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 مقدمه. 1

ابزار  کی ؛ این مهم،ردیگیمورد استناد قرار م ،کشور کی ییسطح ثروت و دارا نییتع یبرا یعنوان شاخصو مهم در اقتصاد است و به یاساس یاسیمق ی،وربهره

 رانیمد اگرچه ؛هاستآن یو عقب ماندگ یافتگیتوسعه یراب یشاخص ،کشورها یوربهره زانیم نیهمچن؛ است یاستاندارد زندگ یبرا حائز اهمیتکننده نییتع

رابطه  نهیدر زم قاتیاز تحق یبرخ جهیاما نت ،شود یوربهره شیاطالعات موجب افزا یفناور نهیدر زم یگذارهیسرما شیها انتظار دارند که افزااز سازمان یاریبس

-ینشان م computerworldمنتشر شده در مجله  قاتیاز تحق یکی جینتا ،عنوان نمونهبه؛ دهدیموضوع را نشان م نیعکس ا ،یوراطالعات و بهره یفناور نیب

-ها از راهآن؛ ستندین نیبخوش یلیخ ،دهندیاطالعات انجام م یفناور نهیکه در زم ییهایگذارهینسبت به سرما ،هااطالعات در سازمانی فناور رانیکه مد دهد

؛ [1] خود خشنود هستند یگذارهیسرما یها از خروجآندرصد از  4که فقط  دهدین مامذکور نش قیاما تحق ،نددار یتوقعات فراوان ،بندندیکار مهکه ب ییهاحل

بازده از  شیها از افزااز آن یدرصد کم ،کنندیکسب و کار خود صرف م یهاندیآاطالعات در فر انیجر یخودکارساز یها دالر براونیلیها مکه سازمانیدر حال

 .[1] دارند تیرضا نهیو کاهش زمان و هز انیمشتر تیرضا شیافزا دگاهید

مکمل  یهایگذارهیعدم توجه به سرما ،اطالعات یفناور یریکارگهاز ب یناش یوربهره شیها در افزاسازمان یناکام یکه علت اصل شودتبیین می ،مقاله نیا در

 .است یسازمان
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 متن اصلی  .2

 . مروری بر تحقیقات1.2

توان سه روند که میطوریدهنده سیر تکاملی این مطالعات است، بهنشان ،هاسازمانوری تحقیقات انجام شده در خصوص تاثیر فناوری اطالعات بر بهره
 مطالعاتی را در این حوزه تشخیص داد.

 وری های مستقیم و متداول بهرهدر شاخص ITروند اول: مطالعه تاثیر  ➢
 های غیر قابل لمسها و خروجیهای میان ورودیدر سنجه ITروند دوم: مطالعه تاثیر  ➢
 های مکملگذاریو سرمایه ITد سوم: مطالعه تعامل رون ➢

اند؛ در این روند، برخی از وری پرداختههای سنتی ارزیابی بهرهطور مستقیم و با استفاده از روشبه ITوری در روند اول، محققان به مطالعه و بررسی بهره
؛ بنابراین [4و 2] اندکه مطالعات دیگری وجود رابطه مثبت را تایید نکردهدهند، در حالیوری نشان میمطالعات، رابطه مثبتی را بین فناوری اطالعات و بهره

 وری و پاسخ دادن به این پارادوکس مطرح شد.بحث پارادوکس بهره
العه تاثیر فناوری اطالعات در وری، به مطوری و نیز یافتن رابطه بین فناوری اطالعات و بهرهدر روند دوم، محققان برای پاسخ دادن به علل پارادوکس بهره

شوند، ها ثبت نمیوری نظیر تنوع، کیفیت، زمان و تحویل به موقع و نیز عوامل ورودی و خروجی غیر قابل لمس که در تراز مالی شرکتهای میانی بهرهسنجه
های میانی رسیدند که فناوری اطالعات در بهبود برخی از سنجهها بوده و محققان به این نتیجه ها عمدتا در سطح بنگاه؛ در این روند داده[20-10] پرداختند
 .[4و  3] ها موثر بوده و در برخی دیگر این رابطه مثبت قابل تشخیص نبوددر بنگاه

اطالعات، الزم است در این روند، این فرضیه مطرح شد که برای کسب بیشترین منافع از فناوری  ؛مطرح شد برای پاسخ دادن به این مشکل، روند سوم تحقیقاتی
ها در گذاریطور کلی، این سرمایههای مکمل در زمینه تغییرات سازمانی انجام شود؛ بهگذاریسرمایه ،گذاری در زمینه فناوری اطالعاتکه همزمان با سرمایه

کنندگان و مشتریان و تغییرات درون در تعامالت با تامینها در تغییر های انجام کار بوده که اثر آنراستای تغییر استراتژی تغییر در محصول و تغییر در شیوه
 .[6و  4] سازمانی قابل مشاهده است

 یوراطالعات و بهره یدر فناور یگذارهیمدل تعامل سرما. 2.2

 دیفوا زیو ن دینآیها نمسازمان یلمس که در تراز مال قابل ریغ دیها و فوانهیو در نظر گرفتن هز یورمحاسبه بهره یهااصالح روش یمحققان برا یهاتالش

-همان؛ منجر نشد یوررهاطالعات و به یفناور نیب یمثبت و قو یابه کشف رابطه ،و تنوع محصوالت ینوآور تیفیآن بر ک ریتاث ریاطالعات نظ یفناور یانیم

ادامه  یورعلل پارادوکس بهره افتنی یبرا قاتیکه تحقیحال در؛ شودیاستفاده م یوراز عبارت پارادوکس بهره ،مساله نیا انیب یبرا ،گفته شد شتریگونه که پ

 یخیعنوان عوامل تارعام منظوره به یهایاز فناور ،دگاهید نیدر ا ت؛مطرح شده اس یوراطالعات بر بهره یفناور ریتاث یابیدر مورد ارز یانوآورانه دگاهید ،دارد

شده  یفراوان یهایبوده و موجب نوآور 19 عام منظوره سده یهایفناور تهیسیگونه که موتور بخار و الکترکه همان شودیشده و گفته م ادی یوربهره شیافزا

 یدیتول ستمیس یهایورود شیاست که موجب افزا یهیرشد کرده و بد [4] یبوده و با نرخ نمائ 20 عام منظوره سده یدر واقع فناور زیاطالعات ن یفناور ،است

 .[4] وارد شده است یدیبه حوزه جد یوراطالعات و بهره یرابطه فناور نهیدر زم قالتیتحق ،دگاهید نیبا ا ؛شده است

 نیاول نیا؛ است که در حال وقوع است یسازمان راتییتر از تغعیوس یستمیاز س یضرور یاما جزئ ،دهدینم شیرا افزا یورطور خودکار بهرهبه ،اطالعات یفناور

 راتییتغ یسازادهیپ یبرا نو زما نهیبه صرف هز ،هاساختار سازمان دیها آمده است که در طول دوره تجدوتریبه کامپ هیشب یاعام منظوره یکه فناور ستیبار ن

 دارد. ازیمکمل ن

 یمکمل سازمان یهایگذارهیسرما. 3.2

  راهبردهای کسب و کار. تغییر 1.3.2

 است: یبررس لجنبه قاب از دو ،یسازمان یهایاستراتژ رییاطالعات در تغ یفناور نقش

بلندمدت در درون سازمان و  یو روندها یدر برخورد با مالحظات راهبرد یدر سطح راهبرد یهاستمیس راهبردها: یاطالعات در تواناساز ینقش فناور (1

 یهاستمیس؛ موجود است یسازمان یهاتیخارج با قابل طیمح راتییهماهنگ کردن تغ ،هاآن یهدف اصل؛ دنکنیارشد کمک م تیریخارج به مد طیمح
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 تیمز؛ [10] روندیشمار مهرقابت ب یبرا یقو یابزارها ستمیس گونهنیا؛ ها دارندسازمان یراهبرد یهایریگمیدر تصم یمهم ارینقش بس ی،راهبرد یعاتاطال

 محصول، زیتما ؛شودیم جادیو تازه واردها به بازار ا نیگزیکنندگان محصوالت و خدمات جانیتام ان،یسازمان در ارتباط با مشتر ییتوانا تیتقو قیاز طر یرقابت

 .[10]ه نیکم هز یاکننده دیشدن به تول لیکنندگان و تبدینو تام انیبا مشتر افتهیاتصاالت محکم توسعه متمرکز، زیتما

کسب و کار و  فیوظا نیب یدر نظر گرفتن تناسب راهبرد ی،اطالعات یهاستمیس ینکته در طراح نیترمهم اطالعات و کسب و کار: یفناور یاتصال راهبرد (2

 ندهایشرکت و فرآ یکننده نحوه سازماندهنییتع دیها و راهبردها بافرصت کسب و کار، یازهایاست که ن نیا یتناسب اساس؛ [10] اطالعات است یفناور فیوظا

ها و راهبرد آن فرصت اطالعات، یفناور یهاازیو ساختار سازمان و ن ندیفرآ ،در واقع؛ آن شرکت باشد یاطالعات یهاستمیس یهایژگیکننده ونییتع جهیو در نت

  اطالعات باشد. یساخت فناورریز اتیکننده شکل و عملنییتع دیبا

 های انجام کارتغییر در شیوه. 2.3.2

 کرد: یبررس توانیانجام کار را از دو جنبه م یهاوهیاطالعات و ش یتعامالت فناور
و  یریکارگهکسب و کار با ب یندهایاصالح فرآ ای یعبارت است از طراح ،ندیمجدد فرآ یمهندس اطالعات: یبا استفاده از فناور ندهایمجدد فرآ یمهندس (1

 کمتر، نهیهز برتر، تیفیاز نظر ک یبه اهداف باالتر دنیو رس یقو یبا روابط عرض یسازمان جادیمنظور ابه ساختار، دیاطالعات همراه با تجد یکمک ابزار فناور
 جهیاست که در نت ندهایبهبود مستمر فرآ ندیفرآ مجدد، یتر مهندسعبارت سادهبه ؛کار کیحداکثر کردن تشر قیطر از باارزش، یبه موقع و خدمات جانب لیتحو

 یهاندیفرآ یابزار اصل ،اطالعات یفناور از محققان، یبه گفته برخ .شودیآالت موجود حاصل منیماش وی انسان یروین حاضر، تیوضع یرو شتریب یگذارهیسرما
مهم ؛ اطالعات است یفناور آن، یسازاما عامل قدرتمند فعال ،شودیم یتلق ندیمجدد فرآ یعامل محرک مهندس اگرچه رقابت، ؛[11] مجدد است یمهندس

 زیآمتیموفق یمجددها یاز مهندس یاریبس یاساس یاز اجزا یکی اما ست،ین ندیمجدد فرآ یمهندس یبرا ازیحداقل ن ،اطالعات یکه اگرچه فناور میاست بدان
 .[11] است

 گرینکته د ها،مجدد سازمان یاطالعات در مهندس یها و امکانات فناورتیعالوه بر قابل اطالعات: یفناور یها و طراحندیمجدد فرآ یمهندس یتناسب طراح (2
 ها است.اطالعات سازمان یفناور یتوجه به تناسب آن با طراح مجدد، یمهندس یدر طراح

 .شودیم انیمجدد کارآمد و اثربخش ب یعمده مهندس یهایژگیاز و یبرخ ،قسمت نیا در
 کند نیکسب و کار تدو یهاندیمجدد فرآ یطراح ندیفرآ یرا برا یروشن یانداز راهبردچشم دیبا ارشد ریمد مجدد کارآمد، یمهندس یبرا انداز مشترک:چشم

[10]. 
 کیها به سازمان ؛سازمان است یطراح ندیاز فرآ یضرور ءجز کی د،یجد ستمیساخت س یبرا یریگمیتصم به طرح کسب و کار: یاطالعات یهاستمیس اتصال

 ردیگ اربلندمدت شرکت مدنظر قر یزیردر طرح یراهبرد یهاستمیعنوان سکرده و به تیکسب و کار حما یدارند که از طرح کل ازین یاطالعات ستمیطرح س
[10]. 

از  یبرخد؛ برخوردان یفیضع یرقابت تیداشته و از قابل یکم رییسرعت تغ اند،شده جادیا وتریکه قبل از عصر کامپ یبزرگ کیبروکرات یهاسازمان مسطح: سازمان
را  یشتریب اراتیاختداشته و  تیریسطوح کمتر مد ،ترپهن یهاسازمان؛ اندشده ،کوچکیها با کاهش کارکنان و تعداد سطوح سلسله مراتب سازمانسازمان نیا

 .دهندیخود م یدر حوزه کار یریگمیبه کارکنان در خصوص تصم
 یهاکه در فاصله یبه کارکنان ،اطالعات یفناور .شودیم استفاده ،یو کارکردن محل یجهان یسازمانده یاطالعات برا یاز امکانات فناور شدن کار از محل: جدا

 کار کنند. گریکدیزمان و فرهنگ با  تیمحدود که بدون دهدیاجازه م از هم قرار دارند، یدور ییایجغراف
 کنند. نیگزیخودکار جا یکار یهاندیگردش کارها و فرآ ها،هیرا با رو یدست یهاهیرو توانندیم یاطالعات یهاستمیس کارها: گردش

بازار  راتییخود را در پاسخ به تغ ییاطالعات استفاده کرده و توانا یاز فناور توانندیتر مریپذانعطاف یسازمانده یها براشرکت ها:سازمان یریپذانعطاف شیافزا
 دهند. شیافزا ی،رقابت یهاو فرصت ایو کسب مزا

 یهاشرکت نیب یکیتبادل الکترون یپرداخت و سفارش فروش را برا رینظ ییاجرا ییهاتیفعال ،یااطالعات شبکه یهاستمیس :یسازمان یمجدد مرزها فیتعر
 .[12] ابدییارائه محصوالت و خدمات کاهش م نهیهز رهگذر، نیو از ا کنندیم ایمختلف مه

 ارائه محصوالت جدید .3.3.2

افزار و نرم ،یکیاز کتب و مجالت الکترون توانیم ،عنوان مثالبه ؛شده است محصوالت فناورانه منجر شیدایبه پ ،اطالعات یفناور یتوسعه کاربردها اقتصاد
 یهاازیاساس ن بر بهبود ،یاسهیمقا یبه استانداردها دنیرس ندها،یمحصوالت و فرآ یسازساده قیاطالعات از طر یفناور نام برد. یوتریکامپ یافزارهاسخت
 .کندیکمک م زیمحصوالت و خدمات ن تیفیک یارتقا به د،یو تول یو دقت طراح تیفیک شیو افزا کلیزمان س کاهش ان،یمشتر
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 کرد؟ یریگمکمل را اندازه یهایگذارهیسرما زانیم توانیمآیا  ❖
 یهااریمع به د،یانجام کار و ارائه محصوالت جد یهاوهیش ها،یدر استراتژ رییتغ یبرا یگذارهیسرما یعنی ،یمکمل سازمان یهایگذارهیسنجش سرما یبرا

 تیعموق سطح و یریگاندازه یارهایمع نیکه بهتر دهدینشان م شد، یمقاله بررس نیکه در ا یمکمل سازمان یهایگذارهیسرما یهایژگیو .میدار ازین یمناسب
 نیما ا؛ کنندگاننیدر تعامل با تام رییو تغ انیدر تعامالت با مشتر رییتغ درون سازمان، راتییتغ در سه مشخصه جستجو کرد: توانیرا م هایگذارهیسرما نیا

 .مینامیم یمکمل سازمان راتییرا تغ راتییتغ
 یمکمل سازمان یهایگذارهیسطح سرما یریگاندازه یاهشاخص نییو تع ییمشابه را مشاهده کرد که به شناسا یقاتیتحق جینتا توانیم زیمرتبط ن یهاپروژه در

-مکمل را به راتییسطح تغ توانیمکمل م یهایگذارهیسطح سرما یریگاندازه یبرا نیبنابرا؛ اندپرداخته یمکمل سازمان راتییسطح تغ یریگاندازه قیاز طر
-هیسرما تیآن با سطح و موقع سهیمورد مطالعه و مقا یهاسازمان یکم یوربهره زانیبه مسبا محارد؛ ک یریگمکمل اندازه یهایگذارهیعنوان شاخص سرما

 .[28-21]فت ایاطالعات دست  یفناور یریرگکاهها در بسازمان یناکام ایو  تیدرباره علل موفق یسودمند جیبه نتا توانیم ،یمکمل سازمان یهایگذار

 گیری. نتیجه3

 یتعامالت فناور و آثار سپس نقش، ؛ارائه شدها سازمان یوراطالعات بر بهره یفناور نهیدر زم یگذارهیسرما از آثار یمفهوم یمقاله در ابتدا چهارچوب نیدر ا
 اطالعات و یفناور نهیزم در هایگذارهیکه سرمایصورت در شد. حیتشر یسازمان یهاندآیراهبردها و فر ژهیوبه یمکمل سازمان یهایگذارهیاطالعات با سرما

 نیا ،عالوههب ؛در سازمان منجر شود یوربهره شیعامل افزا اطالعات به یداشت که فناور میخواه انتظار طور هماهنگ انجام شود،به ،مکمل یهایگذارهیسرما
 خواهد کرد. یبانیپشت زین ها رانمجدد سازما یمهندس یهاطرح و دهگردش کارها ش و ندهایموجب بهبود فرآ یهماهنگ

 . قدردانی4

سسه ابرار، جناب آقای مو ا از مدیر گروه محترم دانشکده صنایعاستاد بزرگوار داشته باشیم؛ ابتد دودر این بخش الزم است که کمال تشکر و امتنان خود را از 
های این دو بزرگوار، مایتابرار هستیم؛ ح موسسهکنیم؛ همچنین قدردان زحمات سرکار خانم دکتر رحیمی، معاونت محترم عزیز سپاسگزاری می دکتر محبعلی

 ها تداوم یابد و موجبات رضایت خداوند منان، حاصل شود.ها و پیشرفتبرای ما کمک کننده بوده است و ان شاءاهلل موفقیت
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