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تاریخ دریافت 1396/12/10 :تاریخ پذیرش1397/3/15 :

چکیده
این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی نقش فناوری اطالعات ( )ITدر بهبود عملکررد روابرط
عمومی از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو صورت یافته است؛ در ایرن پرژوهش بره
منظور ارزیابی عملکرد سازمان ،عملکرد به سه بعد تقسیم گردیده و هرکدام از ابعاد نیز به شرکل
مجموعه سؤاال ت تدوین شده اسرت کره ابعراد کلری عبارتنرد از :فرآینردهای داخلری ،کارکنران و
یادگیری ،نوآوری و در مرحله بعد اطالعات مورد نظر در خصوص سه وجه فوق را گردآوری نموده
و با هدف بررسی رابطه کارکرد فناوری اطالعات و عملکرد سازمان بره توصریف و تبیرین دادههرا
پرداختهایم.
در فصل مبانی نظری این تحقیق ضمن مرروری برر تعراریف فنراوری و فنراوری اطالعرات،
تاریخچه تکامل فناوری اطالعات ،آشنایی با انواع فناوری اطالعات ،اطالعات و انواع سیسرتمهرای
اطالعاتی در سازمان را مورد بحث قرار دادهایم .در ادامه با نگاهی به فرآیندهای تکنولوژیکی ،انواع
تکنولوژی های ارتباط سازمانی و اثرات آن را بر روی الگوهای ارتبراط و پیامردهای ارتبراط مرورد
بررسی قرار دادهایم.
در بخش بعد نیز عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داده و با ذکرر تعراریف سرازمان ،بره
تشریح عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی پرداختهایم .در ادامه تحت عنوان معرفی چارچوب نظرری
تحقیق ،تفکر نوین سیستمی و ویژگیهای این نظریه را مورد امعاننظر قرار داده و برا اسرتفاده از
نظریه سیستمی ،مدل مفهومی پژوهش را معرفی نمودهایم و در نهایت به ذکر پرسشهای اصرلی
تحقیق پرداختهایم.
واژگان کلیدی :نقش ،بهبود ،عملکرد ،روابط عمومی ،فناوری اطالعات
 -1استاد و مدیر گرو روزنامه نگاری دانشگا عالمه طباطبائیkyy@@tt cccciir .
 -2کارشناسی ارشد ،رشته علوم ارتباطات گرایش روابط عمومی ،دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکزی
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مقدمه و طرح مسأله
فناوری اطالعات امروزه نقش به سزایی در نحوه ارائه هرچه بهترر اطالعرات و ایجراد
فضای تبادالت اطالعات به شکلی نو ،ایجاد نموده است.
به جرأت میتوان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوریهای مختلف ،هریچ نروع
فناوری نتوانسته همانند فناوری اطالعات ،در بین رشتههای علوم مختلرف ،ارتبراط ایجراد
نماید .فناوری اطالعات به عنوان یک پیوند دهنده ،تمامی علوم روز را به کار مریگیررد ترا
بتوانرد اطالعرات مرورد نیراز متخصصرین ،صرنایع ،سرازمانهرا و براالخره همره مرردم در
قسمتهای مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهتررین وجره ممکرن ترأمین نمایرد .بره
طوری که امروزه فناوری اطالعات مرزهای کشورهای جهان را در مینوردد و ملتهرا را در
یک جامعه جهانی گردهم میآورد.
در عصر اخیر رشد سریع فناوریهای اطالعات و ارتباطرات ،ترأثیر بسریار مهمری برر
زندگی بشر و کارکرد سازمانها و مؤسسات در کشورهای مختلف داشته اسرت .بره اعتقراد
صاحبنظران همانگونه که اختراع ماشین بخار و وقوع انقالب صنعتی ،تحول عظیمری در
زندگی شخصی و کاری افراد پدید آورد ،انقالب ارتباطات نیز دگرگونیهایی را با خرود بره
همراه داشته است .شاید بتوان گفت به کارگیری صحیح فناوری اطالعات نره تنهرا آینرده
زندگی بشر را بهبود خواهد بخشید ،بلکه سعی دارد تا خرابیهرای بره برار آمرده ناشری از
فناوریهای گذشته را نیز اصالح نماید.
به عنوان مثال به کارگیری فناوری اطالعات مشکالتی از قبیل کمبود مکان فیزیکری
جهت انجام کار ،کمبود زمان ،رقابت و حسادتهای بی مورد و پنهران کراری در تحصریل
علوم ،اشتغال و تبادل فرهنگی را مرتفع خواهد نمود .طبعاا در این عرصه جدید ،هر فررد و
جامعهای که با شناخت و اشراف بیشتر ،اهرداف و آرمران روشرنتر پرا بره میردان بگرذارد
میتواند از این فناوری بهره بیشتری ببرد و در حروزههرای مختلرف اقتصرادی ،اجتمراعی،
فرهنگی و سیاسی جهان نقش بیشتری داشته باشد .در کل فناوریهای اطالعراتی همرراه
با فاکتورهای خود تحوالت عظیمی در شرکتها و سازمانهای بازرگانی ایجاد کرده اسرت
به گونهای که عملکرد کلی این قبیل شرکتها کامالا تحت تأثیر میزان کاربرد فناوریهای
مورد بحث میباشد.
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در این میان مدیریت روابط عمومی به دلیل نقش گستردهای که در سازمان دارد بره
نوبه خود متأثر از این تحوالت اسرت .بره عبرارت دیگرر در سرازمانهرای حاضرر بریش از
هرچیزی عملکردهای مدیریت روابط عمومی تحت الشعاع فناوری اطالعرات قررار خواهرد
گرفت .باید با بررسی و شناخت نقش فنراوری اطالعرات در عملکردهرای مردیریت روابرط
عمومی و همچنین با طراحی و ایجاد یک سیستم پویرا ،زمینره سراز شناسرایی ،انتخراب،
آموزش و به کارگیری مؤثر روابط عمومی در سازمان باشیم.
نظام مدیریت سنتی ،سه عامل اساسی را برای داشتن عملکررد مطلروب در سرازمان
الزم میداند ،منابع فیزیکی ،سرمایه و منابع انسانی میراث باقی مانرده از نگررش مردیریت
سنتی است .با رشد تکنولوژی از یک سو و خارج شدن فرآیندهای سازمانی از حالت ایستا
از سوی دیگر ،سازمان ها نیازمند بازنگری مجردد در عملکررد خرود هسرتند ترا برا ایجراد
زمینه های مساعد بتوانند بره رشرد و پویرایی الزم بررای تطبیرق برا تغییررات محیطری و
تکنولوژیکی نائل آیند .با در نظرر گررفتن ایرن نکتره کره فرآینرد سرازمانی بررای داشرتن
عملکردی مطلوب نیاز به تأمین منابع مختلف ورودی دارد ،سه عامل اساسی یراد شرده در
نظام مدیریت سنتی ،مشخصه خاصی را برای مطلوب کردن فرآیندهای درون سازمانی بره
نمایش نمیگذارد ،گرچه وجود آنها برای پیشربرد اهرداف سرازمانی امرری بردیهی اسرت.
نگرش نوین سیستمی ،بیانگر عامل دیگری است که فراتر از سه عامرل گذشرته بروده و از
اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار است« .اطالعات» به عنوان چهرارمین منبرع ،در ایرن
دیدگاه قدرت خود را به معنای عاملی حیاتی در اثرگذاری برر فعالیرتهرای مردیریتی بره
اثبات رسانده است .در حال حاضر در تمرامی سرازمانهرا اعرم از اداری ،سراخت و تولیرد،
قدرت عظیم اطالعات ،مدیران را ملزم به ایجاد تغییررات زیرادی در بخرشهرای مختلرف
سازمان نموده است به نحوی که مردیران مترقری همرواره در کوشرش بررای پیردا کرردن
زمینههای جدید از کاربرد اطالعات هسرتند .برا رشرد تکنولروژی الکترونیرک ،مخرابرات و
کامپیوتر در سالهای اخیر ،ادغام و ایجاد شبکههرای عظریم کرامپیوتری سربب شرده ترا
رویکرد «فناوری اطالعات» به جای خود «اطالعات» مدنظر قرار گیرد .ایجراد پایگراههرای
اطالعاتی برگرفته از مفهوم فناوری اطالعات فرآیندهای پیچیده درون سازمانی را تسرهیل
کرده و با اتصال سازمانها به یکدیگر ،شبکههای سازمانی را بنا نهاده اسرت .دیردگاههرای
میان مدت مدیران به دیدگاه هرای بلنرد مردت بردل شرده اسرت و مردیران بررای اتخراذ

 / 160فصلنامه عل ب خبری ،هماره 25بهار 97

تصمیمات بهنگام ،به سرعت به دادههای مورد نظر دست مییابند با وجود اطالعات کرافی
و بهینه که توسط فناوریهای اطالعاتی پیشرفته فراهم میآیند ،مریتروان سیاسرتهرای
استراتژیک سازمان را پیشبینی کرد(.محمدنژاد1378،؛)11
در زمان فعلی با کاربرد فناوری اطالعات امکران تمراس برا نقراط مختلرف جهران در
کمترین زمان امکانپذیر گشته است .با عنایت به وضعیت موجود و جهانی شردن فنراوری
اطالعات ،بهرهگیری از این فناوری برای ماندگاری در صحنه رقابت جهانی و تداوم فعالیت
سازمانها ،امری حیاتی است.
سازمانها برای بقای خود ،میبایست بهرهبرداری از این ابزارها را در اولویت کار خود
قرار دهند ،اگرچه هدف از توسعه فناوری حل مشکل یا معضلی خاص میباشرد ولری ورود
تکنولوژی جدید اغلرب اثررات مثبرت و منفری بره همرراه دارد .فنراوری خنثری نیسرت و
تغییراتی را در شیوه زندگی ،کار و رفتارها هدف قرار میدهد که غالباا برا مقاومرت همرراه
است .اثر تغییرات اغلب پیشبینی شده است ولی اثرات پریشبینری نشرده نیرز مریتوانرد
وجود داشته باشد .سیستمها اطالعات نقرش مهمری در زنردگی سرازمانی نروین داشرته و
دنیای کسب و کار ،تجارت و مدیریت را دچرار دگرگرونی و شرگفتی نمروده اسرت .در بره
کارگیری سیستمهای اطالعاتی مدیران بیش از پیش باید از اثرات ناشی از سیسرتمهرا برر
سازمان و افراد آگاهی داشته و تدابیر الزم را جهت همزیستی آنهرا بره وجرود آورنرد و برا
دیدی بازتر در مرورد بره کرارگیری فنراوری اطالعرات اقردام کنند(.صررافیزاده و پنراهی؛
1384؛)367
در این میان شرکت ایران خودرو نیز با توجه بره اهرداف سرازمانی خرود ،بکرارگیری
فناوری اطالعات را مورد توجه خاص قرار داده که از جمله میتوان بره مروارد ذیرل اشراره
نمود:
 -1ارائه خدمات نوین الکترونیکی در سطح سازمان
الف)ایجاد فضای دسترسی الکترونیکی
ب)تأمین ابزارها و تدوین سیستمها و روشهای نوین
-2ارتقاء کیفیت ارائه خدمات موجود با بکارگیری فناوریهای نوین
الف)اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی سازمان
ب)اتوماسیون اداری واحدهای شرکت
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-3فعالیتهای زیرساختی
الف)توسعه منابع انسانی
ب)سازماندهی تجهیزات سختافزاری
ج)توسعه شبکه اطالعاتی یکپارچه و گسترده
د)زیرساخت تأمین امنیت و صحت اطالعات
و در این بین آنچه اهمیت دارد اقدام آگاهانه و عقالئی ناشی از تحقیق علمی است و
چنانچه بدون آگاهی عمل نمائیم چه بسا که نتایو بدست آمده ،مأیوسکننده باشرد برا در
نظر گرفتن این موارد ،این تحقیق در جهت فراهم آوردن چنین بینشی به بررسی میان به
کارگیری فناوری اطالعات سازمان در شرکت ایران خودرو خواهد پرداخت.
چارچ ب نظری پژو ش
نظریه سیستم
در میان نظریات موجود که در این فصل به طور کامل به آنهرا پرداختره شرد اعرم از
نظریههای اقتصادی ،رفتاری ،فرهنگی و نظریههای مربوط به استفاده از شیوههای ارتبراط
در سازمان ،با توجه به مدل مفهومی کره بررای ایرن پرژوهش در نظرر گرفتره و عملکررد
سازمان را در سه بعد؛ فرآیندهای داخلی ،مشتریان و یادگیری مورد بحرث قررار دادهایرم،
نظریه سیستمی به دلیل غنای خاص آن و هماهنگی با این تحقیق برای چهارچوب نظری
ما مناسب تر است که در این بخش به طور کامل به آن خواهیم پرداخرت .بررای شرناخت
بهتررر نظررام سیسررتمی نرراگزیر برره ارائرره تعریفرری درخصرروص سیسررتم هسررتیم؛ سیسررتم
مجموعهای از عناصر است که برای رسیدن به یک هردف مشرخص و مشرترک گررد هرم
آمدهاند ،به طوری که بین این عناصر یک رابطه تعاملی وجود دارد .ویژگی بعدی سیسرتم
وجود نظم در روابط بین عناصر است ،به این معنا که هر عنصری دارای یک نقش میباشد
توضیح اینکه ممکن است عناصر یا اجزاء سیستم به طور مستقل عمل نمایرد ،امرا تغییرر
در وضعیت هر عنصر بر عناصر دیگر و در نتیجه و در نتیجه بر کل سیستم اثر مریگرذارد
(رابطه تعاملی) با توجه به توضیحات فوق اگر هریک از ویژگیهای مذکور در یک مجموعه
وجود نداشته باشد ،میگوییم آن مجموعه سیستم نیست و یا اینکه سیستم دچار مشرکل
میباشد ،تعریف زیر ،تعریفی جامع و مختصر از سیستم میباشد ،یرک سیسرتم مجموعره
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منظمی از عناصر به هم وابسته است که برای رسیدن به اهدافی مشترک باهم در تعاملند.
منظومه شمسی ،بدن انسان و موتور اتومبیل هرکدام یرک سیسرتم مریباشرند .بره زودی
خواهیم دید که سازمان نیز یک سیستم است(.صرافیزاده و پناهی1384 ،؛ )2
در تعریف دیگری سیستم را مجموعهای واحد از عناصرر مررتبط و بره هرم پیوسرته
دانستهاند که اجزاء و عناصر آن در ارتباط دائمی با هم باشند( .برتالنفی؛  ،1366ص)57
 -1عناصر تشکیل د نده سیستم؛
همه سیستمها مجموعه عناصرشان یکسان نیست ،اما همه آنهرا یرک سرری عناصرر
اصلی و مشترک دارند .این عناصر در شکل ( )1نشان داده شدهاند .در هرر سریتمی منرابع
3

4

ورودی یا دروندادها در اثرر فرآینردی بره نرام فرآینرد عملیرات بره منرابع خروجری یرا
5

بروندادها تبدیل میشوند .در ضمن یک مکانیسم کنترل بر فرآیند عملیرات نظرارت دارد
تا اطمینان حاصل شود که سیستم به اهداف خرود خواهرد رسرید .مکانیسرم کنتررل بره
وسیله حلقه بازخور اطالعات را از خروجی سیسرتم گرفتره و عالئرم برازخور را برا اهرداف
مقایسه نموده و در صورتی که تغییر عملیات سیستم الزم باشد ،عالئم را به عنصرر ورودی
هدایت میکند .در سیستم تولید ،درونداد ،مواد خرام مریباشرد کره در فرآینرد تولیرد بره
محصوالت یا خدمات ساخته شده (برونداد) تبدیل مریشرود؛ مکانیسرم کنتررل ،مردیریت
شرکت است .اهداف ،همان اهدافی است که سازمان در پی رسیدن به آنهرا اسرت و حلقره
6

بازخور جریان اطالعاتی اسرت کره بره مردیریت مریرسرد و از مردیریت نیرز سرچشرمه
میگیرد(.صرافیزاده و پناهی)5 :1384 ،

3- Inputs
4- Transformation
5- Outputs
6- Feedback
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اهداف

مکانیسم
کنترل
بازخ ر

برونداد

فرآیند
عملیات

درونداد

هکل هماره ( )5-2عناصر
تشکیل د نده یک سیستم

 -2اجزاء سیستم:
هر سیستم دارای ویژگیهای خاصی است که عبارتند از :وجود هدف ،کلیت و روابط
متقابل بین اجزاء؛ هر سیستم اجزایی دارد که با هم دارای روابط متقابل هستند این اجزاء
عبارتند از:
الف)ورودیها
ب)فراگرد (پردازش)
ج)خروجیها
د)بازخور

 / 164فصلنامه عل ب خبری ،هماره 25بهار 97

 -3سیستم ای باز و بسته:
تقسیم سیستمها به باز و بسته ،یکی دیگر از انواع طبقه بندیهای سیستمهرا اسرت.
سیستم بسته ،سیستم سادهای است که با محیط خود ارتباطی برقرار نمریکنرد .سیسرتم
باز ،سیستمی است که با محیط خود مررتبط اسرت .سیسرتمهرای بسرته ،در برخرورد برا
محیط ،سازمان خود را از دست میدهند یا جهت فعالیتشران تغییرر مریکنرد (.زاهردی،
1379؛ )14
 -4ا میت دیدگاه سیستم :
نگرش سیستمی ،بررسی پدیدهها از طریق در نظر گرفتن کلیرت آنهاسرت .در واقرع
میتوان گفت که این نگرش ،آمیزة جدیدی از روشهرای قیاسری و اسرتقرایی اسرت کره
می تواند ضمن دارا بودن محاسن هر دو ،فاقد عیروب آنهرا باشرد .زیررا در آن ،هرم کلیرت
پدیده و هم ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده آن مورد توجه قررار مریگیررد .بره عبرارت
دیگر ،تنها به بررسی رفتار اجزا اکتفا نمیشود ،زیرا کل موجود شخصیت و کلیتی دارد که
با مجموعه تک تک اجزاء متفاوت است و در عین حال ،ارتباطات کنشی و واکنشری اجرزاء
با یکدیگر ،تغییراتی را در کل پدید میآورد که توجه به آنها را الزامی میسازد .فرردی کره
قالب ذهنی خود را بر مبنای سیستمنگری استوار میسازد ،میتواند به شناخت کاملترری
از محیط خود دست یابد و با آگاهی از سیستمهای گوناگون ،ارتباطات موجود بین آنهرا و
همچنین شناخت نقش و موقعیت خود در هریک از آنها ،میرزان تأثیرپرذیری و اثرگرذاری
خویش را بر آنها ارزیابی کند و در جهت بهبود سیستمهای محیطری خرویش بکوشرد .برا
تعمیم این نحوه نگرش به سازمانها و مدیران ،میتوان نتیجه گرفت مدیری که با نگررش
سیستمی به سازمانها مینگرد ،سازمان را کلیتی مریبینرد کره از بخرشهرای گونراگونی
تشکیل شده است که هریک ،عالوه بر هردف خراص خرود ،در جهرت تحقرق هردف کرل
سازمان نیز فعالیت میکند .به این ترتیب مدیر برا شرناختی کامرل از سیسرتم سرازمانی،
تصویری جامع در ذهن خود ایجاد میکند و با دید خاصی که دارد ،میکوشد وقت خود را
صرف جنبههای مهمتر سازمان کند .با چنین طرز تفکری ،مدیر قادر به شرناختن ماهیرت
محیطی که در آن کار میکند ،خواهد بود و در نتیجه در موقعیت شناخته شدهای وظایف
خود را انجام خواهد داد(.زاهدی)22-24 : 1379 ،
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 -5مفروضات رویکرد سیستم
رویکرد سیستمی نسبت به اثربخشی چنین اظهار میدارد که سازمانهرا از متشرکل
از قسمتهای فرعی مرتبط به هم هستند ،اگر قسمتی از این سیستم ضعیف عمرل کنرد،
اثر عملکرد ضعیف آن ،بر عملکرد کل سیستم مؤثر واقع میشود .اثربخشی مستلزم آگاهی
و تعامالت مؤثر با عوامل محیطری اسرت ،مردیریت نمریتوانرد روابرط حسرنه خرود را برا
مشتریان ،عرضهکنندگان ،مؤسسات و نهادهای دولتی ،انحادیهها و عوامل مشابه که قدرت
مخدوش نمودن عملیات با ثبات سازمان را دارا هستند ،نادیده بگیرد.
پیشینه پژو ش
هر مطالعهای در عین اینکه بر پایه مطالعات قبلی قرار دارد به نوبه خرود مریتوانرد
زمینهای برای پژوهشهای بعدی باشد و سهمی هرچند ناچیز در بسط دانش بشری پیردا
نماید .به این بیان هر تحقیق میباید شامل بررسی و پژوهشهای مربوط به موضوع مرورد
مطالعه باشد .این بررسی یکی از اجزاء اساسی فرآیند پژوهش علمی را تشکیل میدهد.
در بین تحقیقات انجام شده مرتبط برا پرژوهش حاضرر در داخرل و خرارج از کشرور
نگارنده به مواردی برخورد نموده که ذکر آنها موجب غنای پژوهش خواهد شد.
در تحقیقات داخل کشور نیز باید به پایان نامه آقای رضا قائدی تحت عنوا » کراربرد
تکنولوژی اطالعات در سازمان» در دانشگاه علم و صنعت سال  1376اشاره نمرود :محقرق
با اشاره به اینکه تکنولوژی اطالعات به عنوان شالوده برآورده ساختن نیازهرای اطالعراتی
برای فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی است مطرح نموده که منطق به کرارگیری
اطالعات در قالب سیستمهای اطالعاتی مختلف پذیرفتنی است ،که بایستی با کاربرد ایرن
سیستمها که روح به کرارگیری اطالعرات اسرت آشرنایی مختصرری داشرت و برا بررسری
فرصتها و منابع اطالعاتی سازمان برا در نظرر گررفتن تکنولروژی اطالعرات مریتروان برر
مشکالتی از قبیل تمرکزگرایی ،استانداردسازی ،تمرکززدایی ،جنبرههرای فنری نررمافرزار،
کوچکسازی و محدودیتهای اجتمراعی ،اقتصرادی ،فرهنگری ،سیاسری و نیرز مشرکالت
تأمین همکاری و مشارکت کارمندان فائق آمد.
تحقیق دیگر مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سپهر قاضی نوری برا عنروان
«طراحی الگوی کالن» توسعه صنعتی کشرور برا تأکیرد برر نقرش سیاسرتهرای علروم و
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تکنولوژی» در دانشگاه صنعتی شریف میباشد .تحقیق فوق با هردف بررسری علمری ایرن
نظریه که امروزه توسعه جوامع وابسته به ارتقاء علم و تکنولوژی بروده و بردون آن امکران
رسیدن به سطح باالی توسعه یافتگی وجود ندارد ،طراحی و اجرا شرده اسرت کره پرس از
تعریف مسأله ،تعریف واژهها ،مفاهیم توسعه علم و تکنولروژی و سیاسرتهرای آن و وضرع
کشورهای مختلف و ایران ،یک دسته بندی جامع و جدید از محتوای سیاستهای علروم و
تکنولوژی ارائه داده است.
در ادامه باید از پایاننامه آقای کامران فالح همت آبرادی برا عنروان «ترأثیر فنراوری
اطالعات بر مسائل ساختاری سازمانی و رسمیت سازمانی» نام برد.
محقق معتقد است در پیچیدگی سازمانی بحث سطوح سرازمانی را داریرم و فنراوری
اطالعات یکی از ویژگیهای مهمی که دارد مسرأله کراهش افرراد در یرک سرازمان اسرت.
فناوری اطالعات به دلیل اینکه کاغذ بازی و دوباره کاریها را کم میکند ،باعرث کراهش
تعداد افرادی میشود که در گذشته کارهرای سراده و مشرترک را بره طرور مروازی انجرام
میدادند .او نتیجه میگیرد که بین فناوری اطالعات و عدم تمرکرز مردیران میرانی رابطره
معنیدار و مثبت وجود دارد ،همچنین بین فناوری اطالعات و کراهش رسرمیت سرازمانی
رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد .او میافزاید فناوری اطالعرات برا تمرام رشردی کره در
چند سال اخیر داشته ،هنوز نتوانسته بر تصمیمگیری مدیریت عرالی در بعرد اسرتراتژیک،
نقش خاصی را ایفا کند.
کریمی و همکاران ( ،)1395در پژوهش خود به بررسی ترأثیر فنراوری اطالعرات برر
عملکرد شرکت با نقش میانجی سرعت نوآوری (مطالعه موردی :شرکتهای دانرش بنیران
صادرکننده محصوالت با فناوری باال) پرداختند .نتایو تحلیل نشان داد کره متغیرر رقابرت
تهاجمی به طور مستقیم و بدون میانجیگری سرعت نوآوری میتواند عملکررد سرازمان را
پیشبینی کند و متغیر استقالل طلبی بره طرور غیرمسرتقیم و برا میرانجیگرری سررعت
نوآوری میتواند عملکرد شرکت را پیشبینی کند و سایر متغیرهرا بره علرت پرایین برودن
وزنشان حذف گردیدند .در نهایت بر اساس نتایو بره دسرت آمرده پیشرنهاد مریشرود در
صورتی که بهبود عملکرد شرکت در کمترین زمران مردنظر باشرد بهترر اسرت برر رقابرت
تهاجمی تأکید شود و اگر محدودیت زمانی وجود ندارد شرکت میتوانرد از طریرق متغیرر
استقالل طلبی بر عملکرد خود اثر بگذارد.
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نوع پسند اصیل و همکراران ( ،)1395در پرژوهش خرود بره بررسری ترأثیر قابلیرت
بازاریابی ،فناوری اطالعات و یادگیری برر عملکررد سرازمان «مطالعره مروردی:پتروشریمی
تبریز» پرداختند .نتایو تحقیق نشان میدهد که رابطه معناداری برین قابلیرت بازاریرابی و
عملکرد سازمان وجود دارد ،همچنین بین قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد سازمان و نیز
قابلیت یادگیری و عملکرد سازمانی رابطه معناداری موجود است .بین قابلیتهای بازاریابی
و فناوری اطالعات و یادگیری به عنوان قابلیتهای مکمل همدیگر و عملکرد سازمانی نیرز
رابطه رابطه معناداری دیده میشود.
سعادت طلب و همکاران ( ،)1394در پژوهش خود به بررسی تأثیر فناوری اطالعرات
بر عملکرد سازمانی در آموزش عالی ایران :مرورد مطالعره دانشرگاههرای شرهید بهشرتی و
تهران پرداختد .نتایو پژوهش نشان داد که ابعاد استراتژیک و کارکردی منابع انسرانی هرر
کدام اثر متفاوتی بر عملکرد سازمانی دارند ،همچنین درجه موفقیرت کرارآفرینی فرردی و
گروهی بر حسب این دو بعد متفراوت اسرت .در نهایرت یافترههرا نشران داد کره تجرارب
استراتژیک و تجارب کارکردی مدیریت منابع انسانی به طور قابل مالحظهای بر اثربخشری
سازمانی و به خصوص بر عملکرد نوآورانه از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی ترأثیر
میگذارند.
ضیاء و همکاران ( ،)1393در پژوهش خود بره بررسری ترأثیر فنراوری اطالعرات برر
عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی نروآوری در فنراوری اطالعرات (مرورد مطالعره :
شعب بانک کشاورزی شهر تهران) پرداختند .نتایو پژوهش نشان میدهد کره نروآوری در
فناوری اطالعات تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد سازمانی را میانجیگری مریکنرد و
بین سرمایه روانشناختی و نوآوری در فناوری اطالعات شعب بانک کشاورزی رابطه مثبرت
و معناداری وجود دارد.
زند حسامی و آشتیانی ( )1393در مقالرهای تحرت عنروان تحلیرل چگرونگی ترأثیر
قابلیتهای فناوری اطالعات بر رقابتپذیری شرکتهای کوچرک و متوسرط ،ضرمن بیران
ابعاد قابلیت فناوری اطالعات به بررسی تأثیر آن بر رقابتپرذیری شررکتهرای کوچرک و
متوسط پرداختهاند .نتایو مطالعات آنها حاکی از آن اسرت کره رابطره مثبرت و معنراداری
میان قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد و همواره
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قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد این شرکتها اثرگذار میباشد( .زند حسامی و آشتیانی
پور.)1392 ،
حجاری و حسینی مقدم ( ،)1392در پژوهش خود به بررسی تأثیر فناوری اطالعرات
بر عملکرد بانکها با تأکید بر نقش میانجی بازارگرایی پرداختنرد .نترایو آزمرون فرضریات
تحقیق ،ضمن تأیید تأثیر بازارگرایی بر عملکرد نشان داد که بره طرور کلری برین فنراوری
اطالعات و عملکرد به صرورت مسرتقیم و همرینطرور بره واسرطه برازارگرایی و بره طرور
غیرمستقیم نیز رابطه معناداری وجود دارد و متغیر بازارگرایی بر این رابطه تأثیر به سزایی
میگذارد .در انتها نیز متناسب با یافتههای تحقیرق ،پیشرنهاداتی جهرت توسرعه فنراوری
اطالعات در بانکها ارائه گردید.
میرفخرالرردینی و همکرراران ( ،)1391در پررژوهش خررود برره بررسرری رابطرره فنرراوری
اطالعات و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد پرداختند .نترایو تحلیرل
آماری حاکی از این است که متغیرهای نوآوری ،خودنوسازی ،اقدامات ریسکآمیرز جدیرد،
فرهنگ سازمانی ،محیط سازمانی و مؤلفههای درون سازمانی بر عملکرد شرکت پیشگامان
تأثیر مستقیم دارند که در پایان پیشنهاداتی برای ارتقای سطح کارآفرینی شررکتی و نیرز
عملکرد گروه پیشگامان کویر ارائه شده است.
فضلی و همکاران ( ،)1391به بررسری تأثیر دورههرای آموزشری فرناوری اطالعررات
بر بهبود عملکرد کارکنران سرتادی دانشرگاه علروم پزشرکی مازنردران پرداختنرد .نتیجره
پژوهش نشران داد کره آموزش فناوری اطالعات بر هر شش مؤلفره افرزایش مهرارتهرای
جدید ،افزایش دقت و اثربخشی در انجرام کار ،افزایش سرعت و مقدار انجام کرار ،افرزایش
موفقیت شغلی ،افزایش جاذبه و عالقهمنردی در انجرام کررار و کراهش اسرترس کارکنران
ستادی دانشگاه تأثیر شگرفی داشته است.
ده حوض و همکاران ( ،)1390در پژوهش خود به بررسی تأثیر کارآفرینی دانرش در
فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی پرداختند .نتایو تجزیه و تحلیرل از کرارآفرینی دانرش
به عنوان یک قابلیت سازمانی در ارتباط با یادگیری سازمانی و فناوری اطالعرات ،حکایرت
دارد.

نقش فناوری اطالعات( )ITدر بهب د عملکرد روابت عم م از دیدگاه مدیران و کارکنان169//...

ایمانی پور و زیودار ( ،)1387در مطالعهای که برا عنروان بررسری رابطره کرارآفرینی
شرکتی و عملکرد انجام دادند مشخص کردند که گرایش بره کرارآفرینی شررکتی در برین
کارکنان نمایندگیهای بیمه دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد است.
عبدالملکی و همکاران ( ،)1387به بررسی رابطه مهارتهای کارآفرینی با کرارآفرینی
سازمانی در میان مدیران میانی شرکت ایران خودرو پرداخته اند .نتایو پرژوهش حراکی از
آن است که رابطه معناداری بین مهارتها و قابلیتهای کرارآفرینی برا میرزان کرارآفرینی
سازمانی وجود دارد ،همچنین میزان کارآفرینی سازمانی برا توجره بره متغیرهرای جرنس،
سن ،سطح تحصیالت و سنوات خدمت متفاوت است.
یونس و همکاران ( ،)2017در پژوهش خرود بره بررسری ترأثیر نروآوری مبتنری برر
فناوری اطالعات و ارتباطرات برر عملکررد سرازمانی :نقرش میرانجی کرارآفرینی سرازمانی
پرداختند .نتایو نشان داد که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد شررکت و
نوآوری تأثیرگذار است .همچنین نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار بروده و همچنرین
این متغیر در رابطه بین استفاده از فناوری اطالعات و عملکرد تأثیرگذار اسرت .اسرتفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری بر کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار میباشند .از سروی
دیگر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار بوده و همچنین رابطه بین فناوری
اطالعات و عملکرد و رابطه بین نوآوری و عملکرد نقش میانجی دارد.
7

وو وسیوالوگاتاسان ( )2013در مقالهای با عنروان قابلیرت فنراوری اطالعرات بررای
عملکرد بهتر :سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت پوشراک در سرریالنکا ،بره بررسری
تأثیر سرمایههای فکری بر قابلیت فناوری اطالعات و قابلیت فناوری اطالعات برر عملکررد
سازمانی پرداختهاند .نتایو مطالعات آنها حاکی از آن است که سررمایههرای فکرری ترأثیر
مثبتی بر قابلیت فناوری اطالعات دارد و رابطه مثبت و معنراداری میران قابلیرت فنراوری
اطالعات و عملکرد سازمانی وجود دارد (وو وسیوالوگاتاسان.)2013 ،
8

زو ( )2013در مقالهای تحت عنوان تحقیق برای بهبرود قابلیرت فنراوری اطالعرات
تکنولوژیکی شرکت کوچک و متوسط با همکاری دانشرگاه و صرنعت ،بره بررسری قابلیرت
7- Wu & Sivalogathasan
8- Xu
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فناوری اطالعات بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته است .نتایو مطالعات او
حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان قابلیرت فنراوری اطالعرات و عملکررد
وجود دارد و همواره ،قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد اثرگذار میباشد (زو.)2013 ،
9

تایپو و آراین ( )2011در پژوهش خرود بره بررسری مردیریت عوامرل موفقیرت در
رویکرد رفتاری کارآفرینی پرداختهاند .رویکرد مورد مطالعره بره منظرور تجزیره و تحلیرل
شرایط واقعی زندگی ،به منظور به دسرت آوردن بینشری در مرورد شرناخت کرارآفرینی و
اقدامات مربوط بره عوامرل موفقیرت انتخراب شرده اسرت .یافترههرا نشران داد کره اکثرر
پاسخدهندگان به عوامل موفقیتهایی مانند :برنامهریزی ،مدیریت ریسک ،آموزش ،شبکه،
مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی اشاره کردهاند (حاجیزاده و همکاران.)1392 ،
لی

10

و همکارانش ( ،)2009در تحقیق خود به بررسی تأثیر مستقیم و غیرمسرتقیم

گرایش کارآفری نانه بر عملکررد شررکت پرداختره و بره ایرن نتیجره رسریدند کره گررایش
کارآفرینانه ارتباط مثبتی با عملکرد شررکت داشرته و فرآینرد دانرش آفرینری یرک نقرش
واسطهای را در این ارتباط ایفا میکند (فراهانی و همکاران.)1391 ،
11

آنتونیک ( )2007در پژوهش خود با عنوان "عملکررد سرازمانی :مطالعرره مرردل
معادلره ساختاری تطبیقی" ،اعتقاد دارد که برای بروز قابلیتهرای کارآفرینانره کارکنرران
سرازمان و ایجراد محیطی خالق ،ارتباطات از اساسیترین عناصر به شمار مریآینرد .آگراه
بودن سطوح باالی مدیریت سازمان از وضعیت پایینترین الیههای سرازمان از یرک سرو و
افزایش قدرت اطالعیرابی کارکنران برای تعقیب فرصتهای نوآورانه از سوی دیگر ،دو بعد
اساسی منعکس کننده منافع ارتباطات و فناوریهای مرتبط در راسرتای توسرعه عملکررد
سازمانی به شمار میرونرد .بره برراور وی ،اهمیررت ارتباطرات سرالم سرازمانی در توسرعه
عملکرد سازمانی ،از دید اشتراک معانی و کاهش الیرههرای سرازمانی قابرل توجره اسرت.
(فیض و همکاران.)1392 ،
از تحقیقات خارجی میتوان به بررسی و پژوهش لوک و میکرالوپولوس اشراره نمرود
آنها با بیان اینکه به طور وسیعی در ادبیات مردیریت ایرن عقیرده موجرود کره فنراوری
9- Tipu & Arian
�10-
Li
11- Antonic
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اطالعات در مدرنیزاسیون اداری خصوصاا در بهبود بهررهوری سرازمانی دارای نقرش اصرلی
است .این مطالعه منجر به ارائه خطوط راهنمرای ذیرل ،یعنری اسرتراتژی ادارات عمرومی
یونان در بهرهگیری از فناوری اطالعات گردید:
 -1استفاده منسجمتر و وسیعتر از فناوری اطالعات در ادارات عمومی مریتوانرد بره
میزان قابل توجهی در دستیابی به اهداف نوسازی اداری و ارتقاء بهررهگیرری مفیرد واقرع
گردد.
 -2گرچه فناوری اطالعات تا حدی زیرر سیسرتمهرای فرعری ،اداری و پشرتیبانی را
پوشش میدهد .استفاده مطلوبتر و وسیعتر آن در این حوزه از انجرام کارهرا بره صرورت
دستی تا حد زیادی میکاهد و منابع انسانی را آزادتر مینماید.
 -3برای استفاده از فناوری اطالعات جهرت بهبرود کارکردهرای اسرتراتژیک ،یعنری
جایی که در حال حاضر استفاده از فناوری اطالعات در حداقل قرار دارد ،بیشرترین ترالش
باید انجام گیرد(.لوک و میکالوپولوس1994 ،؛ )208-183
پژوهش دیگر ،تحقیقات دووت و همکارانش میباشد :دووت و همکارانش به بررسری
تأثیر فناوری اطالعات بر مشخصههای سازمانی پرداختنرد و نترایو خرود را تحرت عنروان
پیامدهای سازمانی حاصل از کاربرد فناوری اطالعات ارائه کردند.
آنها معتقدند که فناوری اطالعات با دو ویژگری کرارایی و هرمافزایری اطالعرات برر
مشخصههای سازمانی تأثیر گذاشته و منجر به پنو پیامد سازمانی میشود که این پیامدها
عبارتند از:
توانمندسازی نیروی انسانی ،رمزگذاری مبتنی برر دانرش ،افرزایش حیطره سرازمان،
افزایش کارایی و افزایش خالقیت و نوآوری ،در زیر مجموعه مشخصرات سرازمانی ابعرادی
که مورد بررسی قرار گرفتهاند عبارتند از :ساختار ،اندازه ،یادگیری ،فرهنرگ و روابرط برین
سازمانی(دووت و همکاران.)2001،

سؤاالت پژو ش
 -1آیا بین بره کرارگیری فنراوری اطالعرات و میرزان افرزایش رضرایت کارکنران در
سازمان روابط معنیداری وجود دارد؟
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 -2آیا بین به کارگیری فناوری اطالعات و میزان افزایش رشد و یادگیری در سازمان
رابطه معنیداری وجود دارد؟
 -3آیا بین به کارگیری فنراوری اطالعرات و بهبرود فرآینردهای داخلری در سرازمان
رابطه معنیداری وجود دارد؟
 -4آیا بین سرطح تحصریالت و بره کرارگیری فنراوری اطالعرات در سرازمان رابطره
معنیداری وجود دارد؟
 -5آیا بین گرروههرای سرنی و بره کرارگیری فنراوری اطالعرات در سرازمان رابطره
معنیداری وجود دارد؟
 -6آیا بین فناوری اطالعات و بهبود عملکرد سازمان رابطه معنیداری وجود دارد؟
ت صیف جداول
در این تحقیق  150پرسرش نامره معتبرر کره بره طرور هدفمنرد پخرش شرده برود،
جمعآوری گردید .در این بخش به توصیف مشخصات آماری جامعه تحقیق میپردازیم.
در جدول و نمودار  1-4وضعیت سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه آورده شده است.
جدول  :1-4ت زیع فراوان و درصد وضعیت سن پاسخ د ندگان

سن

فراوان

فراوان نسب

زیر 30

44

33.33

40-30

66

40.74

50-40

32

20.99

باالی 50

8

4.94

مجم ع

150

100
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با توجه به نمودار مشاهده میشود که بیشترین تعداد پاسخ دهنردگان در محردوده سرنی
بین  30تا  40سال با ( 40/74درصد) و کمترین تعداد پاسخ دهندگان مربوط بره سرنین
باالی  50سال با ( 4/99درصد) تشکیل میدهند.

نم دار  :1-4وضعیت سن پاسخ د ندگان
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تحصیالت
در نمودار  ،2-4وضعیت سطح تحصیالت پاسخ دهندگان آورده شده است.
جدول  :2-4ت زیع فراوان و درصدی وضعیت تحصیالت پاسخ د ندگان
سن

فراوان

فراوان نسب

دیپلم

7

4.32

ف ق دیپلم

22

14.81

لیسانس

79

54.94

42

25.93

150

100

ف ق لیسانس و
باالتر
مجم ع

همانطور که مشاهده میشود از تعداد  150نفر پاسخ دهنده ،بیشترین تعرداد پاسرخ
دهنده مربوط به وضعیت تحصیلی لیسانس با ( 54/94درصد) و کمترین تعداد مربوط بره
وضعیت تحصیلی دیپلم با ( 4/32درصد) پاسخ دهنده میباشد.

نم دار :2-4وضعیت سطح تحصیالت پاسخ د ندگان
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سابقه خدمت
در نمودار  ،4-4وضعیت سابقه خدمت پاسخ دهندگان آورده شده است.
جدول  :3-4ت زیع فراوان و درصدی وضعیت سابقه خدمت پاسخ د ندگان
سن

فراوان

فراوان نسب

زیر  10سال

85

53.70

 20 -10سال

48

35.80

بیشتر از  20سال

17

10.49

مجم ع

150

99.9

همانطور که مشاهده میشود از تعداد  150نفر پاسخ دهنده ،بیشترین تعرداد پاسرخ
دهنده دارای سابقه خدمت زیر  10سال با ( 53/70درصد) و کمترین تعداد پاسخ دهنرده
دارای سابقه خدمت بیشتر از  20سال با ( 10/49درصد) پاسخ دهنده میباشد.

نم دار :3-4وضعیت سابقه خدمت پاسخ د ندگان
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نتیجهگیری
 براساس این تحقیق بیش از نیمری از افرراد مرورد بررسری کره همگری شراغل درشرکت ایران خودرو بودهاند معتقدند که کاربرد فناوری اطالعات بره طرور زیرادی موجرب
کاهش زمان ارائه خدمات در سازمان گردیده است.
 یافتههای پژوهش حاکی از آن اسرت کره اکثریرت پاسرخگویان بره طرور طیرادیبکارگیری فناوری اطالعات را موجب جلوگیری از بروز اشرتباهات در خردمات ارائره شرده
میدانند و اظهار داشته اند کره هرچره کراربرد فنراوری اطالعرات گسرترش یابرد ،از برروز
اشتباهات نیز جلوگیری خواهد شد.
 بررسی وضعیت نظرات پاسخگویان نشان داده است کره کراربرد فنراوری اطالعراتعاملی در کاهش میزان کاغذبازی است.
 نتایو این بررسی نشان داده است که غالب پاسرخگویان معتقدنرد کراربرد فنراوریاطالعات موجب ارائه خدمات دقیق و بهنگام در سازمان شده است.
 همچنین با توجه به اقدامات به عمل آمده توسط شررکت ایرران خرودرو اکثریرتپاسخگویان معتقدند که کاربرد فناوری اطالعات موجب بهبود ساماندهی سوابق مراجعران
نسبت به گذشته گردیده است و نتایو بررسی حاضر حاکی از آن است که بیشی از نیمری
از پاسخگویان بر این مهم نظر دارند که کاربرد فنراوری اطالعرات توانسرته اسرت در حرد
زیادی به ارائه اطالعات مورد نیاز برای تصمیمگیرری در سرازمان بره افرراد کمرک کنرد و
همچنین غالب پاسخگویان اعتقاد دارند که به کارگیری فناوری اطالعات به میزان زیرادی
موجب تسهیل در ازتباطات سازمانی گردیده است.
 این بررسی نشان میدهد که اکثریت پاسخگویان معتقد هستند که کاربرد فنراوریاطالعات در کنترل بخشهای دور از ستاد مرکزی مؤثر بوده است و وجود سیسرتم شربکه
یکپارچه اطالعات که ناشی از کاربرد فناوری اطالعات در سازمان میباشد عامل اصرلی در
این امر است.
 یکی از معضالت سازمانهای اداری وجود تخلفات سازمانی میباشرد ایرن مطالعرهنشان میدهد که به کارگیری فناوری اطالعات میتواند در کراهش تخلفرات سرازمانی اثرر
بسزایی داشته باشد.
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 نتایو این بررسی نشان میدهد که اکثریت قاطع پاسخگویان در سازمان معتقدنردکه فناوری اطالعات مورد توجه سازمان بروده و سرازمان در اسرتفاده از امکانرات فنراوری
اطالعات موفقیت چشمگیری داشته است.
 این مطالعه بیان میکند که بیشترین نسبت پاسخگویان بر این مسأله تأکید دارنردکه به کارگیری فناوری اطالعات موجب بهرهوری کارکنان گردیده است.
 در فهرست پروژههای شربکه سرازی در شررکت ایرران خرودرو بره ارتقراء کیفیرتخدماتی و از جمله به نیروی انسانی ،ساماندهی تجهیزات سختافزاری و سیسرتم امنیرت
انتقال مستندات اشاره شرده اسرت و در ارائره خردمات نروین الکترونیرک از ایجراد نقراط
دسترسرری الکترونیکرری ،انتقررال ،امنیررت و صررحت اطالعررات و ارائرره خرردمات زیرسرراختی
اطالعاتی به دیگر سازمان نام برده شده و بر امنیت و صحت اطالعات کره شرامل تصردیق
اصالت ،محرمانه بودن ،صحت ،صدور مجوزهرای دسترسری و انکارناپرذیری اسرت ،تأکیرد
فراوان گردیده است و وجود فناوری بعنروان زیرسراخت الزم بررای تمرامی ایرن خردمات
میباشد ،نتایو این بررسی نشان میدهد که غالب پاسخگویان معتقدنرد کره بره کرارگیری
فناوری اطالعات در سازمان موجب افزایش ضریب امنیت و حف اطالعات شده است.
از چالش های توسعه در شرکت ایران خودرو به منابع انسانی و فقدان نیروی انسرانی
الزم که شامل فقدان دانش در سطح عمومی برای پرسنل ،کمبود متخصصین مورد نیراز و
عدم آگاهی مدیران و دستاندرکاران به حوزه فناوری و نیازهای واقعی سازمان مریباشرد؛
اشاره گردیده و در فهرست پروژه های نیروی انسانی و ساماندهی تجهیزات سرختافرزاری
با بهرهگیری از فناوری اطالعات در جهت رفع این موانع برنامهریزی شده است.
برنامههایی تحت عنوان بررسی و ارزیابی دانش فنی نیروهای متخصص در واحدهای
اجرائی ،تدوین طرح جامع آموزش فناوری اطالعات (مرکز آموزش) و تجربه نیروی انسانی
متخصص شرکت در راهبری و ارائه خدمات پیشبینی شده است.
نتایو این بررسی نشان میدهد که اکثریت پاسخگویان معتقدند که فناوری اطالعات
موجب بهبود کیفیت آموزش کارکنان و افزایش رشرد و ترقری آنران در سرازمان گردیرده
است .وجود دورههای آموزشی کوتاه و بلند مدت در شرکت و عردم مقاومرت کارکنران در
پذیرش فناوری اطالعات موجب رشد و ترقری کارکنران و در نتیجره افرزایش بهررهوری و
عملکرد سازمان شده است.
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شرکت ایران خودرو برای توسعه سازمان خود با تأکید بر اهداف سازمانی ذیل:
 ایجاد نقاط دسترسی الکترونیکی تأمین ابزارها و تدوین سیستمها و روشهای نوینارتقاء کیفیت خدمات موجود با بکارگیری فناوریهای نویناتوماسیون فعالیتهای اختصاصی سازمان اتوماسیون فعالیتهای واحدهای شرکت فعالیتهای زیرساختیتوسعه منابع انسانی ساماندهی تجهیزات سختافزاری توسعه شبکه اطالعاتی یکپارچه و گسترده زیرساخت تأمین امنیت و صحت اطالعاتپروژه های فناوری شرکت ایران خودرو با توجه به اهداف یاد شده در راستای اهرداف
زیر تعریف و به اجرا درآمده است.
-1ارتقاء کیفیت خدمات
-2ارائه خدمات نوین الکتریک
-3زیرساخت مطلوب سازمانی
در این مطالعه ما درصدد بررسی نتایو به کارگیری فناوری اطالعات در تمرامی امرور
سازمان بودهایم؛ نتایو بررسی نشان میدهد که فناوری اطالعات بعنروان عراملی در جلرب
رضایت کارکنان در بخشهای مختلف سازمان از نظر غالب پاسخگویان مرورد تأییرد قررار
گرفته است.
نتایو این برررسی نشان میدهد که بیشترین نسبت پاسخگویان معتقدند که کراربرد
فناوری اطالعات در حد زیادی موجب ارائه خدمات متنوع از سوی سازمان شده است و به
عبارتی ارائه خدمات متنروع و ارتقراء کیفیرت در خردمات را ناشری از بکرارگیری فنراوری
اطالعات در شرکت ایران خودرو میباشد.
این مطالعه نشان می دهد که توسرعه شررکت ایرران خرودرو برا بکرارگیری فنراوری
اطالعات و بر پایه اهداف سازمانی و تأکید بر اینکه کلیه خدمات مبتنی بر شبکه یکپارچه،
پرسرعت و امن شرکت بوده است .این شررکت برا سراماندهی تجهیرزات سرختافرزاری و

نقش فناوری اطالعات( )ITدر بهب د عملکرد روابت عم م از دیدگاه مدیران و کارکنان179//...

نیروی انسانی خود ایجاد سیستم امنیرت انتقرال مسرتندات و بسرتر ارتبراطی مناسرب در
جهت کاهش هزینه ارائه خدمات نوین گامهای مثبتی برداشته است که نتایو بررسی نیرز
حاکی از آن است که بیشترین نسبت پاسخگویان معتقدند که کاربرد فناوری اطالعات بره
طور زیادی موجب کاهش هزینه ارائه خدمات گردیده است.
تحلیل روابط متغیرها نیز نشان میدهد که میران متغیرهرای گرروه سرنی و میرزان
تحصیالت و میزان اهمیت کاربرد فناوری اطالعات رابطه معنیداری وجود ندارد .از نترایو
تحلیل روابط متغیرها چنین استنباط میشود که میان اهمیت کاربرد فنراوری اطالعرات و
بهبود فرآیندهای داخلی در سازمان رابطه معناداری وجرود دارد و میرزان اهمیرت کراربرد
فناوری اطالعات و میرزان رشرد و یرادگیری در سرازمان رابطره معنریداری وجرود دارد و
نتیجهگیری اصلی و کلی تحقیق نیز حاکی از این است که این مطالعره نشران داده اسرت
که میان میزان اهمیت کاربرد فناوری اطالعرات و میرزان بهبرود عملکررد سرازمان رابطره
معنیداری وجود دارد .به عبارتی کاربرد فناوری اطالعات موجب بهبرود عملکررد سرازمان
میباشد.
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research emphasizes the new system thinking and features of this
theory and, using system theory, we introduced the conceptual
model of the research and, finally, mentioning the main research
questions. We are
The statistical population of this research was all staff members
and managers of Iran Khodro Communications Company. Using
the scanning method and questionnaire technique, the required
data was collected using SPSS software package and descriptive
and analytical statistics methods. The extracted is analyzed.
The results of this survey indicate that:
The majority of respondents believe that the use of information
technology not only prevents mistakes in the services provided,
but also provides accurate and timely service to the organization.
Respondents consider the use of information technology to
provide the information they need to make a large decision in the
organization.
Key words: Role, information technology, application,
improvement, performance, public relations, organization
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