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 چکيده
وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه نقش فناوری اطالعات در بهرهپژوهش حاضر بررسی هدف 

مدرسه عالی و دانشگاه ارکنان و مدیران نفر از ک19نمونه پژوهش حاضر را . باشد.می شهید مطهری

در  و شده انتخاببندیگیری تصادفی طبقهنمونهبه صورت دهد که تشکیل می شهید مطهری

ی، رگیابزار اندازهه روش توصیفی از نوع پیمایشی و این تحقیق بپژوهش شرکت داده شدند. 

تجزیه و تحلیل  محاسبه شد. 58/0کرونباخ جهت محاسبه پایایی، آلفای بوده است.پرسشنامه 

های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین مشخصهانجام شد و  spssافزار با استفاده از نرمها داده

با دو گروه مستقل، آزمون  tمتغیره، تک t و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آن، آزمون

 فریدمن، و تحلیل واریانس چندراهه استفاده شد.

اداری ، سیستم اتوماسیون11/9اطالعات با میانگین  مدیریت ای پژوهش نشان داد سیستمهیافته

وری کارکنان نقش دارد. مقایسه در بهره 91/8ارتباطی با میانگین  هایو شبکه58/9با میانگین

 نوری کارکنان و مدیران این دانشگاه نشابندی ابعاد مختلف فناوری اطالعات بر بهرهمیانگین رتبه

ه را به خود ترین رتبهای ارتباطی باالترین و سیستم اتوماسیون اداری پایینداد که سیستم شبکه

 اطالعات نتایج دیگر پژوهش حاکی از آن است که بین نمرات نقش فناوریاختصاص داده است. 

داری وجود ندارد، حسب سمت، سن، تحصیالت، سابقه کار تفاوت معنیوری کارکنان بر در بهره

  .دار بودبر حسب جنسیت معنیولی 

وری، سیستم مدیریت اطالعات، سیستم فناوری اطالعات، بهره :يديکل واژگان

 های ارتباطی، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری.اتوماسیون اداری، شبکه
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 2 قزوینی زادهصرافیاصغر  ، 1 الهام توسلی

 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مدیریت سیستمهای اطالعاتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاددانش 9

 .اسالمی، قزوین، ایران
 .استاد گروه مدیریت دولتی، مدیریت سیستمهای اطالعاتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران 8
 

 نام نویسنده مسئول:
 الهام توسلی

وري کارکنان مدرسه عالی و نقش فناوري اطالعات در بهره

 دانشگاه شهيد مطهري
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 مقدمه
 یقابتر دانیم زیو ن یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد عیسر راتییها، تغشدن شرکتیکیادغام و  ،یروزافزون فناور شرفتیپ امروزه

. یکی از مراکز مهم که نقش به سزایی در رشد و شکوفایی علمی کشورها است یامروز یهاسازمان طیمح یهایژگیو نیحد و مرز از مهمتریب

 اهیدانشگ ی،رقابت تیحفظ بقا و کسب مز یبرا رندیناگز باشد که با توجه به اهمیت ویژه این مراکزها میدارد، مراکز آموزش عالی و دانشگاه

برخوردار است.  ییباال تیخالق و نوآور از اهم یو پرورش استعدادها رشیپذ ن،ینو یهادهیا یریجهت بکارگ نیخالق و نوآور باشند که در ا

خدمات  ایمختلف محصوالت  یمقاطع زمانناچارند در  ،در جهت حفظ فاصله خود نسبت به رقبا ها و مراکز آموزش عالی در جهان امروزدانشگاه

و  دانشگاهدر  یمقوله نوآور جهیباشد. در نتیخالق و نوآور م یهادهیاستفاده از ا زیامر ن نیا زمهعرضه کنند که ال به دانشجویان و جامعه دیجد

 .راهداف مدنظ شبردیجهت پ آنهاو توان  ییایحفظ پو یاست برا یاضرورت و الزمه مراکز آموزش عالی

کند. در واقع،  یاریبه اهداف  دنیرا برآورده کرده و آنها را در رس خود یاطالعات یازهایاست که قادر خواهد بود، ن یبزاراطالعات ا یفناور

 یارافزسختو  یافزاربا استفاده از دانش نرم یراهبر ییحل مسأله و توانا یکارهاها و راهروش ،یمخابرات یاز دستاوردها یقیاطالعات تلف یفناور

از  .آن است یو کاربردها یاطالعات یهاستمیس یسازادهیپ ،یوتریکامپ یو طراح یرفته علوم، فناورشیموضوعات مربوط به مباحث پ شاملو 

 و یودرو و یخروج نیب ی،اپربار است و در واقع، به عنوان رابطه یو سودآور یسودمند یبه معنا یوربهره یعلم اتیدر ادبدانیم که طرفی می

اطالعات و  یکه نقش فناور اندگرفته یموارد آن را مترادف با خروج یدر بعض ایشده است و  فیکارکنان تعر یحاصل شده و فداکار جینتا

ن رایتالش کنند که فراگ شتریبها از جمله دانشگاهها سازمان است، تاموجب شده یاجتماع یگسترده زندگ یهاارتباطات در آموزش و جنبه

ند سال در چ یاانهیاطالعات و انقالب را ی. فناورابندیمورد نظر دست  یتا به سودآور ،رندیاطالعات و ارتباطات را فرا گ یاستفاده از فناور تیقابل

 نیآمدترعنوان کارهنگام، بهروز و بهبهاند و اطالعات آورده دیجوامع گوناگون پد یمختلف زندگ یهارا در جنبه یعیو سر عیوس راتییتغ ریاخ

 فایا ینساناریو غ یاز منابع انسان نهیبه یمندبهره یو منظم و مؤثر برا یاصول یزیریدر پ یتواند، نقش مهمیم یزیرو برنامه یریگمیابزار تصم

 (88، 9،8098.)سینگ و موهانتیدینما

ط آنها اطالعات توس یفناور یریکارگدرجه به گر،یکدیها از سازمان زیتما لیدال نیاز مهمتر یکیدهند که ینشان م زین قاتیکه تحقچنان

 یقابتر تیمز یاند، دارااستفاده کرده نهیبهطور گسترده و اطالعات به یکه از فناور ییهاسازمان ب،یترت نیاست. به ا یسازمان یهاتیدر فعال

این مورد در زمینه   (88، 9910)صفدری و همکاران،  .رندبرخوردا یشتریب زیها از تماسازمان رینسبت به سا نفعانیذ دگاهیهستند و از د داریپا

 خورد.ها و مرکز آموزش عالی نیز به چشم میرقابت بین دانشگاه

 ان،یجامع در مورد مشتر یحفظ بانک اطالعات زیخدمات و ن تیفیو ک یوربهبود بهره ،یکار یندهایفرآ لیاطالعات با تعد یفناور

 را سبب خواهد شد.  هامراکز آموزش عالی و دانشگاه شرفتیها، توسعه و پو پروژه دهانیکنندگان، کارمندان و فرآعرضه

 نیدارد. اعتقاد بر ا هابویژه مراکز آموزش عالی و دانشگاه هاقابل توجه در سازمان ینقش نده،یطور فزااطالعات به یاست که فناور یهیبد

ها همراه نهیش هززمان با کاهطور همکه به یدر حال ،دهد شیرا افزا هازمانها بویژه دانشگاههمه سا یهاتیقابل تواند،یاطالعات م یاست که فناور

 9919،998احمدی و همکاران،  .)شودیمحسوب م یدر بخش دولت ژهیبه و ،یوربهبود بهره یبرا یا لهیوس نواناطالعات به ع یباشد. آموزش فناور

 (999ـ 

از  دهستفاا مسئله به مانیزسا منظراز  قتیو ده،کر اپید معاجو مختلف حسطواطالعات در  وریفنا وزهمرا که هیجایگااهمیت و  به توجه با

ابی بررسی و ارزیتواند بگذارد. لذا کارکنان تأثیر بسزائی میوری ریافت که این مقوله بر بهرهتوان دمی ،کنیم هنگا هانمازسادر  اطالعاتوریفنا

 باشد.ت و ضرورت خاصی برخوردار میگذاری از اهمیجوانب این تأثیر

های مختلف علمی، با توجه به نقش مهم مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری در تربیت افراد زبده و دین شناس در زمینهاز طرفی 

ه موجب گردد، بلکمی بکارگیری فناوری اطالعات در این دانشگاه، نه تنها موجب تسریع و تسهیل فراوان تعلیم و تربیت نیروهای مؤمن و متعهد

ای دو طرفه و الزم و ملزوم است. بدین وری کارکنان رابطهوری کارکنان آنها نیز خواهد شد. ارتباط بین فناوری اطالعات با بهرهارتقای سطح بهره

 ایداری ملی مبتنی بر داناییوری واقعی و پتوان به توسعه و بهرهمعنی که از یک سو بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی مهارت یافته نمی

ین ا نکهیبه ا توجه بااز سوی دیگر،  وری نیروی انسانی است.امیدوار بود از سوی دیگر فناوری اطالعات خود ابزار و روش مؤثر بر افزایش بهره

اما ، روز کرده استدانشگاه به نیا نسبت گذشته دررا به یتکنولوژ نیکرده و ا یگذارهیاطالعات سرما یفناور نهیدر زم مدرسه عالی و دانشگاه

سازی نماید و این ریزی و پیادهمدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری هنوز نتوانسته بطور کامل و جامع فناوری اطالعات را در این سازمان پایه

وری و کارایی الزم در این مجموعه از کار مسأله باعث شده روند انجام کارها توسط کارکنان در بسیاری از امور با سرعت انجام نشود و یا بهره

وری در بهرهکه آیا بکارگیری فناوری اطالعات  ی اینستامر پرداخته و در صدد بررس نیحاضر به ا قیرو تحقنیاز اکارکنان صورت نپذیرد. 

                                                           
1. Singh & Mohanty 
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تباط و اینکه ار هدانشگا نیکارکنان ا یوربهرهدر اطالعات  یفناورلذا با بررسی نقش  دارد؟ نقش کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری

ه وری کارکنان این دانشگاهای ارتباطی با بهرهسه مؤلفه فناوری اطالعات شامل سیستم اتوماسیون اداری، سیستم مدیریت اطالعات و شبکه

 دهد.پردازد و آن را مورد بررسی قرار میچگونه است به این موضوع می

 

 حقيقمبانی نظري و تدوین فرضيات ت
  2فناوري

به معنی مطالعه ساخته شده است و در فارسی آن را به  «لوژیا» و فن ونر به معنی ه «تکنو»ای یونانی است که از دو جزء واژه تکنولوژی

 (8099، 9)اندرواند. ترجمه کرده« فناوری»

ی یائه خدمات. فناوری در حکم نوعی دارافناوری، عبارتست از دانش سیستماتیک برای تولید یک محصول، بکارگیری یک فرآیند و ار

، فناوری اصطالحی بنابراین (8009و همکاران،  4)ایم.شودشود و کنار گذاشته میگردد، کسب میشود و منتقل مینامشهود است که ایجاد می

رده و به آن از زاویه بخصوصی نگاه ریف کعای تاست قراردادی که دارای مضامین زیادی است و نویسندگان مختلف هر یک، این واژه را به گونه

کیدشان بر دانش مورد استفاده بوده أاند و برخی تکید کردهأبر ماشین آالت مورد استفاده ت اند. بعضی از آنها در تعاریف خود از فناوری،کرده

 و یمانیا).انداز فناوری معطوف داشتهی شاست. گروهی به تعامل انسان و ماشین توجه کرده و گروه دیگری توجه خود را به مواد، بعنوان بخ

 (9910، همکاران

 

 اطالعات 
تعریف اطالعات از منظر فناوری اطالعات: از دیدگاه فناوری اطالعات، اطالعات، به عنوان داده جمع آوری شده، ذخیره شده، بازیابی شده، 

گردد. در مقابل صورت جانبی، توجه میفیت، و ارزش اطالعات بهپردازش شده، و ارائه شده، است. در این تعریف، به مواردی همچون اعتبار، کی

ی مختص به خود بوده که توسط فرد و یا افرادی کارشناس و بر برخالف اطالعات، دارای بار معنای شود. دانش،اطالعات از واژه دانش استفاده می

 (8001، 8گارسئس آیئربهادئسو و )بشود.اساس بررسی و مطالعه انجام شده بر روی اطالعات، حاصل می

دهد، این تغییر زمانی اتفاق می افتد که یا مطلبی به مجموعه داناییهای ها را تغییر میهایی که مجموعه داناییعبارت است از جریاناطالعات 

 ( 9919، و بکتاش مطلق یباصر.)افزوده شود و یا تجدید ساختاری در آن به وجود آید

 

 مدیریت اطالعات
یت اطالعات به توانایی یک سازمان در ایجاد، نگهداری، بازیابی، و توزیع اطالعات صحیح و به هنگام در بین افراد مورد در گذشته مدیر

منظور هماهنگی اقتصادی و اثربخش در تولید، گیری گفته شده است، که سازمان مدیریت اطالعات را بهنظر با حداقل هزینه جهت تصمیم

 .(9919 و علی پناهی،  زادهصرافیدهد. )طالعات از منابع داخلی و خارجی در جهت ارتقای عملکرد خود انجام مینگهداری، بازیابی و توزیع ا

 یاطالعات مانند سایر منابع سازمان، مواد، سرمایه، انسان و فناوری، یک منبع با اهمیت است. بنابراین مانند سایر منابع بایستی به درست

منظور استفاده مؤثر و کارآ باید اداره و مدیریت شود. آنچه مورد نیز مرتب در حال تغییر و دگرگونی است. لذا بهمدیریت شود. فناوری اطالعات 

 (8099، 6)بالی و سورنسنتأکید است، مدیریت اطالعات و فناوری اطالعات در جهت تحقق سازمانی با شرایط نوین هزاره سوم است.

 

 ربردهاي فناوري اطالعات در سازمانکا

د. گیرناوری اطالعات در سازمانها، کابردهای متعددی دارد. امروزه بسیاری از فعالیتها سازمانی با استفاده از فناوری اطالعات صورت میف

فناوری اطالعات در انجام  یشود. گسترش بکارگیرها و باال رفتن دقت و سطح اطمینان در آنها میاین امر موجب افزایش سرعت انجام فعالیت

ور ی بطآیانجام بسیاری از آنها اگر غیرممکن نباشد، با دشواری روبرو بوده و سطح کار ،هافناوری این ست که در صورت عدم وجودا به حدی امور

                                                           
2. Technology 
3 . Andrew 
4. Im 
5. Badescu & Garces-Ayerbe 
6. Balli and Sorensen 
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 و کاربرد 8، کاربرد اطالعاتی9کاربرد عملیاتیشامل  یابد. کاربردهای فناوری اطالعات به نظر اکثر صاحبنظران به سه گونه عمدهبارزی کاهش می

  (8099، 7)حبیب و بهویانب.گیردشوند، که هر سازمانی با توجه به نوع فعالیت خود، ترکیبی از آنها را بکار میتقسیم می 9استراتژیک

 

 کاربرد عملياتی 
ه یته نامند. تهیه لیست حقوق کارکنان،برد عملیاتی فناوری اطالعات میراستفاده از فناوری اطالعات در یک وظیفه تخصصی را کا

 یابی صنعتی، نگهداری و تعمیرات و سایر وظایفریزی تولید، توزیع و تخصیص نیروی کار، هزینهبینی موجودی، برنامهفاکتورهای فروش، پیش

 عملیاتی فناوری اطالعات هستند.  ربردهای کااز جمله زمینه یتخصص

 و عگردد و در نتیجه به انجام امور پیچیده بطرز سریدر سطح کاربرد عملیاتی، فناوری اطالعات موجب گسترش اتوماسیون امور می

گردد یتر مآبطوریکه سیستم سازمان کار ،ساده سازی عملیات می انجامد کند. در عین حال کاربرد عملیاتی به یافتن راههایاقتصادی کمک می

 (9919ی، جعفریمیپور و کرنیحس.)آیدی به عمل میآیو از منابع انسانی و ماشین استفاده کار

 ملیاتی رایانه چهار نتیجه را بدنبال دارند: عبردهای ربطور کلی، کا

 وری افزایش بهره 

  های عملیاتی ثربخشی به هزینه از طریق کاهش هزینهاافزایش نسبت 

  ارائه روشهای کنترل فعالیتهای منابع انسانی 

 ( 9918،984 ابراهیمی بسایی و ابراهیمی بسایی،)هاوآوریافزایش قدرت رقابت سازمان در اثر پیشرفتهای حاصله در کنترل کیفی و ن 

 نتیجه آنگردد، چرا که های اطالعات در سازمان موجب رعایت اصول مدیریت علمی در سطح باال میبطور کلی، کاربرد عملیاتی رایانه و فناوری

 ی امور است. آیانجام دقیق و کار ،افزایش تخصص، کار بر اساس شایستگی و صالحیت

 

 کاربرد اطالعاتی 
عات اطال انتشار و ،آوری، ذخیرهزمینه دیگر کاربرد فناوری اطالعات، کاربرد اطالعاتی است. فناوری اطالعات در ایفای نقش اطالعاتی، جمع

تبدیل داده  یکبزار مکانیله و ایی بعنوان یک وستهای عملیاتی در نقش کاربرد عملیاعبارت دیگر، اگر رایانه و سایر فناوریهنماید. برا تسهیل می

روند. شمار میای در جمع آوری، انتقال و انتشار عناصر و عوامل اطالعاتی بهکنند، در نقش  اطالعاتی بعنوان یک عنصر هستهبه ستاده عمل می

 (9914، و اشراق درپوریح).دکنکمک میبه شرح زیر و انتشار اطالعات بر اساس اهداف، مقررات و استانداردهای سازمان  نترلنقش اطالعاتی به ک

 کند. ی و همچنین بین سازمان کمک میعفناوری اطالعات به انتشار سریع اطالعات رسمی در درون سازمان بین واحدهای اصلی و فر 

 انجامد. ین واحدهای اصلی و فرعی سازمان میب فناوری اطالعات به هماهنگی بیشتر 

 گردد. های اطالعات مدیریت استاندارد میه سیستمکارگیری فناوری اطالعات موجب دستیابی بب 

 و ... . بخشدت و دقت میعگیری سرمین اطالعات الزم برای تصمیمأفناوری اطالعات به ت 

 

 ربردهاي استراتژیکاک
 :(9975دالور، باشند)کاربردهای استراتژیک فناوری اطالعات شامل موارد زیر می

 :گیرد. در  مورد استفاده قرار سازمانطور استراتژیک برای بهبود کیفیت عملکرد تواند بهات میفناوری اطالع بهبود کیفیت کسب و کار

ها و انتظارات مشتریان از های بهبود مستمر در برآوردن نیازمندیتواند از برنامهنگرش مدیریت کیفیت جامع، فناروی اطالعات می

 د. لحاظ کیفیت، خدمات بعد از فروش، هزینه و... حمایت کن

 :ها از طریق کاربرد اینترنت، بعنوان راهی سریع و کم هزینه برای ارتباط با آوردن هزینه نو پایی آییبهبود کار بهبود کارآیی و هزینه

 و شرکای تجاری خواهد بود. ،ان و عرضه کنندگانیمشتر

 مکاری تواند هنت، میامثل اینتر ،رون شرکتهای مبتنی بر اینترنت در داستفاده وسیع از فناوری خشی تجاری:ببهبود عملکرد و اثر

 . )همان منبع(در تجارت را بهبود بخشد
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  هااستفاده از فناوري اطالعات در سازمان يمزایا

  8فناوري اطالعات و توانمندسازي کارکنان
سئوالن سازمانها با یاری م به همین دلیلتردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است و 

دارند. توانمندسازی یکی از مفاهیمی است که در راستای بالندگی متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول می

مفهوم  تر شدنی روشنباشد. برامنابع انسانی مطرح گردیده، اما فصل مشترك کلیه آنها واگذاری اختیار و مسئولیت بیشتر به کارکنان می

 .توانمندسازی اشاره به تعاریفی چند سودمند خواهد بود

نترل ها و کگیری، انجام برخی فعالیتل اعطاء قدرت، مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران جهت تصمیممتوانمندسازی شا

ما ا اگر چه از کاربرد این مفهوم چند دهه می گذرد،کند ی را تداعی میتوانمندسازی برای افراد مختلف معانی متفاوت. باشندبیشتر بر مشاغل می

ه ده عجدید است نقشی است که فناوری اطالعات در امکان پذیر ساختن توانمندسازی منسجم و جامع ایفا می نماید. راندولف با مطال که آنچه

العات تسهیم اط آنهامهمترین  که ر توانمندسازی موفق را برشمرده استمؤسسه که توانمندسازی کارکنان را تجربه نموده بودند، چند عامل مهم د

 .است

ر این عالوه ب .مین اطالعات صحیح و به موقع، با کیفیت و هزینه مناسب باشدأشاید مهمترین حمایت فناوری اطالعات از توانمندسازی، ت

رضائیان، )وری کارکنان و کیفیت کارشان را نیز  افزایش دهدبهرهفناوری اطالعات قادر است ابزارهای جدیدی را فراهم آورد که خالقیت و 

9919). 

 

 اشکال استفاده از فناوري اطالعات در یک سازمان
 های ارتباطی را شاملشبکهمعموالً، در سازمانها، فناوری اطالعات و ارتباطات سه مقوله، سیستمهای اطالعاتی مدیریت، اتوماسیون اداری و 

 (9918رگر، ز)(9)شکل .شودمی

 
 :  اشکال مختلف فناوري اطالعات وارتباطات در یک سازمان1شکل

 

 وري بهره

و  ،در لغت به معنای قدرت تولید، باروری ، کهلح و معمول شده استطمص Productivityوری بعنوان معادل واژه انگلیسی کلمه بهره

شود و افرادیکه زمینی مولد و بارآور گفته می اصطالحاًکند. آن نشو و نمای میمولد بودن است. مثالً زمینی که استعداد زراعت دارد و بذر در 

                                                           
8. Empowerment 
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شوند. پس این واژه در قاموس زبان انگلیسی به داشتن خوانده می 1شوند، غیر مولدتوانایی کار دارند ولی فاقد شغل هستند و بیکار محسوب می

ور مشتق شده که کلمه وری از نظر ادبی حاصل مصدر است و از واژه بهرهمه بهرهشود. کلالق میطقدرت تولید و بارآور بودن کسی یا چیزی ا

زیدن بیات فارسی تفاوت وجود دارد و برگدوری در اه و کامیاب است. بنابراین بهرهدبر، سودبرنور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهرهبهره

و همکاران،  90)لوین.وری رسیدریف کاربردی بهرهعتوان از معنای لغوی به تیق نیست و نمیجایگزین دق Productivityوری بجای کلمه واژه بهره

8098) 

، انجام صحیح کار، کار دقیقتر و هامعانی متفاوتی دارد. مثل تولید، بازده بیشتر، کاهش هزینه تخصصیعامه و  هایوری در کاربردبهره

ین امر را گیرد. علت ابر میری را دعده بیشتر، نسبت ساده ستاده به داده و... که طیف وسیبیشتر، خودکار کردن عملیات برای دستیابی به باز

 وری تعریف پذیرفته شده ای که مورده با تعاریف کاربردی بهرهطوری جستجو کرد. لذا در راببه بهره نسبتتوان در نگرش های متفاوت افراد می

 .گیرددادی از این تعاریف مورد بررسی قرار میعر اینجا تهر حال د توافق همگان باشند، وجود ندارد. به

های بکار رفته وری عبارتست از رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولید با دادهبهره :(ILO) 99المللی کارتعریف سازمان بین .9

 تواند زمین، سرمایه، نیروی کار و عوامل دیگر باشند. ها میبرای تولید آن ستاده که داده

وری در درجه اول بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از هر یک عوامل تولید است.: بهره(EPA) 98وری اروپاتعریف آژانس بهره .8

 یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. 

اده از منابع، نیروی انسانی، تسهیالت و غیره به طریقه عملی، کاهش به حداکثر رساندن استف :(JPC) 99وری ژاپنتعریف مرکز بهره .9

ش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشهزینه

 سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد. 

وری یک فرهنگ است، یک نگرش عقالنی به کار و زندگی است که هدف آن بهره :(NIPO) وری ملی ایرانتعریف سازمان بهره .4

 (86، 9918)قربانزاده، ترکردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.هوشمندانه

ی که اشدهتنظیم ساختهسشنامه محققای است که افراد مورد پرسش در این مطالعه؛ از پروری کارکنان برابر با نمرهدر این مطالعه، بهره

نظیر  های مختلفیوری  کارکنان از دیدگاهکنند  که بهرهوری کارکنان بر اساس اهداف پژوهش تنظیم شده است، کسب میگیری بهرهبرای اندازه

پذیری، ، روحیه رقابتکارکنان یسازگار، کارکنان زشیانگ، کارکنان یسازمان تیحما، درك و شناخت کارکنان، خالقیت و نوآوری، کارکنان ییتوانا

 های کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد.رضایت از کار کارکنان، کاهش زمان انجام کار کارکنان و بهبود کیفیت فعالیت

منبع یا  زوری آن سیستم یعنی میزان استفاده ادهنده سطح بهرهنسبت بین ستاده و داده هر سیستم نشانتوان چنین گفت: بنابراین می

دن وری عبارتست از: به حداکثر رسانهدف از بهبود بهرهباشد. وری برابر با حاصل تقسیم ستاده بر داده میر: بهرهمنابع موجود است. به سخن دیگ

برای  شتغال، کوششهای انجام کار، گسترش بازارها، افزایش ات و غیره به طریق علمی و با کاهش هزینهالاستفاده از منابع نیروی انسانی، تسهی

. دکننده باشها و مصرفای که به نفع سازمانافزایش دستمزدهای حقیقی به جای دستمزدهای اسمی و جاری و بهبود معیارهای زندگی به گونه

 وری کل عواملبهره رشد ها و خدمات تعریف نمود.الوری را استفاده کارآمد از عوامل تولید برای تولید کاتوان بهرهمی البا توجه به تعاریف با

وری کل عوامل تولید، سبب کاهش شود. در واقع، رشد بهرهها در بازار میهای تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندهتولید، موجب کاهش هزینه

 (8090، 94)احمد.باشدوری، منبع اصلی و اساسی توسعه ملی و بقای صنایع میگردد. بهرهها میسطوح قیمت

  

 وري و بهره وري اطالعاترابطه فنا

قش وری، عالوه بر ایفای نشوند، بلکه به عنوان بخشی از چرخه بهبود فناوری و بهرهوری میهای فناوری نه تنها باعث بهبود بهرهپیشرفت

 ریع در روند متقابل بینگذاری جدید در فناوری و تستواند باعث سرمایهگذاری گردیده و این عامل نیز میخود،  منجر به افزایش سود سرمایه

(. فناوری شامل سخت افزار و نرم افزار است که باید موازنه بین این دو برقرار باشد، 8وری شود)شکل عوامل عنوان شده در چرخه فناوری در بهره

 وری شده است.یکی از پیشرفتهای فناوری خودکار کردن عملیات است که باعث افزایش بهره
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 وريو بهره: چرخه فناوري 2شکل 

 

 فرضيات پژوهش
 گیرند:با توجه به موارد مطرح شده در چارچوب نظری تحقیق، فرضیات زیر مورد بررسی قرار می

 رابطه دارد. کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری یوربهره بااطالعات  یفناور .9

 رابطه دارد. ید مطهریمدرسه عالی و دانشگاه شه وری کارکنانبا بهره اطالعات  مدیریت ستمیس .8

 .دارد رابطه مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری وری کارکنانبا بهره یادار ونیاتوماس ستمیس .9

 .دارد رابطه مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری وری کارکنانبا بهره  یارتباط یهاشبکه .4

 

 شناسی تحقيقروش
نقش سه مؤلفه است،  "کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری یوربهرهاطالعات در  ینقش فناور"با توجه به هدف پژوهش حاضر 

 تحقیق حاضر از منظر هدفدهد. ی را مورد بررسی قرار میارتباط یهاشبکهی و ادار ونیاتوماس ستمیس، مدیریت ستمیسفناوری اطالعات شامل: 

جامعه اماری متشکل از کارکنان و مدیران مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری پیمایشی است. کاربردی و از نظر طرح تحقیق، توصیفی ـ 

نفر برآورد گردید  998درصد ،  08/0درصد با دقت احتمالی  16/9. حجم نمونه در سطح اطمینان باشدنفر  می 987باشد که تعداد آنها حدود می

 .خاب شدندانت ایطبقه یاستفاده از معادله کوکران، به صورت تصادفکه با 

پرسش در قالب متغیر فناوری اطالعات)با سه بعد سیستم مدیریت اطالعات،  89ای متشکل از ها شامل پرسشنامهآوری دادهجمع ابزار

ی رباشد که پاسخ دهندگان در رابطه با میزان تأثیر هر مؤلفه فناووری  میهای ارتباطی(  و متغیر بهرهسیستم اتوماسیون اداری و سیستم شبکه

های درنظر گرفته شده برای هر سؤال عبارتند ای است و گزینهگزینه 8دهی طیف لیکرت وری پاسخ خواهند داد. مبنای پاسخاطالعات بر بهره

دهندگان خواسته شده در ابتدای پرسشنامه اطالعاتی نظیر سن، جنسیت، میزان از: خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد. همچنین از پاسخ

حصیالت، میزان سابقه کار و سمت خود را مشخص نمایند. با توجه به اینکه پرسشنامه مورد نظر در تحقیق براساس پیشینه پژوهش و همچنین ت

 خبراساس نظرات کارشناسان مربوطه طراحی شده؛ لذا از روایی محتوا برخوردار است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونبا

همچنین ضریب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد فناوری اطالعات مطابق جدول  درصد است که مؤید پایایی پرسشنامه است. 58/0ه شده که استفاد

 برآورد گردیده است. 7/0زیر بیش از 
 

 (: پایایی1جدول )
 

 آلفا ابعاد

 59/0 سیستم مدیریت اطالعات

 58/0 سیستم اتوماسیون اداری

 74/0 اطیهای ارتبسیستم شبکه
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های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آن، در بخش آمار توصیفی این پژوهش، مشخصه

 با دو گروه مستقل، آزمون فریدمن، و تحلیل واریانس چندراهه استفاده شد. tتک متغیره،  t آزمون

 

 هاي تحقيقیافته
درصد دیگر مرد  4/60و  کنندگان در پژوهش زندرصد از شرکت 8/98دهد نشان می ک پاسخ دهندگان ویژگیهای دموگرافی بررسی

 8/84 هستند.  مدیر 8/96و   درصد شرکت کنندگان در پژوهش کارمند 4/58 سال است. 40 الی 99 آنها بیندرصد  9/47سن  هستند که

نفر دارای مدرك کارشناسی  4/97درصد دارای لیسانس و  9/94ارای فوق دیپلم و درصد د 9/9کنندگان در این تحقیق دارای دیپلم، درصد شرکت

 باشند.سال می 80تا  99درصد شرکت کنندگان در پژوهش  8/87سابقه کار ارشد و باالتر هستند. 

ارتباطی و پایین ترین  هایمربوط به سیستم شبکه 54/9دهد که از نظر پاسخگویان، باالترین میانگین با نشان مینمودار ذیل نتایج  

 مربوط به سیستم اتوماسیون اداری بوده است. 86/9میانگین با 

 

 وري کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهيد مطهري( مقایسه ميانگين نمره نقش فناوري اطالعات در بهره1نمودار )
 

 هاي استنباطی تحقيقیافته
: توان گفتمی« وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری نقش دارد؟آیا فناوری اطالعات در بهره»ی که در پاسخ به سؤال اصل

وری مدیران و کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری به ( میانگین میزان نقش فناوری اطالعات در بهره8)های جدولبر اساس یافته

وری مدیران و جدول بزرگتر است؛ بنابراین میزان نقش فناوری اطالعات در بهره tمحاسبه شده از  tجایی که باشد. از آنمی 67/9و  58/9ترتیب 

 باشد.کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، بیشتر از سطح متوسط می
 

با ميانگين و دانشگاه شهيد مطهري  وري مدیران و کارکنان مدرسه عالینقش فناوري اطالعات در بهره(: مقایسه ميانگين ميزان 2جدول )

 3فرضی 
 

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین مؤلفه

 009/0 94 898/90 075/0 90/0 58/9 مدیران

 009/0 74 167/7 054/0 79/0 67/9 کارکنان

 009/0 10 555/1 070/0 67/0 70/9 فناوری اطالعات

 

میانگین

3.4

3.6

3.8

4

سیستم مدیریت اطالعات

سیستم اتوماسیون اداری

اطیسیستم شبکه های ارتب

3.69

3.56

3.84
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(. p<08/0باشد که از مقدار بحرانی جدول کوچکتراست)می 987/9به دست آمده برابر  tدهد مقدار نشان می زیرجدول  هاییافتههمچنین 

 وری تفاوت معناداری وجود ندارد.لذا بین نظرات مدیران و کارکنان در میزان نقش فناوری اطالعات در بهره
 

 مطهري شهيد دانشگاه و عالی مدرسه کارکنان و مدیران وريبهره در تاطالعا فناوري نقش مراتن ميانگين مقایسه :آزمون(3)جدول 
 

 تفاوت های دو گروه
t داریسطح معنی درجه آزادی 

 انحراف معیار میانگین

98/0 91/0 987/9 55 959/0 

 

 پيشينه تحقيق
اند. وری را مورد بررسی قرار دادهر بهرهدر زمینه موضوع مورد مطالعه، پژوهشهای اندکی بطور مشخص و ویژه، تأثیر فناوری اطالعات ب

معاونت  یانسان یروین یوراطالعات بر بهره یسنجش تأثیر فناوربا هدف ( در مطالعه خود 9918رجبی فرجاد و پورهاشمی خشکناب )برای مثال 

 متیق یپردازش اطالعات، ارزان شدن نسبتوان و سرعت  شیاطالعات و ارتباطات )فاوا(، باعث افزا یاز فناور یریگبهرهکه  بیان کردند راهور

و آسان به اطالعات شده  عیسر یو دسترس نهیبه یاطالعات یهابه وجود آمدن نظام زه،یمکان یهاستمیافزار، رواج استفاده از سافزار و نرمسخت

 اثر مثبت و معنادار است. یمنابع انسان یوراطالعات بر بهره یاثر فناور و است

در  یزمانسا یمدل تعال یبا تأکید بر اجرا یانسان یروین یوراطالعات و بهره یفناور تیریمد نیب رابطه یبررسبا هدف  در مطالعه دیگری

اطالعات و  یفناور تیریاثر مد نیمثبت ب یوجود رابطهبیان کردند ( 9914و اشراق ) درپوریح ،نینگ ینرم افزار یهاسامانه شرکت توسعه

 . کندییید مکارکنان را تأ یوربهره

وری سازمانی با رویکرد فرایندگرا در صنایع با عنوان تأثیر فنـاوری اطالعـات بـر بهره( 9918)که مقیمی و همکارانپژوهش دیگری در 

 ،اند؛ به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه فنـاوری اطالعـات از طریـق رهگیـری، ارتبـاط، بهبودپـذیری، خودکارسازیاستان فارس انجام داده

 .وری تأثیر بگذاردتواند بر بهرهپـذیری فراینـدها، نمیسازی و پـایشپذیری هماهنگپذیری، تحلیلانعطاف

وری نیروی انسانی شامل: شاخص بهره 5وری منابع انسانی بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر بهرهای با ( در مطالعه9910و همکاران) یمانیا

ها، کاهش زمان انجام کار، رضایت از کار و روحیه ها، بهبود کیفیت فعالیتپذیری، کاهش هزینه فعالیتیه رقابتخالقیت و نوآوری، روح نگیزش،ا

وری نیروی انسانی در هر هشت مؤلفه بر حسب میزان استفاده از . نتایج نشان داد که میزان بهرهدادندنیروی انسانی، مورد بررسی و مقایسه قرار 

 وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.عبارت دیگر بین استفاده از فناوری و بهره فناوری متفاوت است. به

به این نتیجه  هادر هتلی اطالعات در عملکرد کارمندان دفتر ینقش فناوربا بررسی ( 8097)و همکاران 98گونزالز-ملیاندر پژوهش 

ان ی در انجام امور اداری همچنگذار است اما کماکان، حضور منابع انسانتأثیرت شرک ریبه شدت در کار کارکنان دفتفناوری اطالعات رسیدند که 

 باشد. رنگ میپر

( در مطالعه خود عنوان کردند که نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و جنبه های گسترده زندگی 8098)96سینگ و موهانتی

ارتباطات را فرا گیرند تا به آوری اطالعات و فراگیران قابلیت استفاده از فن هها بیشتر تالش کنند کاجتماعی موجب شده است، تا سازمان

 آوری مورد نظر دست یابند. سود

 ییجوصرفهموجب اطالعات  یدر فناور یگذارهیسرما( در مطالعه خود این چنین عنوان کردند که 8099)و همکاران 97نجادیرانیهمچنین 

 اطالعات در ینشان داده شده است که استفاده از فناورتحقیقات آنها  .استها شدهدر سازمان زایش کاراییو اف هانهیدر منابع و کاهش هز یادیز

 نیوری  ابهره شیافزا نیداده و بنابرا شیرا افزا یو منابع اطالعات یاز منابع انسان نهیمشهد، استفاده به یسبز شهردار ییها و سازمان فضاپارك

 ت.را در پی داشته اس سازمان

 

 

 

 

                                                           
15. Melián-González 
16. Singh & Mohanty 
17. Nejadirani 
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 گيريبحث و نتيجه
وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق حاضر نشان داد که فناوری اطالعات بر بهره

عات در و میانگین میزان نقش فناوری اطال 58/9وری مدیران تأثیرگذار است. در این تحقیق میانگین میزان نقش فناوری اطالعات در بهره

وری مدیران بوده است. یعنی میانگین نمرات میزان نقش فناوری اطالعات در بهره 67/9وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری بهره

ود که بداری بین این دو میانگین مشاهده نشده است. همچنین نتایج حاکی از آن از کارکنان بیشتر بوده است، ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی

 داری از حد متوسط بیشتر بوده است. وری مدیران و کارکنان به طور معنیمیانگین نمرات میزان نقش فناوری اطالعات در بهره

وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه های حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق حاضر نشان داد که سیستم مدیریت اطالعات بر بهرهیافته

و میانگین میزان نقش سیستم مدیریت  10/9وری مدیران مثبت دارد. میانگین میزان نقش سیستم مدیریت اطالعات در بهره شهید مطهری تأثیر

بوده است. یعنی میانگین نمرات میزان نقش سیستم مدیریت اطالعات  64/9وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری اطالعات در بهره

داری بین این دو میانگین مشاهده نشده است. لذا سیستم ارکنان بیشتر بوده است، ولی از لحاظ آماری تفاوت معنیوری مدیران از کدر بهره

 وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تأثیر مثبت دارد. مدیریت اطالعات بر بهره

ی وری کارکنان مدرسه عالاداری از فناوری اطالعات بر بهرههای حاصل از بررسی فرضیه سوم نشان داد که مؤلفه سیستم اتوماسیون یافته

 کند.  وری کارکنان ایفا میو دانشگاه شهید مطهری تأثیر مثبت دارد، ولی در مقایسه با دو مؤلفه دیگر فناوری اطالعات نقش کمتری را در بهره

وری مدیران و کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید هتحقیق حاضر نشان داد که میانگین میزان نقش سیستم اتوماسیون اداری در بهر

جدول بزرگتر است. بنابراین میزان نقش سیستم اتوماسیون اداری در  tمحاسبه شده از  tباشد. از آنجایی که می 89/9و  77/9مطهری به ترتیب 

باشد می 088/9به دست آمده برابر  tباشد. مقدار یوری مدیران و کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، بیشتر از سطح متوسط مبهره

وری تفاوت ( بین نظرات مدیران و کارکنان در میزان نقش سیستم اتوماسیون اداری در بهرهp<08/0که از مقدار بحرانی جدول کوچکتراست.)

 داری وجود ندارد. معنی

وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تأثیر بر بهرههای ارتباطی براساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم، سیستم شبکه

اضر های  تحقیق حکند. یافتهوری کارکنان ایفا میمثبت دارد، وحتی در مقایسه با دو مؤلفه دیگر فناوری اطالعات بیشترین نقش را در بهره

های ارتباطی در و میانگین میزان نقش سیستم شبکه 50/9ن وری مدیراهای ارتباطی در بهرهنشان داد که میانگین میزان نقش سیستم شبکه

وری های ارتباطی در بهرهبوده است؛ یعنی میانگین نمرات نقش سیستم شبکه 58/9وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری بهره

گین مشاهده نشده است. همچنین نتایج حاکی از آن داری بین این دو میانمدیران از کارکنان کمتر بوده است ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی

 داری از حد متوسط بیشتر بوده است. وری مدیران و کارکنان به طور معنیهای ارتباطی در بهرهبود که میانگین نمرات نقش سیستم شبکه

رسه عالی و دانشگاه شهید مطهری در ابعاد وری کارکنان مدبندی فناوری اطالعات در بهرههای فوق و نتایج حاصل از رتبهبا توجه به یافته

گانه  وامل سهترین رتبه قرار دارد و بین عهای ارتباطی در باالترین رتبه و سیستم اتوماسیون اداری در پایینمختلف، نتایج نشان داد سیستم شبکه

مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تفاوت وری کارکنان های ارتباطی در بهرهنقش سیستم مدیریت اطالعات، اتوماسیون اداری و شبکه

 داری وجود داشته است.معنی

وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری بر حسب سمت در مدرسه عالی و از طرفی بین نمرات نقش فناوری اطالعات در بهره

وری کارکنان مدرسه عالی و دانشگاه اطالعات در بهره داری نیست. تفاوت نمرات نقش فناوریدانشگاه، سن، تحصیالت، سابقه کار تفاوت معنی

وری کارکنان و مدیران زن نسبت به کارکنان و دار بود و میانگین نمرات نقش فناوری اطالعات در بهرهشهید مطهری بر حسب جنسیت معنی

 داری بیشتر بوده است.مدیران مرد به طور معنی

 

 پيشنهادات کاربردي
عامل فناوری اطالعات شامل سیستمهای مدیریت اطالعات، اتوماسیون اداری و  9ق مبنی بر تأثیرگذار بودن های تحقیبراساس یافته

وری کارکنان توصیه و ارائه وری کارنان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، پیشنهادات زیر جهت افزایش بهرههای ارتباطی در بهرهشبکه

 گردد:می

 اطالعات در افزایش توانمندسازی کارکنان  ـ توجه بیشتر به نقش مدیریت 

 ـ اهمیت بیشتر به نقش مدیریت اطالعات بر افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان 

 ـ ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان با توجه بیشتر به نقش مدیریت اطالعات 

 وز ـ برگزاری کنفرانسها و نشستهای علمی و آشنایی مدیران و کارکنان با اطالعات به ر

http://www.joas.ir/


 17 -99، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 و رضایت بیشتر  از کار توسط کارکنان و ارتباطات سازمانی کاهش زمان انجام کار ایکارگیری تبادل سیستم اتوماسیون اداری برـ به 

 ـ گسترش اتوماسیون اداری در این مدرسه عالی و دانشگاه و همچنین برگزاری آموزشهای ضمن خدمت علمی برای کارکنان و مدیران 

های ید مجرب و تیم متخصص در این رشته برای گسترش فناوری اطالعات در سیستم اتوماسیون اداری و طراحی برنامهـ استفاده از اسات

 مورد نیاز کارکنان برای آشنایی هرچه بهتر و بیشتر با این سیستم 

 های اینترنتی شبکه کارگیری رایانه و بهـ افزایش توانایی کارکنان در 

  ای اینترنت داخل سازمان و بیرون سازمانهاستفاده از شبکهـ تقویت 

های جمعی، نصب تابلو و توزیع بروشور، برگزاری کالسهای آموزشی به جهت آشنایی افراد با نقش فناوری ـ اطالع رسانی از طریق رسانه

 وری کارکنان اطالعات در بهره

 وری آنهاافزایش کارایی و بهرههای ارتباطی برای ـ تشویق و آشنایی کارکنان با استفاده بیشتر از شبکه
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 مراجع نابع وم
( راهکارهای افزایش پذیرش فناوری اطالعات در سازمان. پژوهشهای 9918ابراهیمی بسایی، سمیه، ابراهیمی بسایی، سارا) [9]

 . 998ـ  980، صص 18جدید در مدیریت و حسابداری، سال دوم، شماره چهارم، تابستان 

 یوراطالعات بر بهره یآورتأثیر آموزش فن (9919یما)س ی،کفشگر یداداش ،میهس ی،خانقاه یونسی مسعود، ی،احمد [8]

اله مقآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، فصلنامه فن .(یواحد سار ی: دانشگاه آزاد اسالمیمورد یکارکنان )مطالعه
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