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  چکیده

سیسیم  اتمااسییمب بیر ایی احش تیمی تگیری  دییرن ایدحراب بخشیی  اثر بررسی هدف پژوهش حاضر، تعیین: زمینه و هدف

 اسی. 5931-5931اسماب اازندراب در سال تمگیلی اسماندارن

تشییی  ایی  5931-5931اسماب اازندراب در سال تمگییلی  ادحراب اسماندارن هش راکلیهجااعه آاارن احن پژوروش بررسی :

از انظیر  احن پژوهش از نظر هدف، از نیمع کیاربردن وروش تمقیق  نرمنه تمقیق حاضر از نمع غیر احمرالی و انمخابی اسی . دهد.

بر اساس قماعد بر آورد حج  نرمنیه ، بررسیی آایارن در نرمنیه دییرن  شمد.امسمب ایاقاحسه ان  –علی دردآورن داده، روشی 

( و غیر احمریالی تریات تمتیی  و حجی  نرمنیه برابیر بیا حجی  تعیینیی  5931،  101) املر و هریاراب ، ص  قضاوتی ) تعردن(

تن از ادحراب اسماندارن اازندراب از اتمااسیمب ادارن بهره اندند  ، با تیری  پرسشنااه   90پژوهشگر خماهدبمد  در تمقیق حاضر 

ابی ار جریآ آورن اعاعیار در  تهیه شده پژوهشگر ، به ارزحابی سیسم  اتمااسیمب ادارن بر امغیر هیان تعییین شیده پرداخمنید .

 تمقیق حاضر عبارتند از : اگاحبه و پرسسشنااه

حاضر حات  اگاحبه با تعدادن از ادحراب و کارشناساب ارشد در خگمص ترکیی  و شیران کلیی پرسشینااه و  پرسشنااه تمقیق

و بیه « پرسشنااه ارزحیابی نگیرش » نممه عراحی آب و در قال  کلی سئماالر تمقیق قرار داشمه و ، با اسمفاده از عی  لییرر در 

ب بر سیسم  اتمااسیمب جااآ و اثرار آب بر تگری  دیرن ایدحراب تهییه انظمر ارزحابی نگرش اجرمعه ادحراب اسماندارن اازندرا

از آنجاحیییه داده .)کالرمدروف  اسریرنمف(   s-kاز آزامب نراالیمه اسمفاده دردحد حا ازامب روش آاارن در احن تمقیق، شده اسی.

 اسمفاده دردحد.ها غیر پاراامرحک اسی لذا  بران ضرح  هربسمگی بجان پیر سمب از  اسپر ان  

بررسی رابطه بین تعدادناایه هیان  و رابطه بین تعدادنااه هان تادره و دقّّّر تگری  دیرن که نماحج پژوهش نشاب داد ،یافته ها:

بررسی رابطه بین سیاعار اسیمفاده و دقیی تگیری  و  بررسی رابطه بین ادراك و دقی تگری  دیرن ووارده و دقّی تگری  دیرن 

 دارن وجمد دارد. تفاور اعنا، دیرن

.نمیجه تمقیق حاضربیانگر آب اسی که سیسم  اتمااسیمب بر ای احش تمی تگری  دیرن ادحراب تاثیر  بحث و نتیجه گیری:

 اثبی دارد .

 واژه های کلیدی:

 سیسم  اتمااسیمب،تمی تگری  دیرن،ادحراب. ،اثربخشیبررسی 

 .     حراب)نمحسنده اسئمل(،اامرمد آباد ، دانشگاه پیات نمرامرمد آباد،کارشناس ارشدادحرحی بازردانی-5

 .احراب، بهنریر ، دانشگاه پیات نمر بهنریر ، ادرس کارشناس ارشد روانشناسی-2

 .احرابکارشناس حسابدارن، دانشگاه راه دانش باب ، باب ، -9

 .احراب، کارشناس ادحرحی بازردانی،  دانشگاه پیات نمر بهنریر، بهنریر -1

 .احراب، بابلسر ، دانشگاه اازندراب)بابلسر(، کاربردن دانشجمن کارشناسی ارشد رحاضی -1

 دانشجمن دکمرن برنااه رح ن درسی، ادرس دانشگاه پیات نمر تهراب،تهراب،احراب. -6
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:مقدمه

ه ها ، کاهش ه حن -اسمراتژن رقابی ب –جاحگاه خاتی بران دو سیاسی کاب قائ  اسی که عبارتند از ال   25ادحرحی در قرب 

ابمنی بر  که خمد حک سیاسی رقابی تادراتی ای باشد بران لماظ کردب احن دو اسمراتژن به کار بردب  سیسم  هان اعاعاتی

داده  ن اعاعار و ارتباعار ضرورن ای نراحد . ادحراب ااروز ، با انبمهی اعاعار روبرو هسمند . اعاعاتی که به عنمابین آورحها

رحی و اب ار هان سیسم  باحسمی پردازش دردحده و قاب  یه  و تری  و نگهدارن و بازحابی دردد . از عرف دحگر سیسم  هان ادح

رل سنمی کنم -ادن پیدا کرده اند احن تغییرار را ای تماب در چهار زاینه کلی عنماب کرد :هان کنمرل در عمل زااب تغییرار زح

کنمرل کارح ااتیک -2 ی ، در ساخمار هان سنمی یئمدالی ، کنمرل از عرحق سنکنمرل انفمر ااتیک . -1کنمرل بروکراتیک  -9    

اخمار سلهان بعد انمق  ای دردحد و جااعه نی  احن نمع سامروثی به ن -ادراك وا عرال ای شد . اقااار کنمرلی به عمر سنمی

حپرواب -هبرکنمرلی  را چمب سنی بمد ای پذحریی و بداب دردب ای نهاد . در وضعیی کارح ااتیک ، کنمرل از عرحق رابطه بین ر

حرآنها را آنها تبعیی ای کردند ز اعرال ای دردحد .در احن حالی ، رهبراب کارح اا ، شیمه عر  را انمخاب ای کردند  و پیرواب نی  از

و جنبه غیر  قبمل داشمند . در بروکراسی ، کنمرل در ساخمار سازاانی تعبیه ای شد . ساخمارن که بر قانمب و اقررار اسممار بمد

 ا وشخگی داشی و تبعیی از آب ال اای  بمد . در احنفمکرسی ، کنمرل از عرحق نرت ای ار ها اعرال ای شمد . اجرمعه دانشه

ییی بدسی آداهیهان تخگگی ، بسیار رشد کرده اسی و احنفمکراسی ای تماند هر نمع اعاعاتی را از عرحق شبیه هان الیمرو ن

 .( 5930:  529اورد . از سیسم  هان خبره ، اسمفاده کند و به تراای دانشهان تخگگی و حریه ان اجه  شمد ) زاهدن ، ص 

ح ن  هان رحی ارائه د ارشار روز آاد و اعاعار افید به ادحر شرکی حا امسسه بران برنااه رعراً کار ادحر سیسم  اعاعار ادح

ن و حمی آحنده و تگری  دیرن ای باشد احن ادحر بران درد آورن داده ها و پردازش آنها نیازاند سیسم  هان اعاعاتی و راحانه ا

هان اعاعاتی و  حرحمی  و سیسمری داشمه و از اایانار سیسم سیسم  هان خبره ای باشد  پس ادحرحی سیسم  ه  باحد دحد اد

محس ، ص ین آورن اعاعار اسمفاده کند که الزاه احن اسمفاده ، داشمن سماد راحانه ان و سماد اعاعاتی   ای باشد . ) کرایی و ب

اانی کثرحی رهبراب سازاانها اعریناب حایمه اند که ادحرحی اعاعار ، اهرمرحن عاا  امثر در عرلیرد سازا.( 5335:  593،  511

سی و برترن رقابمی  اسی . اکنمب بیش از پیش روشن شده اسی که اهریی اممرن اعاعار از آنجاسی  که کنمرل آب به د

مزه عاعار و ساحر کاربرد هان انفجار تینملمژن ، ااروزه در حادحراب اعاعار سپرده شمد . تگری  دیرن درباره شبیه هان ا

ه خماهد اسئملیی ادحرحی عالی سازااب اسی . ااا ادر ادحر عالی سازااب باحد احن تگریرار را اتخاذ کند . پس نقش اعاعار چ

گگهان قسری  ام  درد آورن تخبمد ؟ کارکناب اعاعار در آحنده اسئملیمهان کلیدن امعددن را بر عهده خماهند داشی . احن 

هان اربمط  ینی اسی . به عنماب رابط در کاربرد ها ن ی احنده علری و تینملمژحیی عر  ای کند . رهبرن الزت را در تمسعه کاربرد

رده به انظمر ارائه خدای به ادحرحی عالی سازااب یراه  ای آورد و سیسمرهان  حراحمی الزت را بران عرلی کردب تگریرار ع

(.کیفیی اعاعار و کاراحی یراحند آب ، در تمیح ،  31سازاانی به دمنه ان اسمرر حراحی ای کند ) بک هارد و پرحمچارد ، 

ی تات به ک  ارتبط ، به امقآ و اطلمب بمدب آب جلمه در ای شمد . سرعی عر  ادحر در تگری  دیرن و درسمی تگری  او بسمگ

غنی  قرار ای دیرد . هرچنین باز خمرد اعاعاتی  و تگری  ؛ اایاب اتاح تگریرار و و کی  اعاعاتی دارد  که در دسمرس او

                                                                   ( 5932:   2سازد  ) عالقانی ، ص سازن آنها را بران ادحراب یراه  ای 
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:شرو

و شیمد.امسیمب ایاقاحسیه ان  –علیی از انظر دردآورن داده، روشیی  احن پژوهش از نظر هدف، از نمع کاربردن وروش تمقیق 

روش دردآورن اعاعار نی  ایدانی ای باشداز نظر هدف ای تماب روش تمقیق را بیه روش هیان : تیارحخی ، تمتییفی و تجربیی 

بندن کرد هرچنین تمقیق را از لماظ ااهیی و روش به سه دسمه کلی : بنیادن ، نظرن و کاربردن تقسی  بندن ای کنند تقسی  

 نرمنه تمقیق حاضر از نمع غیر احمرالی و انمخابی اسی ..

( و  5931،  101) ایملر و هرییاراب ، ص  بر اساس قماعد بر آورد حج  نرمنه ، بررسی آاارن در نرمنه دیرن قضیاوتی ) تعریدن(

تن از ایدحراب اسیماندارن  90غیر احمرالی ترات تمتی  و حج  نرمنه برابر با حج  تعیینی پژوهشگر خماهدبمد  در تمقیق حاضر 

اازندراب از اتمااسیمب ادارن بهره اندند  ، با تیری  پرسشنااه  تهیه شده پژوهشیگر ، بیه ارزحیابی سیسیم  اتمااسییمب ادارن بیر 

)کیالرمدروف     s-kاز آزایمب نراالیمیه اسیمفاده دردحید حیا ازایمب روش آاارن در احن تمقییق،یین شده پرداخمند .امغیر هان تع

 اسریرنمف(.از آنجاحییه داده ها غیر پاراامرحک اسی لذا  بران ضرح  هربسمگی بجان پیر سمب از  اسپر ان  اسمفاده دردحد.

 ابزارهای اندازه گیری:

 اب ار جرآ آورن اعاعار در تمقیق حاضر عبارتند از : اگاحبه و پرسسشنااه

اگاحبه با تعدادن از ادحراب و کارشناساب ارشد  اسماندارن و حمزه سمادن آب  در خگمص ترکیی  و شیران کلیی پرسشینااه و 

در قال  کلی سئماالر تمقیق قرار داشمه و انجر به عراحیی پرسشینااه تمقییق شیده اسیی  نممه عراحی آب . سئماالر اگاحبه

پرسسشنااه به عنماب حیی از امداول ترحن اب ار هان جرآ آورن اعاعار در تمقیقار پیراحشی ، عبارر اسیی از اجرمعیه ان از .

ه و بینش حک یرد پاسخگم را امرد سینجش قیرار ایی پرسشنااه هدف ادار که با بهره دیرن از اقیاس هان دمنادمب ، نظر دحددا

 دهد .

پرسشنااه تمقیق حاضر حات  اگاحبه با تعدادن از ادحراب و کارشناساب ارشد در خگمص ترکیی  و شیران کلیی پرسشینااه و 

و بیه « ی نگیرش پرسشنااه ارزحیاب» نممه عراحی آب و در قال  کلی سئماالر تمقیق قرار داشمه و ، با اسمفاده از عی  لییرر در 

گری  دیرن ایدحراب تهییه انظمر ارزحابی نگرش اجرمعه ادحراب اسماندارن اازندراب بر سیسم  اتمااسیمب جااآ و اثرار آب بر ت

نفیر از ایدحراب بگیمرر  1انظمر حگمل اعریناب در خگمص اب ار تمقییق و بررسیی تیمی آب پرسشینااه در بیین شده اسی .

یاالر آب ، پرسشنااه نهاحی بر احن اساس انطقی که الزت اسیی ارزحیابی هیان خیمد  را در قیالبی آزااحشی تمزحآ و پس از ریآ اش

دقیق تر از حک ارزحابی تریاً کلی در اخمیار پژوهشگر قرار دهند ، عراحی شد .به انظمر ارزحابی اثر امغیر اسمق  اتمااسیمب ادارن 

پرسشینااه ،  90بمده و با تمجه به باز دشیی  1تا  5ه پرسشنااه ه  از اایماز بر هر حک از امغیر هان وابسمه ،. نممه  اامیاز دهی ب

در تمقییق حاضیر ، از روش  پرسشنااه بردشمی انجات دریمه اسیی. 90پرسشنااه داده شده ، ارزحابی نهاحی نی  در ایاب احن 91از 

ایاب پذحر نباشد حا اشی  بمماب از عرحیق تجربیی حیا اعمبار حا رواحی افهمای اسمفاده شده اسی . زحرا هنگاای که اعمبار تجربی  ا

عرلی بران حک اندازه حا حایمه اعمبار کس  کرد اعمبار افهمای اسمفاده شده اسی و در واقآ از عرحق دماه و اعیار ها امقق در پیی 

بیا رجیمع بیه نظیر  ( امقیق 5932: 233 -235آب بر ای آحد که نشاب دهد که روا اسی افهمای را انیدازه درییی ) خیاکی ، ص 

از رواحی اب ار اندازه دیرن خمد ، در سنجش امغیر هان تمقیق اعریناب حاتی  نرمدپرسشینااه تهییه  اجربامخگگاب و اساتید
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رسیده و تمسط ایراد کارشناس امرد بررسی قرار دریی.بران اماسبه پاحیائی از اجرب شده به سرآ و نظر امخگگین ین و اسماد 

 .شد %10ب بیش از آ.که ای اب شدآلفان کرونباخ اسمفاده 

 یافته ها:

 رابطه بین تعدادنااه هان تادره و دقّّّر تگری  دیرن:

دقّّّر تگری  دیرن رابطه وجمددارد و باتمجّیه ای باشد بین تعدادنااه هان تادره و  0413باتمجه به احنیه ضرح  هربسمگی برابر 

کرمر اسی لذا رابطه اعنی دارن بین  تعدادنااه هان تادره و دقّیی تگیری  0405ای باشد که از اقدار  04001برابر   sigبه احنیه 

 دیرن وجمددارد.

 بررسی رابطه بین تعدادنااه هان وارده و دقّی تگری  دیرن :

ای باشد بین تعدادنااه هان وارده و دقّی تگری  دیرن رابطه وجمدارد و باتمجیه بیه  0460مگی برابر باتمجّه به احنیه ضرح  هربس

کرمر اسی لذا رابطه اعنی دارن بین  تعدادنااه هیان وارده و دقیی تگیرری   0405ای باشد که از اقدار  04000برابر   sigاحنیه 

 دیرن وجمددارد.

 دیرن:بررسی رابطه بین ادراك و دقی تگری  

برابر   sigای باشد بین ادراك و دقی تگری  دیرن رابطه وجمدارد و باتمجّه به احنیه  0426باتمجّه به احنیه ضرح  هربسمگی برابر 

 کرمر ای باشد لذا رابطه اعنی دارن بین  ادراك و دقی تگری  دیرن وجمددارد. 0401بمده که از اقدار  04013

 دقی تگری  دیرن: بررسی رابطه بین ساعار اسمفاده و

ای باشد بین ساعار اسمفاده و دقی تگری  دیرن رابطه وجمدارد و باتمجّه به احنییه  0419باتمجّه به احنیه ضرح  هربسمگی برابر 

sig   کرمر ای باشد لذا رابطه اعنی دارن بین ساعار اسمفاده و دقی تگری  دیرن وجمددارد. 0405بمده که از اقدار  04002برابر 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **.  
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 ونتیجه گیری بحث

تمقیق حاضر بی شک اگداق آب تمقیقار هریشگی خیلی اخال  تا خیلی امایق نیسی تا ادر تراای سطح بنیدن هیا و الحیه بنیدن 

  قاب  پذحرش تمقیق حفظ شمد .احن تمقیق دسمه ن از دمحه هان بر آایده از کنییاش در هان اعنا دار در نرمنه نی  جابجا شمند، شی

نمیجه تمقیق حاضربیانگر آب اسیی ابانی ارزحابی تمقیقاتی در خگمص سیسم  هان اتمااسیمب ادارن را به نظر کارکناب دذارده اسی .

و  اهیدحپمر(5931)ابراهیریی .وبیا نمیاحج پژوهشیهان دارد .که سیسم  اتمااسیمب بر ای احش تمی تگری  دیرن ادحراب تاثیر اثبیی 

 ( هرسماسی.5930)سراد(،5932)عالقانی( ،5931و هریاراب ) کاون(، 5931هریاراب )

 

 :تشکر وقدردانی

وبه که اارا در اجرااسماندارواعاونیین یعال  اسماب اازندرابیعال وارماز  اسماندارباالخص اسماندارن اازندراب از اسئمالب اممرا

 حارن کردند،کرال تشیر وقدردانی را دارح .اه  احن پژوهش  ثرررسیدب
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **.  
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