
  سنجش اثر بخشي يك سيستم اطالعات منابع انساني در شركت ملي فرآورده هاي نفتي ايران

  يك ارزيابي تجربي

  چكيده 

  :هدف 

خش هدف اين مقاله ، بررسي تاثير سه متغير ويژه، يعني كيفيت سيستم، كيفيت اطالعات و در نهايت استفاده از اطالعات، بر پاية ميزان اثر ب
  .در يك شركت فرآورده هاي نفتي ايراني است )IS(سيستم اطالعات 

  : رويكرد/ متدولوژي/ طرح

مك لين  ISدر اين مقاله با هدف بررسي اثر بخشي سيستم اطالعات يك منبع انساني، به تحليل رضايتمندي كاربر، بر اساس الگوي اثر بخشي  
پرسشنامه از اجراي بررسيهاي . ي  يك متدولوژي مي پردازيمبه طراح ISعالوه بر اين به منظور سنجش اثر بخشي . و دي لن مي پردازيم

سازمان مختلف در صنعت فرآورده هاي نفتي  ۴نظر سنجشي از  ۴داده هاي ارائه شده در اين مقاله، تلفيقي از  .تخصصي، طراحي و اصالح شد
  .ايران است

  : يافته ها 

از اين رو،  است ۹۱/۰،  ۸۲/۰، ۹۲/۰كيفيت سيستم و استفاده از سيستم به ترتيب دهد كه رضايتمندي كاربر از كيفيت اطالعات،  نتايج نشان مي
مضامين اين يافته ها، مسيرهاي . سيستم منابع انساني منسجم در شركت فرآورده هاي نفتي ايراني، درجه بااليي از اثر بخشي را نمايان مي سازد

  ي تحقيقات آينده ، ارائه مي دهندجالبي را برا

  :مضامين تحقيق / تها محدودي

الگوي پيشنهاد شده در اين مطالعه، قابل اجرا در يك محيط منابع انساني است اصالح الگوي پيشنهادي، بويژه در صورت اجرا در ساير محيط 
  .ها، موكداً توصيه مي شود

  :مضامين تجربي 

. ثير گذار بر رضايتمندي كاربر را براي مديران مكان پذير مي سازداين مقاله ، با ارائه اطالعاتي پيرامون فناوري اطالعات، شناسايي عناصر تا
  .مي شود IS، منجر به افزايش اثربخشي )به منظور بهبود رضايتمندي كاربر(همچنين به ديلل ترسيم الگوهاي ارزشمند در برنامه ريزي 

  :ارزش / خالقيت 

ميسر مي سازد يافته هاي تحقيق، در بر دارنده مضاميني بنيادي پيرامون  ISنتايج فوق، امكان درك نقش رضايتمندي كاربر را در اثر بخشي 
  .است ISتوسعه و اسقرار 

  :لغات كليدي 

  ، بررسي هاي مربوط به كاربريسيستم هاي اطالعات، ايران، صنعت نفت، مديريت منابع انسان

  له پژوهشي مقا:نوع مقاله 


