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 چکيده
 بسيار تأثير ارتباطات و اطالعات فناوريهاي كه، است آن بيانگر شده انجام مطالعات نتيجه

 شده آن تحول باعث جديد ابعاد از برخي در و گذاشته انساني منابع مديريت بر رشته عميقي

تحت  يصورت الکترونيک را بهتا آنها  کننديكاركنان تالش م يافزايش كاراي يسازمانها برا . است

عملکرد يک كارمند را در همان  يبا نظارت الکترونيک توانندينظارت خود داشته باشند. مديران م

مستمر  يآور جمع يبرا ينظارت الکترونيک يوتحليل كنند. از سيستمها و تجزيه يزمان ردياب

  .شوديعملکرد استفاده م يبه معيارها مربوطاطالعات 

معيارها و عوامل موثر برنظارت  ابتدا براي بيان تئوري و استخراج شاخص ها، ردر پژوهش حاض

الکترونيکي از شيوه ي كتابخانه اي و جمع آوري اطالعات و نظرات نخبگان و كارشناسان 

استفاده گرديد. بعد از تعيين شاخص ها با استفاده از پرسشنامه مقايسات زوجي به رتبه بندي 

، نظارت الکترونيکيبدست آمده ، بر اساس عوامل موثر در  جيتوجه به نتا باشاخص ها اقدام شد. 

پاسخ داده شده  يبا توجه به پرسشنامه ها نظارتدر امر  ليدخ يارهايرمعيو ز ارهايمع تياولو

( 352/0دقت وصحت با وزن)اريمشخص شد كه معسازمان تامين اجتماعي توسط كارشناسان 

توليد اطالعات ن امتياز را كسب كرده است و زير معيارهاي نسبت به معيارهاي ديگر باالتري

 ( و 08/0با وزن ) قابليت اطمينان و اتکاء(، 086/0با وزن ) توسط مناسب ترين مرجع آن

 ( باالترين وزن را بدست آوردند.077/0با وزن ) استاندارد شدن مراحل انجام كار

 AHPتکنيک تامين اجتماعي،  فناوري اطالعات و ارتباطات، سازمان :يديکل واژگان 
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 3 محمدنبی احمدوند ، 2 ، زهراعارفی کيا 1 پریوش صادقيان

 همدان استان پزشکي اسناد دفتر اجتماعي، تامين سازمان 1
 همدان استان پزشکي اسناد دفتر اجتماعي، تامين سازمان 2
 همدان استان پزشکي اسناد دفتر اجتماعي، تامين سازمان 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 پریوش صادقيان

 

نظارت الکترونيکی در  يشاخص ها يبند تیاولوشناسایی و 

 AHPبا استفاده از تکنيک تامين اجتماعی سازمان
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 مقدمه
مؤثر  توانديتي م. اين تغيير در صورشوديبا ورود فناوري اطالعات به سازمان، عملکردهاي مديريت منابع انساني دستخوش تغيير م

متعاقب آن مديريت  .را فراهم نماييم هاتيانجام دهد، شناخته و زمينه بروز اين فعال تواندياطالعات م را كه فناوري ييهاتيباشد كه ابتدا فعال

ايجاد كند، سبب  توانديالعات مكه فناوري اط ييهاتياز ظرف يريگبا بهره منابع انساني با شرايط جديد آشنايي الزم را پيدا نموده تا بتواند

 حداكثر افزايش موجب كه  ديريت استماسي ترين وظايف اسنظارت يکي از مهم  (2010پور، عبداهلل عملکرد منابع انساني سازمان شود.) ارتقاء

 وظايف ساير نظارت به توجه بدون شک،بي. شودمي جامعه آمال و سازمان اهداف به رسيدن براي اعضاء هايفعاليت و منابع ياثربخش و كارايي

هرچه نظارت  رونيها وجود ندارد. ازاخواهد بود و تضميني براي انجام دادن درست آن ناقص هدايت و ساماندهي ريزي،برنامه مانند مديريت،

حضوري و افزايش استفاده  كاهش نظارت و مراجعات باهدفنظارت الکترونيکي   .تر استيک دستگاه كارآمدتر باشد، مديريت آن دستگاه موفق

 (1389حسيني، فوالدي طرقي، .)ي مناسب و كارآمد استسازوكارهااز ارتباطات الکترونيکي به دنبال 

 انكاركن يهانهي، غيبت( را صادر كرده، هزييجا)جا به يانسان منابع يهاگزارش ود،خ يهاانهيصفحه را روي رب ،يديران عملياتمروزه ما

. كاركنان به آنچه كننديم يها را ارزيابو بر صالحيت كاركنان نظارت كرده و آن كننديم پردازش را آموزش يهادرخواست ،زننديم تخمين را

 را ديجد يهاو نيز شغل كننديم يزيرطرح را خود عهدارند، مسير توس دسترسي د،خود نياز باش خصيش يهاو مديريت پرونده تغيير يبرا

 .(1،2005)الماسي فرد و همکاران به نقل ازروهيلج كننديمدرخواست 

ي را در امور ري آن تحول گسترده ادر جهان امروز فناوري اطالعات امکان سودمندي و كارآمدي اطالعات را ممکن ساخته وبکارگي

ت مختلف از طريق اداري و سيستم هاي اطالعاتي باعث شده است، بطوري كه امکان انتقال الکترونيکي داده ها، مدارك ، اسناد و مکاتبا

ياد در پردازش ز سرعت ويژگي فناوري اطالعات، نيترمهم (1394كامپيوتر و خطوط ارتباطات مخابراتي فراهم شده است.)نادريان نسب،

 شدهتمامرونيکي اطالعات، كيفيت باال و قيمت مبادله الکت امکان بودن، روزبهي دسترسي به اطالعات، باالسرعت زياد، العادهفوق دقت ،هاداده

 (1385اعتمادي،.)پايين است

اطالعات و  و ميزان حجم تبادل وري رساني و تسريع روند انجام كارها و افزايش سرعت بهره فناوري اطالعات در راستاي خدمت

ان برداشتن محدوديتهاي ارتباطات، دنيا را متحول ساخته است. جستجوي سريع در بين انبوهي از اطالعات، سرعت باالي عمليات ارتباطي، از مي

از خدمات و نوآوريهاي  شماري هاي علمي در ميان ملل، تبادل فرهنگي و سهولت انجام كارهاي روزانه، جغرافيايي، اشتراك علم و دانش و يافته

 (1393.)پورنقدي،اين علم نوين است

 

 اهداف پژوهش: 1-1
 اجتماعي. نيتأمنظارت الکترونيکي در سازمان  يهاشاخصتعيين 

 اجتماعي. نيتأمنظارت الکترونيکي در سازمان  يهاشاخصتعيين اهميت 

 

 پژوهش: سؤاالت 1-1
 اجتماعي كدام است؟ نيتأمنظارت الکترونيکي در سازمان  يهاشاخص

 اجتماعي چيست؟ نيتأمنظارت الکترونيکي در سازمان  يهاشاخصاهميت 

 

 چارچوب نظري بحث 2-1

ه ساير مديران بدر دنياي كنوني ، كارشناسان و مديران ، بدون تسلط و آشنايي با دانش فنآوري اطالعات، راه سخت تري را نسبت 

ار رقبا قرار دهند. اي زيادي را هم ممکن است از دست بدهند و يا ناخودآگاه در اختيصتهت كه فرهمتراز خود در پيش رو دارند. بديهي اس

ير تجهيزات كامپيوتري جالب اينجاست كه در بسياري از ادارات و سازمان ها ، تصور اينکه يک روز كاري را بدون استفاده از كامپيوتر و سا

افزايش دقت و  در همه جا بکارگيري فنآوري هاي جديد اطالعاتي و ارتباطي به منظور خود سپري كنند غيرممکن به نظر مي رسد . ديگر

ت مطابق با نياز مشتري سرعت در تهيه وتوزيع اطالعات و كيفيت ارتباطات در سازمان با هدف نهايي تعالي سازمان و بهبود كيفيت ارائه خدما

 (1394نسب، و حتي وراي انتظار مشتري ضروري به نظر مي رسد.)نادريان

( 1380شيرازي،.)دارد كنندهنييتعي مختلف زندگي نقشي هاحوزهي كارشناسان نگرندهيآ در« ي نظارت بر آنهاوهيو شاطالعات »

و توسعه اين  رشد .اندكردهي براي تسهيل دسترسي به اخبار و اطالعات فراهم اتازهي نوين ارتباطي در پايان قرن بيستم، شرايط هايفناور

                                                           
1-Haylage 
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 ييندهاآفر تغيير سبب تطالعاا وريفنا كه ارديمو ي جامعه اطالعاتي را ميسر ساخته است.ريگشکلدر آغاز قرن بيست و يکم  هايرفناو

راه  يهايو همکار زيمجا مشاغل گردد،يم يندهاآفر يباالو سرعت نشد همکانيز سبب تطالعاا وريفنا ينکهاند از اعبارت گردديم نمازسا

 نشدا نهاهوشمندمؤثر و ، مديريت يعزتو د،يجاا سبب سازد،يم ممکنرا  ريفو ردخوزباداده و  يشافزرا ا تتعامال ازد،سيم ممکندور را 

 سهرابي،.)گذارديمسازمان به اشتراك مختلف  حسطورا در  تطالعاو ا دهديم منجاا خستگي ونبدو  سيعو سطحرا در  تمحاسبا گردد،يم

 (1395ي،جور ايك

 تواننديم زيتک كاركنان خود خواهد داشت. كاركنان سازمان ندر مورد تک يسازمان اطالعات جامع ک،يالکترون يانسانمنابع  تيريبا مد

تکامل ( 1390نژاد، عارف اني،فارسيج.)ندينما يآن را بروز رسان يو حت يبردارو در صورت لزوم از آن بهره افتهيبه سوابق و مدارك خود دست

 رانيكاركنان و مد اريدر اخت يترو به شکل مناسب شتريسبب شده است تا اطالعات، ب يمنابع انسان کيدمات الکترونارائه خ يهاستميس عيسر

 ،توليدآن در  يباال ظرفيتو  ناتو سبب به تطالعاا يآورفنبتوانند از اين اطالعات در راستاي منابع سازمان بهره گيرند.  هاو آن رديقرار گ

ده و نظارت بر عملکردها ي اكنون امکان مشاهاارانهي يهاستميس ست.ا رداربرخو بااليي حساسيتو  هميتاز ا تالعاطا سريع رنتشاو ا دازشپر

ر اختيار داشتن اطالعات ي است دهيبد .رسانديمسازمان  رانيو مدرا فراهم كرده و خطاها و مشکالت كاري را قبل از وقوع به اطالع كارمندان 

ي هايكاردوبارهابع و ضمن امکان افزايش خالقيت و فناوري مانع از اتالف من توانديماطالعات در زمان مناسب جامع و استفاده از فناوري 

 گردد. ثمريبي هايريگميتصمي و ناخواسته و باالتر از همه رضروريغ

 تواننديم رانيمد خود داشته باشند. الکترونيکي تحت نظارت صورتبهرا  هاآنتا  كننديمبراي افزايش كارايي كاركنان تالش  هاسازمان

ي آورجمعي نظارت الکترونيکي براي هاستميسكنند. از  ليوتحلهيتجزبا نظارت الکترونيکي عملکرد يک كارمند را در همان زمان رديابي و 

 (.2014، 2)بي هو شوديممستمر اطالعات مربوط به معيارهاي عملکرد استفاده 

 

 
 

 دیریت منابع انسانی به فناوري اطالعاتنياز م لیدال 2-1نمودار

 

 اند از:عبارتمديريت منابع انساني الکترونيک  ستميس يايمزا

 از تمام كاركنان؛ ياطالعات جامع و كاربرد 

  ها دارد؛كه سازمان از آن يكاركنان از نوع اطالعات افتنياطالع 

 فرد در سازمان. گاهيمشخص بودن جا 

 مربوط به روابط؛ يهاو گزارش يشغل يسازمان، كاركردها ياختار سازمانس استفاده به هنگام و بروز از 

 تک كاركنان؛تک يبرا ينيو نمودار جانش يشغل شرفتيپ ريمس يطراح 

 (1390نژاد، عارف فارسيجاني،) يريگميتصم نديدر فرا ريكمک به مد 

                                                           
2- Bhave 

دالیل نیازمدیریت
منابع انسانی به 
فناوری اطالعات

توانایی فناوری 
اطالعات در 

سرعت بخشیدن  
به فعالیت ها

توانایی فناوری 
اطالعات در اداره 
مباحث پیچیده 
یمدیریت منابع انسان

توانایی فناوری 
اطالعات در 

ارزیابی و اطالع 
رسانی
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 تعریف نظارت 2-2
رابينز ارائه كرده است. ازنظر ايشان،  ونيگرفته اسـت تعريفي است كه استمکي از تعاريف نسبتاً جامعي كـه از كنتـرل و نظـارت انجاي

، انجام اندشدهيزيرگونه كه برنامهها همانآن كهنيمنظور حصول اطمينان از ا، بههاتيكنترل عبـارت اسـت از فرايند تحت نظر قرار دادن فعال

در اين تعريف، نظارت و كنترل، فرايندي است بـراي  .شده در طي اين فرايند استهو نيز اصـالح انحرافـات فراوان و مهم مشاهد رنديپذيم

 .باشنديم شدهيزيرو مطـابق بـا اقدامات برنامه شدهينيبشيجاري سازمان، در جهت اهداف پ يهاتياقدامات و فعال كهنيكـسب اطمينـان از ا

را با عملکردها  هاينيبشيها را با موجودها و پهـا، مطلوب كه بايدها را با هـستگفت كه كنترل و نظارت فرايندي است  توانيبنابراين م

 .دهديو تـصوير روشني از اختالف يا تشابه بين اين دو گـروه از عوامـل را در اختيـار مـسئوالن و مديران سازمان قرار م كنديمقايسه م

. نتايج 3. نتايج حاصله از نظارت پيگيري شود؛ 2نظارت با سرعت توأم باشد؛  .1فايول چهار شرط را الزم دارد:  ازنظريک نظارت مؤثر 

. نظارت، دربرگيرنده تدابير و مقرراتي باشد كه از تکرار انحرافات جلوگيري كند )زادگان و 4حاصله از نظارت، ضمانت اجرايي داشته باشد؛ 

)فيضي،  شوديمد، منابع مالي، عمليات، اطالعات و عملکرد كل سازمان اعمال ، غالباً بر افراهانظارت گونهنيا(. 81، ص 1388رضايي زاده، 

 .(379-374، ص 1387

 

 مشخصات کنترل و نظارت اثربخش2-3
اصوال سيستم هاي كنترل بايد با توجه به شرايط و مقتضيات سازمان طراحي شوند و در هر مورد ويژگي هاي مربوط به آن را دارا 

 موثر مي توانيم به يک سلسله خصوصيات عمومي اشاره كنيم كه تقريباً در تمامي موارد قابل اجرا هستند:باشند،اما براي كنترل 

 كنترل ها بايد متناسب با برنامه و فعاليت ها تنظيم شوند.-1

 كنترل ها بايد در نقاط حساس و كليدي انجام شوند.-2

 در اعمال كنترل نبايد افراط و تفريط شود.-3

 د استفاده دركنترل بايد دقيق،صحيح،و به روز باشند.اطالعات مور-4

سيستم كنترل بايد به گونه اي طراحي شود كه اطالعات و نتايج كنترل را سريع و به موقع در اختيار مسئوالن قرار دهد تا انجام -5

 اقدامات اصالحي قبل از فوت وقت امکان پذير باشد.

 مليات برنامه را مورد ارزيابي و بررسي قرار دهد.كنترل بايد جامعيت داشته باشد و تمامي ع -6

 كنترل بايد عينيت داشته باشد و صرفاً براساس ذهنيات و نظرات شخصي نباشد.-7

 كنترل بايد اقتصادي باشد ،به طوري كه هزينه هاي آن بر نتايجش فزوني نگيرد. -8

 ات موجود توجه شود.كنترل بايد واقعبينانه باشد. در كنترل بايد به واقعيات و امکان-9

 سيستم كنترل بايد انعطاف الزم را داشته باشد و بايد به گونه اي طراحي شود كه بتواند خود را با تغييرات محيط هماهنگ سازد.-10

 كنترل بايد وسيله اصالح باشد ،نه تنبيه و مجازات.هدف سيستم كنترل ،اصالح عمليات و جلوگيري از انحرافات است.-11

 نترل بايد با روحيات كاركنان و فرهنگ و جو سازمان متناسب و هماهنگ باشد.سيستم ك-12

 سيستم كنترل بايد بر كميات و كيفيات به طور مناسب تاكيد داشته باشد.-13

 كنترل نبايد بر نقاط ضعف تاكيد ورزد.-14

 ند.سيستم كنترل بايد دقيقاً معين سازد كه نتايج كنترل در اختيار چه كساني قرارگير-15

كساني كه به اين امر گمارده مي شوند بايد واجد صالحيت اخالقي و تخصصي و مورد قبول اكثر كساني باشند كه آنها را كنترل -16

 (1394مي كنند.)الواني ،

 

 تعاریف نظارت الکترونيکی 4-2

 تعريف اول: 

عملکرد كاركنان است. براي مثال، يک كارفرما ممکن است الکترونيکي براي بازبيني و ارزيابي  يهاشامل استفاده كارفرما از دستگاه    

 شده كاركنان و مشتريان براي ارزيابي عملکرد كاركنان استفاده كند.فرستاده يهاليمياز يک كامپيوتر براي بازيابي و بازبيني ا
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 تعريف دوم: 

طور كاركنان به كهياي مشاهده اقدامات كاركنان درحالالکترونيکي بر يهانظارت الکترونيکي در صورت استفاده كارفرما از دستگاه    

كنند. براي مثال، يک كارفرما ممکن مي يريگها را اندازهدهند و يا براي دليل ديگري عملکرد كاري آنمستقيم وظايف كاري را انجام نمي

 .يسمربوط به شکايت در مورد آزار و اذيت جن عنوان بخشي از تحقيقاتكند به صورت الکترونيکي بازبينيهاي كارمند را بهاست ايميل

 

  سومتعريف: 

الکترونيکي پس از حذف، پنهان و يا  يهانظارت الکترونيکي شامل استفاده كارفرما براي بررسي كامپيوتري، بازيابي و بازسازي داده    

هاي مربوط به تخصصي براي بازيابي ايميل يافزارهاها است. براي مثال، يک كارفرما ممکن است استفاده كند از نرمتالش براي تخريب داده

 .شده توسط كارمند )دزد ادعايي( به كسي كه در خارج از شركت استهاي ارسالمنظور بازيابي و بازسازي ايميلاتهام سرقت اسرار تجاري به

 

 ي نظارت الکترونيکیهاشاخص 2-5
 عبارتنداز:ي زير است كه به ترتيب هاشاخصنظارت الکترونيکي شامل 

 بودن ياقتصاد 

نظارت و كنترل  يهانهي، ميزان هزهايريگيمراجعات و پ يهانهيمکاتبات سازماني، ميزان هز يهانهيميزان هز يريگطريق اندازه از    

مليات سيستم و نگهداري و پشتيباني ع يهانهيفعاليت غير مولد )بايگاني و نگهداري سوابق(، هز يهانهيبر عملکرد كاركنان، ميزان هز

 .و مذاكرات رودررو دهايانجام مالقات، بازد يهانهيهز
 

 تيامن 

، حفظ اطالعات از سوءاستفاده، مصونيت رمسئوليميزان مصونيت اطالعات از دسترس افراد غير مرتبط يا غ يريگاز طريق اندازه    

، حفظ اطالعات از يافزارمصونيت اطالعات در برابر اشکاالت نرم ناشي از ويروس، يهابياطالعات از تغييرات ناخواسته، حفظ اطالعات از آس

 .يافزارناشي از مسائل سخت يهايخراب
 

 و صحت دقت 

ميزان شفافيت و وضوح انجام عمليات كاري سازمان، استاندارد شدن مراحل انجام كار، دربرگيرنده  يريگطريق اندازه از اطالعات    

 .مرجع آن، قابليت رسيدگي، پي گيري و رديابي نيترقابليت اطمينان و اتکا، توليد اطالعات توسط مناسب، يريگميجزئيات الزم براي تصم
 

 اطالعات و ارتباطات سرعت 

زمان دسترسي به اطالعات كاري، دوره زماني پردازش اطالعات، به هنگام بودن اطالعات، زمان ميزان مدت يريگطريق اندازه از    

 (1380مقدسي،مليات كاري، زمان صرف شده براي انجام امور اداري.)رديابي و پي گيري ع

 

 مزایا و معایب نظارت الکترونيکی 2-6
از موارد استفاده ديگر آن مربوط، به لزوم سرعت، دقت، صحت،  نظرصرفشرط كاربرد و استفاده از سامانه نظارت الکترونيکي،  نيترمهم

به گسترش مجاري ارتباطات با سرعت  اجيامر احتخاطر توسعه دامنه عمليات سازمان است كه اين اقتصادي و جامع بودن در كار آن است. به 

 .مجاري ارتباطي كوتاه و ارتباطات الزم به سهولت در اختيار مديران قرار گيرد گردد كهي موجبمبيشتر است و سامانه نظارت الکترونيکي 
 

 مزایاي نظارت الکترونيکی:2-6-1

 .شوديممزاياي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم  دودستهكاربرد سيستم نظارت الکترونيکي به  ي مزايايطوركلبه

 از: اندعبارتبر جريان نظارت داشته كه  مدتكوتاهمستقيم و  ريتأثمزايا  نيا مزاياي مستقيم:-1

o  ي در عرصه نظارت الکترونيکي.اانهيراي فناوري هاتيقابلاستفاده از 

o ت و جامعيت در نظارت.افزايش سرعت، دقت، صح 

o .دستيابي به وضعيت مطلوب در خصوص تعامالت و ارتباطات 

o .نگهداري و در دسترس بودن اطالعات جامع و كامل ناظران و امکان دسترسي سريع به اين اطالعات 
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o ي از تغيير و تحوالت.ريرپذيتأثي اعمال نظارت مقتدر شده در كنار هاوهيشي ريكارگبه 

o  هاگزارشمستندات ضميمه كاهش حجم مدارك و. 

o  امنيت اطالعات(.اطالعات )ايجاد بستري مطمئن و امن جهت تبادل اطالعات با كمترين خطا و جلوگيري از افشاي 

o .كاهش امکان تغيير در اطالعات مورد تبادل 

o  و استنتاج از نحوه عملکرد كاركنان. ليوتحلهيتجزتسهيل در 

o  اعمال نظارت و كنترل عملکردها. در هادستورالعملروزآمد شدن قوانين و 

o  و ايجاد وحدت رويه و روشمند شدن نظارت. هاقهيسلجلوگيري از اعمال 

o  هوشمند. صورتبهارائه مشاوره الزم 

o  مندنظامبسط و توسعه گستره نظارت جامع و سيستمي. 

 ، سبب افزايش رضايت شوند.موقعبهخدمات  مزايا كمي هستند و ممکن است به دليل ارائه بهتر اطالعات و نيا :ميرمستقيغمزاياي -2

 

 معایب سيستم نظارت الکترونيکی:2-6-2

تغييرات در محيط انساني، ناديده گرفته شدن  جاديا از: اندعبارتكه  برداردكاربرد سيستم سامانه نظارت الکترونيکي معايبي را نيز در 

، پيچيده شدن و سختي كار با سيستم ها، بروز اخالق توجيه هاتيفعالدرآمدن  مکانيزه صورتبهبرخي از رابط اجتماعي و انساني در كارها و 

ي مکانيزه توسط مديران هاستميسبه سيستم، مشکالت جسمي كاركنان در كار با رايانه، نپذيرفتن  هاآناشتباهات صورت گرفته و نسبت دادن 

 (1393فخر فاطمي، .)تخريب ازنظردسترسي و هم  ازنظريا كاركنان، كم شدن امنيت اطالعات هم 

 

 پيشينه تحقيق 2-7

 تحقيقات انجام شده در داخل کشور: 2-7-1

(بررسي رابطه بين استقرار سيستم سامانه نظارت الکترونيکي )سنا(و بهبود نظارت و حسابرسي 1393سيد ابراهيم فخر فاطمي)

فرعي با شاخص هاي سرعت،صحت، دقت،جامعيت و اقتصادي  اين موضوع را در قالب پنج فرضيهدستگاههاي اجرايي استان خراسان شمالي 

بودن بيان كرد.نتايج بدست آمده نشان ميدهد بين استقرار سيستم سامانه نظارت الکترونيکي)سنا( و بهبود نظارت و حسابرسي رابطه وجود 

 دارد.

اطالعات  يفناور يتأثير بکارگيرحت عنوان ( در مقاله خود ت1392محمد رضا تقوا،سيد مجتبي حسيني بامکان،حميد رضا فالح الجيمي)

، براي سنجش ميزان اثر بخشي سيستم هاي اطالعاتي شاخص هاي اقتصادي بودن،امنيت،دقت و سرعت  بر عملکرد سازماني و مزيت رقابتي

 دارند. به غير از ايمن بودن بر عملکرد سازماني و مزيت رقابتي تاثيرITو صحت در نظر گرفتند و نشان دادن كه عوامل 

بررسي نظارت الکترونيکي و نقش آن در دستيابي به هدف هاي سازمان بازرسي (در مقاله خود با عنوان 1390علي ربيعي،امير نوروزيان)

. ميزان نظارت الکترونيکي، به عنوان متغير مستقل گرفتنددر نظر  متغير مستقل، متغير وابسته و متغير ميانجي سه نوع متغير ، كل كشور

جمعيت شناختي نظير سن،  يهاً، مؤلفه تاًيبوده و سرعت نظارت، دقت نظارت و كاهش فساد به عنوان سه متغير وابسته لحاظ شده است. نها

حاصل اين بود كه از ديدگاه  يهاليتيجه تحل. نشونديتحصيالت، تجربه كاري و جنسيت، به عنوان متغيرهاي ميانجي اين تحقيق محسوب م

عملکرد نظارت بر پيشگيري از  ريكارشناسان پاسخ دهنده در حال حاضر، ميزان دسترسي به اطالعات مورد نياز نظارت، دقت و سرعت و تأث

ت، افزايش دقت نظارت و كاهش نظارت الکترونيکي بر هر سه موضوع افزايش سرعت نظار ريفساد، مطلوب نبوده و از نظر پاسخ دهندگان تأث

شده است. ضمناً بين سه متغير فوق همبستگي مثبت و هم جهت وجود دارد. به اين معنا كه افزايش سرعت و  دييفساد، به طور قاطع تأ

                      افزايش دقت حاصل از نظارت الکترونيکي، بر يکديگر و هم چنين بر كاهش فساد، اثر مثبت دارند.

 نظارت اجراى يهاتيمحدود و موانع پژوهش خود تحت عنوان بررسى ( در1389طرقى ) فوالدى مهدى و حسينى ميرزاحسن ردكت

 كاركنان و و مديران هستند الکترونيک نظارت اجراى يهاتيمحدود نيترمهم آموزشى، و قانونى يهاتيمحدودالکترونيکى اظهار داشتند كه: 

 نظارتى ابزار اين يريكارگبه قوت نقاط ازجمله درواقعكه  باشنديم برخوردار مذكور سيستم يريكارگبه از مالز شناخت و فرهنگي آگاهي از

 .است

در « نظارت الکترونيکي»ي وضعيت نيبشيپي پنهان در هامؤلفهپژوهش خود با عنوان شناخت  ( در1388دكتر اميد علي مسعودي )

 كه: كنديمسال آينده اطالعاتي ايران بيان  20
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ي توافق دارند و نيبشيپسال آينده نظارت الکترونيکي در ايران بر روي شش  20كارشناسان و مجريان جامعه اطالعاتي درباره وضعيت 

 معتقدند:

 شيازپشيبو حفظ حريم خصوصي  هاياز آزادبراي جلوگيري از سوءاستفاده نظارت الکترونيکي بر جوامع به قوانين الزم براي حمايت  (1

 ازمنديم.ني

 خواهد كرد. ترقيدقو  ترعيسرنظارت را براي ناظران  كار سال آينده در ايران، 20الکترونيکي  ( نظارت2

نظارت را بر  چه كسي يا كساني وظيفه است كه نيا مهم ي فراوان دارد،و منف ي مثبتهاجنبهنظارت الکترونيکي در جامعه  (3

 د.و مالک وسايل اين نظارت هستن دارندعهده

فتارهاي مردم را نظارت بسياري از رفتارها و گ تواننديموسايل ارتباطي الکترونيکي  صاحبان ي نوين ارتباطي،هايفناورپيشرفت  ( با4

 كنند.

 صورت خواهد گرفت. تريو تخصصسال آينده نظارت الکترونيکي در ايران در سطح باالتر  20در  (5

يشرفت و توسعه بيشتر پ باعث رفتارها و عملکرد دولت، بر ي،ردولتيغي و نهادهاترونيکي مردم الک نظارت در ايران بيست سال آينده، (6

 .شوديمجامعه 

 

 جام شده در خارج کشور:تحقيقات ان 2-7-2
لکترونيکي عملکرد ي رواني نظارت اامدهايپ ،و چگونه( در پژوهش خود تحت عنوان نظارت برچه 2015) يسانتوزدبورا جاسک وآليسا ام.

ي هاواكنشد، اما سبب ي كاركنان را بهبود بخشهادادهي و كيفيت وربهرهنظارت الکترونيکي عملکرد اگرچه ممکن است  كه كننديمبيان 

ي ورودي، چت و ضبط هادادهكه نظارت نزديک بر عملکرد )از طريق دوربين،  دهديمنشان  پژوهشاين  جينتا .شوديممنفي از سوي كاركنان 

دي و كنترل درك سودمن سرخودي شغلي مانند رضايت شغلي و تعهد عاطفي داشته، همچنين هانگرشي در توجهقابلمنفي  تلفن( اثرات

قرار  الشعاعتحت كاركناني منفي هاواكنشكه مزاياي نظارت الکترونيکي توسط  دهديمنشان  هاافتهي نيا .گذارديممنفي  ريتأث هاآنشده 

 .رديگيم

ي نوآور شو چالالکترونيکي: روند تصويب  نظارت پژوهش خود تحت عنوان، ( در2013)3نوپولوس وكاترينا ساريآناستازيوس پي پا

مزاياي نظارت  انيب ي مربيان،توانمندساز افزار جهتنرماستفاده از اينترنت و  آموزش ،افزارو نرم افزارسختي در گذارهيسرمابه  كننديماشاره 

 يک ويژگي اضافي براي مربيان. عنوانبهي سنتي و همچنين نوآوري هاوشرالکترونيکي در مقايسه با 

آن  ريمحل كار و تأث ادراك كاركنان نسبت به نظارت الکترونيکي در( در مقاله خود تحت عنوان 2012)4چاندانا گاما و ويراژ سامارانيک

ريم خصوصي در محل كار، نظارت الکترونيکي استرس و عدم حفظ ح عالوه بر كه: كننديمبيان  افزار در سريالنکانرم يابر رضايت شغلي حرفه

زمان طور همتواند بهتواند به رفتارهاي منفي كارمند مانند عالقه كمتر به كار، غيبت، عدم اعتماد و فشار كار كمک كند. اين رفتارها ميمي

 تر كاركنان در محل كار منجروري پايينممکن است به بهره شته باشد. اين مشکالتتوجهي در زندگي كاري كاركنان و شركت داتأثير قابل

 شود.

ها هاي پاكستان به دنبال اين بودند كه بانکدر بانک HRM-Eوتحليل عملکرد ( در پژوهشي با عنوان تجزيه2010) 5فر و همکارانظ

برند و در پايان به اين نتيجه رسيدند كه استفاده ره ميچگونه از فناوري اطالعات درزمينه هاي منابع انساني و بهبود فعاليت منابع انساني به

 شود.از فناوري اطالعات باعث بهبود خدمات و كارايي و اثربخشي منابع انساني مي

هاي مختلف فرهنگي: ( در مقاله خود تحت عنوان پذيرش نظارت الکترونيکي و پيامدهاي آن در زمينه2005)6داريا پانينا و جان آر آيلو

هاي چندمليتي استانداردهاي كيفيت توليد در شركت ملکرد يک ابزار مؤثر در تضمينعكنند كه نظارت الکترونيکي بر ومي، بيان ميمدل مفه

 متأثر EPM7شود. همچنين تناسب و اثربخشي اي استفاده ميطور گستردهبراي كنترل عمليات از راه دور است كه در كشورهاي صنعتي به

 فرهنگي است.ي مختلف هانهيزماز 

كه:  كنديمي بيان سازمانيک نتيجه از فرهنگ، واكنش كاركنان به نظارت بر عملکرد الکترونيکيمقاله  ( در2001) 3جي.استوني الدر

 هو سازندكافي قوي  اندازهبهي سازمانفرهنگزماني كه  جهيدرنتي متفاوت است. سازمانفرهنگواكنش كاركنان به نظارت الکترونيکي بسته به 

                                                           
3-Anastasois P.Panopoulos&Katerina Sarri 
4 -Viraj Samaranayake&chandana Gama 
5 -Zafar et al 

6-Daria Paninaa&John R. Aiello 
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كه  دهديمتحقيقات نشان  نيهمچن .شوديمي ترجيحاً از نظارت الکترونيکي خودداري خودكنترلچنين مواردي به دليل وجود  در است،

 .شوديمنظارت الکترونيکي سبب استرس و مشکالت سالمتي در كاركنان 

 

 ابزارها و شيوه گردآوري اطالعات -3
به جمع آوري  راج شاخص هاي هر يک از متغيرها با استفاده از شيوه ي كتابخانه ايبراي بيان تئوري و پيشينه ي تحقيق و استخ

عد از تعيين شاخص اطالعات نظري مبادرت شد و با نمونه گيري هدفمند و در دسترس از نظرات نخبگان و كارشناسان نيز استفاده گرديد. ب

اسان معاونت درمان جامعه آماري پژوهش را مديران و كارشن اقدام شد. ها با استفاده از پرسشنامه مقايسات زوجي به رتبه بندي شاخص ها

 نکهيتوجه به اااين پژوهش بدر سازمان تامين اجتماعي تشکيل مي دهند كه حداقل داراي تحصيالت كارشناسي و ده سال سابقه كار باشند.

نفر با  14د نمونه هاتعدا .شوديدر دسترس بهره گرفته مو د هدفمن يريمطالعه از نمونه گ نيدارد در ا تياز نظرات خبرگان ارجح يمند بهره

 توجه به شرايط تعيين شده انتخاب شدند.

 

 فرآیند تحليل سلسله مراتبی: 3-1
 4ساعتيبار توسط توماس. ال.  نيچندمنظوره است كه اول يريگميفنون تصم نيتراز معروف يکي (AHPفرايند تحليل سلسله مراتبي )

روبرو است  يريگميتصم اريو مع بيرق نهيبا چند گز يريگميعمل تصم كهيروش در هنگام نيا گرديد. ابداع 1970در دهه عراقي االصل 

است. ه نهفت يزوج ساتيبر مقا يريگميروش تصم نيباشند. اساس ا يفيو ك يكم تواننديشده ممطرح يارهاياستفاده گردد. مع توانديم

 بيرق يهانهيو گز سهيعوامل مورد مقا م،يمراتب تصم. درخت سلسلهكنديآغاز م ميمراتب تصمدرخت سلسلهبا فراهم آوردن  رندهيگميتصم

 ياز فاكتورها را در راستا کيوزن هر مقايسات  ني. ارديگيانجام م يزوج ساتيمقا يکسري. سپس دهديرا نشان م ميدر تصم يابيمورد ارز

كه  سازديمرا با همديگر تلفيق  5ي حاصل از مقايسات زوجيهاسيماتري اگونهبه AHPنطق م تيدرنها .سازديمشخص م بيرق يهانهيگز

 تصميم بهينه حاصل آيد.

 :وجود دارد ريبه شرح ز يچهار مرحله اساس ،يريگميحل مسئله تصم يبرا AHP ي روشريكارگبهدر 

و كالن  يمراتب، هدف كلكه در رأس سلسله بيترتنياموردنظر. به يبندمراتب و طبقهمراتب: بنا كردن سلسلهساختن سلسله  -1

 نيرگرفته و باالخره در آخردارند قرا ريهدف تأث تيفياز انحاء در ك يكه به نحو ييارهاي، صفات و معترنييو در مراتب پا يريگميموضوع تصم

 .رنديگيقرار م يريگميتصم يهاو انتخاب هانهيسطح، گز

 نيتأم ايبه تحقق هدف  ييگومراتب در جوابعوامل مندرج در هر سطح از سلسله يزوج ساتيل مقا: مرحله دوم شاميزوج ساتيمقا  -2

خاصيت دو  سيماتر ني. اشوديدرج م يزوج ساتيمقا سيبه نام ماتر يسيدر ماتر ساتيمقا نيعوامل سطح باالتر است. ا ايهدف  اجاتياحت

 دارند. يريپذمعکوس تيخاص گريکديعوامل نسبت به  حينکه ترجاست و دوم آ 1 عدد سيماتر نياول آنکه قطر ا عمده دارد

 هر سطحسبي عوامل ناستفاده از ماتريس مقايسات زوجي، وزن  با ،AHPمدل  ندي: در مرحله سوم از فراينسب يهامحاسبات وزن  -3

 .شوديمحاسبه م

 يريگميتصم يهانهيهركدام از گز ينسب تياهم نييشامل تع AHPفرآيند مدل  آخر ؟مرحله ادغام نسبي و محاسبه وزن نهايي:  -4

 (.1986است )زاهدي،  موردنظر مسئلهدر رابطه با معيارها و هدف كلي 
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 نمودار درختی متغيرهاي تحقيق  3-1نمودار

 

 شناسایی عوامل موثر بر نظارت الکترونيکی 4-1

مهمترين قسمت از اين تحقيق مربوط به تعيين شاخص هايي است كه بوسيله آنها عوامل موثر بر نظارت الکترونيکي در سازمان تامين 

 اجتماعي شناسايي مي شوند. با توجه به اهميت اين شاخص ها از روش مطالعات كتابخانه اي براي تعيين و شناسايي آنها استفاده گرديد و بر

ري كه بر روي شاخصها توسط كارشناسان انجام شد شاخص هاي ارزيابي در هر بخش به چهار گروه اصلي تقسيم بندي شدند. اساس اتفاق نظ

 جدول زيركليه شاخصهاي جمع آوري شده در تحقيق را نشان مي دهد.
 

 عوامل موثر بر نظارت الکترونيک4-1جدول
 

 به اقتصادي بودن مرتبطشاخص هاي 

تر و كاهش منابع مصرفي و كاهش مدت زمان اجراي عمليات را  وري و كارايي، حيطه كنترل گسترده زايش بهرهفناوري اطالعات براي اف

ارايه ميکند. همچنين فناوري اطالعات به سازمانها اجازه ميدهد تا دانش متخصصان را تحت كنترل درآورده و نياز به صرف انرژي و زمان 

، 1393ا ،بهزاد پورنقدي،)نقش فناور اطالعات در نظارت عملکرد و بازرسي الکترونيکي ناج .دهدهاي جاري را در سازمان كاهش مي و هزينه

ميزان هزينه  ،ميزان هزينه هاي مکاتبات سازماني( براي اين شاخص پنج زير شاخص استخراج گرديده كه شامل:  1388، به نقل از قمري

ميزان هزينه هاي فعاليت غير مولد )بايگاني و نگهداري  ،ترل بر عملکرد كاركنانميزان هزينه هاي نظارت و كن ،هاي مراجعات و پيگيري ها

 مي باشد.هزينه هاي انجام مالقات ها، بازديد ها و مذاكرات رو در رو ،هزينه هاي نگهداري و پشتيباني عمليات سيستم ،سوابق(

 ميزان هزينه هاي مکاتبات سازماني 1

كه بر كاغذ بنا شده بود به  ياخته و باعث شده بسترروش انجام كارهارادگرگون س يفناور

 ياطالعات م يکيشود كه در اصطالح آن را تبادل الکترون ليتبد يکيالکترون يبستر ها

 (1383،ييآقا ،حسني،الهينامند.)اعتماد

2 
ميزان هزينه هاي مراجعات و پيگيري 

 ها

ايش استفاده از ارتباطات نظارت الکترونيکى با هدف كاهش نظارت و مراجعات حضورى و افز

 (1394ا،يالکترونيکى به دنبال سازوكارهاى مناسب و كارآمد است.)كرم ن

3 
ميزان هزينه هاي نظارت و كنترل بر 

 عملکرد كاركنان

عملکرد به صورت آنالين  يالکترونيک اجازه ميدهد كه كل فرايند ارزياب يمديريت منابع انسان

بدان معنا است كه كاركنان و مديران قادر  ني.ارديصورت گ يو از طريق شبکه هاي داخل

ارائه  يبه بخش منابع انسان ماًيمستق يکيهستند كه اطاالعات عملکرد خود را در قالب الکترون

نمايند. اين كاركرد، اگرچه به خاطر كمبود شواهد مکتوب مورد انتقاد قرار گرفته، در عوض 

 يسرپرست و هم برا ير العمل ها، هم براكه دستو يرا كاهش داده و در صورت يكاغذباز

نمايد.  يصرفه جوي يبخش منابع انسان يزمان و هزينه را برا توانديكاركنان روشن باشد، م

 (2001و آدامسون، ي،به نقل اززامپت1390فرد و همکاران  ، ي)الماس

4 
ميزان هزينه هاي فعاليت غير مولد 

 )بايگاني و نگهداري سوابق(

سازمان را به همراه دارد. در  يدر شکل و محتوا رييمعموالً تغ يكار يها نديدر فرا رييتغ

 تيشود و فعال يم ديدارند تأك نديكه اثر ارزش افزوده در فرا ييها تيبه فعال ينديتفکر فرا

دن
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ی
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 نظارت الکترونیکی)متغیر مستقل(
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 ينظر يشوند.)هاشم يندارند كنار گذاشته م نديدر فرا يمولد كه ارزش افزوده ا ريغ يها

 (1391، فرد

5 
نگهداري و پشتيباني  هزينه هاي

 عمليات سيستم

اهداف شركت و  ياطالعات در راستا يشدهدر حوزه فناور يزيبرنامه ر يگذار هيسرما

در  ييو صرفه جو يبخش ها نيب تيفعال ليمتناسب با اندازه و ساختارشركت باعث تسه

 يتاليجيد انتظار داشت كه عملکرد شركت در اقتصاد توانيم نيشده است .بنابرا نهيزمان و هز

و  دي.)فلورديپذ رياطالعات وابسته شده و از آن تاث يبه فناور يا ندهيامروز به طور فزا

 (1999ج،يولر

6 
هزينه هاي انجام مالقات ها، بازديد 

 ها و مذاكرات رو در رو

نظارت الکترونيک موجب كاهش هزينه هاي ارزيابي حضوري تاثير چشمگيري در افزايس 

زينه هاي جاري دارد ضمن اينکه امکان ارزيابي با فواصل كمتر را سرعت، كاهش زمان و ه

 (. 1391نيز فراهم مي كند )هاشمي نظري فرد، 

 شاخص هاي مربوط به سرعت اطالعات و ارتباطات

بروز بودن، مهمترين ويژگي فناوري اطالعات، سرعت زياد در پردازش اطالعات، دقت فوق العاده زياد، سرعت باالي دسترسي به اطالعات، 

(. بر اين اساس براي شاخص سرعت پنج 1385امکان مبادله الکترونيکي اطالعات، كيفيت باال و قيمت تمام شده پايين است )اعتمادي ،

 ،به هنگام بودن اطالعات ،دوره زماني پردازش اطالعات ،ميزان مدت زمان دسترسي به اطالعات كاريزير شاخص استخراج شده كه شامل: 

 مي باشد. زمان صرف شده براي انجام امور اداري ،ابي و پي گيري عمليات كاريزمان ردي

1 
ميزان مدت زمان دسترسي به 

 اطالعات كاري

سرعت بهره  شيروند انجام كارها و افزا عيو تسر يفناوري اطالعات در راستاي خدمت رسان

 عيت. جستجوي سررا متحول ساخته اس ايحجم تبادل اطالعات و ارتباطات، دن زانيوري و م

برداشتن  انيو پردازش دادهها، از م يارتباط اتياز اطالعات، سرعت باالي عمل يانبوه نيدر ب

 ،يملل، تبادل فرهنگ انيدرم يهاي علم افتهياشتراك علم و دانش و  ،ييايغرافج تهاييمحدود

از خدمات و و...، شماري  يبازرس نديسهولت انجام كارهاي روزانه، سهولت نظارت و انجام فرا

 .(1393،يبهزادپورنقد) است نيعلم نو نينوآوريهاي ا

 دوره زماني پردازش اطالعات 2

به اطالعات،  يدسترس تياهم ديبا رانيحاكم بر سازمانها و جوامع، مد يكنون طيبا توجه به شرا

رك نموده و در درا  نانينشده و كاهش عدم اطم زييبرنامه ر ماتيدر رابطه با تصم ژهيبه و

ركن  کيو روزآمد به عنوان  حيصح ق،يبه اطالعات دسته بندي شده و دق يابيجهت دست

و نظارت، اهتمام  يتيريروشهاي مد جاديمنبع گرانبها در ا کيو  رييم گيدر تصم ياساس

 (1389،119،يبه نقل از فاضل يورزند.)بهزاد پور نقد

 به هنگام بودن اطالعات 3

 بصورتسازمان ها   در يکپارچه و هماهنگ نظارتي نظام ايجاد هدف با يکينظارت الکترون

 شده تعريف ارتباطات و اطالعات فناوري هاي زيرساخت و ها سامانه طريق از الکترونيکي

 ذينفعان نياز مورد اطالعات به موقع به و صحيح ،سريع دسترسي امکان ايجاد بر عالوه تا است

 فراهم را مکانيزه هاي كنترل و ها سيبرر انجام و ها فعاليت و اطالعات گردش تسهيل ،طرح

 .(1393،ي)فخرفاطم سازد

4 
زمان رديابي و پي گيري عمليات 

 كاري

 بصورتسازمان ها   در يکپارچه و هماهنگ نظارتي نظام ايجاد هدف با يکينظارت الکترون

 شده تعريف ارتباطات و اطالعات فناوري هاي زيرساخت و ها سامانه طريق از الکترونيکي

 ذينفعان نياز مورد اطالعات به موقع به و صحيح ،سريع دسترسي امکان ايجاد بر عالوه ات است

 فراهم را مکانيزه هاي كنترل و ها بررسي انجام و ها فعاليت و اطالعات گردش تسهيل ،طرح

 .(1393،ي)پورنقدسازد 

5 
زمان صرف شده براي انجام امور 

 اداري

نابع انساني پتانسيل كاهش هزينه هاي متخصصان نيز معتقدند مديريت الکترونيک م

مديريتي، افزايش بهره وري، تسريع در زمان پاسخ گويي، بهبود فرايند تصميم گيري و توسعه 

خدمات مشتري را داراست و به همين دليل به مديريت منابع  انساني كمک مي كند تا 

 گرانيو د يخان يس)مو استراتژيک تر، منعطف تر و از نظر هزينه مقرون به صرفه تر باشد

،1390). 
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 به امنيت مرتبطشاخص هاي 

كاربران صرفنظر از موقعيت  يدر هر كشور ، مستلزم توجه تمام يكامپيوتر يشبکه ها يپرداختن به مقوله امنيت اطالعات و ايمن ساز

ن مقوله در سطح كالن و از بعد منافع بايست به اي يبوده و م يكامپيوتر يشبکه ها يبه جايگاه امنيت اطالعات و ايمن ساز يو سن يشغل

كاربران صرفنظر از مسئوليت  ي، عدم آموزش و توجيه صحيح تمام يو اطالعات يكامپيوتر يدر شبکه ها يضعف امنيت ودنگاه كرد. وج يمل

، عدم وجود  يمنيتاز نقايص ا يپيشگير يالزم برا يآنان نسبت به جايگاه و اهميت امنيت اطالعات ، عدم وجود دستورالعمل ها يشغل

را به دنبال خواهد داشت كه ضرر آن متوجه  ي، مسائل يمناسب و بموقع با اشکاالت امنيت وردمشخص و مدون به منظور برخ يسياست ها

دهد )كرم  يقرار م ييک كشور را در معرض آسيب و تهديد جد يزيرساخت اطالعات "كاربران كامپيوتر در يک كشور شده و عمال يتمام

استخراج شده كه عبارتنداز: ميزان مصونيت اطالعات از  تيشاخص امن يبرا اريمع رياساس آنچه كه در باال گفته شد شش ز بر. (1394ا،ين

دسترس افراد غير مرتبط يا غير مسئول، حفظ اطالعات از سوء استفاده، مصونيت اطالعات از تغييرات ناخواسته، حفظ اطالعات از آسيب 

 مصونيت اطالعات در برابر اشکاالت نرم افزاري، حفظ اطالعات از خرابي هاي ناشي از مسائل سخت افزاري.هاي ناشي از ويروس، 

1 
ميزان مصونيت اطالعات از دسترس 

 افراد غير مرتبط يا غير مسئول

 ندهايفرآ ،يوتريكامپ يهامحدود باشد به افراد، برنامه ديبه اطالعات حفاظت شده با يدسترس

 يبرا يهازميمستلزم وجود مکان نيبه اطالعات هستند. ا يه مجاز به دسترسك ييهاستميو س

 يكنترل دسترس يهازميمکان يدگيچي. پباشديبه اطالعات حفاظت شده م يكنترل دسترس

 (1394ا،يمطابق با ارزش اطالعات مورد حفاظت باشد. )كرم ن ديبا

 حفظ اطالعات از سوء استفاده 2

 يهاو روش استيس يبا برقرار يوتريه اطالعات و خدمات كامپب يدسترس يصدور مجوز برا

 يوتريكه چه اطالعات و خدمات كامپ كنديم نييتب يدسترس استي. سشوديآغاز م يتيريمد

 يكنترل دسترس يهاسميشود. مکان يدسترس يطيو تحت چه شرا يتوسط چه كس توانديم

 (1394ا،ي.)كرم نشونديم مينصب و تنظ هااستيس نيابه اجرا درآوردن  يسپس برا

3 
مصونيت اطالعات از تغييرات 

 ناخواسته

، عدم آموزش و توجيه صحيح  يو اطالعات يكامپيوتر يدر شبکه ها يوجود ضعف امنيت

آنان نسبت به جايگاه و اهميت امنيت اطالعات ،  يكاربران صرفنظر از مسئوليت شغل يتمام

 ي، عدم وجود سياست ها ياز نقايص امنيت ييرپيشگ يالزم برا يعدم وجود دستورالعمل ها

را به دنبال  ي، مسائل يمناسب و بموقع با اشکاالت امنيت رخوردمشخص و مدون به منظور ب

 "كاربران كامپيوتر در يک كشور شده و عمال يخواهد داشت كه ضرر آن متوجه تمام

دهد .)كرم  يقرار م ييک كشور را در معرض آسيب و تهديد جد يزيرساخت اطالعات

 (1394ا،ين

4 
حفظ اطالعات از آسيب هاي ناشي از 

 ويروس

حفظ و نگهداري اطالعات در هر سيستمي امري ضروري است و هرگونه اختالل و ازبين رفتن 

آن ايجاد مشکالتي براي سازمان از نظر هزينه و زمان بازيابي آن مي كند. اين حفاظت در 

و ويرس هاست كه بايد ضمن گرفتن پشتيبان از  برابر مشکالت نرم افزاري، سخت افزاري

 آنان در برابر از بين رفتن آنها به هر دليلي مصون ماند.
5 

مصونيت اطالعات در برابر اشکاالت 

 نرم افزاري

6 
حفظ اطالعات از خرابي هاي ناشي از 

 مسائل سخت افزاري

 دقت وصحت مرتبط با يشاخص ها

 ستميرود،سيسطح سرعت،دقت و صحت كار در سازمان باال م جهيداده و درنت شيرا افزا يو حسابرسصحت و دقت نظارت  وترسرعت،يكامپ

 حسابرسان داشته است يبودن و به هنگام بودن نظارت و حسابرس يدر صحت،دقت،به اقتصاد ييبه سزا ريتاث يکيسامانه نظارت الکترون

كه شامل: ميزان شفافيت و  دهياستخراج گرد اريمع ريت و صحت شش زشاخص دق ياساس برا نيا بر. (1393،يفخر فاطم ميابراه دي)س

 وضوح انجام عمليات كاري سازمان، استاندارد شدن مراحل انجام كار، دربرگيرنده جزئيات الزم براي تصميم گيري، قابليت اطمينان و اتکاء،

 .پي گيري و رديابي رسيدگي،توليد اطالعات توسط مناسب ترين مرجع آن، قابليت 

1 
ميزان شفافيت و وضوح انجام عمليات 

 كاري سازمان

 كمترين در ساخت خواهد قادر را پرسنل و كاربران كه است مکانيزمي افزاري نرم  سيستم

 وقت در جويي صرفه وضمن يابند دستازين مورد اطالعات به ،دقت ميزان بيشترين با ،زمان

 (1394،يدبهزادپورنق.)نمايند عمل تري مطلوب نحو به ،هزينه و

http://www.joas.ir/


 154 -175، ص 1396، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 استاندارد شدن مراحل انجام كار 2

نظارت  کي جادياز روشهاي ا يکي ،ياتيشاخه هاي عمل يبه علت تراكم امور جاري و گستردگ

نمودن امور كنترل در بازوهاي  کياي و اتومات انهياستفاده از روشهاي را ،ييكارآمد در امور اجرا

 (1389،119،يبه نقل از  فاضل ياست.) بهزاد پور نقد يياجرا

3 
دربرگيرنده جزئيات الزم براي تصميم 

 گيري

 ارياز كارمندان و به دست آوردن اطالعات بس ياريامکان نظارت بر بس يکينظارت الکترون

 (1394ا،ي.)كرم ني كندرا به طور همزمان فراهم م تر قيدق

 قابليت اطمينان و اتکاء 4

به اطالعات،  يدسترس تياهم ديبا رانيامع، مدحاكم بر سازمانها و جو يكنون طيبا توجه به شرا

را درك نموده و در  نانينشده و كاهش عدم اطم زييبرنامه ر ماتيدر رابطه با تصم ژهيبه و

ركن  کيو روزآمد به عنوان  حيصح ق،يبه اطالعات دسته بندي شده و دق يابيجهت دست

و نظارت، اهتمام  يتيريروشهاي مد جاديمنبع گرانبها در ا کيو  رييم گيدر تصم ياساس

 (1389،119،يبه نقل از  فاضل يورزند.)بهزاد پور نقد

5 
توليد اطالعات توسط مناسب ترين 

 مرجع آن

 تمامى به يکپارچه دادن نظم با تواند مى كه است سيستمى ،سازمان منابع ريزى برنامه

 ،مديريتى هاى گزارش ارائه و پردازش ،بندى طبقه و بندى دسته ،ثبت و توليدشده اطالعات

 مورد نظارت و ريزى برنامه نظام در تا قراردهد مديران اختيار در را اطالعات اين تمامى

 (1389،يطرق ي،فوالدينيحس.)گيرد قرار استفاده

 قابليت رسيدگي، پي گيري و رديابي 6

 تيخود،منجربه كاهش بارمسئول يو تحول ي،ارتباطياثرات كاركرد قياطالعات از طر يفناور

از راه دور  يآوردن امکان دسترس ،فراهميبهره ور شيون،افزاياتوماس يندهاي،بهبودفرآيادار

)سنل و  است يمنابع انسان فيوظا يها تيگسترش قابل نيو همچن رانيكاركنان و مد

 (.2002همکاران ، 

 

 :ساختمان سلسله مراتب 4-2

دي عوامل موثر بر نظارت الکترونيک به عنوان هدف،  اقتصادي بودن، رتبه بندي عوامل تاثير گذار بر نظارت الکترونيک با هدف رتبه بن

 ها مطابق نمودار زيرانجام مي شود.سرعت اطالعات و ارتباطات، امنيت و دقت و صحت به عنوان معيار و گزينهاي زير مجموعه معيار
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 ميزان هزينه هاي مکاتبات سازماني

 اي مراجعات و پيگيري هاميزان هزينه ه

 ميزان هزينه هاي نظارت و كنترل بر عملکرد كاركنان

 ميزان هزينه هاي فعاليت غير مولد )بايگاني و نگهداري سوابق(

 هزينه هاي نگهداري و پشتيباني عمليات سيستم

 هزينه هاي انجام مالقات ها، بازديد ها و مذاكرات رو در رو

 

 ي به اطالعات كاريميزان مدت زمان دسترس

 دوره زماني پردازش اطالعات

 به هنگام بودن اطالعات

 زمان رديابي و پي گيري عمليات كاري

 زمان صرف شده براي انجام امور اداري

 

 ميزان مصونيت اطالعات از دسترس افراد غير مرتبط يا غير مسئول

 حفظ اطالعات از سوء استفاده

 ت ناخواستهمصونيت اطالعات از تغييرا

 حفظ اطالعات از آسيب هاي ناشي از ويروس

 مصونيت اطالعات در برابر اشکاالت نرم افزاري

 حفظ اطالعات از خرابي هاي ناشي از مسائل سخت افزاري

 

 ميزان شفافيت و وضوح انجام عمليات كاري سازمان

 استاندارد شدن مراحل انجام كار

 صميم گيريدربرگيرنده جزئيات الزم براي ت

 قابليت اطمينان و اتکاء

 توليد اطالعات توسط مناسب ترين مرجع آن

 قابليت رسيدگي، پي گيري و رديابي

 

 )نظارت الکترونيک(AHPمراتب درخت سلسله 4-1نمودار

 

 ی:با استفاده از روش سلسله مراتب ارهايمحاسبه وزن مع 4-3

 دف )نظارت الکترونيک(:تعيين وزن معيارها با توجه به ه 4-3-1

شوند. ترجيح زوجي صورت زوجي مقايسه ميشود. براي اين كار معيارهاي اصلي بهدر گام اول وزن معيارها با توجه به هدف مشخص مي

شده بهها محاسصورت زوجي مطابق پرسشنامه پيوست سؤال شده و با توجه به نظرات ميانگين هندسي پاسخگيرنده بهاين معيارها از تصميم

هاي ها براي تركيب جدولشده گروهي نموده كه در اين راه از ميانگين هندسي كه يکي از بهترين روشو اقدام به تشکيل ماتريس تلفيق

صورت نسبت ايجاد خواهد كرد، ميانگين هندسي ازنظر رياضي هايي بهمقايسه افراد است استفاده شده است. ازآنجاكه مقايسات زوجي داده

زاده، سازد )آذر و رجبعالوه معکوس بودن ماتريس مقايسه استفاده از اين ميانگين را بيشتر موجه ميهاست. بهميانگين براي آن بهترين

شده و خروجي يا وزن معيارها مشخص  Expert Choiceافزار ها وارد نرم(. درنهايت بعد از مشخص شدن ميانگين هندسي داده1387

 شده است.دارهاي زيروزن معيارها نمايش دادهشود كه در جدول و نمومي

 

 

 

 امنیت

 سرعت اطالعات و ارتباطات

 اقتصادی بودن

ک
ت الکترونی

نظار
 

 دقت و صحت
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 تعيين وزن معيارها با توجه به هدف )نظارت الکترونيک(4-2جدول
 

 وزن معيارها

 093/0 بودن اقتصادي

 3/0 امنيت

 352/0 وصحت دقت

 255/0 ارتباطات و اطالعات سرعت

 0078/0نرخ سازگاري 

 

 
 لکترونيک(وزن معيارها با توجه به هدف)نظارت ا 4-2نمودار

 

 تعيين وزن زیر شاخص ها با توجه به معيار اقتصادي بودن: 4-3-2

گامي بعدي در فرايند تحليل سلسله مراتبي تعيين وزن زير معيارها با توجه به معيارهاي است. اين فرايند براي كليه معيارها به روشي 

زن زير معيارها با توجه به شاخص اقتصادي بودن در جدول و نمودار شود. در اين قسمت وكه در تعيين وزن معيارهاي هدف بيان شد انجام مي

 شود.زيربيان مي
 

 وزن زیر شاخص ها با توجه به معيار اقتصادي بودن4-3جدول
 

 وزن معيارها

 088/0 سازماني مکاتبات هاي هزينه ميزان

 132/0 ها پيگيري و مراجعات هاي هزينه ميزان

 244/0 كاركنان عملکرد رب كنترل و نظارت هاي هزينه ميزان

 120/0 )سوابق نگهداري و بايگاني( مولد غير فعاليت هاي هزينه ميزان

 319/0 سيستم عمليات پشتيباني و نگهداري هاي هزينه

 097/0 رو در رو مذاكرات و ها بازديد ها، مالقات انجام هاي هزينه

 01/0نرخ ناسازگاري: 

0.255

0.352

0.3

0.093

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

سرعت اطالعات و ارتباطات

دقت و صحت

امنیت

اقتصادی بودن
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 به شاخص اقتصادي بودن وزن زیر شاخص ها با توجه4-3نمودار 

 

 تعيين وزن زیر شاخص ها با توجه به معيار امنيت: 4-3-3
 

 وزن زبر معيارها با توجه به معيار امنيت  4-4جدول
 

 وزن معيارها

 145/0 مسئول غير يا مرتبط غير افراد دسترس از اطالعات مصونيت ميزان

 214/0 استفاده سوء از اطالعات حفظ

 171/0 ناخواسته غييراتت از اطالعات مصونيت

 190/0 ويروس از ناشي هاي آسيب از اطالعات حفظ

 190/0 افزاري نرم اشکاالت برابر در اطالعات مصونيت

 091/0 افزاري سخت مسائل از ناشي هاي خرابي از اطالعات حفظ

 01/0نرخ ناسازگاري: 

 

0.088

0.132

0.244

0.12

0.12

0.12

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

میزان هزینه ای مکاتبات سازمانی

میزان هزینه های مراجعات و پیگیری ها

میزان هزینه های نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان

میزان هزینه های فعالیت غیر مولد

هزینه های نگهداری و پشتیبانی عملیات سیستم

هزینه های انجام مالقات ها، بازدید ها و مذاکرات رو در رو
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 وزن زیر معيارها با توجه به شاخص امنيت 4-4نمودار

 

 دقت و صحت: معياربا توجه به  زیر شاخص هاوزن  نييتع 4-3-4
 

 وزن زیرشاخص ها با توجه به معياردقت و صحت4-5جدول
 

 وزن معيارها

 141/0 سازمان كاري عمليات انجام وضوح و شفافيت ميزان

 203/0 كار انجام مراحل شدن استاندارد

 153/0 گيري تصميم براي الزم جزئيات دربرگيرنده

 211/0 اتکاء و اناطمين قابليت

 226/0 آن مرجع ترين مناسب توسط اطالعات توليد

 226/0 رديابي و گيري پي رسيدگي، قابليت

 00269/0نرخ ناسازگاري: 

 

0.145

0.214

0.171

0.19

0.19

0.091

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

یر میزان مصونیت اطالعات از دسترسی افراد غیر مرتبط یا غ

مسئول

حفظ اطالعات از سوء استفاده

مصونیت اطالعات از تغییرات نا خواسته

حفظ اطالعات از آسیب های ناشی از ویروس

مصونیت اطالعات در برابر اشکاالت نرم افزاری

حفظ اطالعات از خرابی های ناشی از مسائل سخت افزاری
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 معيار دقت و صحتبا توجه به  ارهايمعزیر وزن  4-5نمودار

 

 :سرعت اطالعات و ارتباطات معياربا توجه به  ارهايمعزیر وزن  نييتع4-3-5
 

 وزن زیر معيارها با توجه به معيار سرعت اطالعات و ارتباطات4-6لجدو
 

 وزن معيارها

 141/0 كاري اطالعات به دسترسي زمان مدت ميزان

 195/0 اطالعات پردازش زماني دوره

 299/0 اطالعات بودن هنگام به

 288/0 كاري عمليات گيري پي و رديابي زمان

 077/0 اداري امور انجام براي شده صرف زمان

 04/0نرخ ناسازگاري: 

 

0.141

0.203

0.153

0.211

0.226

0.226

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

میزان شفافیت و وضوح انجام عملیات کاری سازمان

استاندارد شدن مراحل انجام کار

در برگیرنده جزئیات الزم برای تصمیم گیری

قابلیت اطمینان و اتکاء

تولید اطالعات توسط مناسب ترین مرجع آن

قابلیت رسیدگی، پی گیری و ردیابی
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 سرعت اطالعات و ارتباطاتمعيار با توجه به  ارهايوزن مع 4-6نمودار

 

 تعيين وزن نهایی زیر معيارها با توجه به هدف: 4-3-6
 

 وزن نهایی زیرمعيارها با توجه به هدف)نظارت الکترونيکی(4-7جدول
 

 وزن زيرمعيارها معيارها

 بودن اقتصادي

 006/0 سازماني مکاتبات هاي هزينه ميزان

 009/0 ها پيگيري و مراجعات هاي هزينه ميزان

 017/0 كاركنان عملکرد بر كنترل و نظارت هاي هزينه ميزان

 008/0 )سوابق نگهداري و بايگاني( مولد غير فعاليت هاي هزينه ميزان

 023/0 سيستم عمليات پشتيباني و نگهداري هاي هزينه

 007/0 رو در رو مذاكرات و ها بازديد ها، مالقات جامان هاي هزينه

 امنيت

 049/0 مسئول غير يا مرتبط غير افراد دسترس از اطالعات مصونيت ميزان

 073/0 استفاده سوء از اطالعات حفظ

 058/0 ناخواسته تغييرات از اطالعات مصونيت

 065/0 ويروس از ناشي هاي آسيب از اطالعات حفظ

 065/0 افزاري نرم اشکاالت برابر در طالعاتا مصونيت

 031/0 افزاري سخت مسائل از ناشي هاي خرابي از اطالعات حفظ

 وصحت دقت

 054/0 سازمان كاري عمليات انجام وضوح و شفافيت ميزان

 077/0 كار انجام مراحل شدن استاندارد

 058/0 گيري تصميم براي الزم جزئيات دربرگيرنده
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میزان مدت زمان دسترسی به اطالعات کاری 

دوره زمانی پردازش اطالعات

به هنگام بودن اطالعات

زمان ردیابی و پی گیری عملیات کاری

زمان صرف شده برای انجام امور اداری
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 08/0 اتکاء و ميناناط قابليت

 086/0 آن مرجع ترين مناسب توسط اطالعات توليد

 025/0 رديابي و گيري پي رسيدگي، قابليت

 و اطالعات سرعت

 ارتباطات

 029/0 كاري اطالعات به دسترسي زمان مدت ميزان

 041/0 اطالعات پردازش زماني دوره

 062/0 اطالعات بودن هنگام به

 06/0 كاري عمليات گيري پي و رديابي زمان

 016/0 اداري امور انجام براي شده صرف زمان

 01/0نرخ ناسازگاري: 
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میزان هزینه های مکاتبات سازمانی

میزان هزینه های مراجعات و پیگیری ها

میزان هزینه های نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان

میزان هزینه های فعالیت غیر مولد

هزینه های نگهداری و پشتیبانی عملیات سیستم

هزینه های انجام مالقات ها، بازدیدها و مذاکرات رو در رو

سئولمیزان مصونیت اطالعات از دسترس افراد غیر مرتبط یا غیر م

حفظ اطالعات از سوء استفاده

مصونیت اطالعات از تغییرات ناخواسته

حفظ اطالعات از آسیب های ناشی از ویروس

مصونیت اطالعات در برابر اشکاالت نرم افزاری

حفظ اطالعات از خرابی های ناشی از مسائل سخت افزاری

میزان شفافیت و وضوح انجام عملیات کاری سازمان

استاندارد شدن مراحل انجام کار

دربرگیرنده جزئیات الزم برای تصمیم گیری

قابلیت اطمینان و اتکاء 

تولید اطالعات توسط مناسب ترین مرجع آن

قابلیت رسیدگی، پی گیری و ردیابی

میزان مدت زمان دسترسی به اطالعات کاری

دوره زمانی پردازش اطالعات 

به هنگام بودن اطالعات 

زمان ردیابی و پیگیری عملیات کاری

زمان صرف شده برای انجام امور اداری
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 بحث و نتيجه گيري
هر م نجاوزه، شرط امراكه ري يد .طوآمي  باـمهم به حسورت ضريک بلکه ب، نتخايک انه ن، مازسات در طالعاآوري افن ي گيرربه كا

ر مواكيفيت و يش سرعت افزباعث اسوييد از ين خواكه ، ستابسته ت واطالعاآوري ان ـه  فـبت  دـه  شـب،  تباطيع ارهر نواري برقرر و كا

يش افزاقابت ان ردـمين را در  مازاسـت  ـموفقيان  زـميو  رعت ـا  سـتار داده  رـتحت تأثير  قرا ماني زساد يگر عملکردويي ـسه و از  شد

ن مکات، اطالعااسريع دازش رـكه با  پزد هم مي ساافران مديراي برن را مکااين ت اطالعاآوري ا( فن 1383صديقياني،صالحي ري و نصااهد)د

م نسجاامديريت با سازمان و شودعملکرد ن موجب مي ـيار  ـبوه  الـند  . عـته  باشـشرا  دار ـته  دـپيچيي  هاراختاـاهنگي  سـهمل و  كنتر

(. با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر، بر اساس عوامل موثر در نظارت الکترونيکي، 1380د )اوتارخاني،پذيررت سريع صورد خوزباو 

ان تامين اجتماعي اولويت معيارها و زيرمعيارهاي دخيل در امر نظارت با توجه به پرسشنامه هاي پاسخ داده شده توسط كارشناسان سازم

( نسبت به معيارهاي ديگر باالترين امتياز را كسب كرده است و زير معيارهاي توليد اطالعات 352/0مشخص شد كه معياردقت وصحت با وزن)

( 077/0)( و  استاندارد شدن مراحل انجام كار با وزن 08/0(، قابليت اطمينان و اتکاء با وزن )086/0توسط مناسب ترين مرجع آن با وزن )

 باالترين وزن را بدست آورده اند. 

 

 پيشنهادات کاربردي
براي استفاده راهبردي نظارت الکترونيکي،برنامه ريزي دقيقي مورد نياز بوده كه اين برنامه ريزي ،مطالعه عميق فرهنگ سازمان  -

عاتي سازمان و راه هاي برآورده ساختن آنها را ها،توانايي سازمان ها،محيط خارجي سازمان، ميزان پشتيباني مديريت ،نيازهاي اطال

 شامل ميشود.

تامين نيروي انساني مناسب و كافي براي نگهداري سيستم ها هم در بعد نرم افزارو هم در بعد سخت افزار جهت استقرار سيستم  -

 نظارت الکترونيکي.

ت.تيم حفاظت اطالعات سازمان با بهره گيري از تامين امنيت مورد نياز اطالعات يکي از الزامات اصلي نظارت الکترونيکي اس -

 متخصصين مجرب نسبت به اطالع رساني و فرهنگ سازي امنيت اطالعات در سطح اليه هاي مختلف سازماني اقدام نمايد.

اين قبل از آنکه سيستم نظارت الکترونيکي به نحو موثري در سطح سازمان به كار گرفته شود،مديران بايد در زمينه هاي مختلف  -

تکنولوژي آموزش داده شوند.لذا الزم است آموزش هاي سازمان در دو سطح فني و غيرفني برنامه ريزي و اجرا گردد.در سطح فني 

 چگونگي ودر سطح غيرفني چرايي استفاده از اين تکنولوژي مطرح مي گردد.

 

 پيشنهاداتی براي تحقيقات آتی

اي در سايرسازمان شود مطالعات مشابهمين اجتماعي صورت گرفته است، پيشنهاد ميبا توجه به اينکه پژوهش حاضر درسازمان تا -

 ها صورت پذيرد.ها براي تقويت قابليت تعميم و ايجاد اعتبار براي يافته

 گردد، پژوهشگران در انجام پژوهش و به خصوصها خارج از كنترل پژوهشگران است، توصيه ميبا توجه به اينکه برخي از محدوديت -

 هنگام طوالني شدن فرايند تحقيق، صبر و حوصله الزم را به خرج دهند.                

 

  محدودیت هاي پژوهش

آيندكه بايستي به علل بروز آنها و رفع و كاهش آنها جهت انجام هر كار پژوهشي، مسلماً تنگناهايي بر سر راه پژوهشگر به وجود مي

اند توسط افراد مسئول و يا پژوهشگران بعدي انجام گيرد. البته نکته مهمتر اين است كه بايستي در تحليل و توپرداخته شود. اين امر نيز مي

 توان به موارد زير اشاره كرد:بکارگيري نتايج حاصل از پژوهش اين تنگناها را مورد توجه جدي قرار داد. از جمله تنگناهاي مهم اين تحقيق مي

هش به جامعه پژوهش ارتباط دارد.يافته هاي مذكور تنها به بخشي از دست اندركاران سازمان تامين يکي از محدوديت هاي اين پژو

اجتماعي محدود مي شود.ديدگاه هاي ساير همکاران به طور قطعي به جامعيت يافته هاي اين پژوهش كمک مي كرد كه متاسفانه انجام اين 

زماني تعريف شده ممکن نبود. از محدوديتهاي ديگر مي توان به همکاري نکردن برخي عمل نيز با توجه به گستردگي دامنه پژوهش در بازه 

 وانجام مقطعي پژوهش در يک دوره زماني محدود نام برد.   از همکاران در پر كردن پرسشنامه
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