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چکیده
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 ا ست؛ در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد سازمان ،عملکرد به سه بعد تق سیم گردیده و
هرکدام از ابعاد نیز به شکککم موموعه سککلاات تدوین شککده اسککت که ابعاد کلی عبارتند از :فرآیندهای داخلی ،کارکنان و یادگیری،
نوآوری و در مرحله بعد اطالعات مورد نظر در خصککوس سککه ووه فو را گردآوری نموده و با هدف بررسککی رابطه کارکرد فناوری
اطالعات و عملکرد سازمان به توصیف و تبیین دادهها پرداختهایم.
در فصکککم مبانی نظری این تحقیق کککمن مر وری بر تعاریف فناوری و فناوری اطالعات ،تاریخچه تکامم فناوری اطالعات،
آ شنایی با انواع فناوری اطالعات ،اطالعات و انواع سی ستمهای 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 برر سی
قرار دادهایم.
در بخش بعد نیز عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داده و با ذکر تعاریف سازمان ،به تشریح عوامم ملثر بر عملکرد سازمانی
پرداختهایم .در ادامه تحت عنوان معرفی چارچوب نظری تحقیق ،تفکر نوین سککیسککتمی و ویژگیهای این نظریه را مورد امعاننظر
قرار داده و با ا ستفاده از نظریه سی ستمی ،مدل مفهومی پژوهش را معرفی نمودهایم و در نهایت به ذکر پر سشهای ا صلی تحقیق
پرداختهایم.
واژگان کلیدی :نقش ،بهبود ،عملکرد ،روابط عمومی ،فناوری اطالعات
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مقدمه و طرح مسأله
فناوری اطالعات امروزه نقش به سزایی در نحوه ارائه هرچه بهتر اطالعات و ایواد ف ضای تبادات اطالعات به شکلی
نو ،ایواد نموده است.
به ورأت میتوان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوریهای مختلف ،هیچ نوع فناوری نتوان سته همانند فناوری
اطالعات ،در بین رشکککتههای علوم مختلف ،ارتباط ایواد نماید .فناوری اطالعات به عنوان یک پیوند دهنده ،تمامی علوم
روز را به کار میگیرد تا بتواند اطالعات مورد نیاز متخصککصککین ،صککنایم ،سککازمانها و بااخره همه مردم در قسککمتهای
مختلف وام عه را در کمترین ز مان و بهترین و وه ممکن تأمین ن ما ید .به طوری که امروزه ف ناوری اطال عات مرز های
کشورهای وهان را در مینوردد و ملتها را در یک وامعه وهانی گردهم میآورد.
در ع صر اخیر ر شد سریم فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،تأثیر ب سیار مهمی بر زندگی ب شر و کارکرد سازمانها و
مل س سات در ک شورهای مختلف دا شته ا ست .به اعتقاد صاحبنظران همانگونه که اختراع ما شین 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 مشککککالتی از قبیم کمبود مکان فیزیکی وهت انوام کار ،کمبود زمان،
رقابت و حسککادتهای بی مورد و پنهان کاری در تحصککیم علوم ،اشککتغال و تبادل فرهنگی را مرتفم خواهد نمود .طبعاً در
این عرصه ودید ،هر فرد و وامعهای که با شناخت و اشراف بیشتر ،اهداف و آرمان روشنتر پا به میدان بگذارد میتواند از
این فناوری بهره بیشتری ببرد و در حوزههای مختلف اقتصادی ،اوتماعی ،فرهنگی و سیاسی وهان نقش بیشتری داشته
با شد .در کم فناوریهای اطالعاتی همراه با فاکتورهای خود تحوات عظیمی در شرکتها و سازمانهای بازرگانی ایواد
کرده است به گونهای که عملکرد کلی این قبیم شرکتها کامالً تحت تأثیر میزان کاربرد فناوریهای مورد بحث میباشد.
در این میان مدیریت روابط عمومی به دلیم نقش گ ستردهای که در سازمان دارد به نوبه خود متأثر از این تحوات
اسککت .به عبارت دیگر در سککازمانهای حا ککر بیش از هرچیزی عملکردهای مدیریت روابط عمومی تحت الشککعاع فناوری
اطالعات قرار خواهد گرفت .باید با بررسکککی و شکککناخت نقش فناوری اطالعات در عملکردهای مدیریت روابط عمومی و
همچنین با طراحی و ایواد یک سی ستم پویا ،زمینه ساز شنا سایی ،انتخاب ،آموزش و به کارگیری ملثر روابط عمومی در
سازمان باشیم.
نظام مدیریت سککنتی ،سککه عامم اسککاسککی را برای داشککتن عملکرد مطلوب در سککازمان ازم میداند ،منابم فیزیکی،
سککرمایه و منابم انسککانی میراق باقی مانده از نگرش مدیریت سککنتی اسککت .با رشککد تکنولوژی از یک سککو و خار شککدن
فرآیندهای سازمانی از حالت ای ستا از سوی دیگر ،سازمانها نیازمند بازنگری مودد در عملکرد خود ه ستند تا با ایواد
زمینههای مساعد بتوانند به رشد و پویایی ازم برای تطبیق با تغییرات محیطی و تکنولوژیکی نائم آیند .با در نظر گرفتن
این نکته که فرآیند سازمانی برای داشتن عملکردی مطلوب نیاز به تأمین منابم مختلف ورودی دارد ،سه عامم اساسی یاد
شده در نظام مدیریت سنتی ،م شخ صه خا صی را برای مطلوب کردن فرآیندهای درون سازمانی به نمایش نمیگذارد،
گرچه ووود آنها برا ی پی شبرد اهداف سازمانی امری بدیهی ا ست .نگرش نوین سی ستمی ،بیانگر عامم دیگری ا ست که
فراتر از سه عامم گذشته بوده و از اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار است« .اطالعات» به عنوان چهارمین منبم ،در این
دیدگاه قدرت خود را به معنای عاملی حیاتی در اثرگذاری بر فعالیتهای مدیریتی به اثبات ر سانده ا ست .در حال حا ر

در تمامی سکککازمان ها اعم از اداری ،سکککاخت و تولید ،قدرت عظیم اطالعات ،مدیران را ملزم به ایواد تغییرات زیادی در
بخش های مختلف سازمان نموده است به نحوی که مدیران مترقی همواره در کوشش برای پیدا کردن زمینههای ودید از
کاربرد اطالعات هسککتند .با رشککد تکنولوژی الکترونیک ،مخابرات و کامریوتر در سککالهای اخیر ،ادغام و ایواد شککبکههای
عظیم کامریوتری سککبب شککده تا رویکرد «فناوری اطالعات» به وای خود «اطالعات» مدنظر قرار گیرد .ایواد پایگاههای
اطالعاتی برگرفته از مفهوم فناوری اطالعات فرآیندهای پیچیده درون سازمانی را ت سهیم کرده و با ات صال سازمانها به
یکدیگر ،شبکههای سازمانی را بنا نهاده ا ست .دیدگاههای میان مدت مدیران به دیدگاههای بلند مدت بدل شده ا ست و
مدیران برای اتخاذ ت صمیمات بهنگام ،به سرعت به دادههای مورد نظر د ست مییابند با ووود اطالعات کافی و بهینه که
توسکککط فناوریهای اطالعاتی پیشکککرفته فراهم میآیند ،میتوان سکککیاسکککتهای اسکککتراتژیک سکککازمان را پیشبینی
کرد(.محمدنژاد)11 :1378،
در زمان فعلی با کاربرد فناوری اطالعات امکان تماس با نقاط مختلف وهان در کمترین زمان امکانپذیر گشته است.
با عنایت به و ککعیت مووود و وهانی شککدن فناوری اطالعات ،بهرهگیری از این فناوری برای ماندگاری در صککحنه رقابت
وهانی و تداوم فعالیت سازمانها ،امری حیاتی است.
سکککازمانها برای بقای خود ،میبایسکککت بهرهبرداری از این ابزارها را در اولویت کار خود قرار دهند ،اگرچه هدف از
تو سعه فناوری حم م شکم یا مع ضلی خاس میبا شد ولی ورود تکنولوژی ودید اغلب اثرات مثبت و منفی به همراه دارد.
فناوری خنثی نی ست و تغییراتی را در شیوه زندگی ،کار و رفتارها هدف قرار میدهد که غالباً با مقاومت همراه ا ست .اثر
تغییرات اغلب پیشبینی شده ا ست ولی اثرات پیشبینی ن شده نیز میتواند ووود دا شته با شد .سی ستمها اطالعات نقش
مهمی در زندگی سازمانی نوین داشته و دنیای کسب و کار ،توارت 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 ازم را و هت هم زیسکککتی آن ها به ووود آور ند و با د یدی بازتر در مورد به کارگیری ف ناوری اطال عات ا قدام
کنند(.صرافیزاده و پناهی)367 :1384 ،
در این میان شکککرکت ایران خودرو نیز با تووه به اهداف سکککازمانی خود ،بکارگیری فناوری اطالعات را مورد تووه
خاس قرار داده که از ومله میتوان به موارد ذیم اشاره نمود:
 -1ارائه خدمات نوین الکترونیکی در سطح سازمان
الف)ایواد فضای دسترسی الکترونیکی
ب)تأمین ابزارها و تدوین سیستمها و روشهای نوین
-2ارتقاء کیفیت ارائه خدمات مووود با بکارگیری فناوریهای نوین
الف)اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی سازمان
ب)اتوماسیون اداری واحدهای شرکت
-3فعالیتهای زیرساختی
الف)توسعه منابم انسانی
ب)سازماندهی توهیزات سختافزاری
)توسعه شبکه اطالعاتی یکرارچه و گسترده
د)زیرساخت تأمین امنیت و صحت اطالعات

و در این بین آنچه اهمیت دارد اقدام آگاهانه و عقالئی ناشکککی از تحقیق علمی اسکککت و چنانچه بدون آگاهی عمم
نمائیم چه ب سا که نتایج بد ست آمده ،مأیوسکننده با شد با در نظر گرفتن این موارد ،این تحقیق در وهت 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 مووود که در این فصککم به طور کامم به آنها پرداخته شککد اعم از نظریههای اقتصککادی ،رفتاری،
فرهنگی و نظریههای مربوط به استفاده از شیوههای ارتباط در سازمان ،با تووه به مدل مفهومی که برای این پژوهش در
نظر گرفته و عملکرد سکککازمان را در سکککه بعد؛ فرآیندهای داخلی ،مشکککتریان و یادگیری مورد بحث قرار دادهایم ،نظریه
سیستمی به دلیم غنای خاس آن و هماهنگی با این تحقیق برای چهارچوب نظری ما مناسبتر است که در این بخش به
طور کامم به آن خواهیم پرداخت .برای شناخت بهتر نظام سی ستمی ناگزیر به ارائه تعریفی درخ صوس سی ستم ه ستیم؛
سی ستم موموعه ای از عنا صر ا ست که برای ر سیدن به یک هدف م شخص و م شترک گرد هم آمدهاند ،به طوری که بین
این عنا صر یک رابطه تعاملی ووود دارد .ویژگی بعدی سی ستم ووود نظم در روابط بین عنا صر ا ست ،به این معنا که هر
عنصری دارای یک نقش میباشد تو یح اینکه ممکن است عناصر یا اوزاء سیستم به طور مستقم عمم نماید ،اما تغییر
در و ککعیت هر عنصککر بر عناصککر دیگر و در نتیوه و در نتیوه بر کم سککیسککتم اثر میگذارد (رابطه تعاملی) با تووه به
تو یحات فو اگر هریک از ویژگیهای مذکور در یک موموعه ووود نداشته باشد ،میگوییم آن موموعه سیستم نیست
و یا اینکه سی ستم دچار م شکم میبا شد ،تعریف زیر ،تعریفی وامم و مخت صر از سی ستم میبا شد ،یک سی ستم موموعه
منظمی از عناصر به هم وابسته است که برای رسیدن به اهدافی مشترک باهم در تعاملند .منظومه شمسی ،بدن انسان و
موتور اتومبیم هرکدام یک سی ستم میبا شند .به زودی خواهیم دید که سازمان نیز یک سی ستم ا ست (.صرافیزاده و
پناهی)2 :1384 ،
در تعریف دیگری سی ستم را موموعهای واحد از عنا صر مرتبط و به هم پیو سته دان ستهاند که اوزاء و عنا صر آن در
ارتباط دائمی با هم باشند( .برتالنفی)57: 1366 ،
 -1عناصر تشکیل دهنده سیستم؛
همه سیستم ها موموعه عناصرشان یکسان نیست ،اما همه آنها یک سری عناصر اصلی و مشترک دارند .این عناصر
در شکککم ( )1نشککان داده شککدهاند .در هر سککیتمی منابم ورودی یا دروندادها3در اثر فرآیندی به نام فرآیند عملیات4به
منابم خرووی یا بروندادها5تبدیم میشککوند .در ککمن یک مکانیسککم کنترل بر فرآیند عملیات نظارت دارد تا اطمینان
حاصککم شککود که سککیسککتم به اهداف خود خواهد رسککید .مکانیسککم کنترل به وسککیله حلقه بازخور اطالعات را از خرووی
سی ستم گرفته و عالئم بازخور را با اهداف مقای سه نموده و در صورتی که تغییر عملیات سی ستم ازم با شد ،عالئم را به
عن صر ورودی هدایت میکند .در سی ستم تولید ،درونداد ،مواد خام میبا شد که در فرآیند تولید به مح صوات یا خدمات
3- Inputs
4- Transformation
5- Outputs

ساخته شده (برونداد) تبدیم می شود؛ مکانیسم کنترل ،مدیریت شرکت است .اهداف ،همان اهدافی است که سازمان در
پی رسککیدن به آنها اسککت و حلقه بازخور6وریان اطالعاتی اسککت که به مدیریت میرسککد و از مدیریت نیز سککرچشککمه
میگیرد(.صرافیزاده و پناهی)5 :1384 ،

6- Feedback
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شکل شماره ( )2-5عناصر

تشکیل دهنده یک سیستم

 -2اجزاء سیستم:
هر سیستم دارای ویژگیهای خاصی است که عبارتند از :ووود هدف ،کلیت و روابط متقابم بین اوزاء؛ هر سیستم
اوزایی دارد که با هم دارای روابط متقابم هستند این اوزاء عبارتند از:
الف)ورودیها
ب)فراگرد (پردازش)
)خروویها
د)بازخور

 -3سیستمهای باز و بسته:
تقسیم سیستمها به باز و بسته ،یکی دیگر از انواع طبقه بندیهای سیستمها است .سیستم بسته ،سیستم سادهای
است که با محیط خود ارتباطی برقرار نمیکند .سیستم باز ،سیستمی است که با محیط خود مرتبط است .سیستمهای
ب سته ،در برخورد با محیط ،سازمان خود را از د ست میدهند یا وهت فعالیت شان تغییر میکند (.شمسال سادات زاهدی،
)14 :1379
 -4اهمیت دیدگاه سیستمی:
نگرش سککیسککتمی ،بررسککی پدیدهها از طریق در نظر گرفتن کلیت آنهاسککت .در واقم میتوان گفت که این نگرش،
آمیزة ودیدی از روشهای قیاسی و استقرایی است که میتواند من دارا بودن محاسن هر دو ،فاقد عیوب آنها باشد .زیرا
در آن ،هم کلیت پدیده و هم ارتباط بین اوزای تشککککیم دهنده آن مورد تووه قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،تنها به
بررسی رفتار اوزا اکتفا نمی شود ،زیرا کم مووود شخصیت و کلیتی دارد که با موموعه تک تک اوزاء متفاوت است و در
عین حال ،ارتباطات کنشکککی و واکنشکککی اوزاء با یکدیگر ،تغییراتی را در کم پدید میآورد که تووه به آنها را الزامی
می سازد .فردی که قالب ذهنی خود را بر مبنای سی ستمنگری ا ستوار می سازد ،میتواند به شناخت کاممتری از محیط
خود د ست یابد و با آگاهی از سی ستمهای گوناگون ،ارتباطات مووود 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 وهت بهبود سکککیسکککتمهای محیطی
خویش بکو شد .با تعمیم این نحوه نگرش به سازمانها و مدیران ،میتوان نتیوه گرفت مدیری که با نگرش سی ستمی به
سککازمانها مینگرد ،سککازمان را کلیتی میبیند که از بخشهای گوناگونی تشکککیم شککده اسککت که هریک ،عالوه بر هدف
خاس خود ،در وهت تحقق هدف کم سکککازمان نیز فعالیت میکند .به این ترتیب مدیر با شکککناختی کامم از سکککیسکککتم
سککازمانی ،تصککویری وامم در ذهن خود ایواد میکند و با دید خاصککی که دارد ،میکوشککد وقت خود را صککرف ونبههای
مهم تر سککازمان کند .با چنین طرز تفکری ،مدیر قادر به شککناختن ماهیت محیطی که در آن کار میکند ،خواهد بود و در
نتیوه در موقعیت شناخته شدهای وظایف خود را انوام خواهد داد(.شمسالسادات زاهدی)22-24 :1379 ،
 -5مفروضات رویکرد سیستمی
رویکرد سی ستمی ن سبت به اثربخ شی چنین اظهار میدارد که سازمانها از مت شکم از ق سمتهای فرعی مرتبط به
هم هسکتند ،اگر قسکمتی از این سکیسکتم کعیف عمم کند ،اثر عملکرد کعیف آن ،بر عملکرد کم سکیسکتم ملثر واقم
میشککود .اثربخشککی مسککتلزم آگاهی و تعامالت ملثر با عوامم محیطی اسککت ،مدیریت نمیتواند روابط حسککنه خود را با
م شتریان ،عر هکنندگان ،مل س سات و نهادهای دولتی ،انحادیهها و عوامم م شابه 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 شامم بررسی و پژوهشهای
مربوط به مو وع مورد مطالعه باشد .این بررسی یکی از اوزاء اساسی فرآیند پژوهش علمی را تشکیم میدهد.
در بین تحقیقات انوام شده مرتبط با پژوهش حا ر در داخم و خار از کشور نگارنده به مواردی برخورد نموده که
ذکر آنها مووب غنای پژوهش خواهد شد.

در تحقیقات داخم کشور نیز باید به پایان نامه آقای ر ا قائدی تحت عنوان» کاربرد تکنولوژی اطالعات در سازمان»
در دان شگاه علم و صنعت سال  1376ا شاره نمود :محقق با ا شاره به اینکه تکنولوژی اطالعات به عنوان شالوده برآورده
سککاختن نیازهای اطالعاتی برای فعالیتهای اوتماعی ،اقتصککادی و مدیریتی اسککت مطرح نموده که منطق به کارگیری
اطالعات در قالب سیستمهای اطالعاتی مختلف پذیرفتنی است ،که بایستی با کاربرد این سیستمها که روح به کارگیری
اطالعات اسککت آشککنایی مختصککری داشککت و با بررسککی فرصککتها و منابم اطالعاتی سککازمان با در نظر گرفتن تکنولوژی
اطالعات میتوان بر مشکالتی از قبیم تمرکزگرایی ،ا ستانداردسازی ،تمرکززدایی ،ونبههای فنی نرمافزار ،کوچک سازی و
محدودیت های اوتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و نیز مشکالت تأمین همکاری و مشارکت کارمندان فائق آمد.
تحقیق دیگر مربوط به پایان نامه کار شنا سی ار شد آقای سرهر قا ی نوری با عنوان «طراحی الگوی کالن» تو سعه
صنعتی کشور با تأکید بر نقش سیاستهای علوم و تکنولوژی» در دانشگاه صنعتی شریف میباشد .تحقیق فو با هدف
بررسی علمی این نظریه که امروزه توسعه ووامم وابسته به ارتقاء علم و تکنولوژی بوده و بدون آن امکان رسیدن به سطح
باای تو سعه یافتگی ووود ندارد ،طراحی و اورا شده ا ست که پس از تعریف م سأله ،تعریف واژهها ،مفاهیم تو سعه علم و
تکنولوژی و سیا ستهای آن و و م ک شورهای مختلف و ایران ،یک د سته بندی وامم و ودید از محتوای سیا ستهای
علوم و تکنولوژی ارائه داده است.
در ادامه باید از پایان نامه آقای کامران فالح همت آبادی با عنوان « تأثیر فناوری اطالعات بر مسکککائم سکککاختاری
سازمانی و رسمیت سازمانی» نام برد.
محقق معتقد اسککت در پیچیدگی سککازمانی بحث سککطوح سککازمانی را داریم و فناوری اطالعات یکی از ویژگیهای
مهمی که دارد مسککأله کاهش افراد در یک سککازمان اسککت .فناوری اطالعات به دلیم اینکه کاغذ بازی و دوباره کاریها را
کم میکند ،باعث کاهش تعداد افرادی می شود که در گذشته کارهای ساده و مشترک را به طور موازی انوام میدادند .او
نتیوه میگیرد که بین فناوری اطالعات و عدم تمرکز مدیران م یانی رابطه معنیدار و مثبت ووود دارد ،همچنین بین
فناوری اطالعات و کاهش رسمیت سازمانی رابطه معنیدار و مثبت ووود 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 بررسککی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد شککرکت با نقش میانوی
سککرعت نوآوری (مطالعه موردی :شککرکتهای دانش بنیان صککادرکننده محصککوات با فناوری باا) پرداختند .نتایج تحلیم
نشککان داد که متغیر رقابت تهاومی به طور مسککتقیم و بدون میانویگری سککرعت نوآوری میتواند عملکرد سککازمان را
پیشبینی کند و متغیر اسککتقالل طلبی به طور غیرمسککتقیم و با میانویگری سککرعت نوآوری میتواند عملکرد شککرکت را
پیش بینی کند و سککایر متغیرها به علت پایین بودن وزنشککان حذف گردیدند .در نهایت بر اسککاس نتایج به دسککت آمده
پی شنهاد می شود در صورتی که بهبود عملکرد شرکت در کمترین زمان مدنظر با شد بهتر ا ست بر رقابت تهاومی تأکید
شود و اگر محدودیت زمانی ووود ندارد شرکت میتواند از طریق متغیر استقالل طلبی بر عملکرد خود اثر بگذارد.
نوع پ سند ا صیم و همکاران ( ،)1395در پژوهش خود به برر سی تأثیر قابلیت بازاریابی ،فناوری اطالعات و یادگیری
بر عملکرد سککازمان «مطالعه موردی:پتروشککیمی تبریز» پرداختند .نتایج تحقیق نشککان میدهد که رابطه معناداری بین
قابلیت بازاریابی و عملکرد سکککازمان ووود دارد ،همچنین بین قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد سکککازمان و نیز قابلیت
یادگیری و عملکرد سکککازمانی رابطه معناداری مووود اسکککت .بین قابلیتهای بازاریابی و فناوری اطالعات و یادگیری به
عنوان قابلیتهای مکمم همدیگر و عملکرد سازمانی نیز رابطه رابطه معناداری دیده میشود.

سعادتطلب و همکاران ( ،)1394در پژوهش خود به برر سی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی در آموزش
عالی ایران :مورد مطالعه دانشککگاههای شککهید بهشککتی و تهران پرداختد .نتایج پژوهش نشککان داد که ابعاد اسککتراتژیک و
کارکردی منابم انسانی هر کدام اثر متفاوتی بر عملکرد سازمانی دارند ،همچنین دروه موفقیت کارآفرینی فردی و گروهی
بر ح سب این دو بعد متفاوت ا ست .در نهایت یافتهها ن شان داد که توارب ا ستراتژیک و توارب کارکردی مدیریت منابم
ان سانی به طور قابم مالحظهای بر اثربخ شی سازمانی و به خ صوس بر عملکرد نوآورانه از طریق مدیریت ا ستراتژیک منابم
انسانی تأثیر میگذارند.
ککیاء و همکاران ( ،)1393در پژوهش خود به بررسککی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سککازمانی با تأکید بر نقش
میانوی نوآوری در فناوری اطالعات (مورد مطالعه  :شککعب بانک کشککاورزی شککهر تهران) پرداختند .نتایج پژوهش نشککان
میدهد که نوآوری در فناوری اطالعات تأثیر سکککرمایه روانشکککناختی بر عملکرد سکککازمانی را میانویگری میکند و بین
سرمایه روانشناختی و نوآوری در فناوری اطالعات شعب بانک کشاورزی رابطه مثبت و معناداری ووود دارد.
زند حسکککامی و آشکککتیانی ( )1393در مقالهای تحت عنوان تحلیم چگونگی تأثیر قابلیت های فناوری اطالعات بر
رقابتپذیری شرکتهای کوچک و متو سط ،من بیان ابعاد قابلیت فناوری اطالعات به برر سی تأثیر آن بر رقابتپذیری
شرکتهای کوچک و متو سط پرداختهاند .نتایج مطالعات آنها حاکی از آن ا ست که رابطه مثبت و معناداری میان قابلیت
فناوری اطالعات و عملکرد شکککرکتهای کوچک و متوسکککط ووود دارد و همواره قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد این
شرکتها اثرگذار میباشد( .زند حسامی و آشتیانی پور.)1392 ،
حواری و حسککینی مقدم ( ،)1392در پژوهش خود به بررسککی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد بانکها با تأکید بر
نقش میانوی بازارگرایی پرداختند .نتایج آزمون فر یات تحقیق ،من تأیید تأثیر بازارگرایی بر عملکرد ن شان داد که به
طور کلی بین فناوری اطالعات و عملکرد به صورت م ستقیم و همینطور به وا سطه بازارگرایی و به طور غیرم ستقیم نیز
رابطه معناداری ووود دارد و متغیر بازارگرایی بر این رابطه تأثیر به سکککزایی میگذارد .در انتها نیز متناسکککب با یافتههای
تحقیق ،پیشنهاداتی وهت توسعه فناوری اطالعات در بانکها ارائه گردید.
میرفخرالدینی و همکاران ( ،)1391در پژوهش خود به بررسککی رابطه فناوری اطالعات و تعالی عملکرد سککازمانی در
شرکت پیشگامان کویر یزد پرداختند .نتایج تحلیم آماری حاکی از این است که متغیرهای نوآوری ،خودنوسازی ،اقدامات
ریسکککآمیز ودید ،فرهنگ سککازمانی ،محیط سککازمانی و مللفههای درون سککازمانی بر عملکرد شککرکت پیشککگامان 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 بررسک کی تأثیر دورههکککای آموزشکککی فکککناوری اطالعکککات بر بهبود عملکرد کارکنان
ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداختند .نتیوه پژوهش نشککککان داد کککککه آموزش فناوری اطالعات بر هر شش
مللفه افزایش مهارتهای ودید ،افزایش دقت و اثربخشککی در انوککککککام کار ،افزایش سککرعت و مقدار انوام کار ،افزایش
موفقیت شغلی ،افزایش واذبه و عالقهمنکککدی در انوکککام ککککار و کاهش استرس کارکنان ستادی دانشگاه تأثیر شگرفی
داشته است.
ده حوض و همکاران ( ،)1390در پژوهش خود به بررسکککی تأثیر کارآفرینی دانش در فناوری اطالعات و عملکرد
سازمانی پرداختند .نتایج توزیه و تحلیم از کارآفرینی دانش به عنوان یک قابلیت سازمانی در ارتباط با یادگیری سازمانی
و فناوری اطالعات ،حکایت دارد.

ایمانی پور و زیودار ( ،)1387در مطالعهای که با عنوان بررسکککی رابطه کارآفرینی شکککرکتی و عملکرد انوام 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
شکککرکت ایران خودرو پرداخته اند .نتایج پژوهش حاکی از آن اسکککت که رابطه معناداری بین م هارت ها و قابلیت های
کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی ووود دارد ،همچنین میزان کارآفرینی سازمانی با تووه به متغیرهای ونس ،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
سککازمانی :نقش میانوی کارآفرینی سککازمانی پرداختند .نتایج نشککان داد که اسککتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر
عملکرد شرکت و نوآوری تأثیرگذار ا ست .همچنین نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار بوده و همچنین این متغیر در
راب طه بین اسکککت فاده از ف ناوری اطال عات و عملکرد تأثیرگذار است .استفاده از فناوری اطالعات و ارتبا طات و نوآوری بر
کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار میبا شند .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 میانوی دارد.
وو وسکککیوالوگاتاسکککان )2013(7در مقاله ای با عنوان قابلیت فناوری اطالعات برای عملکرد بهتر :سکککرمایه فکری و
عملکرد سازمانی صنعت پو شاک در سریالنکا ،به برر سی تأثیر سرمایههای فکری بر قابلیت فناوری اطالعات و قابلیت
فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی پرداختهاند .نتایج مطالعات آنها حاکی از آن ا ست که سرمایههای فکری تأثیر مثبتی
بر قابلیت فناوری اطالعات دارد و رابطه مثبت و معناداری میان قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی ووود دارد (وو
وسیوالوگاتاسان.)2013 ،
زو )2013(8در مقالهای ت حت عنوان تحقیق برای بهبود قابل یت فناوری اطالعات تکنولوژیکی شکککرکت کوچک و
متوسط با همکاری دانشگاه و صنعت ،به بررسی قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته
ا ست .نتایج مطالعات او حاکی از آن ا ست که رابطه مثبت و معناداری میان قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد ووود دارد
و همواره ،قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد اثرگذار میباشد (زو.)2013 ،
تایرو و آراین )2011(9در پژوهش خود به بررسککی مدیریت عوامم موفقیت در رویکرد رفتاری کارآفرینی پرداختهاند.
رویکرد مورد مطالعه به منظور توزیه و تحلیم شرایط واقعی زندگی ،به منظور به د ست آوردن بین شی در مورد شناخت
کارآفرینی و اقدامات مربوط به عوامم موفقیت انتخاب شککده اسککت .یافتهها نشککان داد که اکثر پاسککخدهندگان به عوامم
موفقیتهایی مانند :برنامهریزی ،مدیریت ریسک ،آموزش ،شبکه ،مدیریت منابم انسانی و مدیریت امور مالی اشاره کردهاند
(حاویزاده و همکاران.)1392 ،
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 10همکارانش ( ،)2009در تحقیق خود به بررسککی تأثیر مسککتقیم و غیرمسککتقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد
لی و
شککرکت پرداخته و به این نتیوه رسککیدند که گرایش کارآفرینانه ارتباط مثبتی با عملکرد شککرکت داشککته و فرآیند دانش
آفرینی یک نقش واسطهای را در این ارتباط ایفا میکند (فراهانی و همکاران.)1391 ،
 )200711در پژوهش خود با عنوان «عملکرد سازمانی :مطالعکککه مکککدل معادلکککه ساختاری تطبیقی» ،اعتقاد
آنتونیک (
دارد که برای بروز قابلیتهای کارآفرینانه کارکن کان س کازمان و ایو کاد محیطی خال  ،ارتباطات از اساسیترین عناصر به
شمار میآیند .آگاه بودن سطوح باای مدیریت سازمان از و عیت پایینترین ایههای سازمان از یک سو و افزایش قدرت
اطالعیککککابی کارکنککککان برای تعقیب فرصتهای نوآورانه از سوی دیگر ،دو بعد اساسی منعکس کننده منافم ارتباطات و
فناوریهای مرتبط در راستای توسعه عملکرد سازمانی به شمار میروند .به ب کاور وی ،اهمی کت ارتباطات سالم سازمانی در
توسعه عملکرد سازمانی ،از دید اشتراک معانی و کاهش ایههای سازمانی قابم تووه است( .فیض و همکاران.)1392 ،
از تحقیقات خاروی میتوان به بررسی و پژوهش لوک و میکالوپولوس اشاره نمود آنها با بیان اینکه به طور وسیعی
در ادبیات مدیریت این عقیده مووود که فناوری اطالعات در مدرنیزاسککیون اداری خصککوص کاً در بهبود بهرهوری سککازمانی
دارای نقش اصکککلی اسکککت .این مطالعه منور به ارائه خطوط راهنمای ذیم ،یعنی اسکککتراتژی ادارات عمومی یونان در
بهرهگیری از فناوری اطالعات گردید:
 -1استفاده منسومتر و وسیمتر از فناوری اطالعات در ادارات عمومی میتواند به میزان قابم تووهی در دستیابی به
اهداف نوسازی اداری و ارتقاء بهرهگیری مفید واقم گردد.
 -2گرچه فناوری اطالعات تا حدی زیر سیستمهای فرعی ،اداری و پشتیبانی را پوشش میدهد .استفاده مطلوبتر و
وسیمتر آن در این حوزه از انوام کارها به صورت دستی تا حد زیادی میکاهد و منابم انسانی را آزادتر مینماید.
 -3برای ا ستفاد ه از فناوری اطالعات وهت بهبود کارکردهای ا ستراتژیک ،یعنی وایی که در حال حا ر ا ستفاده از
فناوری اطالعات در حداقم قرار دارد ،بیشترین تالش باید انوام گیرد(.لوک و میکالوپولوس)208-183 :1994 ،
پژوهش دیگر ،تحقی قات دووت و همکارانش می باشکککد :دووت و همکارانش به بررسکککی تأثیر فناوری اطالعات بر
م شخ صههای سازمانی پرداختند و نتایج خود را تحت عنوان پیامدهای سازمانی حا صم از کاربرد فناوری اطالعات ارائه
کردند.
آنها معتقدند که فناوری اطالعات با دو ویژگی کارایی و همافزایی اطالعات بر مشخصههای سازمانی تأثیر گذاشته و
منور به پنج پیامد سازمانی میشود که این پیامدها عبارتند از:
توانمند سازی نیروی ان سانی ،رمزگذاری مبتنی بر دانش ،افزایش حیطه سازمان ،افزایش کارایی و افزایش خالقیت و
نوآوری ،در زیر موموعه م شخ صات سازمانی ابعادی که مورد برر سی قرار گرفتهاند عبارتند از :ساختار ،اندازه ،یادگیری،
فرهنگ و روابط بین سازمانی(دووت و همکاران.)2001،
سؤاالت پژوهش
 -1آیا بین به کارگیری فناوری اطالعات و میزان افزایش ر ایت کارکنان در سازمان روابط معنیداری ووود دارد؟
 -2آیا بین به کارگیری فناوری اطالعات و میزان افزایش رشد و یادگیری در سازمان رابطه معنیداری ووود دارد؟
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 -3آیا بین به کارگیری فناوری اطالعات و بهبود فرآیندهای داخلی در سازمان رابطه معنیداری ووود دارد؟
 -4آیا بین سطح تحصیالت و به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان رابطه معنیداری ووود دارد؟
 -5آیا بین گروههای سنی و به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان رابطه معنیداری ووود دارد؟
 -6آیا بین فناوری اطالعات و بهبود عملکرد سازمان رابطه معنیداری ووود دارد؟
توصیف جداول
در این تحقیق  150پرسکککش نامه معتبر که به طور هدفمند پخش شکککده بود ،وممآوری گردید .در این بخش به
توصیف مشخصات آماری وامعه تحقیق میپردازیم.
در ودول و نمودار  1-4و عیت سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه آورده شده است.
جدول  :1-4توزیع 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 تووه به نمودار م شاهده می شود که بی شترین تعداد پا سخ دهندگان در محدوده سنی بین  30تا  40سال با (40/74
درصد) و کمترین تعداد پاسخ دهندگان مربوط به سنین باای  50سال با ( 4/99درصد) تشکیم میدهند.

 40تا  50سال؛
%20/99
باالی  50سال؛
%4/94

 30تا  40سال؛
%40/74

زیر  30سال؛
%33/33

0/60
0/40

0/20
0/00

باالی  50سال

 40تا  50سال  30تا  40سال

نمودار  :1-4وضعیت سن پاسخ دهندگان

زیر  30سال

تحصیالت
در نمودار  ،2-4و عیت سطح تحصیالت پاسخ دهندگان آورده شده است.
جدول  :2-4توزیع فراوانی و درصدی وضعیت تحصیالت پاسخ دهندگان
سن

فراوانی

فراوانی نسبی

دیپلم

7

4.32

فوق دیپلم

22

14.81

لیسانس

79

54.94

42

25.93

150

100

فوق لیسانس و
باالتر
مجموع

همانطور که مشککاهده میشککود از تعداد  150نفر پاسککخ دهنده ،بیشککترین تعداد پاسککخ دهنده مربوط به و ککعیت
تح صیلی لی سانس با ( 54/94در صد) و کمترین تعداد مربوط به و عیت تح صیلی دیرلم با ( 4/32در صد) پا سخ دهنده
میباشد.

فوق ایسانس و
باالتر؛
%25/93

لیسانس؛
%54/94

0/60
فوق دیپلم؛
%14/81

0/40
دیپلم ؛
%4/32

0/20
0/00

فوق ایسانس و
باالتر

لیسانس

فوق دیپلم

نمودار :2-4وضعیت سطح تحصیالت پاسخ دهندگان

دیپلم

سابقه خدمت
در نمودار  ،4-4و عیت سابقه خدمت پاسخ دهندگان آورده شده است.
جدول  :3-4توزیع 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 م شاهده می شود از تعداد  150نفر پا سخ دهنده ،بی شترین تعداد پا سخ 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 20
سال؛ %10/49

0/20
0/10
0/00

بیشتر از  20سال

 10تا  20سال

زیر  10سال

نمودار :3-4وضعیت سابقه خدمت پاسخ دهندگان

نتیجهگیری
 برا ساس این تحقیق بیش از نیمی از افراد مورد برر سی که همگی شاغم در شرکت ایران خودرو بودهاند معتقدندکه کاربرد فناوری اطالعات به طور زیادی مووب کاهش زمان ارائه خدمات در سازمان گردیده است.
 یافتههای پژوهش حاکی از آن ا ست که اکثریت پا سخگویان به طور طیادی بکارگیری فناوری اطالعات را مووبولوگیری از بروز ا شتباهات در خدمات ارائه شده میدانند و اظهار دا شتهاند که هرچه کاربرد فناوری اطالعات گ سترش
یابد ،از بروز اشتباهات نیز ولوگیری خواهد شد.
 بررسی و عیت نظرات پاسخگویان نشان داده است که کاربرد فناوری اطالعات عاملی در کاهش میزان کاغذبازیاست.
 نتایج این بررسی نشان داده است که غالب پاسخگویان معتقدند کاربرد فناوری اطالعات مووب ارائه خدمات دقیقو بهنگام در سازمان شده است.
 همچنین با تووه به اقدامات به عمم آمده توسککط شککرکت ایران خودرو اکثریت پاسککخگویان معتقدند که کاربردفناوری اطالعات مووب بهبود ساماندهی سوابق مراوعان ن سبت به گذ شته گردیده ا ست و نتایج برر سی حا ر 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 مووب تسهیم در ازتباطات سازمانی گردیده است.
 این برر سی ن شان میدهد که اکثریت پا سخگویان معتقد ه ستند که کاربرد فناوری اطالعات در کنترل بخشهایدور از سککتاد مرکزی ملثر بوده اسککت و ووود سککیسککتم شککبکه یکرارچه اطالعات که ناشککی از کاربرد فناوری اطالعات در
سازمان میباشد عامم اصلی در این امر است.
 یکی از مع ضالت سازمانهای اداری ووود تخلفات سازمانی میبا شد این مطالعه ن شان میدهد که به کارگیریفناوری اطالعات میتواند در کاهش تخلفات سازمانی اثر بسزایی داشته باشد.
 نتایج این بررسی نشان میدهد که اکثریت قاطم پاسخگویان در سازمان معتقدند که فناوری اطالعات مورد تووهسازمان بوده و سازمان در استفاده از امکانات فناوری اطالعات موفقیت چشمگیری داشته است.
 این مطالعه بیان میکند که بیشکککترین نسکککبت پاسکککخگویان بر این مسکککأله تأکید دارند که به کارگیری فناوریاطالعات مووب بهرهوری کارکنان گردیده است.
 در فهر ست پروژههای شبکه سازی در شرکت ایران خودرو به ارتقاء کیفیت خدماتی و از ومله به نیروی ان سانی،ساماندهی توهیزات سخت افزاری و سیستم امنیت انتقال مستندات اشاره شده است و در ارائه خدمات نوین الکترونیک از
ایواد 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 شامم ت صدیق ا صالت ،محرمانه بودن ،صحت ،صدور مووزهای د ستر سی و
انکارناپذیری ا ست ،تأکید فراوان گردیده ا ست و ووود فناوری بعنوان زیر ساخت ازم برای تمامی این خدمات میبا شد،
نتایج این برر سی ن شان میدهد که غالب پا سخگویان معتقدند که به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان مووب افزایش
ریب امنیت و حفظ اطالعات شده است.
از چالش های تو سعه در شرکت ایران خودرو به منابم ان سانی و فقدان نیروی ان سانی ازم که شامم فقدان دانش در
سککطح عمومی برای پرسککنم ،کمبود متخصککصککین مورد نیاز و عدم آگاهی مدیران و دسککتاندرکاران به حوزه فناوری و

نیازهای واقعی سازمان میباشد؛ اشاره گردیده و در فهرست پروژه های نیروی انسانی و ساماندهی توهیزات سختافزاری
با بهرهگیری از فناوری اطالعات در وهت رفم این موانم برنامهریزی شده است.
برنامههایی تحت ع نوان بررسکککی و ارزیابی دانش فنی نیروهای متخصکککص در واحدهای اورائی ،تدوین طرح وامم
آموزش فناوری اطالعات (مرکز آموزش) و توربه نیروی انسککانی متخصککص شککرکت در راهبری و ارائه خدمات پیشبینی
شده است.
نتایج این برر سی ن شان میدهد که اکثریت پا سخگویان معتقدند که فناوری اطالعات مووب بهبود کیفیت آموزش
کارکنان و افزایش رشد و ترقی آنان در سازمان گردیده است .ووود دورههای آموزشی کوتاه و بلند مدت در شرکت و عدم
مقاومت کارکنان در پذیرش فناوری اطالعات مووب رشد و ترقی کارکنان و در نتیوه افزایش بهرهوری و عملکرد سازمان
شده است.
شرکت ایران خودرو برای توسعه سازمان خود با تأکید بر اهداف سازمانی ذیم:
 ایواد نقاط دسترسی الکترونیکی تأمین ابزارها و تدوین سیستمها و روشهای نوین ارتقاء کیفیت خدمات مووود با بکارگیری فناوریهای نوین اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی سازمان اتوماسیون فعالیتهای واحدهای شرکت فعالیتهای زیرساختی توسعه منابم انسانی ساماندهی توهیزات سختافزاری توسعه شبکه اطالعاتی یکرارچه و گسترده زیرساخت تأمین امنیت و صحت اطالعاتپروژه های فناوری شککرکت ایران خودرو با تووه به اهداف یاد شککده در راسککتای اهداف زیر تعریف و به اورا درآمده
است.
 -1ارتقاء کیفیت خدمات
 -2ارائه خدمات نوین الکتریک
 -3زیرساخت مطلوب سازمانی
در این مطالعه ما در صدد برر سی نتایج به کارگیری فناوری اطالعات در تمامی امور سازمان بودهایم؛ نتایج برر سی
نشککان میدهد که فناوری اطالعات بعنوان عاملی در ولب ر ککایت کارکنان در بخشهای مختلف سککازمان 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
مووب ارائه خدمات متنوع از سوی سازمان شده است و به عبارتی ارائه خدمات متنوع و ارتقاء کیفیت در خدمات را ناشی
از بکارگیری فناوری اطالعات در شرکت ایران خودرو میباشد.
این مطالعه ن شان میدهد که تو سعه شرکت ایران خودرو با بکارگیری فناوری اطالعات و بر پایه اهداف سازمانی و
تأکید بر اینکه کلیه خدمات مبتنی بر شککبکه یکرارچه ،پرسککرعت و امن شککرکت بوده اسککت .این شککرکت با سککاماندهی

توهیزات سخت افزاری و نیروی ان سانی خود ایواد سی ستم امنیت انتقال م ستندات و ب ستر ارتباطی منا سب در وهت
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 به طور زیادی مووب کاهش هزینه ارائه خدمات گردیده است.
تحلیم روابط متغیرها نیز نشککان میدهد که میان متغیرهای گروه سککنی و میزان تحصککیالت و میزان اهمیت کاربرد
فناوری اطالعات رابطه معنیداری ووود ندارد .از نتایج تحلیم روابط متغیرها چنین اسکککتنباط میشکککود که میان اهمیت
کاربرد فناوری اطالعات و بهبود فرآیندهای داخلی در سککازمان رابطه معناداری ووود دارد و میزان اهمیت کاربرد فناوری
اطالعات و میزان رشد و یادگیری در سازمان رابطه معنیداری ووود دارد و نتیوهگیری اصلی و کلی تحقیق نیز حاکی از
این ا ست که این مطالعه ن شان داده ا ست که میان میزان اهمیت کاربرد فناوری اطالعات و میزان بهبود عملکرد سازمان
رابطه معنیداری ووود دارد .به عبارتی کاربرد فناوری اطالعات مووب بهبود عملکرد سازمان میباشد.
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