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چكيده
آمار و اطالعات از جمله قوی ترین ابزارها جهت برنامه ریزی آینده ،ارزیاابي عملكارد شتشاته و تصامیر شیاری در ساتوف م تلا
مدیریتي میباشد .فن آوری اطالعات به مجموعه ابزار و روش هایي اطالق میشود که به نحوی ،اطالعات را در اشكال م تلا  ،جما
آوری ،ذخیره ،بازیابي ،پردازش و توزی مي کنند .سازمان ها در محیتي پر تنش ،غیر قابل پیشبیني  ،پیچیده و به سرعت در حال
تغییر برای کسب سود بیشتر ،حفظ بازارو به طور کلي بقا و رشد خویش در رقابتند ،و برای رسایدن باه ایان اهادا بایاد تواناایي
واکنش سری در برابر تهدیدات و فرصتهای موجود در چنین محیط پویایي را داشته باشند .در این پژوهش به تعری دقیق فناوری
اطالعات ،بهره وری و نقش فناوری اطالعاتدر بهره وری سازمان پرداخته مي شود.

واژگان كليدی :فناوری اطالعات ،بهره وری سازمانی ،منابع انسانی ،توسعه فناوری اطالعات ،عوامل
محيطی.

 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصیلی و رشته تخصصي ،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده
اول ( ،11 pt. B Nazaninراست چين)
 -2درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) ،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده دوم (pt. B Nazanin
 ،11راست چين)
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 -1مقدمه
امروزه فناوری اطالعات در تمامي ب ش های سازمان از جمله مهمترین مناب آن یعني مناب انساني و ماایي باه شادت نفاوذ پیادا
کرده است و این امر سبب شده تا مدیران سازماني نسبت به مناب موجود (انساني و مایي) دیدی جام و علمي داشته باشند با این
وجود شواهد نشان مي دهند که میزان موفقیت کاربرد فناوری ،چندان رضایت ب ش نبوده  ،چرا که موفقیت کااربرد فنااوری  ،باه
بافتي که در آن به کار مي رود  ،بستگي زیادی دارد .به همین دییل نمي توان نتایج پژوهش های پیشین را باا اطمیناان کامال در
بافت های جدید به کار شرفت عموما برای بهره وری کامل از فناوری های نوین اطالعات  ،باید از سیستر های اطالعاتي مدرن بهاره
جست .از آنجایي که سرنوشت سازمانها هر روز بیش از شتشته به فناوری اطالعات شره مي خورد ،یاتا بادیهي اسات کاه در چناین
موقعیتي ،شناخت تاثیرات فناوری اطالعات اهمیت فزاینده ای یافته است .فناوری اطالعات  ،افازایش بهاره وری و کاارایي ،حیتاه
کنترل شسترده تر و کاهش تعداد مت صصان را مجاز مي داند و به سازمان ها اجازه مي دهد تا دانش مت صصان را تحت کنترل در
آورده تا نیاز به ت صص های فني در سازمان کاهش یابد .یتا با توجه به موارد ذکر شده در باال هد از پژوهش حاضر بررسي نقاش
و جایگاه فناوری اطالعات در تحقق و دستیابي به اهدا دویت ایكترونیک است و بررسي چایش هاا و موانا فاراروی توساعه بهاره
شیری از فناوری اطالعات در سازمان و دستگاه های اجرایي که به دنبال کسب آشاهي از نقش فناوری اطالعات در ارتقای بهاره وری
مي باشیر تا به ارائه اطالعات الزم در این زمینه پرداخته شود.

 -2هدف از فن آوری آمار و اطالعات

اطالعات منشاء دانائي و بصیرت در انسان است و هد از به کاار شیاری فان آوری اطالعاات ،افازایش آشااهي در انساان و ن ار در
اجراست .فن آوری اطالعات«به متایعه ،طراحي ،توسعه ،پیادهسازی ،پشتیباني یا مدیریت سیسترهای اطالعااتي مبتناي بار رایاناه،
خصوصا برنامههای نرمافزاری و س تافزار رایانه ميپردازد» .به طور کوتاه ،فناوری اطالعات با مساائلي مانناد اساتفاده از رایاناههاای
ایكترونیكي و نرمافزار سروکار دارد تا تبدیل ،ذخیره ،ح فاظت ،پردازش ،انتقال و بازیاابي اطالعاات باه شاكلي متمائن و امان انجاام
پتیرد .فناوری اطالعات بسیار از علر رایانه وسی تر (و مبهر تر) است.
 -1-2عناصر اصلی
همانتور که در شكل مشاهده میكنید فناوری اطالعات متشكل از چهار عنصر اساسي (افراد ،ساز و کار ،ابزار ،ساختار) است ،به
طوری که در این فناوری ،اطالعات از طریق زنجیره ارزشي که از بهر پیوستن این عناصر ایجاد ميشود جریان یافته و پیوسته تعایي
و تكامل سازمان را فرا راه خود قرار ميدهد.
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شكل (:)1عناصر يك سازمان



انسان :مناب انساني ،مفاهیر و اندیشه ،نوآوری



ساز و کار :قوانین ،مقررات و روشها ،سازوکارهای بهبود و رشد ،سازوکارهای ارزش شتاری و مایي



ابزار :نرمافزار ،س تافزار ،شبكه و ارتباطات



ساختار :سازماني ،فراسازماني مرتبط ،جهاني

آمار و اطالعات از جمله قوی ترین ابزارها جهت برنامه ریزی آینده ،ارزیابي عملكرد شتشته و تصمیر شیری در ستوف م تل
مدیریتي میباشد .فن آوری اطالعات به مجموعه ابزار و روش هایي اطالق میشود که به نحوی ،اطالعات را در اشكال م تل  ،جم
آوری ،ذخیره ،بازیابي ،پردازش و توزی مي کنند.

 -2-2زمينههای فناوری اطالعات
چتر فناوری اطالعات تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینهها را پوشش ميدهد .مت صصین فناوری اطالعات وظای متنوعي دارند،
ازجمله نصب برنامههای کاربردی تا طراحي شبكههای پیچیده رایانهای و پایگاه دادههای اطالعاتي و پیادهسازی شبكههای رایانهای
فناوری اطالعات یا  ITشامل دو وجه است:
فناوری کامپیوتر - :فناوری ارتباطات -3مديريت فناوريهای ارتباطات و اطالعات( ) Itsدر سازمان
نگاه نوین به مسائل مدیریتي ایجاب مي کند که مدیران به سادشي از کنار نقش تاثیر شتار فناوری های ارتباطي و اطالعاتي عبور
نكنند .ورود شسترده رایانه و ابزارهای جانبي آن به درون ساختار اجرایي و اداری سازمان ها و شسترش اقبال عمومي مدیران به
انجام اطالع رساني در حیته شبكه جهاني اینترنت حتي به صورت ظاهری امری است که باید با توجه و درایت خاصي به آن نگاه
کرد.
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با این وجود مدیر یک سازمان باید در حد الزم از اطالعات ت صصي و پایه برخوردار باشد .اما امروزه در سازمان هاای بازرگ رساایت
استقرار ،توسعه و ن ارت بر این فناوری ها بر عهده واحدهای ICTمي باشد .که بر حسب تنوع و حجر کاار از مت صصاین م تلفاي
تشكیل مي شود ویي به هر حال مدیریت  ICTدر سازمان امری است که بایاد باا ن اارت مساتقیر مادیر ساازمان همارا باشاد .تاا
هماهنگ و همسو با سایر برنامه ها و کارکردهای سازمانگام بردارد .ضمن اینكه از تحمیل هزینه های اقتصادی انجام شده است.
 -4مفهوم بهره وری
در ارتباط با مفهوم بهره وری ،تعاری زیادی ارائه شردیده است و حتي مفهوم بهره وری را در کلماتي چون کارایي و اثرب شي ذکر
کرده اند که راج به آنها تعاری م تصری ارائه مي شود:
کارایي  :به اجرای درست کاری در سازمان مربوط مي شود .یعني تصمیماتي که با هد کاهش هزینه ها ،افزایش مقدارتویید وبهبود کیفیت محصول ات اذ مي شوند
اثرب شي میزان توافق رفتار سازماني با انت ارات سازماني ،یعني با توجه به سودهي و کاهش هزینه و ارتقاء بهره وری که ازانت ارات و اهدا سازماني مي باشد ،رفتارهای سازماني( کارکنان) ،نیز منتبق با این انت ارات باشند و عمل کنند با توجه به
تعری و ارائه مفهوم بهره وری ،هر یک از شروه های اجتماعي شامل شروه کارکنان ،مصر کنندشان ،دویتها ،ملتها ،مهندسین،
دانشمندان ،اقتصاددانان ،مدیران و  ...دیدشاه و نگرش متفاوتي از بهره وری داشته و برای هر یک از این طبقات ،بهر ه وری مفهوم
و کاربرد خاصي دارد که از جمله آن:
بهر ه وری از دید کارکنان و کارشزاران بهر هوری از دید دویتهابهر ه وری از دید ملتهابهر ه وری از دیدشاه مهندسینبهر ه وری از دیدشاه دانشمندانبهر ه وری از دیدشاه مدیرانبهر ه وری از دیدشاه اقتصاددانانبهر ه وری از دیدشاه فالسفهعوامل موثر بر افزایش بهره وری در سازمانها ،به دو دسته کلي :عوامل درون سازماني( کارکنان )و عوامل برون سازماني تقسیر
مي شود که تشریح کامل هر کدام در این پژوهش نمي شنجد.
 -5فناوری اطالعات و بهره وری سازمان
کیفیت و اثرب شي سازمان و یا به عبارتي دیگر ،بهره وری سازمان عالوه بر عامل مناب انساني ،مدیریت صحیح و ...در عصارامروز ،
تكنویوژی و فناوری اطالعات نیز مي باشد.
فناوری اطالعات و ابزارهایي ارتباطي از راه دور ،ابزارهایي هستند که داده ها ،تجهیزات ،پرسنل ،روشهای حل مشاكل در مادیریت،
برنامه ریزی ،کنترل فعاییتهای سازمانها را تلفیق کرده و با یكدیگر ترکیب مي کنند  .به عبارت دیگر ،فناوری اطالعات ،همه س ت
افزارها ،نرم افزارها و داده های به کار برده شده برای تویید ،ذخیره سازی ،پردازش و انتقال اطالعات باه صاورت ایكترونیكاي و نیاز
خدمات مربوط به حفظ این مناب به صورت فعال و آماده بهره برداری را د ربرماي شیارد .بادون تردیاد ،مهمتارین نقاش فنااوری
اطالعات در سازمانها ،از میان بردن موان از طریق آسان ،فوری ،ارزان ،باال بردن اهمیت ارتباط است .فناوری اطالعات ،موان داخلي
سازمان و میان سازمان و محیتش را رف کرده و سازمان را در عمل ،کارآمدتر ،اثرب ش تر و رقابتي تار قارار ماي دهاد .در داخال
سازمان نیز ،استفاده از فناوری اطالعات به این معنا است که افراد و تیمهایي که در ب شاها ،ساتوف و مكانهاای م تلا کاار ماي
کنند ،مي توانند به آساني ارتباط برقرار کرده ،به صورت ایكترونیكي با یكدیگر اطالعات مبادیه کنند تحقیقاات م تلفاي در رابتاه
باموضوع پژوهشي حاضرانجام شرفته که از برخي از آنها عبارت اند از:
شوکت و زفروهلل)  ،( 000در پژوهشي تحت عنوان تاثیر تكنویوژی اطالعات روی عملكرد سازماني ،بررسي شاخص هاای عملكارد
کیفي و بانكداری پاکستان و شرکت های توییدی به این نتیجه دست یافتند که فناوری اطالعات تاثیر مثبتي روی عملكرد سازماني
مي شتارد اما این تاثیر شتاری بر عملكرد ب ش بانكداری بیشتر از ب ش توییدی مي باشد.
در پژوهشي دیگر قرباني و صداقت سنگاني)  ، ( 0نقش تكنویوژی اطالعات برروی کارامدی سازماني در شاهرداری مشاهد باه
این نتیجه دست یافتند که استفاده هر یک از پنج ب ش سیستر پردازشاي اطالعاات ،سیساتر هاای مادیریت اطالعاات ،سیساتر
خودکار سازی اداره ،شبكه های محلي و شبكه های اصلي تاثیر مهمي بر کارامادی ساازماني دارد ،چارا کاه بار اساا تكنویاوژی
اطالعات مي باشد .بنابراین استفاده تكنویوژی اطالعات نقش مهمي بر روی کارامدی ساازماني شاهرداری مشاهد داشاته اسات بار
اسا نتایج بررسي جدید صورت شرفته روی  20مدیر فناوری اطالعات در آمریكا 23 ،درصد آن ها اعالم کردند که کمتر از نیمي
از کارمندان آ نها وظای روزانه خود را از راه دور و از منزل انجام م یدهند .طبق این بررسي ،درصد این مدیران خاطرنشان کرد
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هاند که رو شهای کنوني برای انجام وظای سازماني از راه دور به شونه ای است که باعث کند شادن فعاایي تهاای شارکت و عادم
سوددهي کافي مي شود .بر اسا تحقیقات صورت شرفته 2 ،درصد مدیران اعالم کردند که به علت شایوع آنفلاوآنزای ناوع  Aو
دیگر بیمار یهای فصلي ،امكان فعاییت کارمندان خود از منزل را فراهر کرده اند.این متایعه که با همكاری شارکت سیساكو انجاام
شده است ،نشان مي دهد که سازمان ها هنوز به طور کامل به فعاییت های کارمندان از راه دور ایمان نیاورد هاند و سعي مي کنناد
که بیشتر وظای را به صورت داخل سازماني دنبال کنند.در پاسخ به این سوال که چرا سیستمهای م کار از راه دور در اختیار هماه
کارمندان قرار نگرفته است 33 ،درصد این مدیران اعالم کردند که هیچ یزومي بارای ایان کاار نمیبینناد و دسترساي عماومي باه
سیستر کار از داخل منزل برای کارمندان را صحیح نمیدانند .در این میان ،از بین مدیراني که امكان انجاام فعاییات هاای روزاناه از
داخل منزل را برای کارمندان خود فراهر کردند 2 ،درصد خاطرنشان ساختند که کارمندان با انجام وظای خود از راه دور کاارایي
و اثرب شي بیشتری داشته اند .در این میان 25 ،درصد مدیران از افزایش رضای تمندی کارمندان در این زمینه خبار دادناد و 2
نیز در کشور های م تل نشان داد که  ITاین جریان را عاملي برای کاهش هزینه های سازماني دانستند .
 -6نتيجه گيری
در شتشته اتكای فعاییتهای مربوط به بهره وری ،بر عملیات توییدی بوده است  .اما امروزه خدمات ازن ر هزینه( بارای حفاظ قابلیات
رقابت) وازن ر بهره وری کارشااران خدماتي  ،به عنوان عامل مهمي برای موفقیت شرکت مد ن ر قرار ماي شیارد .در حقیقات ،رشاد
بهره وری کارشران خدماتي وب ش خدمات  ،زیربنای سالمت کل اقتصاد را با فراهر آوردن نیروی الیاق بارای ب اش توییاد وتقاضاا
برای محصوالت آن  ،محكر مي سازد  .مدیران ژاپني باتش یص این نكته  ،توجه خود را به طور روز افازون برتاامین نیروهاای الیاق
وکارآمد در ب شهای اداری و بهبود فرایند های کا ر در عملیات دفتری معتاو داشاته اناد .ایان تالشاها ،مكمال سارمایه شاتاری
روزافزوني است که در اتوماسیون اداری ومدرنیزه کردن امكانات صورت مي پتیرد.
امروز این مستلزم به کارشیری فناوری اطالعات در سازمان مي باشد .نقش فناوری اطالعاات در ساازمان هاای جدیاد باه انادازه ای
پررنگ است که بسیاری از ن ریه پردازان سازمان ،مدیران و تصمیر شیران سازمان ها را به ات اذ استراتژی مرتبط با این فنااوری هاا
در جهت شیری های آتي سازمان ها توصیه مي کنند
برای آنكه تكنویوژی اطالعات به صورت راهبردی در ستح سازماني مورد استفاده قرارشیرد ،به برنامه ریزی دقیقي نیااز اسات.ایان
برنامه ریزی شامل متایعه عمیق در فرهنگ سازمان ،توانایي سازمان  ،انجام تغییرات  ،محایط خاارجي ساازمان میازان پشاتیباني
مدیریت ،نیازهای اطالعاتي سازمان و راههای برآورده ساختن آنها مي شود .استراتژی بكارشیری فناوری
کمک مي نماید .به من ور جلوشیری  ITجهت در اختیار درآورن فرصتهای موجود در موق اجرای  ITاطالعات به مدیران
در سازمانها ابتدا باید استراتژی توسعه  ITاز صر هزینه های مجدد و موازی ،و تاخیر در اجرای پروژه های بزرگ توسعه باا ذکار
جزئیات ،زمانبندی ،ابزارهای دستیابي و راههای موجود تدوین و تصویب شود .با ارائه و بررسي نتایج حاصال تحقیقاات انجاام شاده
بررسي تاثیرات فناوری اطالعات در بهبود عملكرد سازمانها و با در ن ر شرفتن به اینكه حضور و بكار شیری فناوری اطالعات ،سبب
شده است تا خدمات ارزنده و رضایت ب شي چه برای پرسنل و چه برای ارباب رجوع بوجود آید ،که از جمله آن مي توان به سرعت
ب شیدن به امورات م تل  ،کاهش هزینه های ایجاد شده ،دقت در انجام امور ،حت بسیاری از مراحل اضافي که در درون سازمان
ها معمول بودهاین نتیجه حاصل مي شود که فناوری اطالعات بر بهره وری سازمان نقش بسیار شسترده و ارزنده ای دارد و یتا ایان
نقش را مي توان در خدمات رساني سازمان ،پتانسایل ساازمان ،سارمایه شاتاری ساود آور در ساازمان ،رانادمان کااری کارکناان،
رضایتمندی و انگیزش کارکنان ،امكانات کامپیوتری ،اتصال شبكهها و اینترنت ،امنیت اطالعاتي ،خدمات رساني خوب نارم افزارهاا،
کیفیت کاری سازمان ،اطالعات مت صصین و ارتباط ایكترونیكي با محیط مشاهده نمود.
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