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ﻧقش فنﺎوري اطالﻋﺎت( )ITدر بهﺒﻮد ﻋﻤلﻜﺮد روابط ﻋﻤﻮﻣﻲ
از دﻳدگﺎه ﻣدﻳﺮان و ﻛﺎرﻛنﺎن ﺷﺮﻛت اﻳﺮان ﺧﻮدرو
داود صفایی1
امید مهدوی فر2
ﭼﻜیده
این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی نقﺶ فناوری اطالعات( )ITدر بهبود عملکرد روابط عمومی
از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو صورت یافته است؛ در این پژوهﺶ به منظور
ارزیابی عملکرد سازمان ،عملکرد به سه بعد تقسیم گردیده و هرکدام از ابعاد نیز به شکل مجموعه
سواالت تدوین شده است که ابعاد کلی عبارتند از :فرآیندهای داخلی ،کارکنان و یادگیری ،نوآوری
و در مرحله بعد اطالعات مورد نظر درباره سه وجه فوق را گردآوری نموده و با هدف بررسی رابطه
کارکرد فناوری اطالعات و عملکرد سازمان به توصیﻒ و تبیین دادهها پرداختهایم.
در فصل مبانی نظری این تحقیق ضمن مروری بر تعاریﻒ فناوری و فناوری اطالعات ،تاریخچه
تکامل فناوری اطالعات ،آشنایی با انواع فناوری اطالعات ،اطالعات و انواع سیستمهای اطالعاتی
در سازمان را مورد بحﺚ قرار دادهایم .در ادامه با نگاهی به فرآیندهای تکنولوژیکی ،انواع
تکنولوژیهای ارتباط سازمانی و اثرات آن را بر روی الگوهای ارتباط و پیامدهای ارتباط مورد
بررسی قرار دادهایم.
در بخﺶ بعد نیز عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داده و با ذکر تعاریﻒ سازمان ،به تشریﺢ
عوامل مﺆثر بر عملکرد سازمانی پرداختهایم .در ادامه تحت عنوان معرفی چارچوب نظری تحقیق،
تفکر نوین سیستمی و ویژگیهای این نظریه را مورد امعاننظر قرار داده و با استفاده از نظریه

 1استادیار ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 2کارشناس ارشد علوم ارتباطات – روابط عمومی
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سیستمی ،مدل مفهومی پژوهﺶ را معرفی نمودهایم و در نهایت به ذکر پرسشهای اصلی تحقیق
پرداختهایم.

کلمات کلیدی :نقش ،بهبود ،عملکرد ،روابط عمومی ،فناوری اطالعات
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مقدمه
فناوری اطالعات امروزه نقﺶ به سزایی در نحوه ارائه هرچه بهتر اطالعات و ایجاد فﻀای تبادالت
اطالعات به شکلی نو ،ایجاد نموده است .به جرأت میتوان مدعی شد که در طول تاریخ ﻇهور
فناوریهای مختلﻒ ،هیﭻ نوع فناوری نتوانسته همانند فناوری اطالعات ،در بین رشتههای علوم
مختلﻒ ،ارتباط ایجاد نماید .فناوری اطالعات به عنوان یک پیوند دهنده ،تمامی علوم روز را به
کار میگیرد تا بتواند اطالعات مورد نیاز متخصصین ،صنایع ،سازمانها و باالخره همه مردم در
قسمتهای مختلﻒ جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تأمین نماید .به طوری که
امروزه فناوری اطالعات مرزهای کشورهای جهان را در می نوردد و ملتها را در یک جامعه
جهانی گردهم میآورد.
در عصر اخیر رشد سریع فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،تأثیر بسیار مهمی بر زندگی بشر و
کارکرد سازمانها و مﺆسسات در کشورهای مختلﻒ داشته است .به اعتقاد صاحبنظران همانگونه
که اختراع ماشین بخار و وقوع انقالب صنعتی ،تحول عظیمی در زندگی شخصی و کاری افراد
پدید آورد ،انقالب ارتباطات نیز دگرگونیهایی را با خود به همراه داشته است .شاید بتوان گفت
به کارگیری صحیﺢ فناوری اطالعات نه تنها آینده زندگی بشر را بهبود خواهد بخشید ،بلکه سعی
دارد تا خرابیهای به بار آمده ناشی از فناوریهای گﺬشته را نیز اصالح نماید.
به عنوان مﺜال به کارگیری فناوری اطالعات مشکالتی از قبیل کمبود مکان فیزیکی جهت انجام
کار ،کمبود زمان ،رقابت و حسادت های بی مورد و پنهان کاری در تحصیل علوم ،اشتﻐال و تبادل
فرهنگی را برطرف خواهد نمود .طبعاً در این عرصه جدید ،هر فرد و جامعه ای که با شناخت و
اشراف بیشتر ،اهداف و آرمان روشنتر پا به میدان بگﺬارد میتواند از این فناوری بهره بیشتری
ببرد و در حوزه های مختلﻒ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جهان نقﺶ بیشتری داشته
باشد .در کل فناوریهای اطالعاتی همراه با فاکتورهای خود تحوالت عظیمی در شرکتها و
سازمانهای بازرگانی ایجاد کرده است به گونهای که عملکرد کلی این قبیل شرکتها کامالً تحت
تأثیر میزان کاربرد فناوریهای مورد بحﺚ است.
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در این میان مدیریت روابط عمومی به دلیل نقﺶ گستردهای که در سازمان دارد به نوبه خود
متأثر از این تحوالت است .به عبارت دیگر در سازمانهای حاضر بیﺶ از هرچیزی عملکردهای
مدیریت روابط عمومی تحت الشعاع فناوری اطالعات قرار خواهد گرفت .باید با بررسی و شناخت
نقﺶ فناوری اطالعات در عملکردهای مدیریت روابط عمومی و همچنین با طراحی و ایجاد یک
سیستم پویا ،زمینه ساز شناسایی ،انتخاب ،آموزش و به کارگیری مﺆثر روابط عمومی در سازمان
باشیم.
نظام مدیریت سنتی ،سه عامل اساسی را برای داشتن عملکرد مطلوب در سازمان الزم میداند،
منابع فیزیکی ،سرمایه و منابع انسانی میراث باقی مانده از نگرش مدیریت سنتی است .با رشد
تکنولوژی از یک سو و خارج شدن فرآیندهای سازمانی از حالت ایستا از سوی دیگر ،سازمانها
نیازمند بازنگری مجدد در عملکرد خود هستند تا با ایجاد زمینههای مساعد بتوانند به رشد و
پویایی الزم برای تطبیق با تﻐییرات محیطی و تکنولوژیکی نائل آیند .با در نظر گرفتن این نکته
که فرآیند سازمانی برای داشتن عملکردی مطلوب نیاز به تأمین منابع مختلﻒ ورودی دارد ،سه
عامل اساسی یاد شده در نظام مدیریت سنتی ،مشخصه خاصی را برای مطلوب کردن فرآیندهای
درون سازمانی به نمایﺶ نمیگﺬارد ،گرچه وجود آنها برای پیشبرد اهداف سازمانی امری بدیهی
است .نگرش نوین سیستمی ،بیانگر عامل دیگری است که فراتر از سه عامل گﺬشته بوده و از
اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار است« .اطالعات» به عنوان چهارمین منبع ،در این دیدگاه
قدرت خود را به معنای عاملی حیاتی در اثرگﺬاری بر فعالیتهای مدیریتی به اثبات رسانده است.
در حال حاضر در تمامی سازمانها اعم از اداری ،ساخت و تولید ،قدرت عظیم اطالعات ،مدیران را
ملزم به ایجاد تﻐییرات زیادی در بخﺶهای مختلﻒ سازمان نموده است به نحوی که مدیران
مترقی همواره در کوشﺶ برای پیدا کردن زمینههای جدید از کاربرد اطالعات هستند .با رشد
تکنولوژی الکترونیک ،مخابرات و کامﭙیوتر در سالهای اخیر ،ادﻏام و ایجاد شبکههای عظیم
کامﭙیوتری سبب شده تا رویکرد «فناوری اطالعات» به جای خود «اطالعات» مدنظر قرار گیرد.
ایجاد پایگاههای اطالعاتی برگرفته از مفهوم فناوری اطالعات فرآیندهای پیچیده درون سازمانی
را تسهیل کرده و با اتصال سازمانها به یکدیگر ،شبکههای سازمانی را بنا نهاده است .دیدگاههای
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میان مدت مدیران به دیدگاههای بلند مدت بدل شده است و مدیران برای اتخاذ تصمیمات
بهنگام ،به سرعت به دادههای مورد نظر دست مییابند با وجود اطالعات کافی و بهینه که توسط
فناوریهای اطالعاتی پیشرفته فراهم میآیند ،میتوان سیاستهای استراتژیک سازمان را پیﺶ-
بینی کرد(.محمدنژاد1378،؛)11
در زمان حاضر با کاربرد فناوری اطالعات امکان تماس با نقاط مختلﻒ جهان در کمترین زمان
امکانپﺬیر گشته است .با عنایت به وضعیت موجود و جهانی شدن فناوری اطالعات ،بهرهگیری
از این فناوری برای ماندگاری در صحنه رقابت جهانی و تداوم فعالیت سازمانها ،امری حیاتی
است.
سازمانها برای بقای خود ،باید بهرهبرداری از این ابزارها را در اولویت کار خود قرار دهند ،اگرچه
هدف از توسعه فناوری حل مشکل یا معﻀلی خاص میباشد ولی ورود تکنولوژی جدید اﻏلب
اثرات مﺜبت و منفی به همراه دارد .فناوری خنﺜی نیست و تﻐییراتی را در شیوه زندگی ،کار و
رفتارها هدف قرار میدهد که ﻏالباً با مقاومت همراه است .اثر تﻐییرات اﻏلب پیﺶبینی شده است
ولی اثرات پیﺶبینی نشده نیز میتواند وجود داشته باشد .سیستمها اطالعات نقﺶ مهمی در
زندگی سازمانی نوین داشته و دنیای کسب و کار ،تجارت و مدیریت را دچار دگرگونی و شگفتی
نموده است .در به کارگیری سیستمهای اطالعاتی مدیران بیﺶ از پیﺶ باید از اثرات ناشی از
سیستمها بر سازمان و افراد آگاهی داشته و تدابیر الزم را جهت همزیستی آنها به وجود آورند و
با دیدی بازتر در مورد به کارگیری فناوری اطالعات اقدام کنند(.صرافیزاده و پناهی؛
1384؛)367
در این میان شرکت ایران خودرو نیز با توجه به اهداف سازمانی خود ،به کارگیری فناوری اطالعات
را مورد توجه خاص قرار داده که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -1ارائه خدمات نوین الکترونیکی در سطﺢ سازمان
الﻒ)ایجاد فﻀای دسترسی الکترونیکی
ب)تأمین ابزارها و تدوین سیستمها و روشهای نوین
-2ارتقای کیفیت ارائه خدمات موجود با به کارگیری فناوریهای نوین
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الﻒ)اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی سازمان
ب)اتوماسیون اداری واحدهای شرکت
-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 میان آنچه اهمیت دارد اقدام آگاهانه و عقالئی ناشی از تحقیق علمی است و چنانچه
بدون آگاهی عمل نمائیم چه بسا که نتایﺞ بدست آمده ،مأیوسکننده باشد با 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.

ﭼارﭼوب نظری پژوهش
نظریه سیستمی
در میان نظریات موجود که در این فصل به طور کامل به آنها پرداخته شد اعم از نظریههای
اقتصادی ،رفتاری ،فرهنگی و نظریههای مربوط به استفاده از شیوههای ارتباط در سازمان ،با
توجه به مدل مفهومی که برای این پژوهﺶ در نظر گرفته و عملکرد سازمان را در سه بعد؛
فرآیندهای داخلی ،مشتریان و یادگیری مورد بحﺚ قرار دادهایم ،نظریه سیستمی به دلیل ﻏنای
خاص آن و هماهنگی با این تحقیق برای چهارچوب نظری ما مناسبتر است که در این بخﺶ به
طور کامل به آن خواهیم پرداخت .برای شناخت بهتر نظام سیستمی ناگزیر به ارائه تعریفی
درخصوص سیستم هستیم؛ سیستم مجموعهای از عناصر است که برای رسیدن به یک هدف
مشخص و مشترك گرد هم آمدهاند ،بطوری که بین این عناصر یک رابطه تعاملی وجود دارد.
ویژگی بعدی سیستم 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 بطور مستقل عمل نماید ،اما
58

ISSN: 2476-4140

روزنامهنگاری الکترونیک ،سال سوم ،شماره مسلسل  ،12زمستان 1397
تﻐییر در وضعیت هر عنصر بر عناصر دیگر و در نتیجه و در نتیجه بر کل سیستم اثر می-
گﺬارد(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 مشکل میباشد،
تعریﻒ زیر ،تعریفی جامع و مختصر از سیستم میباشد ،یک سیستم مجموعه منظمی از عناصر
به هم وابسته است که برای رسیدن به اهدافی مشترك باهم در تعاملند .منظومه شمسی ،بدن
انسان و موتور اتومبیل هرکدام یک سیستم میباشند .به زودی خواهیم دید که سازمان نیز یک
سیستم است(.صرافیزاده و پناهی1384 ،؛ )2
در تعریﻒ دیگری سیستم را مجموعهای واحد از عناصر مرتبط و بهم پیوسته دانستهاند که اجزاء
و عناصر آن در ارتباط دائمی با هم باشند(.برتالنفی؛  ،1366ص)57
 -1عناصر تشﻜیل دهنده سیستم؛
همه سیستمها مجموعه عناصرشان یکسان نیست ،اما همه آنها یک سری عناصر اصلی و مشترك
دارند .این عناصر در شکل ( )1نشان داده شدهاند .در هرسیتمی منابع ورودی یا دروندادها 1در
اثر فرآیندی به نام فرآیند عملیات 2به منابع خروجی یا بروندادها 3تبدیل میشوند .درضمن یک
مکانیسم کنترل بر فرآیند عملیات نظارت دارد تا اطمینان حاصل شود که سیستم به اهداف خود
خواهد رسید .مکانیسم کنترل به وسیله حلقه بازخور اطالعات را از خروجی سیستم گرفته و
عالئم بازخور را با اهداف مقایسه نموده و در صورتی که تﻐییر عملیات سیستم الزم باشد ،عالئم
را به عنصر ورودی هدایت میکند .در سیستم تولید ،درونداد ،مواد خام میباشد که در فرآیند
تولید به محصوالت یا خدمات ساخته شده(برونداد) تبدیل میشود؛ مکانیسم کنترل ،مدیریت
شرکت است .اهداف ،همان اهدافی است که سازمان در پی رسیدن به آنها است و
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فرآیند
عملیات

بازخ
ور

درونداد

شکل شماره  :1عناصر تشکیل دهنده یک سیستم

حلقه بازخور 1جریان اطالعاتی است که به مدیریت میرسد و از مدیریت نیز سرچشمه می-
گیرد(.صرافیزاده و پناهی)5 ،1384 ،
 -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)

Feedback
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ج)خروجیها
د)بازخور
 -3سیستمهای ﺑاز و ﺑسته:
تقسیم سیستمها به باز و بسته ،یکی دیگر از انواع طبقه بندیهای سیستمهاست .سیستم بسته،
سیستم سادهای است که با محیط خود ارتباطی برقرار نمیکند .سیستم باز ،سیستمی است که
با محیط خود مرتبط است .سیستمهای بسته ،در برخورد با محیط ،سازمان خود را از دست
میدهند یا جهت فعالیتشان تﻐییر میکند(.شمﺲالسادات زاهدی1379 ،؛ )14
 -4اهمیت دیدگاه سیستمی:
نگرش سیستمی ،بررسی پدیدهها از طریق در نظر گرفتن کلیت آنهاست .در واقع میتوان گفت
که این نگرش ،آمیزۀ جدیدی از روشهای قیاسی و استقرایی است که میتواند ضمن دارا بودن
محاسن هر دو ،فاقد عیوب آنها باشد .زیرا در آن ،هم کلیت پدیده و هم ارتباط بین اجزای تشکیل
دهنده آن مورد توجه قرار میگیرد .به عبارت 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 واکنشی اجزاء با یکدیگر ،تﻐییراتی را در کل پدید میآورد که توجه به آنها را
الزامی میسازد .فردی که قالب ذهنی خود را بر مبنای سیستمنگری استوار میسازد ،میتواند به
شناخت کاملتری از محیط خود دست یابد و با آگاهی از سیستمهای گوناگون ،ارتباطات موجود
بین آنها و همچنین شناخت نقﺶ و موقعیت خود در هریک از آنها ،میزان تأثیرپﺬیری و اثرگﺬاری
خویﺶ را بر آنها ارزیابی کند و در جهت بهبود سیستمهای محیطی خویﺶ بکوشد .با تعمیم این
نحوه نگرش به سازمانها و مدیران ،میتوان نتیجه گرفت مدیری که با نگرش سیستمی به سازمانها
مینگرد ،سازمان را کلیتی میبیند که از بخشهای گوناگونی تشکیل شده است که هریک ،عالوه
بر هدف خاص خود ،در جهت تحقق هدف کل سازمان نیز فعالیت میکند .به این ترتیب مدیر با
شناختی کامل از سیستم سازمانی ،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
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قادر به شناختن ماهیت محیطی که در آن کار میکند ،خواهد بود و در نتیجه در موقعیت شناخته
شدهای وﻇایﻒ خود را انجام خواهد داد(.شمﺲالسادات زاهدی 1379 ،ص )22-24
 -5مفروضات رویﻜرد سیستمی:
رویکرد سیستمی نسبت به اثربخشی چنین اﻇهار میدارد که سازمانها از متشکل از قسمتهای
فرعی مرتبط بهم هستند ،اگر قسمتی از این سیستم ضعیﻒ عمل کند ،اثر عملکرد ضعیﻒ آن،
بر عملکرد کل سیستم مﺆثر واقع میشود .اثربخشی مستلزم آگاهی و تعامالت مﺆثر با عوامل
محیطی است ،مدیریت نمیتواند روابط حسنه خود را با مشتریان ،عرضهکنندگان ،مﺆسسات و
نهادهای دولتی ،انحادیهها و عوامل مشابه که قدرت مخدوش نمودن عملیات با ثبات سازمان را
دارا هستند ،نادیده بگیرد.
پیشینه پژوهش
هر مطالعهای در عین اینکه بر پایه مطالعات قبلی قرار دارد به نوبه خود میتواند زمینهای برای
پژوهﺶهای بعدی باشد و سهمی هرچند ناچیز در بسط دانﺶ بشری پیدا نماید .به این بیان هر
تحقیق میباید شامل بررسی و پژوهﺶهای مربوط به موضوع مورد مطالعه باشد .این بررسی یکی
از اجزاء اساسی فرآیند پژوهﺶ علمی را تشکیل میدهد.
در بین تحقیقات انجام شده مرتبط با پژوهﺶ حاضر در داخل و خارج از کشور 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 عنوان » کاربرد تکنولوژی
اطالعات در سازمان» در دانشگاه علم و صنعت سال  1376اشاره نمود :محقق با اشاره به اینکه
تکنولوژی اطالعات به عنوان شالوده برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی برای فعالیتهای اجتماعی،
اقتصادی و مدیریتی است مطرح نموده که منطق به کارگیری اطالعات در قالب سیستمهای
اطالعاتی مختلﻒ پﺬیرفتنی است ،که باید با کاربرد این سیستمها که روح به کارگیری اطالعات
است آشنایی مختصری داشت و با بررسی فرصتها و منابع اطالعاتی سازمان با در نظر گرفتن
تکنولوژی اطالعات میتوان بر مشکالتی از قبیل تمرکزگرایی ،استانداردسازی ،تمرکززدایی،
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جنبههای فنی نرمافزار ،کوچک سازی و محدودیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و
نیز مشکالت تأمین همکاری و مشارکت کارمندان فائق آمد.
تحقیق دیگر مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سﭙهر قاضی نوری با عنوان «طراحی
الگوی کالن» توسعه صنعتی کشور با تأکید بر نقﺶ سیاستهای علوم و تکنولوژی» در دانشگاه
صنعتی شریﻒ است .این تحقیق با هدف بررسی علمی این نظریه که امروزه توسعه جوامع وابسته
به ارتقای علم و تکنولوژی بوده و بدون آن امکان رسیدن به سطﺢ باالی توسعه یافتگی وجود
ندارد ،طراحی و اجرا شده است که پﺲ از تعریﻒ مسأله ،تعریﻒ واژهها ،مفاهیم توسعه علم و
تکنولوژی و سیاستهای آن و وضع کشورهای مختلﻒ و ایران ،یک دسته بندی جامع و جدید از
محتوای سیاستهای علوم و تکنولوژی ارائه داده است.
در ادامه باید از پایان نامه آقای کامران فالح همت آبادی با عنوان «تأثیر فناوری اطالعات بر
مسائل ساختاری سازمانی و رسمیت سازمانی» نامبرد .محقق معتقد است در پیچیدگی سازمانی
بحﺚ سطوح سازمانی را داریم و فناوری اطالعات یکی از ویژگیهای مهمی که دارد مسأله کاهﺶ
افراد در یک سازمان است .فناوری اطالعات به دلیل اینکه کاﻏﺬ بازی و دوباره کاریها را کم
میکند ،باعﺚ کاهﺶ تعداد افرادی میشود که در گﺬشته کارهای ساده و مشترك را به طور
موازی انجام میدادند .او نتیجه میگیرد که بین فناوری اطالعات و عدم تمرکز مدیران میانی
رابطه معنیدار و مﺜبت وجود دارد ،همچنین بین فناوری اطالعات و کاهﺶ رسمیت سازمانی
رابطه معنیدار و مﺜبت وجود دارد .او میافزاید فناوری اطالعات با تمام رشدی که در چند سال
اخیر داشته ،هنوز نتوانسته بر تصمیمگیری مدیریت عالی در بعد استراتژیک ،نقﺶ خاصی را ایفا
کند.
کریمی و همکاران ( ،)1395در پژوهﺶ خود به بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد شرکت
با نقﺶ میانجی سرعت نوآوری (مطالعه موردی :شرکتهای دانﺶ بنیان صادرکننده محصوالت با
فناوری باال) پرداختند .نتایﺞ تحلیل نشان داد که متﻐیر رقابت تهاجمی به طور مستقیم و بدون
میانجیگری سرعت نوآوری میتواند عملکرد سازمان را پیﺶبینی کند و متﻐیر استقالل طلبی
به طور ﻏیرمستقیم و با میانجیگری سرعت نوآوری میتواند عملکرد شرکت را پیﺶبینی کند و
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سایر متﻐیرها به علت پایین بودن وزنشان حﺬف گردیدند .در نهایت بر اساس نتایﺞ به دست آمده
پیشنهاد میشود در صورتی که بهبود عملکرد شرکت در کمترین زمان مدنظر باشد بهتر است بر
رقابت تهاجمی تاکید شود و اگر محدودیت زمانی وجود ندارد شرکت می تواند از طریق متﻐیر
استقالل طلبی بر عملکرد خود اثر بگﺬارد.
نوع پسند اصیل و همکاران ( ،)1395در پژوهﺶ خود به بررسی تأثیر قابلیت بازاریابی ،فناوری
اطالعات و یادگیری بر عملکرد سازمان «مطالعه موردی:پتروشیمی تبریز» پرداختند .نتایﺞ
تحقیق نشان میدهد که رابطه معناداری بین قابلیت بازاریابی 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 نیز رابطه رابطه معناداری دیده می شود.
سعادت طلب و همکاران ( ،)1394در پژوهﺶ خود به بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد
سازمانی در آموزش عالی ایران :مورد مطالعه دانشگاههای شهید بهشتی و تهران پرداختد .نتایﺞ
پژوهﺶ نشان داد که ابعاد استراتژیک و کارکردی منابع انسانی هر کدام اثر متفاوتی بر عملکرد
سازمانی دارند ،همچنین درجه موفقیت کارآفرینی فردی و گروهی بر حسب این دو بعد متفاوت
است .در نهایت یافتهها نشان داد که تجارب استراتژیک و تجارب کارکردی مدیریت منابع انسانی
به طور قابل مالحظهای بر اثربخشی سازمانی و به خصوص بر عملکرد نوآورانه از طریق مدیریت
استراتژیک منابع انسانی تأثیر میگﺬارند.
ضیا و همکاران ( ،)1393در پژوهﺶ خود به بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی
با تأکید بر نقﺶ میانجی نوآوری در فناوری اطالعات (مورد مطالعه  :شعب بانک کشاورزی شهر
تهران) پرداختند .نتایﺞ پژوهﺶ نشان میدهد که نوآوری در فناوری اطالعات تأثیر سرمایه
روانشناختی بر عملکرد سازمانی را میانجیگری میکند و بین سرمایه روانشناختی و نوآوری در
فناوری اطالعات شعب بانک کشاورزی رابطه مﺜبت و معناداری وجود دارد.
زند حسامی و آشتیانی ( )1393در مقالهای تحت عنوان تحلیل چگونگی تأثیر قابلیتهای فناوری
اطالعات بر رقابتپﺬیری شرکتهای کوچک و متوسط ،ضمن بیان ابعاد قابلیت فناوری اطالعات
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به بررسی تأثیر آن بر رقابتپﺬیری شرکتهای کوچک و متوسط پرداختهاند .نتایﺞ مطالعات آنها
حاکی از آن است که رابطه مﺜبت و معناداری میان قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد شرکتهای
کوچک و متوسط وجود دارد و همواره 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 اطالعات بر عملکرد
بانکها با تأکید بر نقﺶ میانجی بازارگرایی پرداختند .نتایﺞ آزمون فرضیات تحقیق ،ضمن تأیید
تأثیر بازارگرایی بر عملکرد نشان داد که بطور کلی بین فناوری اطالعات و عملکرد به صورت
مستقیم و همین طور بواسطه بازارگرایی و بطور ﻏیرمستقیم نیز رابطه معناداری وجود دارد و
متﻐیر بازارگرایی بر این رابطه تأثیر به سزایی میگﺬارد .در انتها نیز متناسب با یافتههای تحقیق،
پیشنهاداتی جهت توسعه فناوری اطالعات در بانکها ارائه گردید.
میرفخرالدینی و همکاران ( ،)1391در پژوهﺶ خود به بررسی رابطه فناوری اطالعات و تعالی
عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد پرداختند .نتایﺞ تحلیل آماری حاکی از این است
که متﻐیرهای نوآوری ،خودنوسازی ،اقدامات ریسکآمیز جدید ،فرهنﮓ سازمانی ،محیط سازمانی
و مﺆلفههای درون سازمانی بر عملکرد شرکت پیشگامان تأثیر مستقیم دارند که در پایان
پیشنهاداتی برای ارتقای سطﺢ کارآفرینی شرکتی و نیز عملکرد گروه پیشگامان کویر ارائه شده
است.
فﻀلی و همکاران ( ،)1391به بررسـی تأثیر دورههـای آموزشـی فـناوری اطالعـات بر بهبود
عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداختند .نتیجه پژوهﺶ نشـان داد کـه
آموزش فناوری اطالعات بر هر شﺶ مﺆلفه افزایﺶ مهارتهای جدید ،افزایﺶ دقت و اثربخشی در
انجـام کار ،افزایﺶ سرعت و مقدار انجام کار ،افزایﺶ موفقیت شﻐلی ،افزایﺶ جاذبه و عالقه
منـدی در انجـام کـار و کاهﺶ استرس کارکنان ستادی دانشگاه تأثیر شگرفی داشته است.
ده حوض و همکاران ( ،)1390در پژوهﺶ خود به بررسی تأثیر کارآفرینی دانﺶ در فناوری
اطالعات و عملکرد سازمانی پرداختند .نتایﺞ تجزیه و تحلیل از کارآفرینی دانﺶ به عنوان یک
قابلیت سازمانی در ارتباط با یادگیری سازمانی و فناوری اطالعات ،حکایت دارد.
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ایمانی پور و زیودار ( ،)1387در مطالعهای که با عنوان بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و عملکرد
انجام دادند مشخص کردند که گرایﺶ به کارآفرینی شرکتی در بین کارکنان نمایندگیهای بیمه
دارای همبستگی مﺜبت و معناداری با عملکرد است.
عبدالملکی و همکاران ( ،)1387به بررسی رابطه مهارتهای کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی در
میان مدیران میانی شرکت ایران خودرو پرداخته اند .نتایﺞ پژوهﺶ حاکی از آن است که رابطه
معناداری بین مهارتها و قابلیتهای کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی وجود دارد ،همچنین
میزان کارآفرینی سازمانی با توجه به متﻐیرهای جنﺲ ،سن ،سطﺢ تحصیالت و سنوات خدمت
متفاوت است.
یونﺲ و همکاران ( ،)2017در پژوهﺶ خود به بررسی تأثیر نوآوری مبتنی بر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر عملکرد سازمانی :نقﺶ میانجی کارآفرینی سازمانی پرداختند .نتایﺞ نشان داد که
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد شرکت و نوآوری تأثیرگﺬار است .همچنین
نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر گﺬار بوده و همچنین این متﻐیر در رابطه بین استفاده از فناوری
اطالعات و عملکرد تأثیرگﺬار است .استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری بر کارآفرینی
سازمانی تأثیرگﺬار می باشند .از سوی 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.
وو وسیوالوگاتاسان )2013( 1در مقالهای با عنوان قابلیت فناوری اطالعات برای عملکرد بهتر:
سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت پوشاك در سریالنکا ،به بررسی تأثیر سرمایههای فکری
بر قابلیت فناوری اطالعات و قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی پرداختهاند .نتایﺞ
مطالعات آنها حاکی از آن است که سرمایههای فکری تأثیر مﺜبتی بر قابلیت فناوری اطالعات
دارد و رابطه مﺜبت و معناداری میان قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی وجود دارد (وو
وسیوالوگاتاسان.)2013 ،
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زو )2013( 1در مقالهای تحت عنوان تحقیق برای بهبود قابلیت فناوری اطالعات تکنولوژیکی
شرکت کوچک و متوسط با همکاری دانشگاه و صنعت ،به بررسی قابلیت فناوری اطالعات بر
عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته است .نتایﺞ مطالعات او حاکی از آن است که رابطه
مﺜبت و معناداری میان قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد وجود دارد و همواره ،قابلیت فناوری
اطالعات بر عملکرد اثرگﺬار می باشد (زو.)2013 ،
تایﭙو و آراین )2011( 2در پژوهﺶ خود به بررسی مدیریت عوامل موفقیت در رویکرد رفتاری
کارآفرینی پرداختهاند .رویکرد مورد مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل شرایط واقعی زندگی ،به
منظور به دست آوردن بینشی در مورد شناخت کارآفرینی و اقدامات مربوط به عوامل موفقیت
انتخاب شده است .یافتهها نشان داد که اکﺜر پاسخ دهندگان به عوامل موفقیتهایی مانند :برنامه-
ریزی ،مدیریت ریسک ،آموزش ،شبکه ،مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی اشاره کردهاند
(حاجیزاده و همکاران.)1392 ،
لی 3و همکارانﺶ ( ،)2009در تحقیق خود به بررسی تأثیر مستقیم و ﻏیرمستقیم گرایﺶ
کارآفرینانه بر عملکرد شرکت پرداخته و به این نتیجه رسیدند که گرایﺶ کارآفرینانه ارتباط
مﺜبتی با عملکرد شرکت داشته و فرآیند دانﺶ آفرینی یک نقﺶ واسطهای را در این ارتباط ایفا
میکند (فراهانی و همکاران.)1391 ،
آنتونیک )2007( 4در پژوهﺶ خود با عنوان "عملکرد سازمانی :مطالعـه مـدل معادلـه ساختاری
تطبیقی" ،اعتقاد دارد که برای بروز قابلیتهای کارآفرینانه کارکنـان سـازمان و ایجـاد محیطی
خالق ،ارتباطات از اساسیترین عناصر به شمار میآیند .آگاه بودن سطوح باالی مدیریت سازمان
از وضعیت پایینترین الیههای سازمان از یک سو و افزایﺶ قدرت اطالعیـابی کارکنـان برای
تعقیب فرصتهای نوآورانه از سوی دیگر ،دو بعد اساسی منعکﺲ کننده منافع ارتباطات و
فناوریهای مرتبط در راستای توسعه عملکرد سازمانی به شمار میروند .به بـاور وی ،اهمیـت
1
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ارتباطات سالم سازمانی در توسعه عملکرد سازمانی ،از دید اشتراك معانی و کاهﺶ الیههای
سازمانی قابل توجه است(فیض و همکاران.)1392 ،
از تحقیقات خارجی میتوان به بررسی و پژوهﺶ لوك و میکالوپولوس اشاره نمود آنها با بیان
اینکه به طور وسیعی در ادبیات مدیریت این عقیده موجود که فناوری اطالعات در مدرنیزاسیون
اداری خصوصاً در بهبود بهرهوری سازمانی دارای نقﺶ اصلی است .این مطالعه منجر به ارائه
خطوط راهنمای ذیل ،یعنی استراتژی ادارات عمومی یونان در بهرهگیری از فناوری اطالعات
گردید:
 -1استفاده منسجمتر و وسیعتر از فناوری اطالعات در ادارات عمومی میتواند به میزان قابل
توجهی در دستیابی به اهداف نوسازی اداری و ارتقاء بهرهگیری مفید واقع گردد.
 -2گرچه فناوری اطالعات تا حدی زیر سیستمهای فرعی ،اداری و پشتیبانی را پوشﺶ میدهد.
استفاده مطلوبتر و وسیعتر آن در این حوزه از انجام کارها به صورت دستی تا حد زیادی میکاهد
و منابع انسانی را آزادتر مینماید.
 -3برای استفاده از فناوری اطالعات جهت بهبود کارکردهای استراتژیک ،یعنی جایی که در حال
حاضر استفاده از فناوری اطالعات در حداقل قرار دارد ،بیشترین تالش باید انجام گیرد(.لوك و
میکالوپولوس1994 ،؛ )208-183
پژوهﺶ دیگر ،تحقیقات دووت و همکارانﺶ میباشد :دووت و همکارانﺶ به بررسی تأثیر فناوری
اطالعات بر مشخصههای سازمانی پرداختند و نتایﺞ خود را تحت عنوان پیامدهای سازمانی حاصل
از کاربرد فناوری اطالعات ارائه کردند.
آنها معتقدند که فناوری اطالعات با دو ویژگی کارایی و همافزایی اطالعات بر مشخصههای
سازمانی تأثیر گﺬاشته و منجر به پنﺞ پیامد سازمانی میشود که این پیامدها عبارتند از:
توانمندسازی نیروی انسانی ،رمزگﺬاری مبتنی بر دانﺶ ،افزایﺶ حیطه سازمان ،افزایﺶ کارایی و
افزایﺶ خالقیت و نوآوری ،در زیر مجموعه مشخصات سازمانی ابعادی که مورد بررسی قرار
گرفتهاند عبارتند از :ساختار ،اندازه ،یادگیری ،فرهنﮓ و روابط بین سازمانی(دووت و
همکاران.)2001،
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سواالت پژوهش
 -1آیا بین به کارگیری فناوری اطالعات و میزان افزایﺶ رضایت کارکنان در سازمان روابط
معنیداری وجود دارد؟
 -2آیا بین به کارگیری فناوری اطالعات و میزان افزایﺶ رشد و یادگیری در سازمان رابطه
معنیداری وجود دارد؟
 -3آیا بین به کارگیری فناوری اطالعات و بهبود فرآیندهای داخلی در سازمان رابطه معنیداری
وجود دارد؟
 -4آیا بین سطﺢ تحصیالت و به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان رابطه معنیداری وجود
دارد؟
 -5آیا بین گروههای سنی و به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان رابطه معنیداری وجود
دارد؟
 -6آیا بین فناوری اطالعات و بهبود عملکرد سازمان رابطه معنیداری وجود دارد؟
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توصیف جداول
در این تحقیق  150پرسشنامه معتبر که به طور هدفمند پخﺶ شده بود ،جمعآوری گردید .در
این بخﺶ به توصیﻒ مشخصات آماری جامعه تحقیق میپردازیم.
سن
در جدول و نمودار زیر وضعیت سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه آورده شده است.
جدول شماره :1توزیع فراوانی و درصد وضعیت سن پاسخ دهندگان

سن

فراوانی

فراوانی نسبی

زیر 30

44

33.33

40-30

66

40.74

50-40

32

20.99

باالی 50

8

4.94

مجموع

150

100

با توجه به نمودار مشاهده میشود که بیشترین تعداد پاسخ دهندگان در محدوده سنی بین 30
تا  40سال با ( 40/74درصد) و کمترین تعداد پاسخ دهندگان مربوط به سنین باالی  50سال
با ( 4/99درصد) تشکیل می دهند.

باالی  50سال,
%4.94

 40تا  50سال,
%20.99

 30تا  40سال,
%40.74

زیر  30سال,
%33.33

0.50

0.00
باالی  50سال
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تحصیالت
در جدول و نمودار زیر ،وضعیت سطﺢ تحصیالت پاسخ دهندگان آورده شده است.
جدول شماره  :2توزیع فراوانی و درصدی وضعیت تحصیالت پاسخ دهندگان

سن

فراوانی

فراوانی نسبی

دیﭙلم

7

4.32

فوق دیﭙلم

22

14.81

لیسانﺲ

79

54.94

فوق لیسانﺲ و باالتر

42

25.93

مجموع

150

100

همانطور که مشــاهده می شــود از تعداد  150نفر پاســخ دهنده ،بیشــترین تعداد پاســخ دهنده
مربوط به و ضعیت تح صیلی لی سانﺲ با ( 54/94در صد) و کمترین تعداد مربوط به و ضعیت
تحصیلی دیﭙلم با ( 4/32درصد) پاسخ دهنده میباشد.

لیسانس%54.94 ,
0.60
فوق ایسانس و باالتر,
%25.93

0.40

فوق دیپلم%14.81 ,
دیپلم %4.32 ,

0.20
0.00

فوق ایسانس و باالتر
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ساﺑقه خدمت
در جدول و نمودار زیر ،وضعیت سابقه خدمت پاسخ دهندگان آورده شده است.
جدول شماره  :3توزیع فراوانی و درصدی وضعیت سابقه خدمت پاسخ دهندگان

سن

فراوانی

فراوانی نسبی

زیر  10سال

85

53.70

 20 -10سال

48

35.80

بیشتر از  20سال

17

10.49

مجموع

150

99.9

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

زیر  10سال,
%53.70

0.60
0.50

 10تا  20سال,
%35.80

0.40

0.30

بیشتر از  20سال,
%10.49

0.20
0.10
0.00

بیشتر از  20سال
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نتیجهگیری
 براساس این تحقیق بیﺶ از نیمی از افراد مورد بررسی که همگی شاﻏل در شرکت ایران خودروبودهاند معتقدند که کاربرد فناوری اطالعات بطور زیادی موجب کاهﺶ زمان ارائه خدمات در
سازمان گردیده است.
 یافتههای پژوهﺶ حاکی از آن است که اکﺜریت پاسخگویان به کارگیری فناوری اطالعات راموجب جلوگیری از بروز اشتباهات در خدمات ارائه شده میدانند و اﻇهار داشتهاند که هرچه
کاربرد فناوری اطالعات گسترش یابد ،از بروز اشتباهات نیز جلوگیری خواهد شد.
 بررسی وضعیت نظرات پاسخگویان نشان داده است که کاربرد فناوری اطالعات عاملی در کاهﺶمیزان کاﻏﺬبازی است.
 نتایﺞ این بررسی نشان داده است که ﻏالب پاسخگویان معتقدند کاربرد فناوری اطالعات موجبارائه خدمات دقیق و بهنگام در سازمان شده است.
 همچنین با توجه به اقدامات به عمل آمده توسط شرکت ایران خودرو اکﺜریت پاسخگویانمعتقدند که کاربرد فناوری اطالعات موجب بهبود ساماندهی سوابق مراجعان نسبت به گﺬشته
گردیده است و نتایﺞ بررسی حاضر حاکی از آن است که بیشی از نیمی از پاسخگویان بر این مهم
نظر دارند که کاربرد فناوری اطالعات توانسته است در حد زیادی به ارائه اطالعات مورد نیاز برای
تصمیمگیری در سازمان به افراد کمک کند و همچنین ﻏالب پاسخگویان اعتقاد دارند که به
کارگیری فناوری اطالعات به میزان زیادی موجب تسهیل در ازتباطات سازمانی گردیده است.
 این بررسی نشان می دهد که اکﺜریت پاسخگویان معتقد هستند که کاربرد فناوری اطالعاتدر کنترل بخشهای دور از ستاد مرکزی مﺆثر بوده است و وجود سیستم شبکه یکﭙارچه اطالعات
که ناشی از کاربرد فناوری اطالعات در سازمان میباشد عامل اصلی در این امر است.
 یکی از معﻀالت سازمانهای اداری وجود تخلفات سازمانی میباشد این مطالعه نشان میدهدکه به کارگیری فناوری اطالعات میتواند در کاهﺶ تخلفات سازمانی اثر به سزایی داشته باشد.
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 نتایﺞ این بررسی نشان میدهد که اکﺜریت قاطع پاسخگویان در سازمان معتقدند که فناوریاطالعات مورد توجه سازمان بوده و سازمان در استفاده از امکانات فناوری اطالعات موفقیت
چشمگیری داشته است.
 این مطالعه بیان میکند که بیشترین نسبت پاسخگویان بر این مسئله تأکید دارند که بهکارگیری فناوری اطالعات موجب بهرهوری کارکنان گردیده است.
 در فهرست پروژههای شبکهسازی در شرکت ایران خودرو به ارتقاء کیفیت خدماتی و از جملهبه نیروی انسانی ،ساماندهی تجهیزات سخت افزاری و سیستم امنیت انتقال مستندات اشاره شده
است و در ارائه خدمات نوین الکترونیک از ایجاد نقاط دسترسی الکترونیکی ،انتقال ،امنیت و
صحت اطالعات و ارائه خدمات زیرساختی اطالعاتی به دیگر سازمان نام برده شده و بر امنیت و
صحت اطالعات که شامل تصدیق اصالت ،محرمانه بودن ،صحت ،صدور مجوزهای دسترسی و
انکارناپﺬیری است ،تأکید فراوان گردیده است و وجود فناوری به عنوان زیرساخت الزم برای
تمامی این خدمات میباشد ،نتایﺞ این بررسی نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان معتقدند که به
کارگیری فناوری اطالعات در سازمان موجب افزایﺶ ضریب امنیت و حفﻆ اطالعات شده است.
از چالﺶهای توسعه در شرکت ایران خودرو به منابع انسانی و فقدان نیروی انسانی الزم که شامل
فقدان دانﺶ در سطﺢ عمومی برای پرسنل ،کمبود متخصصین مورد نیاز و عدم آگاهی مدیران و
دستاندرکاران به حوزه فناوری و نیازهای واقعی سازمان میباشد؛ اشاره گردیده و در فهرست
پروژه های نیروی انسانی و ساماندهی تجهیزات سختافزاری 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.
نتایﺞ این بررسی نشان میدهد که اکﺜریت پاسخگویان معتقدند که فناوری اطالعات موجب بهبود
کیفیت آموزش کارکنان و افزایﺶ رشد و ترقی آنان در سازمان گردیده است .وجود دورههای
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آموزشی کوتاه و بلند مدت در شرکت و عدم مقاومت کارکنان در پﺬیرش فناوری اطالعات موجب
رشد و ترقی کارکنان و در نتیجه افزایﺶ بهرهوری و عملکرد سازمان شده است.
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 به کارگیری 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 اطالعاتپروژههای فناوری شرکت ایران خودرو با توجه به اهداف یاد شده در راستای اهداف زیر تعریﻒ و
به اجرا درآمده است.
-1ارتقای کیفیت خدمات
-2ارائه خدمات نوین الکتریک
-3زیرساخت مطلوب سازمانی
در این مطالعه ما درصدد بررسی نتایﺞ به کارگیری فناوری اطالعات در تمامی امور سازمان
بودهایم؛ نتایﺞ بررسی نشان میدهد که فناوری اطالعات بعنوان عاملی در جلب رضایت کارکنان
در بخشهای مختلﻒ سازمان از نظر ﻏالب پاسخگویان مورد تأیید قرار گرفته است.
نتایﺞ این برررسی نشان میدهد که بیشترین نسبت پاسخگویان معتقدند که کاربرد فناوری
اطالعات در حد زیادی موجب ارائه خدمات متنوع از سوی سازمان شده است و به عبارتی ارائه
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خدمات متنوع و ارتقای کیفیت در خدمات را ناشی از به کارگیری فناوری اطالعات در شرکت
ایران خودرو میباشد.
این مطالعه نشان میدهد که توسعه شرکت ایران خودرو با به کارگیری فناوری اطالعات و بر پایه
اهداف سازمانی و تأکید بر اینکه کلیه خدمات مبتنی بر شبکه یکﭙارچه ،پرسرعت و امن شرکت
بوده است .این شرکت با ساماندهی تجهیزات سختافزاری و نیروی انسانی خود ایجاد سیستم
امنیت انتقال مستندات و بستر ارتباطی مناسب در جهت کاهﺶ هزینه ارائه خدمات نوین گامهای
مﺜبتی برداشته است که نتایﺞ بررسی نیز حاکی از آن است که بیشترین نسبت پاسخگویان
معتقدند که کاربرد فناوری اطالعات بطور زیادی موجب کاهﺶ هزینه ارائه خدمات گردیده است.
تحلیل روابط متﻐیرها نیز نشان میدهد که میان متﻐیرهای گروه سنی و میزان تحصیالت و
میزان اهمیت کاربرد فناوری اطالعات رابطه معنیداری وجود ندارد .از نتایﺞ تحلیل روابط متﻐیرها
چنین استنباط میشود که میان اهمیت کاربرد فناوری اطالعات و بهبود فرآیندهای داخلی در
سازمان رابطه معناداری وجود دارد و میزان اهمیت کاربرد فناوری اطالعات و میزان رشد و
یادگیری در سازمان رابطه معنیداری وجود دارد و نتیجهگیری اصلی و کلی تحقیق نیز حاکی از
این است که این مطالعه نشان داده است که میان میزان اهمیت کاربرد فناوری اطالعات و میزان
بهبود عملکرد سازمان رابطه معنیداری وجود دارد .به عبارتی کاربرد فناوری اطالعات موجب
بهبود عملکرد سازمان میباشد.
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Abstract
The purpose of this research was to study the role of information
technology (IT) in improving the performance of public relations from
the viewpoint of managers and employees of Iran Khodro Company.;
In this study, to evaluate the performance of the organization,
performance is divided into three dimensions and each dimension In
the form of a set of questions, the general dimensions are: internal
processes, employees, and learning, innovation, and in the next step,
the information gathered in relation to the above three items and to
describe the relationship between the function of information
technology and the organization's performance, and Explanation of the
data.
In the theoretical chapter of this research, we discuss the definitions of
technology and information technology, the history of information
technology evolution, familiarity with the types of information
technology, information and types of information systems in the
organization. In the following, we look at the technological processes,
the types of organizational communication technologies and their
effects on communication patterns and communication outcomes.
In the next section, we also examine the organizational performance
and, with the definitions of the organization, we describe the factors
affecting organizational performance. In the following, the introduction
of the theoretical framework of the 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.
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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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