોગ પર અસર કરે છે. તેથી તે ખબૂ જ 
મહત્વપણૂા છે કે લક્ષ્યને અંનતમ વપર શકત ાઓ દ્વ ર  સમજાવી શક ય, અન્યથ  તે િેકનોલોજીનો અક રણ 
ઉપયોગ થઈ શકે છે. 
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Fishbein નો આગ્રહ છે કે ઈભબઝનેસ અને નસસ્િમોન  નવક સકત ાઓએ, ગ્ર હકોને નશભક્ષત કરીન ે િેતનોલોજી 
અસરક રકત  અને સલુભત મ ાં સધુ રો કરીને, પસાંદગી, પ્રોત્સ હન, સરળ બાંધ રણ, ક યાક્ષમત , અનધકૃતત , 
અને વેબ સ ઇિ સ મગ્રીની સ્પટિત  દ્વ્ર ર  વપર શકત ાનો પ્રનતભ વ સધુ રવ  પર ધ્ય ન કેષ્ન્દ્રત કરવુાં જોઈએ. 

5.2. ઇએચઆિએમ સાથે વપિાશકતાા સતંોષ 

વપર શકત ા સાંતોર્ષ અને ઇએચઆરએમ પ્રત્યેન  વલણ વચ્ચે હક ર ત્મક સાંબાંધ છે.  મ રહતી િેકનોલોજી સ થે 
અંનતમ વપર શકત ા સાંતોર્ષ પર વ્ય પક સ રહત્ય છે. ભઝથ મલ, બેરી અને પરશરુ મમે ભ રપવૂાક જણ વ્યુાં હત ુાં કે 
ઉચ્ચ સાંતોર્ષ (ગ્ર હક દ્વ ર  જોવ મ ાં આવ ે છે) અનકુળૂ વતાણકૂન ાં હતેઓુમ ાં પરરણ મ આપ ે છે, જ્ય રે ઓછ  
સાંતોર્ષથી ભબનતરફેણક રી વતાણકૂન  ઇર દ  તરફ દોરી જાય છે. 

િેતનોલૉજી અપન વવ  અંગેન  ઘણ  સાંશોધનોએ પણ સ ભબત કયુું છે કે વપર શકત ા સાંતોર્ષનો સક ર ત્મક 
પ્રભ વ િેકનોલોજીન  ઉપયોગન   હતે ુ પર છે. ક લાસન અને ઓ'સસે જોયુાં કે વેબ સ ઇિ સ થેન  ગ્ર હકન  
સાંતોર્ષન  મલૂ્ય ાંકનો  નોંધપ ત્ર છે. ઓનલ ઈન સવેક્ષણન  એક પ્રયોગમલૂક સાંશોધનમ ાં 518 ગ્ર હકોનો વેબ 
સ ઇિ તરફ સક ર ત્મક પ્રભ વ જોવ  મળયો હતો. 

5.3. ઉપયોગીતા અને ઉપયોગમા ંસિળતા 

દેખીતો ઉપયોભગત , ઉપયોગમ ાં લેવ તી સરળત  અને વલણ વચ્ચેનો સક ર ત્મક સાંબાંધ છે.   ઇએચઆરએમ 
અભ્ય સોએ દશ ાવ્યુાં છે કે ઉપયોગ અને ઉપયોભગત મ ાં િેકનોલોજીનો સરળત થી  ઉપયોગ કરવ  તરફ વલણ 
સ થે સાંકળ યેલ  છે. 

સાંગઠનો દ્વ ર  ઇએચઆરએમ તકનીકની સ્વીકૃનતને લીધે ઉપયોગીત  ખબૂ મહત્વની છે. એચઆર વ્ય વસ નયકો 
ઇએચઆરએમ તકનીકમ ાં ખ સ કરીને એચઆર ક યામ ાં ક યાસ્થળની ક્ષમત  કેવી રીતે વધ રે છે, ખચામ ાં 
ઘિ ડો, સમય વ્યવસ્થ પન, અને ક યા અમલ વગેરે બ બતમ ાં રસ ધર વે છે. 

વતામ ન એચઆર કરત ાં ઈએચઆરએમનો ઉપયોગ વધ ુયોગ્ય છે ક રણ કે તે મ રહતી િેતનોલોજીનો ઉપયોગ 
કરે છે. 

5.4 વપિાશકતાા સપોટા 

ઇએચઆરએમ  તરફ યઝુર સપોિા  અને વલણ વચ્ચે હક ર ત્મક સાંબાંધ છે. વપર શકત ા સપોિા  એ સાંસ્થ મ ાં 
મ રહતી નસસ્િમન  ઉપયોગન   સાંદભામ ાં વપર શકત ાઓને આપવ મ ાં આવતી તકનીકી સહ ય અને મદદ 
દશ ાવે છે. ઘણ  સાંશોધનોમ ાં વપર શકત ા કમ્પ્યરુિિંગની સફળત  મ િે વપર શકત ા સપોિા  પર ભ ર મકૂવ મ ાં 
આવ્યો છે. અભ્ય સમ ાં એ દશ ાવ્યુાં છે કે કોઈ વ્યક્તતનુાં વલણ નવનવધ રચન  અથવ  બ હ્ય ચલો દ્વ ર  
અસરગ્રસ્ત છે, જે નસસ્િમ લક્ષણો, ત લીમ, દસ્ત વેજીકરણ અને વપર શકત ા સપોિા  હોઈ શકે છે. તેથી, 
વપર શકત ા સપોિા  ઇએચઆરએમ તરફ વલણ પ્રભ નવત કરવ  મ િે ચોક્કસ છે. 

5.5. સામાજિક પ્રભાવ 

ઇએચઆરએમ તરફ સ મ જજક અસર અને અભભગમ વચ્ચે હક ર ત્મક સાંબાંધ છે. વેંકિેશ એિ અલ (2003) 
સમ જ પ્રભ વને વ્ય ખ્ય નયત કરે છે "જે હદ સધુી એક વ્યક્તત સમજાવે છે કે અન્ય મહત્વપણૂા લોકો મ ને છે કે 
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તે અથવ  તેણીએ નવી નસસ્િમનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ". 
અગ ઉન  અભ્ય સો દશ ાવે છે કે સ મ જીક પ્રભ વ એક મહત્વપણૂા પરરબળ છે જે વ્યક્તતન  વલણ અને 
ઇર દ ઓ પર અસર કરી તેની વતાણકૂ પર અસર કરે છે. 

સમાપન: 
 

કોઈપણ સાંસ્થ મ ાં મ નવ સાંસ ધનને સૌથી વધ ુ મલૂ્યવ ન સાંસ ધન ગણવ મ ાં આવ ેછે; તેથી, તેમની 
યોગ્ય ક ળજી લેવ ની જરૂર છે. મ નવ સાંસ ધન સાંચ લનનો હતે ુએ છે કે,  કાંપની પ સે યોગ્ય સાંખ્ય મ ાં, યોગ્ય 
જગ્ય એ, યોગ્ય સમયે, ઓછ  ખચે જરૂરી જ્ઞ ન, કુશળત , ક્ષમત ઓ અને નવચક્ષણ લોકો છે જે  કાંપનીની 
પ્રવતામ ન અને વ્યહૂ ત્મક જરૂરરય ત હ ાંસલ કરવ  મ િે અભભપ્રેરરત છે. ઇએચઆરએમ તતનીક હતેઓુ સધુી 
પહોંચવ  મ િે વધ ુ ક યાક્ષમ અને વ્યહૂ ત્મક રીતે ક મ કરે છે. ઇએચઆરએમ સનુવધ  મ નવ સાંસ ધન  
સાંગઠનની સફળત  મ િે નવી કેડીઓ કાંડ રવ ની તક આપે છે. 

આજક લ, ઘણ  બધ  તકનીકી ક યાિમો ઉભરી આવ્ય  છે, જે લગભગ દરેક "પરાંપર ગત" મ નવ 
સાંસ ધન વ્યવસ્થ પન (એચઆરએમ) પ્રવનૃિન ેઆવરી લે છે; પરાંત ુઘણીવ ર તે  મ ત્ર પરૂક બનત  હોય છે. 
આજન  જ્ઞ ન-આધ રરત અથાતાંત્રની મ ાંગને પહોંચી વળવ  મ િે, કાંપનીઓ મ િે લક્ષ્ય ાંક તેમન  કમાચ રીઓનુાં 
સ મર્થયા  અને ઉત્પ દકત  વધ રવ  મ િે લગભગ એચઆરએમ મ રહતી નસસ્િમ આવશ્યક છે અને 
ઇએચઆરએમ તેમ ાં મદદ કરી શકે છે. 
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