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 چكيده

ها و سطوح حيات فردي و اجتماعي بشر اثراتي ه بطور مستقيم و غيرمستقيم برتمامي عرصهاطالعات به عنوان محورتوسعامروزه فناوري

اي كه شيوة باشد، به گونههاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مشهود مياين آثار در كلية زمينه .است عميق داشته گسترده و

به عنوان مثال، آموزش الكترونيكي، دولت الكترونيكي، كار و . تاسزندگي، كار، تفريح و تعامل اجتماعي انسانها متحول گرديده

 .استاشتغال از راه دور، كسب و كار و تجارت الكترونيكي وابستگي به زمان و مكان را كم رنگ نموده

ين پژوهش را ا. گيري مديران در كشور بررسي نماييمدر اين پژوهش سعي داريم، تأثيرات به كارگيري فناوري اطالعات را بر تصميم

، از نوع تحقيقات كيفي محسوب نمود كه به )طرح تحقيق(ها بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري دادهمي توان از لحاظ دسته

 .استروش پيمايشي اجرا شده

ايشي باشد و از نظر روش مورد استفاده اين روش جزء تحقيقات پيمدر حقيقت، تحقيق حاضر از نظر پژوهش كاربردي و كيفي مي

 .گرددبندي ميشود كه از نوع روش دلفي دستهمحسوب مي

ها را هماهنگي و كنترل نمايند و نياز به دواير ستادي هاي اطالعاتي قادر خواهند بود كه به طور موثر، فعاليتمديران با استفاده از سيستم

اطالعات و وسايل بدون فناوري. اندبه يكديگر وابسته اطالعات و ارتباطاتفناوري. و تعداد زيادي از مديران مياني را كاهش دهند

شود و ارتباطات فناوري اطالعات، ماشين كار تلقي مي. المللي و بين افراد غير ممكن خواهد بودبرقراري ارتباطات، ارتباط در سطح بين

گذاري موجب حل الي، تجاري و سرمايههاي متواند مشكالتي را حل كند كه ارائه كمكاطالعات بالقوه ميفناوري. محصول آن است

 . شودها نميآن
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ريزي چگونگي هماهنگي با تحوالت و برنامه": دهدتحوالت آينده، مديران راهبردي را در مقابل تصميم بسيار مهمي قرار مي           

امعه و بويژه نيروي انساني شاغل در سازي جاما مهمتر از آن آماده "اطالعات و ارتباطاتگذاري در فناوريبلندمدت براي سرمايه

نظام هاي اطالعاتي مدرن و پيچيده، . هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استها نسبت به پذيرش اين تحوالت و تحقق برنامهسازمان

سازند تا ن مهيا مياي براي مديراهاي دنياي عملكرد برون، درون و ميان سازماني را در ابعاد گستردهشده از پديدهآورياطالعات جمع

 .هاي كالن خود را اجرا كنندها بتوانند تصميمات راهبردي صحيحي اتخاذ و برنامهآن

 

 مقدمه

هاي  است، و كاربردها يا محصوالت يا خدمات مبتني بر فناوري هاي نوين پرداخته نشده عمدتاً به لحاظ نظري، هنوز عميقاً به فناوري

يعني همان كيفياتي كه احتماالً گريبانگير كاربردها يا محصوالت يا خدمات . (اند و ناقص  رشهودي،پذير، غريب، غي جديد غالباً آسيب

هايي كه بناگزير در   كند كه بر دشواري كننده كمك مي هاي بنيادي به استفاده درك فناوري!) هاي نسبتاً قديمي نيز هست مبتني بر فناوري

 ).٢٣، ١٣٨٧كريمي، (ه كند شود غلب ها روبرو مي هنگام استفاده با آن

با توجه به فوايد اساسي . كارگيري مؤثر آن، بفهمند منظور به ، اين است كه افراد بايد فناوري اطالعات را، بهرسديآنچه در اينجا به نظر م

شود، ممكن است  حاصل مي) حتي براي افرادي كه فاقد درك گسترده از فناوري اطالعات هستند(كه با استفاده از فناوري اطالعات 

پس چرا بايد . تر كند هاي اطالعاتي را هر چه آسان بعالوه، صنعت مشتاق است كه استفاده از فناوري. اين ادعا اظهارنظر غريبي جلوه كند

 ).همانجا(تري فرا گرفت؟ چيز بيش

كنوني و آتي فناوري اطالعات نظر ي كاربردهاي  ي اساسي درباره هر دوي اين اظهارنظرها كه تا حدي حقيقت دارند، به چندين نكته

تأمين نشوند؛ يعني شايد برآوردن نيازها فقط با فشار يك ] كارآمد[اطالعاتي يك فرد چه بسا با يك كاربرد رايج نيازهاي فناوري: دارند

 ). 24همانجا، (ممكن نباشد ) كنند اطالعاتي تخصصي عمل مي "وسايل"به روالي كه افراد در استفاده از (دكمه 

ي مؤثرتري از هر نوع فناوري كه در دسترس خويش دارند  اطالعات به افراد كمك خواهد كرد استفادهبنابراين، داشتن دركي از فناوري

، با توانايي استفاده از آن وسيله به طرز ]و اندك[ي ابتدايي براي مقاصد محدود  توانايي استفاده از يك وسيله به شيوه. به عمل آورند

حالت اول ممكن است، براي بسياري از افراد كفايت كند، ولي هر چه كه فردي در حالت . پذير، يكسان نيست د، و انعطافايمن، كارآم

 ).همانجا(تر است  ي موردنظر براي آن فرد سودمند دوم توانمندتر باشد، وسيله



 

3 
 

 بيان مسأله

ها و سطوح حيات فردي و اجتماعي رتمامي عرصهاطالعات به عنوان محورتوسعه بطور مستقيم و غيرمستقيم بامروزه فناوري

اي باشد، به گونههاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مشهود مياين آثار در كلية زمينه .است عميق داشته بشر اثراتي گسترده و

ترونيكي، دولت الكترونيكي، به عنوان مثال، آموزش الك. استكه شيوة زندگي، كار، تفريح و تعامل اجتماعي انسانها متحول گرديده

 ).	١، ١٣�٩محسني، (است كار و اشتغال از راه دور، كسب و كار و تجارت الكترونيكي وابستگي به زمان و مكان را كم رنگ نموده

اطالعات در حال دگرگون ساختن ابعاد گوناگون زندگي ماست و هر روز محصوالت جديدي چون در جهاني كه فناوري

توان با اين پديده كند، نميي، دولت الكترونيكي، كار و اشتغال از راه دور، تجارت الكترونيكي به زندگي ما وارد ميآموزش الكترونيك

در نظر  "سيستم باز"را به عنوان يك  "سازمان"اگر . اي از ابهام برخورد كرد و براي شناخت عميقتر آثار و پيامدهاي آن نكوشيددر هاله

تواند مورد مطالعه قرار گرفته، پيامدهايش مورد بررسي قرار مي 1اطالعات به عنوان يك درون دادپردازيم؛ فناوريگرفته و به مطالعه آن ب

گيري اما آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، مطالعه آن به عنوان فناوري است كه به تغيير ساز و كارها و فرآيندهاي تصميم. گيرد

مجموعه مطالعاتي كه در زمينه . تواند در پرتو نظريه سازمان صورت پذيرداي ميچنين مطالعه. جامدانمي) به عنوان يك سيستم باز(

اطالعات در سازمانها صورت گرفته نيز ابزاري تكميلي براي دستيابي به چارچوبي مفهومي نظري پيامدهاي سازماني بكارگيري فناوري

 ).همانجا(براي پژوهش خواهد بود 

 ژوهشاهميت و ضرورت پ

هاي مديران و كاركنان سازمان. استاطالعات به صورت عنصري وارداتي به سازمانهاي گوناگون كشور ما وارد شدهفناوري           

است كه برخورداري از اين فناوري اين باور همگاني شده. گوناگون با تالش بسيار خواهان بهره گيري هر چه بيشتر از اين فناوري هستند

آنكه نشانه اي براي نوگرايي است و منزلت اجتماعي بكارگيرندگان را افزايش مي دهد، تأثيري غيرقابل انكار بر افزايش عالوه بر 

هاي انجام امروز ارتباطات و تبادل "جهان جهاني شده"به ويژه در . سرعت و دقت انجام امور و افزايش محصوالت نهايي خواهد داشت

توان حضوري اي كه نميگيري از اين فناوري دارد، به گونهنيز وابستگي بسياري به توانايي ما در بهره الملليگرفته در سطح ملي و بين


١٣٨رضايي، (فعال داشت مگر با تكيه بر اين فناوري و بهره گيري به موقع و به جا از آن  ،٢�.( 

به ويژه پيامدهاي در ايجاد تحوالت سازماني چندان . اخته استعلي رغم اهميت اين نوع از فناوري ابعاد گوناگون آن براي ما ناشن          

گيري مديران، كوشد تا با بررسي موردي آثار ورود اين فناوري به يك سازمان خاص بر تصميمپژوهش حاضر مي. شناخته شده نيست

 ). ٢٧همانجا، (هاي الزم براي درك بهتر و عميقتر اين پديده را فراهم آورد زمينه

 وهشاهداف پژ

تواند در گردآوري اطالعات مورد نياز مديران تأثير به سزايي اطالعات در يك سازمان ميوضعيت به كارگيري فناوري

گيريهاي خود را بررسي اطالعات در تصميمشود، تأثيرات استفاده و به كارگيري مديران از فناوريدر اين پژوهش سعي مي. باشدداشته

 .گيري مديران  بررسي نمايدرا در سه مرحله اصلي تصميمكرده تا بتواند تأثيرات آن 

 : توان به صورت زير بيان كردبه طور كلي اهداف پژوهش را مي

 اطالعات بر شناسايي يا تعيين مسألهشناسايي تأثيرات بكارگيري فناوري -الف

                     
1 - Input 
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 اطالعات بر شناسايي گزينه جهت حل مسألهشناسايي تأثيرات بكارگيري فناوري -ب

 اطالعات بر انتخاب بهترين گزينهشناسايي تأثيرات بكارگيري فناوري -پ

 سؤاالت پژوهش 

 : سوال اصلي 

 گيري مديران داشته است؟اطالعات چه تأثيراتي بر تصميمبه كارگيري فناوري

 :سواالت فرعي

 اطالعات در شناسايي يا تعيين مسأله مؤثر است؟آيا به كارگيري فناوري -1

 اطالعات در شناسايي گزينه براي حل مسأله مؤثر است؟اوريآيا به كارگيري فن -2

 اطالعات در انتخاب بهترين گزينه مؤثر است؟آيا به كارگيري فناوري -3

 

ي تواند محقق را در بررسي ميزان استفادهشده توسط ديگر پژوهشگران ميهاي انجامبررسي اصول و مباني نظري و همچنين پيشينه

توان بر اساس آنچه كه گذشت مي. هاي خود و به صورت بهينه در اين رابطه كمك نمايدگيريات در تصميماطالعمديران از فناوري

از جمله فرآيندهاي حياتي يك . تواند تاُثير به سزايي بر بسياري از فرآيندهاي سازماني گذارداطالعات مينتيجه گرفت كه فناوري

هاي اطالعاتي در فرآيند اطالعات و سيستمكاربرد فناوري. مختلف سازماني است هايگيري مديران در ردهسازمان، فرآيند تصميم

-گرفته استبراي بررسي اين موضوع كه فناوريگيري به يقين بر همگان آشكار است و در اين رابطه تحقيقات زيادي انجامتصميم

گيري مديران بگذارد، بايد به تواند بر تصميمتاُثيراتي را ميگيرد و اينكه اين چه ي مديران قرار مياطالعات به چه ميزان مورد استفاده

 .تحقيق و بررسي در معاونت مربوطه بپردازيم

 روش پژوهش  

توان اين تحقيق را از نوع ، مي)طرح تحقيق(ها بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري دادهدر اين پژوهش از لحاظ دسته          

آوري اطالعات كه با طرح و نقشه و به عبارتست از جمع 2پيمايش. استبه روش پيمايشي اجرا شده تحقيقات كيفي محسوب نمود كه

. پذيردبيني يا به منظور تجزيه و تحليل روابط بين برخي متغيرها، مانند سرطان و سيگار، صورت ميعنوان راهنماي عملي توصيف، پيش

مقابل تجربيات آزمايشگاهي است كه هدف آن تمركز بيشتر در مقياس كوچكتر  شود و نقطهپيمايش معموال در مقياس وسيع انجام مي

 ).همانجا(است 

 3پردازيم آن را تحقيق كاربردي ها براي حل مسائل موجود در سازمان به تحقيق مي هنگامي كه با هدف برخورداري از نتايج يافته          

دهند و نيز چگونگي  هاي سازماني روي مي ئل بخصوصي كه به طور معمول در محيطاما وقتي اساساً براي بهبود درك خود مسا. ناميم مي

هاي مختلف  هاي چنين تحقيقي به افزايش دانش در زمينه يافته. خوانيم مي 4اي كنيم آن را تحقيق بنيادي يا پايه ها تحقيق ميحل آن

 ).8، 1381سكاران، (كند  مديريت كمك مي

                     
2
 - Survey 

3 1- Applied Research                      

4 -Basic or Fundamental Research 
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باشد و از نظر روش مورد استفاده اين روش جزء تحقيقات اضر از نظر پژوهش كاربردي و كيفي ميدر حقيقت، تحقيق ح          

 . گرددبندي ميشود كه از نوع روش دلفي دستهپيمايشي محسوب مي

 

 روش دلفي

سري كنند كه اطالعات قضاوتي، الزم است و معموالً از يكمحققين دلفي اساساً در مواردي از اين روش استفاده مي

محققين، از روش دلفي، در جاهاي مختلفي به عنوان . شودشود كه به همراه بازخور كنترل شده نظرات، توزيع ميپرسشنامه استفاده مي

هاي خاصي از مسائل و ها همچنين انواعي از اين روش را براي گونهآن. اندكردهابزاري براي حل مساله از طريق خبرگان استفاده

يابي به توافق است كه براي دست "بنديرتبه"است، دلفي براي اي يافتهيكي از اين انواع كه كاربرد گسترده. اندردهاهداف، طراحي ك

است كه اشميت، توصيف مبسوطي درباره چگونگي انجام اين نوع از روش دلفي ارائه كرده. گروهي درباره اهميت نسبي چيزهاست

 .R.C( .باشدو گزارش نتايج مي) هاي آماري ناپارامتريكبر اساس روش(ها ا، تحليل دادههآوري دادهشامل رهنمودهايي براي جمع

Schmidt,١٩٩٧,٧�٣( 

 :روش اجراي پژوهش 

  :5جامعة آماري 
معموال در هر پژوهش . اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشنديك جامعه آماري عبارتست از مجموعه          

متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد ) صفات(عه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است درباره صفت جام

 ).42، 1382حسينيان، (

  60باشد، شامل مديران ارشد، مياني، عملياتي است كه تعداد آنها جامعه آماري اين پژوهش با توجه به اينكه مورد كاوي مديران مي

 .شندبانفر مي

   :6روش نمونه گيري
گروه نمونه در اينجا، مديران حوزه هاي مختف كشور خواهدبود، كه شامل مديران مالي، مديران بازرگاني، مديران فني و           

-نفر با توجه به روش نمونه 52گيري تعداد باشند كه طبق جدول كرجسي و مورگان جهت نمونهالذكر ميمديران طرح و توسعه فوق

ها و نشريات و مقاالت داخلي و خارجي نامهها، پاياناي شامل كتابشد و با استفاده از منابع كتابخانهاي برگزيدهطبقه –گيري تصادفي 

ضمنا همه اين افراد در كار خود متخصص و صاحبنظر . نسبت به تكميل ادبيات تحقيق و بررسي مباحث نظري مرتبط با موضوع اقدام شد

امور پژوهشي، پشتيباني و مالي ستاد، كارآفريني، توسعه مديريت و تحول اداري، آموزش و (ها متناسب با وجوه تركيب آنباشند كه مي

ها و اطالعات الزم از نمونه همچنين با استفاده از پرسشنامه ضميمه، داده. باشدمورد مطالعه ما مي) هانيروي انساني و تشكيالت و روش

 ).51همانجا، (مورد نظر گرد آوري شد 
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 نتيجه گيري 

 اطالعات بر شناسايي يا تعيين مسألهآمده از عوامل تأثيرگذار به كارگيري فناورينتايج به دست -الف

 افزايش سرعت -1

ها و نيازها  ها، فرهنگ ها، مشاغل، مهارت فعاليتاطالعات در با توجه به پيچيدگي مسائل و تغييرات و تحول بنيادين فناوري

اطالعات را در اين واحد مستقر ساخت تا مديران بتوانند به اطالعات جامع در رابطه با مسأله ت بيش از پيش بسترهاي فناوريبايسمي

 .تري آنرا شناسايي و تعيين نماينديابند و در نتيجه در زمان كوتاهگيري دستمورد تصميم

 تر و بهتر مسألهشناخت جامع -2

روز و به موقعي دست مي يابيم كه تأثير بسيار زيادي در شناخت مسأله مورد نظر ت به اطالعات بهاطالعابا استفاده از فناوري

همچنين جامعيت اطالعات . گرددكند و سبب استفاده عملكردي از آن در جهت مشخص شدن و شفاف شدن مسأله ميايفا مي

 .نمايدن كمك ميگيري به شناخت بهتر آگردآوري شده و مرتبط بودن آن با موضوع تصميم

 كاهش ضريب خطا در شناخت معني و مفهوم مسأله -3

باشيم احتمال خطا در شناسايي مسأله به شدت وقتي اطالعات جامع و كافي و همچنين اطمينان از صحيح بودن آن داشته

 .گردديافته و موجب شناخت درست و صحيح مفهوم مسأله براي مديران ميكاهش

 افزايش دقت -4

توانيم دقت خود را در شناخت مسأله افزايش داده و از بروز اشتباه در دريافت آن اطالعات ميكارگيري فناوريبا به 

ريزي، تخصيص، هماهنگ و  طوري كاراتر برنامه سازد منابع خود را به  ها را قادر مي اطالعات دقيق و بموقع، سازمان. جلوگيري نماييم

 .محيطي متغير نيز بايد به طوري مناسب پاسخ دهند اين در حالي است كه به. كنترل كنند

 افزايش دانش و اطالعات -5 

آنچه . تواند تحول زيادي در عرصه آموزش و پژوهش بوجود آورداطالعات نقش بسزايي در يادگيري و آموزش دارد و مي

آموزش و پژوهش گرد آوردن و انباشتن  زيرا هدف. گذاردمسلم است، يادگيري اطالعات تاُثيرات عميقي در دانش و آگاهي فرد مي

 . اطالعات نيست، بلكه بكارگيري توانايي انديشيدن و فهميدن است

هر چه اطالعات و دانش ما در مورد مسأله مورد نظر بيشتر شود، نسبت به مسأله شناخت و اشراف بيشتري پيدا كرده و در نتيجه          

 .كنيمگيري ميبهتر تصميم

 العاتي مناسبسيستم اط -�  

. ريزي نيروي انساني براي مديران، اطالعات را بايد يكي از منابع مهم سازمان دانستبا توجه به اهميت اطالعات در امر برنامه

هاي اين واحد برشمرد كه نسبت به اجراي آن بايد اقدام هاي اطالعات مديريت منابع انساني را بايد از اولويتايجاد و بكارگيري سيستم

هاي مديران مربوط به منابع هاي اطالعات مديريت در كمك به اتخاذ تصميمريزي نيروي انساني بر پايه بكارگيري سيستمبرنامه.  دكر

گيري خود را توانند مسائل مد نظر در تصميمسازي اين سيستم، مديران بيش از پيش ميشود كه در نتيجه پيادهريزي ميانساني پي

 .بيشتري شناسايي و حل نمايندتر و با شناخت راحت

 افزايش سطح آموزش -7
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ها و باشند بايد نيروهاي خود را براي ارتقا دادن مهارتشده بهترين استفاده را داشتههاي فراهماگر مديران بخواهند از موقعيت

ختلف كاركنانشان را از توجه و عالقه توانند در جلسات مها ميبراي اين كار آن. اطالعات تشويق كنندفناوري هايشان در زمينهتخصص

توانند در نشريه داخلي به عنوان مثال مديران مي. اطالعات و تلفيق و كاربردي كردن آن در سازمان آكاه سازندخود به مباحث فناوري

در اختيار كاركنان  ها و مجالت و نشريات مختلف علوم رايانه راسازمان به اين مهم بپردازند و هر از چند گاهي فهرستي از سايت

 .بگذارند

 گيري تفكرات استانداردگراشكل -8 

گيري مي گردد منظور بهبود فرآيند تصميم استاندارد عمل كردن، موجب تعيين مشخصات و پارامترهاي مسأله مورد نظر به 

استاندارد عمل كردن ارائه و از طريق  صورت دائم اطالعات موردنياز را براي اطالعات پويايي است كه بهكه زيربناي آن وجود فناوري

 .دهدبازخورد اطالعاتي سطح استانداردگرايي را ارتقا مي

 روز بودن اطالعاتبه  -9

تر مسأله مورد نظر دست پيدا كرده و همچنين از آخرين تر و كاملاطالعات مي توانيم به شناخت جامعبا استفاده از فناوري

ترين زمان شود در رابطه با مسأله مورد نظر از آخرين اطالعات و اخبار روز در كوتاها كه باعث ميهاي آن با خبر باشيم؛ چرفناوري

توانيم اين طور ديگر اطمينان داريم به همه جوانب روز مسأله اشراف پيدا كرده و در نتيجه مي. ممكن و با هزينه اندك اطالع پيدا كنيم

 .تصميم بهتري اخذ نماييم

 دن و به هنگام بودن اطالعاتبه موقع بو  -10

-اي كه فرصت اقدام از دست نرفته، يعني امكان دريافت اطالعات در زمان مناسب به گونهاطالعات 7در واقع به هنگام بودن

رزش باشد و نتواند اطالعات را به موقع و به هنگام در دست مديران قرار دهد، اباشد؛ بنابراين، اگر شبكه اطالعات سرعت كافي نداشته

در طراحي سيستم اطالعاتي به موقع همراهي و مشاركت كاركنان در زمينه تجزيه و تحليل . شود صفر خواهد بودسيستمي كه طراحي مي

چرا كه وقتي كارمندان و . تواند درجهت افزايش كارايي و كاهش تنش، اثرات مثبتي در سازمان برجاي گذاردو بررسي مسأله مي

سازي آن تصميم ها و ناماليمات داخلي در جهت پيادهتجزيه و تحليل مسأله و شناخت آن سهيم باشند، تنش كاركنان خود در بررسي و

 .كوشند تا اين مشاركت را بهتر نشان دهندسازي بهتر آن مييافته و كاركنان در جهت پيادهدر سازمان به شدت كاهش
 

 هاي سؤال اول به ترتيب فراوانيخصجدول فراواني نظرات اعضاي نمونه مورد نظر در رابطه با شا

 هاي سؤال اولشاخص فراواني درصد فراواني
 افزايش دانش و اطالعات 51 98

 افزايش سرعت 50 96.1
 به موقع بودن و به هنگام بودن اطالعات 49 94.2
 قابليت دسترسي به اطالعات مورد نياز 46 88.4
 افزايش دقت 46 88.4
 معتر مسألهشناخت بهتر و جا 45 86.5

                     
7 - Time Liness 
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 سيستم اطالعاتي مناسب 45 86.5
 به روز بودن اطالعات 44 84.6
 افزايش سطح آموزش 41 78.8
 شناسايي مسأله با هزينه كمتر 41 78.8

 واقعي بودن اطالعات 39 75
 كاهش ضريب خطا در شناخت معني و مفهوم مسأله 38 73

 گري اطالعاتتوصيف 37 71.1
 شناسايي بهتر نيازها 33 63.4
 گيريمرتبط بودن اطالعات با موضوع و مسأله تصميم 32 61.5
 گيري تفكرات استانداردگراشكل 31 59.6
 ايجاز و اختصار اطالعات 28 53.8

 هاتوانمندسازي و گستردگي ديدگاه 26 50
 
 ها براي حل مسألهشناسايي گزينهاطالعات بر نتايج به دست آمده از عوامل تأثيرگذار به كارگيري فناوري -ب

 تر به اطالعاتامكان دسترسي آسان -1

در زماني كوتاه و بسيار آسان تمامي اطالعات خود  اطالعاتفناوريهاي توانند از طريق ابزارها و مهارتمديران به راحتي مي

 . مايندها را بررسي و تجزيه و تحليل نهاي مختلف به دست آورده و آنرا در رابطه با گزينه

اطالعاتي ها با در اختيار داشتن فناوريامروزه سازمان. شود و ارتباطات محصول آن استاطالعات ماشين كار تلقي ميفناوري

مديران در هر كجا . مختلف و پيشرفته، امكان برقراري سريع ارتباطات و همچنين تبادل سريع اطالعات بيش از پيش ميسر گرديده است

 .اي دريافت كنندند آخرين اطالعات مورد نياز خود را در هر زمينهتوانكه باشند مي

 هاكاهش هزينه -2

راحتي و بدون واسطه ها بدست آورده و بههاي دانش، اطالعات الزم را در رابطه با هريك از گزينهمديران با استفاده از پايگاه

يافته و موجب تسريع در ها كاهشستري هزينه مبادالت و واسطهبديهي است در چنين ب. ها بپردازندتوانند به تجزيه و تحليل آنمي

 .شودگيري نهايي ميانتخاب بهترين گزينه و راهكار براي تصميم

 جلوگيري از اتالف وقت  -3

ها و گزينه ها ها به پايگاهاينترنت اين زمينه را فراهم آورد كه در هنگام دريافت استعالم و درخواست اطالعات از سازمان

ترين زمان تصميمات ها را در زماني كوتاه دريافت و بررسي نمايند و در كوتاهتري دست پيدا كنند و بتوانند اطالعات انواع گزينهوسيع

 .الزم را بگيرند

 افزايش دقت و كاهش ضريب خطا  -4

ها و به د كه مقايسه آندهها در اختيار مديران قرار ميرايانه ها و فضاهاي مجازي اطالعات بسيار زيادي از تك تك گزينه 

 .دهدها كاهش ميها با ساير منابع اطالعاتي ضريب خطا و ميزان اشتباه را در استنباط و تجزيه و تحليل گزينهاشتراك گذاشتن آن
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 كاهش مشكالت -5

شكل زماني و راحتي و به دور از هر گونه مهاي داخلي بههاي اطالعاتي در وب و شبكهمديران با استفاده از منابع و پايگاه

ها اشراف و آوري كرده و نسبت به آنهاي مختلف جمعمكاني و همچنين نواقص و كمبودها كليه اطالعات خود را در رابطه با گزينه

ها بسيار ها و همچنين شبهه و ابهام در مورد هر يك از گزينهبدين ترتيب مشكالت ناشي از كمبود اطالعات آن. تسلط بيشتري پيدا كنند

 .دهدها ياري مييافته و آنان را در شناسايي و شناخت بهتر آنكاهش

 ها حلها و راهتنوع گزينه  -6

توانند به راحتي اي كه مديران ميبه گونه. روندشدن پيش ميها به سمت مجازيكم سازمانها، كمبا استفاده از اين فناوري

ود انتخاب و در مورد هريك اطالعات گوناگون و مفيدي كسب نمايند هاي مختلف و متنوعي را جهت حل مسائل و مشكالت خگزينه

تر، با اطمينان خاطر گزينه بهتر و برتر را انتخاب نمايند و در نهايت مبادرت به اخذ تصميم هاي بيشتر و متنوعتا بتوانند با بررسي گزينه

 .هاي داخليويدئو كنفرانس، اينترنت و شبكهپست الكترونيك، : ها عبارتند ازاي از اين فناورينمونه.  نهايي كنند

 هاي زائد و تكراريدبهينه شدن فرآيندها و حذف فرآين  -7

ها براي تصميم گيري حلهاي مربوط به شناسايي راهتوانند بسياري از تجزيه و تحليلراحتي ميها بهزماني كه كاركنان سازمان

مكن و به موقع و به هنگام انجام دهند بسياري از فرآيندهاي زائدي كه قبال بدون اطالعات در كمترين زمان مرا توسط ابزارهاي فناوري

 . شوند و در نتيجه فرآيندها بهينه خواهند شدگيري وجود داشت حذف مياطالعات بر سر راه تصميماستفاده از فناوري

 افزايش قدرت  -8

ها و واحدها ميزان اطالعات تحت اطالعاتي در سازمانهاي با توجه به اينكه اطالعات يك منبع قدرت است، با ورود سيستم

در شناسايي گزينه هاي مربوط به ) قدرت ناشي از اطالعات(كنترل افراد تغيير خواهد كرد و بدين ترتيب قدرت مديران و كاركنان 

 .گيري افزايش خواهديافتتصميم

 پردازش اطالعات  -9

باشند و سپس هايي كه در آن وجود دارند آشنايي كامل داشتهن و كاستيمديران در قدم اول بايد به وضعيت موجود در سازما

فناوري اطالعات با استفاده از سرعت . گيري بپردازندهاي تصميم، به شناسايي گزينه اطالعاتفناوريبا به كار گيري اصولي و منطقي از 

 .هاي متعدد و در نتيجه حل مسئله خواهدشدحلها، باعث ايجاد راههاي شناخت گزينهدر تجزيه و تحليل اطالعات و داده

 هاي سؤال دوم به ترتيب فراوانيجدول فراواني نظرات اعضاي نمونه مورد نظر در رابطه با شاخص

 هاي سؤال دومشاخص فراواني درصد فراواني
 هاكاهش هزينه 52 100

 جلوگيري از اتالف وقت 47 90.3
 العاتتر به اطامكان دسترسي آسان 46 88.4
 افزايش دقت و كاهش ضريب خطا 46 88.4

 افزايش دانش 39 75
 افزايش قدرت 38 73
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 هابندي كليه گزينهارزيابي و دسته 36 69.2
 قدرت و اختيار دادن به سطوح پاييني و مياني مديريت 35 67.3
 كاهش مشكالت 34 65.3
 سيستم اطالعات مناسب 33 63.4
 پردازش اطالعات 32 61.5
 بهبود كار نيروي انساني 31 59.6
 تغييرات در نظارت 29 55.7
 ها به دستاوردهاتبديل فرصت 29 55.7
 بهينه شدن فرآيندها و حذف فرآيندهاي زايد و تكراري 29 55.7

 هاحلها و راهتنوع گزينه 26 50

 

 حلنتخاب بهترين گزينه يا راهاطالعات در اآمده از عوامل تأثيرگذار به كارگيري فناورينتايج به دست -ج

 افزايش سرعت  -����

گيري و حل به همه اطالعات مفيد و مورد نياز براي تصميمتوان با سرعت و سهولت  طالعات و ارتباطات نميابدون فنّاوري

 .مسائل مربوطه به سازمان و در نهايت به گزينه برتر با كمترين خطاي اطالعاتي دسترسي پيدا كرد

 وريهرهافزايش ب -����

دهد تــا دانش متخصصان را تحت كنترل درآورد و نياز به دانش در كليه ي ها اجازه مياطالعات به مديران سازمانفناوري

ها به خصوص ها و واحدهاي مختلف آناطالعات در سازماندر نتيجه به كارگيري فناوري. دهدهاي تخصصي فني را كاهش ميحوزه

 .  ها خواهدشدوري در سازمانفزايش كارايي و بهرهواحد منابع انساني باعث ا

 ايجاد خالقيت و نوآوري -���� 

ترين گزينه را از ميان توانند بهترين و مناسبها ميها، مديران نهادها و سازماناطالعات در سازماناز طريق توسعه فناوري

اصالح و رشد كيفيت عملكرد كاركنان، به روز كردن توانند در مصاديقي همچون؛  همچنين مي. گيري برگزينندهاي تصميمگزينه

گيري صحيح و به موقع، ارتقاء سطح علمي كاركنان، ارتقاء تسّلط بر كار در  ها، ايجاد خالقيت، تصميم اطالعات، ارتقاء توانمندي

 .بيني و جلوگيري از مشكالت، حل مسائل موجود و ساير موارد مشابه موثر باشد كاركنان، پيش

 ايش رشد اقتصاديافز -���� 

پس رشد . مسلما تصميمي بهترين گزينه است كه شرايط اقتصادي واحد را بهبود بخشد و موجب سودآوري اقتصادي گردد

 .آورداطالعات با ورود خود به واحد منابع انساني با خود به همراه مياقتصادي يكي ديگر از مزايايي است كه فناوري

 ها     كاهش هزينه -����

ها در تبليغات مي تواند از هدر رفتن ها و اطالعات مربوط به استخدام افراد جديد از طريق اينترنت ضمن كاهش هزينهستعالمدريافت ا

 .ها خواهدشدجويي در هزينهاطالعات باعث صرفهدر نتيجه فناوري. وقت شما نيز جلوگيري نمايد
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 افزايش دقت     -����

گيري، دقت را گيري در واحد منابع انساني عالوه بر ارتقاي تصميمطالعات در تصميماگيري به موقع و مناسب از فناوريبهره

 .نيز در آن افزايش خواهدداد

 
 هاي سؤال سومجدول فراواني نظرات اعضاي نمونه مورد نظر در رابطه با شاخص

 هاي سؤال سومشاخص فراواني درصد فراواني

 هاكاهش هزينه 51 98

 رعتافزايش س 48 92.3

 كاهش زمان 48 92.3

 ايجاد آموزش از راه دور 47 90

 افزايش دقت 43 82.6

 وريافزايش بهره 39 75

 هاي برتر پيچيدهپشتيباني الكترونيكي از انتخاب گزينه 36 69.2

 افزايش رشد اقتصادي 34 65.3

63.4 33 
بهبود در مديريت مياني و كاهش فرآيندهاي زايد از طريق 

 ات مفيدترتهيه اطالع

 قدرت و اختيار دادن به سطوح مياني و پايين مديريت 32 61.5

 ايجاد خالقيت و نوآوري 31 59.6

 رضايت شغلي 29 55.7

 ادغام و هماهنگي چندين وظيفه در يك وظيفه 28 53.8

 افزايش مزاياي رقابتي 28 53.8

 ايجاد اقتصاد الكترونيكي كارآمد 27 51.9

 

 

 گيري كلينتيجه

هاي اطالعاتي براي افزايش كارايي، ي فناوريامروزه، مديران دائما در حال شنيدن اخبار و يا تبليغاتي پيرامون توسعه                    

ها براي بهبود كاال و خدمات ارائه شده با افزايش رقابت در صنايع گوناگون، سازمان. هاي خود هستندپذيري سازمانخالقيت و رقابت

باشد به سوي فناوري هاي جديد اطالعاتي روي تر، به طوري كه در نهايت منفعت مشتري را نيز به همراه داشتهقيمت پائين خود با

گردد تر ميها به سوي توسعه و پيشرفت سريعاطالعات و تجارت الكترونيك، حركت سازمانگذاري در فناوريبا سرمايه. اندآورده

 ).2001، 8مرچند(

                     
8 -Marchand 
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است تا يك فرمول و اطالعات ايجادشده، آن را به يك راهبرد شبيه كردهها و امكاناتي كه از طريق فناوريشناخت فرصت با          

-اطالعات انجام ميهاي ترسيم شده در يك سازمان رسيد، اما آنچه با فناوريتوان به آرماناطالعات نيز ميبدون فناوري. ي عملينسخه

اطالعات يك شناخت هيجان انگيز از محيط اطراف را در ذهن ها فناوري. گيردي است كه در ذهن جاي ميگيرد بسيار متفاوت از چيز

اطالعات براي رشد خود و فراگيري علم و افراد به فناوري. كندايجاد نموده و هر كس را در هر سطح و ايده به سوي خود جلب مي

صرفنظر از بعد راهبردي . كنندتر در ارتباطات، فكر ميتر و در دسترساحتكسب اطالعات جهت اخذ تصميمات و دسترسي به ابزار ر

از آنجا كه . اطالعات و ابزار و اسباب كار از سوي ديگر، اين فناوري شبيه يك فكر، انديشه براي انجام بهينه و موثرتر كارهاستفناوري

ها قابل تعريف و كاربري نيست، لزوم ايجاد فكر و يا تركيب آن افزاري وي نرم افزاري يا سختاطالعات تنها در قالب بستهفناوري

انگيز انديشه قوي و جامع براي تركيب ابزارها براي اجراي اهداف و عمليات و ارتباطات نيز يكي ديگر از ابعاد گسترده و شگفت

تواند ات به عنوان يك دانش فني حياتي مياطالعاست كه فناوريبا توجه به مطالب گفته شده، اكنون روشن شده. اطالعات استفناوري

از آنجايي كه در پژوهش . باشدداشته) مديران(گيري آوري و پردازش اطالعات مطلوب جهت اخذ تصميمنقش بسيار مهمي در جمع

اص يعني اطالعات به عنوان ابزار و اسباب مرتبط با گردش اطالعات استفاده شده، لذا بررسي آن تحت نگرشي خحاضر از فناوري

آوري، گردش، پردازش و انتقال اطالعات بدون زيرا بر اساس اين نگرش به هر آنچه كه موجب جمع. استسازي انجام شدهپياده

-ها، شبكهرايانه. خواننداطالعات ميبرخي اين تعريف را صنعت فناوري. شوداطالعات گفته ميمحدوديت مكاني و زماني شود فناوري

ها، همه اي و فراگير، ارتباطات بدون سيم و امثال اينافزارهاي كاربردي و تخصصي يا عمومي، تجهيزات چند رسانهماي، نرهاي رايانه

اطالعات توان حدس زد كه به تقريب تمامي افراد به نوعي از فناوريبا اين تعابير مي. گيرنداطالعات جاي ميي صنعت فناوريدر حوزه

ها مطرح بوده، طبق اند اما آنچه تاكنون در سازمانها تجربه كردهاطالعات را سالنيز استفاده از فناوريها سازمان. كننداستفاده مي

ترين شايد موفق. توانست كاربردي موثر و شايسته اين پديده عظيم بشري را پاسخگو باشدتعاريف جديد از فناوري اطالعات، نمي

اي و ارتباطات، بدون ترسيم استراتژي، انديشه و الگوي صحيح استفاده از فزارهاي رايانهاافزار و نرمها در استفاده از سختسازمان

توانند بر طبيعي است كه تركيب استراتژي، فكر و انديشه، تجهيزات و ابزار همگي مي. انداطالعات، كمترين بهره را از آن بردهفناوري

-ها به خصوص از بعد تصميمهاي جديد و قابل توجهي را براي سازمانصتاساس يك طرح و الگوي اجرايي كامل و گويا، مزايا و فر

 .            گيري مديران ايجاد كنند
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