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 ای استان گیالنوری شرکت برق منطقهبر بهره (IT)اطالعات فناوری کارگیری تأثیر به

 2د نوربخش لنگرودیمحممحسن ، 9*یطالقاند محم
 دار مکاتبات(ایران )عهده گیالن،رشت، واحد دانشگاه آزاد اسالمی،  ،مدیریتدانشکده  دانشیار9

 ، ایرانگیالن ،ایبرق منطقه نی شرکت توزیعپشتیبا -معاونت مالیدکتری مدیریت، 2

  9111 آذر: رشیپذ، 9111 مهر، اصالحیه: 9111خرداد : افتیدر خیتار

 چکیده
است. عنصرر اصرلی کنشرگرهای     یهای مختلف حیات امروز بشرجانبه در ابعاد و عرصههای همهای، سرآغاز دگرگونیشبکه و ظهور جامعه 9عصر اطالعات

در کرانون آن رررار دارد. اهمیرت کنرونی ایرن       2اطالعرات و ارتباطرات  فنراوری  ای متمرکز است که وین، بر فهم انگارهمعرفتی شرایط ن هاجتماعی و هندس

انررژی  حتری  های فسریلی و  از ماشین بخار تا الکتریسیته و سوخت ،های صنعتی گذشتهای باشد که منابع انرژی در انقالبها شاید به همان اندازهوریافن

 1شود، تولید و توزیع اطالعات نیز عنصر زیرساختاریصنعتی محسوب می همانگونه که تولید و توزیع انرژی عامل اصلی و زیربنای جامعای داشتند. ههسته

گرذاری  سرمایه ها را به خود جلب کرده است،ازمانها و سشرکت ضور در عصر اطالعات آنچه توجه همهاطالعاتی است. بر این اساس، با توجه به ح جامعه

د. امرروزه  ربررداری کننر  اطالعرات بهرره  فنراوری  االمکان از د تا حتیرکننها تالش میرو شرکتوری حاصل از آن است. از اینرهرو به 4اطالعاتفناوری ر د

هرا  وری سرازمان رهگیرد که این امر باعث افرزایش بهر  اطالعات صورت میفناوری کارگیری هها با بهای سازمانجویی زیادی در منابع و کاهش هزینهصرفه

ای استان گیالن از دیدگاه کارکنران شررکت   شرکت برق منطقهوری اطالعات بر بهرهفناوری کارگیری هگردیده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ب

فرر از مردیران و کارکنران    ن 64مرورد بررسری شرامل     پیمایشی است و نمونه -حقیق روش توصیفیه است. روش مورد استفاده در این تمذکور، انجام گرفت

سراالی اسرتفاده شرده     13ای های تحقیق از پرسشرنامه آوری دادهاند. همچنین به منظور جمعدار انتخاب شدهگیری هدفنمونه هشرکت است که به شیو

وری شرکت مذکور استان گیالن، بهره ایاطالعات در شرکت برق منطقهفناوری کارگیری هدهد که بهای به دست آمده از این تحقیق، نشان میاست. یافته

 وری شرکت مذکور مطرح شده است.را افزایش داده است. در پایان نیز پیشنهادهایی در جهت افزایش بهره

 وری، کارآیی، اثربخشی.اطالعات، بهرهفناوری کلیدی:  هایواژه

 مهمقد -1

 ؛ [4]، در ررررن بیسررت و یکررم نقررش حیرراتی ایفررا خواهررد کرررد 5وریفنررا
 عنروان ه بر  هرا  وریافنها مجبور به استفاده از یکی از انواع که اکثر سازمانطوریبه

پرذیری  پذیری و انعطراف راهی برای نوسازی رابلیت تولید و افزایش ررابت
 خود خواهند شد.

ها ضروری اطالعات برای کلیه سازمانفناوری در نتیجه امروزه استفاده از 
های بازرگانی، جهانی شردن  ترش فعالیتناپذیر است؛ زیرا با گسو اجتناب

پرذیری الزم  ها از انعطراف ، الزم است که سازمانوریافنو تغییرات سریع 
اطالعات محقق فناوری استفاده از  هبرخوردار باشند و این امر فقط در سای

 .[7]گردد می
فنراوری  اطالعات و ارتباطات، این فناوری نظر به اهمیت توسعه و کاربری 

و ارائره خردمات    اهای کرار انرازمرا هدف ایجاد سرز بردولتی نیش ردر بخ

                                                 
 Taleghani@iaurasht.ac.ir 
1 -  Information Base Age  

2 -  Information and Communication Technology (ICT) 

3 -  Infrastructure 
4 -  Information  Technology (IT) 

5 -  Technology  

طی چند سال اخیر در اغلب کشرورهای   ،ای سریع، آسان و مناسبگونهبه
کارگزاران بخش عمومی ررار گرفته است. درک اهمیرت  توجه جهان مورد 

اطالعرات  فنراوری  اطالعات در بخش دولتی و نقشی کره  فناوری رد رکارب
گرذاران جوامرع   الحات بخش عمرومی ایفرا کنرد، سیاسرت    تواند در اصمی

مختلف را بر آن داشته است تا موضوع را در دستور کار خود ررار دهنرد و  
فنراوری  های مرتبط، بسترهای نهادی و اجرایری کراربرد   مشیبا وضع خط

 هرای برداری از فرصتامروزه بهره.[2]اطالعات در بخش دولتی را فراهم آورند 
های اطالعات، یکی از مباحث مهم برای سازمانفناوری سط ایجاد شده تو
های علمی و کراربردی،  رود با انجام پژوهشو انتظار می [96]جدید است 

 های نوظهور بیش از پیش فراهم گردد.بسترهای استفاده از این فرصت

 بیان مسأله -2

شرده   های انجامگذاریبه اینکه عنوان شده بود بسیاری از سرمایه با توجه
ویژه در برخی از کشرورهای جهران از جملره    ه اطالعات بفناوری در مورد 

، پژوهشرگران را برر   [1]ته است شوری نداایران، در حد مورد انتظار، بهره
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ای استان آن داشت که نسبت به مطالعات اکتشافی در شرکت برق منطقه
دیران عالی با انتظارات م هگیالن اردام کنند. نتایج این مطالعات در مقایس

 وریاطالعات )از جملره افرزایش بهرره   فناوری کارگیری شرکت از پیامدهای به
اطالعرات،  فنراوری  شرکت( و تجربیات برخری از کارکنران در اسرتفاده از    

تنارض را آشکار ساخت و همین مسأله با توجره بره   حتی نوعی ابهام و یا 
ام عرات انجر  اطالفنراوری  کرارگیری  گذاری زیادی که شرکت در بهسرمایه

وری، پژوهشگران را بر آن داشرت  بهره داده بود و همچنین اهمیت مسئله
وری اطالعات برر بهرره  فناوری کارگیری که با انجام تحقیق علمی، تأثیر به

 ای استان گیالن را مورد مطالعه ررار دهند.شرکت برق منطقه

 اهمیت موضوع تحقیق -3

دستیابی به سطوح عملکررد براال،   ، 6سازی، استمرار کوچک7افزایش ررابت
-هایی از تغییرات وسیعی به شرمار مری  مثال 1و آزادسازی 8جهانی سازی

ها برا آن روبررو هسرتند و همرین امرر آنهرا را بره        که امروزه اکثر سازمانروند 
سرازد. در عرین   ناگزیر مری  ،خود 99و سازماندهی مجدد93دوباره دهیشکل

و  91ایهرای شربکه  به سرازمان  92ایحال آنها باید از سلسله مراتب وظیفه
ها به منظور چیره شردن برر ایرن    عملکرد باال مبدل شوند. سازمانمنعطف، با 
اطالعات به عنوان یک عامرل تعیرین   فناوری ، نیازمند توجه به 94هاچالش

 97ییآو کرار  95کننده هستند که از آن نه فقط به منظور تقویت اثربخشری 
ر و مستمر بره نیازهرای مشرتریان و    عملیاتی بلکه برای پاسخگویی سریعت

هرای متعردد توزیرع و    تر از طریق کانرال مطلوب هفشارهای ررابتی و عرض
کنندگان و دیگر افزایش توانایی در ارتباط برررار کردن با مشتریان، عرضه

. به همرین دلیرل در طرول نریم رررن      [95]سهامداران باید استفاده شود 
اطالعرات را  فنراوری  ذاری در مرورد  گهای جدید، سرمایهگذشته، سازمان
اطالعرات ترأثیر مثبتری برر     فنراوری  اند، زیرا عقیده دارند که افزایش داده

، ایراالت متحرده آمریکرا بره     9116. در سرال  [94]عملکرد سازمانی دارد 
هرا و  افرزار، شربکه  افرزار، نررم  تنهایی بیش از پانصد بیلیون دالر در سخت

کشرورها ایرن    ذاری کررد و در مجمروع  گاطالعات سرمایهفناوری خدمات 
. این در حرالی اسرت   [91]گذاری به عدد یک تریلیون دالر رسید سرمایه
در جهرت تمرایز    96کاطالعات اغلب به عنوان یک نیروی محرّفناوری که 
مردنظر رررار    91فوردیسرت  -و سازمانی عصر پسرت   98های راهبردیطرح

یات کسب و کار، بره  صرف عمل کنندهمایتح و از حوزه [99]گرفته است 
و در برخی موارد به کل کسب و کار بدل شده  23عنصر کلیدی زیر ساختار

                                                 
  6 - Competition  
  7- Demassification 

  8 -  Globalization 

  9 -  Liberalization 
10  - Re - Profile 

11 -  Re - Organize 

12 -  Functional Hierarchy 
13 -  Network Organizations 

14 -  Challenges 

15  - Effectivenss 
16  - Efficiency 

17 -  Driving Force 

18 -  Strategic 
19 -  Post - Fordist 

20  -  Infrastructure 

کنترل و همراهنگی بردون    المللی،است؛ به طوری که در یک سازمان بین
 اکنرون بره انردازه شربکه    هم 29اطالعات ناممکن است. شبکه دادهفناوری 
اغلب یکی و  در سازمان اهمیت یافته است و در حقیقت آن دو 22اجتماعی

 .[5]اند عین هم شده
اطالعرات، ویژگری   فنراوری  شد کره امرروزه کراربرد    متذکر در نهایت باید 
خرود را   ،اطالعرات فناوری های سازمانی است؛ به طوری که مشترک بافت

ها نشان شماری از سازمانفقیت تعداد بیوبه عنوان یک عامل حیاتی در م
 .[92]دهد می

 اهداف تحقیق -4

لی از انجام این تحقیق، طرح پیشرنهادها و راهکارهرای علمری و    هدف اص
ای استان گیالن از وری شرکت برق منطقهکاربردی در جهت افزایش بهره

اطالعات است که عالوه بر این هردف، محقرق   فناوری طریق به کارگیری 
اطالعرات  فناوری دار از چگونگی تأثیرگذاری سعی در ارائه چارچوبی نظام

توانرد دانرش مردیران و    ری دارد، که آگاهی از ایرن موضروع مری   وبر بهره
وری افرزایش دهرد.   اطالعات برر بهرره  فناوری کارکنان را نسبت به اثرات 

کند که در آن بتوان ای را فراهم مینگرش سیستمی به این موضوع زمینه
وری و تعرامالت آن دو را بررسری کررد. در    اطالعات و ابعراد بهرره  فناوری 
 توان برای این تحقیق برشمرد:دف فرعی زیر را نیز میضمن دو ه

 یی شرکتآاطالعات بر کارفناوری  به کارگیری. بررسی تأثیر 9
 اطالعات بر اثربخشی شرکتفناوری  به کارگیری. بررسی تأثیر 2

 مبانی نظری تحقیق -5

-های نوین، سیسرتم آن، روش زاری است که به وسیلهرابفناوری  :وریافن

توانند در جهت حداکثر سازی ساختارهای سازمانی نوین می های جدید و
 .[6]وری، توسعه داده شوند بهره

هرا را  هایی کره مجموعره دانرایی   اطالعات عبارت است از جریان اطالعات:
افتد که یا مطلبری بره مجموعره    دهد، این تغییر زمانی اتفاق میتغییر می
 .[98]آن به وجود آید  ها افزوده شود و یا تجدید ساختاری دردانایی
اطالعات، گراه  فناوری به وجود تعاریف متعدد از توجه با  :اطالعاتفناوری 
اطالعات و ارتباطات مدنظر است و گاه نیز میان ایرن دو تفراوت رائرل    فناوری 
   توان این تعاریف را به دو دسته تقسیم کرد:به طور کلی میاما شوند. می
اطالعرات همران   فنراوری  ور از در ایرن دیردگاه منظر    تعریف فنری:  (9

افزاری تولید افزاری، ارتباطی و نرمهای سختوریافنها و زیرساخت
 ها است.و پردازش داده

اطالعات فناوری در این تعریف  های اطالعاتی:تعریف با دید سیستم (2
افرزاری،  افزاری و نررم مجموعه منابع فنی و سخت»عبارت است از: 

ی، مدیریتی و سیستمی که بررای تولیرد،   ارتباطی و اطالعاتی، انسان
. در [7]« شرود پردازش، توزیع و به کارگیری اطالعات استفاده مری 

به این تعریف مدنظر ررار گرفته توجه اطالعات با فناوری این مقاله 
ای های گوناگون آن در شررکت بررق منطقره   است که ابعاد و جنبه

                                                 
21  -  Data Network 

22  -  Social Network 
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 شود.( مشاهده می1) شکلدر  استان گیالن
یی و اثربخشری  آتلفیقری از کرار  « وریبهره»معتقد است که  21دراکرپیتر 

همرواره برا بهبرود    « وریبهرره »و « اثربخشری »، «ییآکرار »است. مفاهیم 
ها و به طورکلی با بهبود سازمان مطرح بوده و از اهمیرت  ها، سیستمروش

خاصی برخوردار است. در فرهنگ سازمانی، غالباً ایرن مفراهیم بره جرای     
روند، در حالی که کرامالً معرانی متفراوتی دارنرد. پیترر      کار می یکدیگر به

یی، انجرام دادن  آکرار »کنرد:  دراکر، این تفاوت را به این صورت بیران مری  
 .[97]« صحیح کار و اثربخشی، انجام دادن کار صحیح است

 وریاطالعات بر بهرهفناوری أثیر ت 5-1
ا رهرا بر  ازمانرهای سهاهش هزینرجویی زیادی در منابع و کروزه صرفهرام
گیرد که ایرن امرر باعرث افرزایش     اطالعات صورت میفناوری  کارگیریبه
هرای  وریافنر ها شده است. اساس ارتصاد این است کره  وری سازمانبهره

فنراوری  کارسراز باشرد. اسرتفاده از     ،جدید برای پیشبرد اهرداف تجراری  
ار سرازمان،  اطالعات به طور عمده جواب این مسأله است، کره نیرروی کر   

 وری سازمان دارد.بیشترین تأثیر را بر بهره
ها ها و سازمانشرکت ههمتوجه به حضور در عصر اطالعات، آنچه توجه با 

 وریاطالعرات و بهرره  فناوری ذاری در رگایهرود جلب کرده است، سرمررا به خ
االمکران از  د حتری کنر الش میرها ترو شرکتنرت. از ایرل از آن اسرحاص
بررداری کننرد. امرا حقیقرت ایرن اسرت کره بسریاری از         اطالعات بهرهوری فنا

ویرژه در برخری از   ه اطالعات بر فناوری های انجام شده در مورد گذاریسرمایه
در  ؛وری نداشرته اسرت  رود بهرره گونه که انتظار میورها از جمله ایران، آنرکش

یان اطالعرات در  ار کردن جررهای زیادی برای خودکها هزینهحالی که سازمان
کنند، درصرد کمری از آنهرا از افرزایش     یندهای کسب و کار خود صرف میآفر

بازده خود، به لحاظ افرزایش رضرایت مشرتریان، کراهش زمران انجرام امرور و        
فنراوری  د. لرذا اهمیرت بررسری ترأثیر     رکننر های آن، ابراز رضرایت مری  هزینه

 د که:شوها از آنجا ناشی میوری سازماناطالعات بر بهره
گرذاری  ها به دالیل ررابتی خود را ناگزیر به سرمایهبسیاری از سازمان •

 بینند.اطالعات میفناوری روی 
-اطالعات سررمایه فناوری ای اطالعات/ رهها روی سیستمانردر سازم •

 گذاری سنگینی شده است.
هرا بره الگروی روز    اطالعات در بین سازمانفناوری گذاری در سرمایه •

 ت.تبدیل شده اس
اطالعات با صرف هزینره همرراه   فناوری ها با این برداشت که سازمان •

اداری  -هرای مرالی  اطالعات را به معاونرت فناوری ناگریز بخش  ،است
 اند.سپرده

ا و رهر اطالعات در کاهش هزینهفناوری گذاری برای تحقیقات در مورد سرمایه
مرورد   وریهرای مسرتقیم و مترداول بهرره    زایش سودآوری و سایر شاخصراف

مطالعه ررار گرفته است. طی تحقیقات در دو بخش صرنعت و خردمات رابطره    
عملکرد  هایاطالعات و نرخفناوری  ههای هزینمثبت و گاهی ضعیف بین نرخ

شرده   24وریمشاهده شد. نتایج این روند منجر به ایجاد پرارادوک  بهرره  

                                                 
23  -  Peter F.Drucker 

24  -  Productivity Paradox 

وری هارادوک  بهرر ای از محققرین برر روی پر   عرده  9114است. از سرال  
 که این عوامل عبارتند از: اندتحقیق کرده

 هاها و خروجیگیری غلط ورودیاندازه •
 فاصله زمانی بین یادگیری و تنظیم و تعدیل •
 وریافنمدیریت نادرست اطالعات و  •
 توزیع مجدد و اتالف منافع حاصل از آن •

گیرری نادرسرت   در مرحله اول عاملی مانند تورم ممکرن اسرت برر انردازه    
ها تأثیرگذار باشد. نکته دیگرر ایرن اسرت کره فاصرله      ها و ورودیخروجی

وری حاصرل از آن ممکرن   گذاری و دستیابی بره بهرره  زمانی میان سرمایه
 زیر ن یواد نیر و در ازمانی چهار یا پنج ساله طرول بکشرد    است یک دوره

آخرین نکته شود.  وریبهرهمنجر به پارادوک   تواندینادرست م تیریمد
وری در بخشی از سازمان افرزایش و در  این است که اصوالً بهرهتوجه رابل 

در محاسبات به این نکته مهم عموماً درت اما  ،یابدبخشی دیگر کاهش می
 شود.الزم مبذول نمی

اطالعات در کیفیرت، تنروع، نروآوری و سرایر     فناوری در مرحله دوم تأثیر 
فنراوری  وری بهره ها درها و خروجیعوامل میانی و همچنین تأثیر ورودی

اطالعات مورد مطالعه وارع شده است. در ایرن مرحلره معیارهرای میرانی     
نظیر کیفیت، تنوع، نوآوری، ریمت نسربی، مطلوبیرت ظرفیرت و گرردش     

ری تجاری و معیارهای کننده، سودآوموجودی، رشد ارتصادی، رفاه مصرف
ی، یش در فروش خرالص، سرود ناخرالص نهرای    یی نظیر افزاسودآوری کارآ

سود عملیاتی نهایی، سود خالص نهایی، گردش منابع ثابت، گردش منابع 
 به کارگیریهای غیر رابل لم  مانند ها و خروجیکل و گردش موجودی

یک فرآیند کسب و کار جدید، ظهور کارکنان با مهارت باال و ظهرور یرک   
رسری  افزار و تولید پایگراه داده مرورد بر  انتقال سازمانی، هزینه توسعه نرم

 ررار گرفت. نتیجه تحقیقات در مرحله دوم عبارت است از:
وری( معطوف به تحقیقات مرحله اول )معیارهای مستقیم و متداول بهره •

 ها است.وری داخلی سازمانارتقای بهره
وری است. به این معنی کره  تحقیقات مرحله اول گویای پارادوک  بهره •

 یابد.وری افزایش نمی، لزوماً بهرهاطالعاتفناوری گذاری روی با سرمایه
تحقیقات مرحله دوم )معیارهای میانی و غیرلمسی( نیرز لزومراً ارتقرای     •
 کند.اطالعات را تأیید نمیفناوری گذاری بر روی وری در اثر سرمایهبهره

اطالعرات و  فنراوری  و در نهایت تحقیقات مرحله سروم اسرت کره تعامرل     
هرای انجرام   گذاری برای تغییر در شیوهههای مکمل )سرمایگذاریسرمایه

گیری تغییرر در  کار، تغییر راهبرد و ارائه محصوالت جدید( از طریق اندازه
ینردهای درون سرازمانی را مرورد    آکنندگان و فرمین، تأتعامل با مشتریان

انجام این مرحله مبتنی بر این اعتقاد  ،بررسی ررار داده است. به طور کلی
اطالعرات، رابلیرت آن در تواناسرازی    فنراوری  ارزش است کره رسرمتی از   

فناوری گذاری بر روی های مکمل است. در حقیقت سرمایهگذاریسرمایه
هرای دیگرری   گرذاری اطالعات کافی نیست. بلکه باید همراه با آن، سرمایه

توان در خروجری سرازمان تغییررات    نیز انجام شود. با اعمال این روش می
های انجام کار و ارائه محصروالت  ر راهبردها، شیوهمکملی را چون تغییر د
 جدید مشاهده کرد.
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محورهای اصلی تحقیقات در مرحله سوم بر مرواردی چرون سرازماندهی،    

-هرای تصرمیم  های سازمانی، طراحی مجدد سازمان، تغییر در شریوه رویه

کننردگان، تغییرر فرهنرگ    مینأگیری، تغییر در تعامرل برا مشرتریان و تر    
 سازمانی و منابع انسانی متمرکز بوده است.

اطالعرات  فناوری مطالعات انجام شده حاوی این پیام است که ورتی روی 
گذاری توان با یک فاصله زمانی اثر این سرمایهکنید، میگذاری میسرمایه

-مینأرا بر سه خروجی )تغییرات درون سرازمانی، تغییرر در تعامرل برا تر     

، های هرر یرک  کنندگان و تغییر در تعامل با مشتریان( با توجه به شاخص
وری ( برر بهرره  ITاطالعرات ) فنراوری  مشاهده کرد. در مدل تأثیرگرذاری  

( به این موضوع اشاره شده است. الزم به ذکر اسرت کره در ایرن    9)شکل 
تغییرات درون سازمانی به همراه تغییر در تعامل با مشتریان مورد  ،تحقیق

 توجه ررار گرفته است.

 نظری تحقیق پیشینه -6

ترین تحقیقات و مطالعراتی کره در ارتبراط برا     از مهمدر ادامه به دو مورد 
 شود:اشاره می ،موضوع تحقیق صورت گرفته است

 25بررسی و پژوهش لوکیس و میکالوپولوس 6-1
فنراوری  در ادبیات مدیریت این عقیده بره طرور وسریعی وجرود دارد کره      

وری سرازمانی دارای  اطالعات در نوسازی اداری و خصوصاً در بهبود بهرره 
اصلی است. این امر برای ادارات عمومی یونان که با مشکالت کاهش  نقش
جالب توجه بود. هدف عمرده و اساسری تحقیرق     ،وری مواجه هستندبهره

فنراوری  انجام شرده توسرط دو محقرق مرذکور، تحلیرل و بررسری فشرار        

                                                 
25 -  Louckis & Michalopoulos 

هرای مرورد   اطالعات بر ساختار سازمانی ادارات عمرومی یونران برود. داده   
هرای  وریافنر و مطالعه بر روی  دولت مرکزی تأمین شد استفاده از طریق

افزاری به کار گرفته شده متمرکز گردید. به منظور تحلیل و بررسی سخت
شناسی متناسرب  اطالعات بر ادارات عمومی یونان یک روشفناوری فشار 

مورد استفاده ررار گرفته است. به عنوان  ،با اهداف و فلسفه ادارات عمومی
 هرای اطالعات بر سه زیر سیستم فرعی عمده سرازمان فناوری شار اولین گام، ف

 ،اسرت های فرعری پشرتیبانی، اداری و راهبرردی    دولتی که شامل سیستم
عمومی  هایهای اداری، سازمانمورد مطالعه ررار گرفت. به وسیله زیر سیستم

کنند. زیر سیستم راهبردی به بعرد  های اجتماعی را دریافت میدرخواست
ظرفیت یک سازمان  گردد و شاملسیاسی یک سازمان دولتی برمیتوسعه 

دولتی در ابقاء روابط مطلوب و پاسخگویی به محیط اطراف سازمان است. 
گیرد که سیستم فرعی پشتیبانی کلیه کارکردها و عملکردهایی را در برمی

برای عملکردهای اداری و راهبردی سازمان موردنیاز است. از جملره ایرن   
وری ادارات عمرومی تنهرا بره    ها و کنترل بودجه است. بهرهرداختموارد پ

آیرد، بلکره   وری حاصل از سیستم فرعی دولتی به دسرت نمری  وسیله بهره
هرا نیرز در ایرن امرر دخالرت دارد.      عالوه بر اینها هماهنگی برین سرازمان  
اطالعرات برر همراهنگی برین     فناوری بنابراین به عنوان دومین گام، تأثیر 

اطالعرات برر   فنراوری  ا، مورد بررسی ررار گرفت. همچنین نقش هسازمان
های مهمری  مدیریت منابع انسانی که در ادارات عمومی یونان دارای جنبه

ای مورد بررسی ررار گرفتند و دلیل این امر آن است است به طور جداگانه
یی و اثربخشی اسرت و نیرز یرک    آیک عامل مهم در کار ،که منابع انسانی
 دهد.های دولتی را تشکیل میاز هزینه عنصر مهم

هرا و کرارکرد   اطالعات بر سازمانفناوری به منظور تحلیل و بررسی تأثیر 
آنها مورد ارزیابی ررار گرفت و فناوری ادارات عمومی یونان، در ابتدا سطح 
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افزاری و اطالعات به کار گرفته شده در این ادارات از دو بعد سختفناوری 
های دولتری بره   ای که در سازمانسی شد. کارکردهای عمدهافزاری بررنرم

 به صورت زیر است: ،انداطالعات تحت پوشش ررار گرفتهفناوری وسیله 
اطالعات اغلب به صورت برالقوه کارکردهرای پشرتیبانی را تحرت     فناوری 

 شودها و تسویه بودجه را شامل میدهد که عمدتاً پرداختپوشش ررار می
است که ادارات عمومی یونان به طرور تراریخی و سرنتی    و این بدان علت 
-ای از  منابع انسانی را جهت کارکرد پشتیبانی اختصاص دادهبخش عمده

اسراس تجربیرات سرایر     اند که این بخش باید کاهش یابرد. همچنرین برر   
فنراوری  کشورها، کارکرد پشتیبانی جزو اولین مواردی بوده اسرت کره از   

نکه مشاهده شده است که بخرش رابرل تروجهی از    اند. دیگر ایبهره گرفته
دهد که به هر حال اطالعات، کارکرد اداری را پوشش میفناوری پتانسیل 

از پتانسیل اختصاص داده شده به کارکرد پشتیبانی کمتر است. در میران  
آوری مالیرات، مردیریت   این کارکردها موارد خیلی مهمی از جملره جمرع  

تروان ذکرر کررد. بره کرارگیری      رفاهی را مری  مالی، تعلیم و تربیت و امور
اطالعات در این کارکردهای اداری به طور وسیعی در ارتقا و بهبود فناوری 
وری آنها نقش دارد. در مورد کارکردهای راهبردی باید گفرت کره آن   بهره

اطالعات کره کارکردهرای راهبرردی را پوشرش     فناوری بخش از پتانسیل 
در ادارات عمومی یونان جهت همراهنگی  دهد، محدود است. همچنین می

انرد و  اطالعات بهره گرفتره فناوری زدایی، کمتر از حد معمول از  و تمرکز
 اند.بودن خود را در عمل نشان داده آابزارهای سنتی هماهنگی نیز ناکار

یعنری راهبررد ادارات عمرومی     ،خطوط راهنمای زیر یاین مطالعه به ارائه
 اطالعات منجر گردید:ناوری فگیری از یونان در بهره

-اطالعات در ادارات عمومی میفناوری تر از تر و وسیعاستفاده منسجم •

تواند به میزان رابل توجهی در دستیابی به اهداف نوسازی اداری و ارتقراء  
 وری مفید وارع شود.بهره

هررای فرعرری اداری و اطالعرات تررا حردی زیررر سیسرتم   فنرراوری گرچره   •
تر آن در این حوزه تر و وسیعدهد، استفاده مطلوبمی پشتیبانی را پوشش

کاهرد و منرابع انسرانی را    از انجام کارها به صورت دستی تا حد زیادی می
 کند.بیش از پیش آزاد می

اطالعات جهرت بهبرود کارکردهرای راهبرردی،     فناوری برای استفاده از  •
حدارل رررار   اطالعات درفناوری ی که در حال حاضر استفاده از ییعنی جا
در میران   27گسرترده  تالش باید انجام گیرد. توسعه شربکه بیشترین  ،دارد

 تواند نقش مهمی ایفا کند.ها در تقویت کارکردهای آنها میسازمان
ت عمرومی  ااطالعرات در ادار فنراوری  محققان معتقدند که با وجود اینکه 

اسرتفاده   فناورییونان معرفی شده است اما هنوز به طور محدودی از این 
تعلرق دارد و  فنراوری  گردد و سطح آن نیز تا حد زیادی به نسل ربلی می

با شکل جدید آن هماهنگ و همراه نیست و ادارات عمومی به طور کامرل  
ای از شروند. مجموعره  منرد نمری  اطالعات بهرره فناوری از فواید حاصله از 

 ز:عبارتند ا شوند،دالیلی که سبب بروز این مسائل و معضالت می
نیراز   های بالقوه مرورد فقدان پرسنل آموزش دیده که بر دانش و مهارت •

 رایانه مسلط باشند؛

                                                 
26 -  Wide Area Network (WAN)  

 گیریاطالعات و فرآیند تصمیمفناوری شکاف بین  •
 مومی یونان بر الگوی سنتی مدیریتت عاتأکید ادار •
 هاگرایش به تمرکز در فعالیت •

دالیل فوق از نهادینه شدن شیوه جدید تفکر و عملکرد کره مرورد ربرول    
اطالعرات بیشرتر بره    فنراوری  کنرد.  جلوگیری می ،اطالعات باشدفناوری 

کره ممکرن اسرت     وریافنر عنوان یک مد، تا به عنوان یک ابداع در زمینه 
سازمان و سیستم مردیریتی یونران باشرد،     ایای بردارای پیامدهای بالقوه

 .[93]گیرد وجه ررار میمورد ت

 27تحقیقات دووت و همکاران 6-2
هرای  اطالعرات برر مشخصره   فنراوری  ثیر أدووت و همکارانش به بررسی ت

سازمانی پرداختند و نتایج خود را با عنوان پیامدهای سرازمانی حاصرل از   
اطالعات مطرح کردند. آنهرا ابتردا بره تشرریح دو عملکررد      فناوری کاربرد 
شرود کره   اطالعرات مری  فنراوری  که منجر به سودمندی پردازند اصلی می

فنراوری  یی اطالعات و افزایش اطالعات. آنها معتقدند کره  آعبارتند از: کار
گذارد و منجرر  ثیر میأهای سازمان تاطالعات با این دو ویژگی بر مشخصه

شود که این پیامدها عبارتند از: توانمندی نیرروی  پیامد سازمانی می 5به 
یی آزگذاری مبتنی بر دانش، افزایش حیطه سازمان، افزایش کارانسانی، رم

 و افزایش خالریت و نوآوری.
مشخصات سازمانی، ابعادی که مورد بررسری رررار گرفتره     در زیرمجموعه
 است عبارتند از:

ساختار، اندازه، یادگیری، فرهنرگ و روابرط برین سرازمانی. البتره بخرش       
، رسمیت، تمرکز و عدم تمرکرز  گراییساختار با چهار زیرمجموعه تخصص

 .[8]و تفکیک عمودی مورد بررسی ررار گرفته است 

 چارچوب نظری تحقیق -7

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن اسرتوار اسرت. ایرن    
مشرتمل برر روابرط     ،ای است منطقی، توصریفی و پررورده  چارچوب شبکه

ی چرون مشراهده،   ینردهای آموجود میان متغیرهایی که در پری اجررای فر  
اند. این متغیرها ناگزیر با مسرأله  مصاحبه و بررسی پیشینه شناسایی شده

 .[9]پژوهش مرتبط هستند 
اطالعرات  فناوری یعنی  ،چارچوب نظری این تحقیق، شامل متغیر مستقل

-مری ای استان گریالن  وری شرکت برق منطقهیعنی بهره ،و متغیر وابسته

( آمرده  2در شرکل )  ،یی و اثربخشیآعنی کارهمراه دو بعد آن یبه باشد که 
 است.

 ای تحقیقهفرضیه -8

اصرلی )از دیردگاه کارکنران شررکت بررق       این تحقیق شامل یک فرضریه 
( در ایرن شررکت،   ITاطالعات )فناوری  به کارگیریای استان گیالن منطقه

 فرعی به شرح زیر است: شده است.( و دو فرضیه وریبهرهیش موجب افزا
 بره کرارگیری  ای استان گریالن  گاه کارکنان شرکت برق منطقهاز دید -9

 شده است.یی آکار افزایش در این شرکت، موجب (IT)اطالعات فناوری 

                                                 
27  -  Dewett 
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ای استان گریالن بره کرارگیری    از دیدگاه کارکنان شرکت برق منطقه -2
 شده است. اثربخشی در این شرکت، موجب افزایش (IT) اطالعاتفناوری 

 روش اجرای پژوهش -9

بایستی بره منظرور   با توجه به اینکه در این تحقیق، می ،الزم به ذکر است
شرد  دستیابی به نتیجه، اعضایی از جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب مری 

ای اسرتان گریالن از لحراظ بره     شررکت بررق منطقره    ،که در هرر دو دوره 
بهرره  اطالعرات  فنراوری  ای که شرکت از اطالعات )دورهفناوری کارگیری 

کرده است( اطالعات استفاده میفناوری ای که شرکت از برده است و دورهمین
 دار )رضاوتی( شد.دفهگیری حضور داشتند، در نتیجه اردام به نمونه

بررداری  های اجرای پژوهش آورده شده اسرت. نمونره  ( مالفه9در جدول )
هایی است که بهتررین شررایط را بررای    رضاوتی مستلزم انتخاب آزمودنی

ی بره  ، زمران برداری رضاوتیارائه اطالعات موردنیاز دارا هستند. طرح نمونه
اطالعرات مروردنظر را در اختیرار     رود که طبقه محدودی از اعضرا، ر میکا

 .[9]دارند 

 متغیرهای تحقیق و سنجش آنها -11

 سنجش متغیر مستقل 11-1
که متغیر مستقل پرژوهش اسرت، شرامل خودکراری     « اطالعاتفناوری  »
هرای مردیریت( و   های اطالعات مدیریت )سیستم گرزارش اری، سیستماد

ای اسرتان   منطقره  بررق توزیع های ارتباطی موجود در شرکت انواع شبکه
( مشاهده 2اطالعات در رالب عملیاتی آن، در شکل )فناوری است.  گیالن
 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چارچوب نظری تحقیق(: 2) شکل

 
 ستهسنجش متغیر واب 01-2

وری به دو بُعرد  است. طبق تعریف، بهره« وریبهره»متغیر وابسته پژوهش 
 13یی و اثربخشی تقسیم شده اسرت کره بره منظرور سرنجش آنهرا       آکار

 شود.( مشاهده می2نظر گرفته شد که در شکل ) شاخص در

 

 

 

 های اجرای پژوهشفهمؤل(: 1شماره ) جدول

 شرح هافهمؤل
 شیپیمای –توصیفی  نوع پژوهش

 ای استان گیالنه کارکنان و مدیران شرکت برق منطقهکلی آماری جامعه
 گیری هدفدارنمونه گیریروش نمونه
 ق ساخته(سؤالی )محق 01 پرسشنامه گیریابزار اندازه

 %(78آلفای کرونباخ ) روش تعیین پایایی
تعیین روایی 

 سؤاالت پرسشنامه
شرکت(  ITاسان دارای روایی صوری )از طریق تأیید کارشن

 صین دانشگاهی(ایی محتوایی )از طریق تأیید متخصو رو
 آزمون عالمت )ساین تست( و میانگین امتیازات سؤاالت هاروش تحلیل داده

 . امنیت اطالعات4ها )اداری، جا و مکان( ینه. کاهش هز0ت انجام وظایف . دق2 . سرعت انتقال اطالعات0
 . کاهش کاغذبازی و تشریفات زائد اداری6ها . تجزیه و تحلیل سریعتر و آسانتر داده5
 . کاهش میزان تکراری بودن وظایف7های سازمان . کاهش تعداد نیروی انسانی متناسب با برنامه8
 ی سازمانکارکنان از خط مشی و تصمیمات کل آگاهی. 01. بازیابی و دستیابی سریع به اسناد و مدارک 9

 های جامعبندی آسان اطالعات و تهیه گزارش. طبقه00. ارتباط واحدهای سازمانی 02. تقسیم بهتر کار بین کارکنان )تخصصی شدن کارها( 00
 ات کارکنان. سطح دانش و معلوم05تر کارکنان به اطالعات، متناسب با سطح سازمانی آنها . دسترسی ساده04

 
 کارآیی

وری بهره 

 سازمان

 

 متغیر وابسته

فناوری 

اطالعات 

(IT) 

 متغیر مستقل

 اثربخشی

 هاشاخص 

 پذیری کاری. انعطاف5. کیفیت اطالعات 4. انگیزه در انجام وظایف 0رضایت شغلی . 2. روحیه کاری 0
 . ارزیابی عملکرد کارکنان9های ارتباطی مدیریت . مهرت7. تعارض 8. کنترل و نظارت کارکنان از جانب مدیران 6

 یری گ. کیفیت تصمیم02. پاسخگویی به ارباب رجوع 00ها گیری. مشارکت کارکنان در تصمیم01
 های فردی و سازمانی(قیت )دستیابی به هدف. تأکید بر موف05. شفافیت در کارها 04. تأکید بر آموزش و توسعه 00

 

 هاشاخص
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 گیرینتیجه -11

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری گویای این مطلب است کهه تاهام    
درصد اطاینان پذیرفته شهدند  بنهابراین در    19های مطرح شده با فرضیه

به توان ادعا کرد که درصد( م  19درصد )با اطاینان  9داری سطح معن 
ب ای استان گیالن موجه اطالعات در شرکت برق منطقهفناوری  کارگیری

های آماری در مورد هر یک از بررس  وری شده است  خالصهافزایش بهره
 ( منعکس شده است 2های تحقیق در جدول )فرضیه
ها مهورد تیییهد   شود، هاه فرضیه( مشاهده م 2طور که در جدول ) هاان
وری بهه هاهراه دو بعهد آن یعنه      گرفتند  سطر اول این جدول، بهرهقرار 
ی  و اثربخش  است  در سطر دوم و سوم به ترتیب میهانیین مجاهو    آکار

اطالعهات در شهرکت بهرق    فنهاوری   بهه کهارگیری  امتیازات قبل و بعهد از  
ای استان گیالن به هاراه متوسط امتیاز شاخص در سهطر هههارم،   منطقه

 است  نشان داده شده
ل برای سؤا 99الزم به ذکر است که با توجه به اختصاص  ،در هاین زمینه

فرعه  اول و دوم و هاننهین تخصهیص     سنجش هر یک از هر دو فرضیه
های خیل  کم، کم، متوسط، به ترتیب برای مقوله 9، 2، 1، 4، 9امتیازات 

ای لیکرت که مقیاس سنجش سهؤاالت  زیاد و خیل  زیاد طیف پنج گزینه
بها    اسهت  49عدد  ،متوسط امتیاز شاخص ،تحقیق حاضر است هرسشنامپ

توسهط  م به مقوله 1سؤال( و تخصیص امتیاز  99توجه به تعداد سؤاالت )
 99مجاو  میانیین امتیازات نیز بین  یو دامنه 99×1= 49طیف لیکرت: 

اصل  تحقیق، با توجهه بهه اختصهاص     گیرد  اما برای فرضیهقرار م  69 تا
 است  13سؤال برای سنجش آن؛ متوسط امتیاز شاخص عدد  13

نرمال( آمهده   zآزمون عالمت )از طریق تقریب  در سطر پنجم مقدار آماره
 749/9کهه   39/3در سطح  zآن با سطر ششم )مقدار  است که با مقایسه

بیشتر  749/9ت از آزمون عالم شود که مقادیر آمارهاشد( مشخص م بم 
اطالعهات در شهرکت مهذکور    فنهاوری  کهارگیری   بهه  است و نتیجه اینکه
 وری را تها  بههره  ی  و اثربخشه  شهده اسهت کهه نهای    آموجب افزایش کار
 افزایش داده است 

 
بها توجهه بهه     هنین استنباط کرد کهه  توانمذکور را م  هاننین نتیجه 

 .Asymp= 333/3مندرجات سطر هفتم که در آن به علت اینکه مقدار )

Sig.اصهل    ع  اول و دوم و هاننین برای فرضیهفر ( برای هر دو فرضیه
  شده است H0 یهموجب رد هر سه فرضی ،درصد کاتر است 9تحقیق از 

اطالعههات فنههاوری تههر هیههونی  تههیثیر در ادامههه بههه مندههور در  آسههان
ی  و اثربخشهه  بههه عنههوان دو بعههد  آغیههر مسههتقل( بههر افههزایش کههار )مت

ای  منطقههه بههرقتوزیه   وری شههرکت متغیهر وابسههته تحقیههق یعنه  بهههره  
ههای  ، بهه مقایسهه میهانیین امتیهازات ههر یهک از شهاخص       استان گیالن

( پرداختههه ITپرسشههنامه در دو دوره )قبههل و پههس از بههه کههارگیری     
تههوان مالحدههه ( مهه 2) شههکل( و 1شههده اسههت کههه آنههها را در جههدول )

هههای مههذکور در بنههدی شههاخص( بههه رتبههه4کههرد  در ادامههه، جههدول ) 
( در شههرکت بههه کههار گرفتههه شههده  ITاطالعههات )فنههاوری ای کههه دوره

 پردازد است، م 

 های تحقیقهادهای مبتنی بر یافتهپیشن 11-1
هها و بررسه    نتهایج حاصهله از آزمهون فرضهیه    پژوهشیران بها توجهه بهه    

هههای  ندههر گههرفتن مشههاهدات و مصههاحبه سههاواالت پرسشههنامه و بهها در
کههه بهها مههدیران، سرپرسههتان و کارکنههان شههرکت انجههام داده بودنههد و بهها 

اطالعهات  فنهاوری  توجه بهه آشهنای  کهه از وضه  موجهود بهه کهارگیری        
انجهام تحقیهق   ای اسهتان گهیالن در طه  مهدت     در شرکت بهرق منطقهه  

و مشههکالت و مسهها ل  بههه کههارگیری هکسههب کههرده و از نزدیههک بهها نحههو
مربههوط بههه آنههها آشههنا شههده بودنههد، بههرای بهبههود و رفهه  مشههکالت و    

فنههاوری معضهالت و بهه دنبهال آن اسهتفاده بهینهه و کارآمهد از امکانهات        
ی  و آههای کهار  اطالعات و تهیثیر بیشهتر بهه کهارگیری آنهها بهر شهاخص       

وری شههرکت، پیشههنهادهای  بههه ه تبهه  آن افههزایش بهههرهاثربخشهه  و بهه
شههرح زیههر بههرای مههدیران و مسههاوالن شههرکت مطههرح کردنههد کههه امیههد 

ای رود با به کهارگیری آنهها از سهوی مسهاوالن شهرکت بهرق منطقهه       م 
 استان گیالن، بخش  از این مشکالت رف  گردد 

بها  های موازی اطالعهات )ماننهد اسهناد مکتهوا مهوازی      * حذف سیستم
 اطالعات ذخیره شده در شبکه(
بههه  سههتفاده از ندهرات کارکنههان در زمینههه * نیهاز سههنج  در شههرکت و ا 

 اطالعاتفناوری  کارگیری
اطالعهات در  فنهاوری  * تعدیل نیروی انسان  شرکت )با توجه به کهاربرد  

 شرکت(
 اطالعاتفناوری های آموزش  آشنای  با * ضرورت برگزاری دوره
ری بهینهه شهرکت در   گهذا بیق  بهه مندهور سهرمایه   * انجام مطالعات تط

 اطالعاتفناوری 
 اطالعاتفناوری * ایجاد فرهنگ و بستر مناسب جهت استفاده بهینه از 

 اطالعاتفناوری * تدوین برنامه راهبردی 
 * تفویض اختیار در سطح مدیران سازمان

 اطالعات در شرکتفناوری * توجه به مزایای غیرمحسوس به کارگیری 
فنهاوری  * متعهد بودن مدیران ارشد شهرکت نسهبت بهه اسهتقرار کامهل      

 اطالعات در شرکت
ههای  نفعان سیستم قبل  بهه هنیهام اسهتقرار سیسهتم    * تیمین مناف  ذی

 اطالعات در شرکتفناوری 
اطالعات در انجهام  فناوری کارکنان از  ه* ارزیاب  بازخورد ناش  از استفاد

 وظایفشان
 اطالعاتفناوری گذاری روی م به مندور سرمایه* تخصیص اعتبارات الز
به شرایط احهراز  « اطالعاتفناوری آشنای  کاف  با »* لحاظ کردن شرط 

 شغل  داوطلبان استخدام در شرکت
فنهاوری  استفاده آنهها از   های پیشرو در زمینهاز تجارا شرکت* استفاده 

 اطالعات در انجام امورشان
انجهام   هکارشناسهان شهرکت بهر نحهو    و بهاالخص   * ندارت دقیق مدیران

 اطالعاتفناوری های پروژه
افزارهای  متناسب با وظایف واحدهای مختلهف شهرکت )از   * طراح  نرم

افزارههای  طراحه  نهرم   ههای  کهه در زمینه  طریق انعقاد قرارداد با شرکت
 تخصص ، تجربه و مهارت کاف  دارند (
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های تشویقی مناسب در راستای تقدیر از کارکنرانی کره   * ایجاد مکانیسم
بهینه بره عمرل    تفادهاطالعات اسفناوری یند انجام وظایف خود، از آدر فر
 آورند.می

اطالعات به صورت مجازی به منظور فناوری های آشنایی با آموزش * ارائه
ها گونه کالساستفاده کارکنان و مدیرانی که فرصت حضور فیزیکی در این

 را ندارند.
 هرای * انتخاب تیمی از کارشناسان خبره از کارکنان منطقه با داشتن تخصص

اطالعات، رایانه، مدیریت، روانشناسری، حسرابداری و   ری فناوالزم از ربیل 

...، زیرنظر مستقیم مردیر منطقره بره منظرور بررسری نیازهرای آموزشری        
کرردن   روزافررازی منطقره و بره   افرزاری و نررم  کارکنان و نیازهای سرخت 

 .هاسیستم
هرای  وری در سطح منطقه بره منظرور پیگیرری روش   * ایجاد کمیته بهره

ی و تشکیل جلسات مرتب و مستمر و پیگیری راهکارهرای  ورافزایش بهره
 .های تهیه شده به مدیریت منطقهارائه شده از سوی کمیته و ارائه گزارش

 روزهای الزم و ایجاد تغییررات مناسرب و ضرروری و بره    گذاریانجام سرمایه* 
 های به کار گرفته شده.کردن سیستم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ای استان گیالناطالعات در شرکت برق منطقهفناوری بردهای انواع کار (:9) شکل

 

 

 

 

 

فناوری اطالعات در شرکت 

 (ITای استان گیالن )برق منطقه
 

 (MRS( /)MISهای اطالعاتی مدیریت )سیستم
 

 طیهای ارتباشبکه (OASسیستم خودکاری اداری )

 * سیستم مالی

 * سیستم بازرگانی و انبار

 * سیستم طرح و توسعه

 * سیستم روابط عمومی 

 * سیستم منابع انسانی

 ریزی و تحقیقات* سیستم برنامه

 * سیستم نظارت بر توزیع

 ابزارهای خدمات خودکار
 * رایانه
 * کپی 

 * فاکس
 * چاپگر
 * اسکنر
 * تلفن

 خدمات خودکار اداری
 فرانس* ویدئو کن

 * بایگانی اسناد و مدارک
 * تلفن گویا

 * پست الکترونیکی
 * تبادل الکترونی داده
 * کارتابل الکترونیک

 * اینترنت

 * اکسترانت

 * اینترانت
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 .هامیانگین مجموع امتیازات و آزمون فرضیه(: 2) جدول

 ها شاخص

 موارد
 ییآکار

Efficiency 

 اثربخشی

Effectiveness 

 وریبهره

Productivity 

 IT 17/08 94/27 12/86میانگین مجموع امتیازات قبل از 

 IT 52/56 02/57 64/004جموع امتیازات بعد از میانگین م

 91 45 45 متوسط امتیاز شاخص

 406/8 740/8 205/8 )محاسبه شده( Zمقدار 

 645/0 645/0 645/0 15/1در سطح  Zمقدار 

Asymp. Sig 111/1 111/1 111/1 

 H0رد  H0رد  H0رد  نتیجه آزمون

 .(ITو بعد از  ITرسشنامه در دو دوره )قبل از های پمقایسه میانگین امتیازات شاخص(: 9) جدول

 ییآهای کارشاخص ردیف
میانگین امتیاز 

 (ITقبل از )

میانگین امتیاز 

 (ITبعد از )

تفاوت 

 دو دوره
 های اثربخشیشاخص ردیف

میانگین امتیاز 

 (ITقبل از )

میانگین امتیاز 

 (ITبعد از )

تفاوت 

 دو دوره

 90/1 59/0 66/2 روحیه کاری 06 76/0 14/4 07/2 سرعت انتقال اطالعات 0

 78/1 40/0 54/2 رضایت شغلی 08 79/1 00/4 24/0 دقت در انجام وظایف 2

 42/1 54/0 02/0 انگیزه در انجام وظایف 07 76/1 00/0 48/2 ها )اداری، جا و مکان(کاهش هزینه 0

 94/0 02/4 07/2 کیفیت اطالعات 09 10/0 65/0 64/2 امنیت اطالعات 4

 86/0 22/4 46/2 پذیری کاریانعطاف 21 0 04/0 04/2 هاتجزیه و تحلیل سریعتر و آسانتر داده 5

 20 74/1 96/2 02/2 کاهش کاغذبازی و تشریفات زائد اداری 6
کنترل و نظاارت کارکناان از جاناب    

 مدیران
65/2 00/4 46/0 

8 
هاای  کاهش تعداد نیروی انسانی متناسب با برنامه

 سازمان
 21/0 57/0 07/2 بروز تعارض میان کارکنان 22 59/1 45/0 76/2

 55/0 70/0 26/2 های ارتباطی مدیریتمهارت 20 96/1 49/0 50/2 کاهش میزان تکراری بودن وظایف 7

 80/0 90/0 07/2 ارزیابی عملکرد کارکنان 24 85/0 27/4 50/2 بازیابی و دستیابی سریع به اسناد و مدارک 9

01 
ان از خاط مشای و تصامیمات    آگاهی کارکنا 

 کلی سازمان
 72/1 11/0 07/2 هاگیریمشارکت کارکنان در تصمیم 25 00/0 40/0 02/2

00 
تقسیم بهتر کار بین کارکنان )تخصصی شادن  

 کارها(
 28/0 28/4 11/0 پاسخگویی به ارباب رجوع 26 89/1 22/0 40/2

 12/0 89/0 88/2 گیریصمیمکیفیت ت 28 79/0 21/4 00/2 ارتباط واحدهای سازمانی 02

00 
های بندی آسان اطالعات و تهیه گزارشطبقه

 جامع
 45/0 10/4 57/2 و توسعه شکید بر آموزأت 27 02/2 09/4 18/2

04 
تر کارکنان به اطالعات متناسب دسترسی ساده

 با سطح سازمانی آنها
 50/0 04/4 60/2 شفافیت در کارها 29 42/0 77/0 46/2

 01 14/0 72/0 87/2 و معلومات کارکنان سطح دانش 05
 هاای فقیت )دستیابی به هدفؤکید برمأت

 فردی و سازمانی(
09/2 10/4 74/0 

 

 



 النیاستان گ یاشرکت برق منطقه یوربر بهره (IT)اطالعات فناوری  یریکارگ به ریتأثمحمد طالقانی و همکار/ 

67 

 ای گیالن. منطقه ( در شرکت برقIT) کارگیریبهاساس میانگین امتیازات بعد از های پرسشنامه بربندی شاخصرتبه(: 4) جدول

 میزان افزایش خصشا رتبه میزان افزایش شاخص رتبه

 21/0 بروز تعارض میان کارکنان 06 02/2 های جامعبندی آسان اطالعات و تهیه گزارشطبقه 0

 14/0 سطح دانش و معلومات کارکنان 08 94/0 کیفیت اطالعات 2

 12/0 گیریکیفیت تصمیم 07 79/0 ارتباط واحدهای سازمانی 0

 10/0 اتامنیت اطالع 09 76/0 سرعت انتقال اطالعات 4

 0 هاتجزیه و تحلیل سریعتر و آسانتر داده 21 74/0 های فردی و سازمانی(فدفقیت )دستیابی به هوکید بر مأت 5

 96/1 کاهش میزان تکراری بودن وظایف 20 86/0 پذیری کاریانعطاف 6

 90/1 روحیه کاری 22 85/0 بازیابی عملکرد کارکنان 8

 79/1 دقت در انجام وظایف 20 80/0 اد و مدارکبازیابی و دستیابی سریع به اسن 7

 78/1 رضایت شغلی 24 55/0 های ارتباطی مدیریتمهارت 9

 76/1 ها )اداری، جا و مکان(کاهش هزینه 25 50/0 شفافیت در کارها 01

 74/1 کاهش کاغذبازی و تشریفات زائد اداری 26 46/0 کنترل و نظارت کارکنان از جانب مدیران 00

 72/1 هاگیریمشارکت کارکنان در تصمیم 28 45/0 کید بر آموزش و توسعهأت 02

 89/1 تقسیم بهتر کار بین کارکنان )تخصصی شدن کارها( 27 42/0 تر کارکنان به اطالعات متناسب با سطح سازمانی آنهادستیابی ساده 00

 59/1 های سازماند نیروی انسانی متناسب با برنامهکاهش تعدا 29 00/0 آگاهی کارکنان از خط مشی و تصمیمات کلی سازمان 04

 42/1 انگیزه در انجام وظایف 01 28/0 پاسخگویی به ارباب رجوع 05
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