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بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران
محمدرضا فالح  -احسان امینیان
چکيده
طي سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیري از سیستمهاي اتوماسیون اداري كشور مارافراگرفته است وبسیاري از سازمانها ،
تمايل زيادي براي بهره گیري و استفاده از اين سیستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كالني را جهت استقرار و
بكارگیري اين سیستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنین سیستمها ي اطالعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران
سازمانها در بهبود تصمیم گیري كمك نمايد وآيا توانسته چنین سیستمهايي انتظارات مديران را در تصمیم گیري ها براورده
نمايد.هدف اصلي ازاين تحقیق بررسي اثرات سیستم اتوماسیون اداري بر بهبود تصمیم گیري مديران مي باشد و شامل اهداف
فرعي مانند شناسايي يك سیستم اتوماسیون جامع اداري مناسب جهت اطالع رساني به مديران ،بررسي و تجزيه و تحلیل
آثارونتايج حاصل از سیستم اتوماسیون اداري برتصمیم گیري مديران ،بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقیت سیستم
اتوماسیون اداري از نظر تامین اطالعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن ،بررسي اثرات اتوماسیون
اداري بربهبود فرآيند تصمیم گیري مديران ،ارائه راهكار براي بهبود عملكرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداري مي باشد.
سیستم اتوماسیون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره  ،تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك  ،ساعات استفاده به
عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان
متغیروابسته مطرح مي باشد.روش تحقیق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقیق نشان داد كه سیستم اتوماسیون
بر افزايش صحت تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت دارد  .سیستم اتوماسیون بر افزايش دقت تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت
دارد  .سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت دارد  .سیستم اتوماسیون بر اقتصادي بودن تصمیم
گیري مديران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضیهاي چهارگانه مذكور وجودنداشت پیشنهاد مي گردد مباني مفهومي اتوماسیون
اداري  ،در فراگیر ترين شكل خود در ادارات دولتي و در يك قالب مبتني بر توسعه فرهنگ سازماني  ،به كاركنان آموزش
داده شود .و با توجه به سیاستهاي كلي دولت در زمینه ايجاد دولت الكترونیك و اتوماسیون اداري كه به آن پرداخته شده است
براي تحقیق وسیع در سطح ملي در اين زمینه  ،آماتور از تیم محقق متخصص داراي امكانات تحققاتي وسیع و اساتید مجرب
دانشگاه يا همكاري شركت هاي متخصص اتوماسیون اداري استفاده شود.

واژگان كلیدي  :اتوماسیون  ،دولت الكترونیك  ،فرايند تصمیم گیري مديران
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مقدمه
مديريت و تصمیم گیري دو واژه نزديك به هم در مديريت و انجام امور سازمان مي باشند و بدون ترديد ،
تصمیم گیري  ،مهم ترين كار مديران ارشد است كه به آساني نیز مي توان در آن مرتكب اشتباه شد  .اما
اگر كل فرايند را به گونه اي متفاوت بنگريد وضعیت نیز فرق خواهد كرد .اغلب مديران تصمیم گیري را
رخدادي منفرد مي پندارند كه در يك لحظه مشخص از زمان به وقوع مي پیوندد .اما در حقیقت ،تصمیم
گیري فرايند آمیخته با بازي نهايي قدرت  ،سیاست ها  ،اختالفات شخصي و تاريخچه سازماني است .
رهبراني كه قدرت تشخیص اين موضوع را دارند  .تصمیماتي به مراتب بهتر از آنهايي مي گیرند كه كماكان
بر اين تصور پاي مي فشارند كه تصمیمات  ،رخداد هايي هستند تنها در كنترل ايشان  .از همین رو است
كه گفته مي شود بعضي از فرايند هاي تصمیم گیري موثر تر و كار آمد تر از بعضي ديگر هشتند ( گاروين ،
ص )46:1122
در اغلب مواقع  ،تصمیم گیران  ،يك فرايند جانبدارانه را به كار مي گیرند كه شايد غیر بهره ورترين و
ناكارا ترين راه براي انجام امور باشد  .آنها تصمیم گیري را بسان منازعه اي مي بینند كه در آن به دفاع
پردازش از راه كار هاي مورد نظر خود مي پردازند  .اطالعات را به صورت گزينشي ارائه مي كنند و با
خودداري از ارائه داده هاي متضاد مي توانند موقعیتي متقاعد كننده فراهم آورده  ،در برابر مخالف ايستادگي
كنند  .اما فرايند موثر تر وجود دارد كه فرايند جستجو گر است .
در طي اين فرايند  ،افراد مجموعه متنوعي از گزينه ها را پیش روي خود قرار داده و با همكاري يكديگر
بهترين راهكار را جستجو مي كنند .هر چند در عمل اين رهبري است كه تصمیم نهايي را به كارمي گیرد
اما فردي ك ه در فرايند تصمیم سازي مشاركت دارند  ،بايد باور داشته باشند كه ديدگاهشان در نظر گرفته
شده و فرصت آن را يافته اند كه بر تصمیم نهايي تاثیري گذارند  .موقع تصمیم گیري  ،دسترسي به
اطالعات دقیق  ،مرتبط  ،صحیح و به هنگام  ،عامل بسیار موثري است  .هر قدر محیط پیچیده تر باشد
سرعت و شتاب افزايش بیشتري پیدا مي كند و تصمیم گیري مشكل تر مي شود  .تنها چیزي كه مي تواند
تصمیم گیري را سهل تر و عدم اعتماد را كاهش دهد اطالعات مرتبط  ،دقیق و به هنگام مي باشد  .كیفیت
اطالعات و .كارايي فرايند آن  ،در صحیح  ،مرتبط  ،به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر مي شود .سرعت
عمل مدير در تصمیم گیري و درستي تصمیم او بستگي تام به كمیت و كیفیت اطالعاتي دارد كه در
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دسترس او قرار مي گیرد  .همچنین با زخورد اطالعاتي تصمیم  ،امكان اصالح و غني سازي آنها را براي
مديران فراهم مي سازد.
امروزه توسعه و پیچیدگي سازمانها تخصصي  ،مديريت سنتي گذشته را غیر كار آمد ساخته و سیستم هاي
اطالعات مديريت  ،پديده ي است كه مي توان آن را مشخص گذار از مديريت سنتي به مديريت « موثر
جديد » دانست .مديران سنتي با حضور فیزيكي در محیط سازمان  ،به كسب مستقیم اطالعات مي پرداختند
و با « آزمون و خطا » روشهاي مورد نظر را تجزيه مي كردند  .شبكه اطالعاتي آنها به تعداد معدودي افراد
موثق  ،كه در نقاط حساس گمارده مي شدند  ،محدود مي گشت و گاه نفوذ در اين گونه شبكه هاي
اتطالعاتي  ،امكان خطي دهي به مديران را فراهم مي ساخت .
مكانیزم هاي قديمي اطالعات مديريت  ،پاسخگوي شرايط پیچیده حاضر نیست و نمي توان در بر خورد
با مسائل بغرنج  ،صرفاً به ذهنیات و يا گزارشات محدود و اقوال دست اندر كاران متكي بود  .اداره امور به
شیوه هاي موثر و كار امد  ،سمتلزم پردازش انبوهي از اطالعات گوناگون است كه با آهنگي سريع رشد
كرده و تحلیل آنها را سخت مي سازد .نگرش سیستمي به جهت جامعیت بالقوه  ،به يكپارچگي و هماهنگي
اطالعات موجود در سازمان كشیده مي شود و عالي ترين مورد نگرش سیستمي به سازمانها  ،به استقرار
سیستمهاي اطالعات مديريت (  ) MISمنجر مي گردد .
اي ن سیستمها كه گرد اوري و سازماندهي ها و تولید طالعات و انتقال آن را به مديران به انجام مي رساند .
همچون ناظري مقتدر در تمامي سطوح سازمانها حضور يافته و حیطه معرفتي مدير را توسعه داده و بینش
وي را بري اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا مي سازد .رقابت گسترده و فشرده ي كه در سطح بین المللي  ،باال
خص در حوزه عملیات اقتصادي وجود دارد  ،اقتضا مي كند كه شیوه هاي مديريت نیز همانند ساير عوامل
متحول گردند  ،تا بقاي سازمان تضمین شود  .سیستمهاي اطالعات مديريت نیز همپاي مديريت از تحول و
پويايي متاثر خواهد بود .
نگهداري و پردازش انبوه داده هايي كه براي تصمیم گیري مورد نیاز است  .بدون استفاده از كامپیوتر هاي
توانمند عصر حاضر غیر ممكن به نظر مي رسد .كامپیوتر ها قادرند میلیونها داده را در حافظه خود نگهداري
كنند و طبق دستور العمل هاي نوشته شده  ،داده هاي مزبور را با سرعتي شگفت انگیز به انحاء مختلف ،
تحلیل و تلخیص نموده و به صورت اطالعات قابل استفاده در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند .
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كامپیوتر وسیله با ارزشي براي كار كردن با اطالعات و داده  ،به ويژه اعدد و ارقام است  .كاربرد گسترده
كامپیوتر  ،به عنوان ابزاري ياري دهنده در زمینه هاي برنامه ريزي مديريت  ،تصمیم گیري و كنترل  ،به
سبب ويژگیها و مزاياي خاصي است كه كامپیوتر ها دارند .برخي از اين ويژگیها عبارتند از  :پردازش بسیار
سريع  ،خود هدايت كنندگي  ،پردازش از راه دور  ،توان استدالل  ،توان انجام حجم عظیمي از عملیات
تكراري  ،نگهداري و انبار كردن داده ها و باز خواني داده ها.بدون شك  ،توان فوق العاده كامپیوتر ها از
لحاظ محاسبه  ،استدالل  ،سرعت عمل  ،دقت و حافظه به آنها جايگاه كم نظیري در حل مسائل سازماني
داده است .
بسیاري از انديشمندان علم مديريت را عقیده بر اين است كه هر تصمیمي به اطالعات درباره موضوع آن
بستگي دارد و حتي برخي گفته اند  01در صد هر تصمیم را اطالعات تشكیل مي دهد  .بنابراين يك مدير
به عنوان تصمیم گیرنده در سازمان و يا حتي در جامعه  ،بايد اطالعات دقیق و مناسب را به موقع در اختیار
داشته باشد كه بتواند دراجراي وظايف مديريتي خود تصمیمات مناسب را اتخاذ كند و به مرحله اجرا
گذارده و در نهايت ارزيابي كند.در اين مورد سیستمهاي اطالعاتي به مديريت ياري مي كند تا هر چه سريع
تر اطالعات دقیق را كسب نموده و ب ستفاده بهینه از انها  ،حداكثر كارآيي و اثر بخشي را بدست آورد .
ابزار ديجیتالي توانمند ي هاي ويژه ما را بسیار باال مي برند  :توان انديشیدن  ،شكل دهي به انديشه ها و
توان همكاري با ديگران در پیاده نمودن آنچه را كه انديشديده ايم .اين مقاله و نتايج آن نه تنها مي تواند در
آشكارسازي نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغايرتهاي احتمالي سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر
باشد بلكه مي تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزير و ناگزير الزامات سازمانهاي مدرن  ،در بعد
تجهیز به فناوريهاي سخت افزاري نرم افزاري عصر جديد در سازمانهاي همنوع و در سطح وسیعتر در
سازمانهاي زير مجموعه وزارت كشور و ساير سازمانها نقش آفريني كند.
در اين مقاله برآنیم تا چهار فرضیه زير را مورد تحلیل و بررسي قرار دهیم:
سیستم اتوماسیون بر افزايش صحت تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر افزايش دقت تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر اقتصادي بودن تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت دارد .
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در فرضیات فوق الذكر  ،سیستم اتوماسیون با مشخصه هاي تعداد نامه هاي صادره ،وارده ،ساعات استفاده
وادراك به عنوان متغیر مستقل و بهبود تصمیم گیري مديران با مشخصه هاي صحت  ،دقت  ،بهنگام بودن ،
اقتصادي بودن  ،به عنوان متغیر هاي وابسته مطرح مي باشند .
مفاهيم و روش
در نخستین سالهاي اختراع رايانه متخصصان توجه چنداني به نیاز هاي اطالعاتي مديران نداشته از رايانه ها
فقط جهت پردازش داده ها در امور حسابداري استفاده مي شد  .در طول اين دوره كه تا اواسط دهه 41
میالدي به طول انجامید بیشترين تاكید بر قدرت محاسباتي و پردازش رايانه بود  .در حال حاضر به اين
نوع كاربرد رايانه پردازش داده ها  ،گفته مي شود و بايد توجه داشت كه سیستم هاي پردازش داده هاي
مقداري اطالعات نیز تولید مي كنند .
در اوائل دهه  2041و پس از اختراع انوع رايانه هاي جديد كه با هزينه كمتر اطالعات بیشتري را پردازش
مي كردند روشهاي جديد تري براي معرفي تجهیزات جديد ترويج داده شده ؛ يعني سیستم هاي اطالعاتي
مديريت  .پس از گذشت يك دهه و به دلیل به وجود آمدن نیاز هاي اطالعاتي جديد  ،سیستم اطالعاتي
جديد به نام سیستم پشتیباني تصمیم گیري يا دي  .اس  .اس به وجود آمد .پس از تكمیل سیستم پشتیباني
تصمیم گیري با توجه به پیشرفت هاي حاصله در تجهیزات رايانه اي  ،موضوع افزايش بهره وري و كارايي
دفاتر مديران و تسهیل ارتباطات بین مدير و كاركنان از طريق به كار گیري تجهیزات رايانه اي الكترونیك
مطرح گرديد و در سال  2091سیستم هاي اتوماسیون اداري طراحي گرديدند .
اما در واقع اتوماسیون اداري در سال  2046وقتي كه  IBMمحصول جديد خود  ،يعني نور مغناطیسي /
ماشین تايپ سلكتوري (  ) MT/STرا معرفي كرد شروع شد  ،.ماشین تايپي كه مي توانست به صورت
اتوماتیك از روي حروف ضبط شده بر روي نوار مغناطیسي تايپ كند  .اين عملیات تايپ اتوماتیك خیلي
زود به سیستم هاي كوچك در ريز پردازنده ها تبديل شد  .و تكاملهاي بعدي در اين زمینه ايجاد شد  .و
نیاز واقعي به تكامل اين بود كه طي دهه  2091كارايي كارخانه ها  98-01در صد افزايش يافت  .در حالي
كه كارايي دفتري تنها  6در صد افزايش داشت  ،پس بايستي سیستم هايي به وجود مي آمدند كه موجب
افزايش بهره وري و كارايي دفاتر هم مي شدند .
موسساتي كه به سیستمهاي اطالعات مديريت اولیه مبادرت نمودند .چیز هايي ديگري فرا گرفتند
مشخص شد مانع عمده مديران هستند  .مديران به عنوان يك گروه در مورد كامپیوتر اطالعي نداشتند .
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آنان از كار هاي خود آگاه بودند و مي دانستند كه چگونه مسائل را حل كنند  .لكن به اندازه كافي در مورد
نقش اطالعات در حل مسائل تامل نكرده بود  .در نتیجه براي مديران بیان اينكه دقیقاً ازسیستمهاي اطالعات
مديريت چه مي خواهند دشوار بود  .اين وضعیت براي متخصصین اطالعات غیر قابل تحمل بود  .زيرا كه
دانسته هاي آنان از مديريت كم بود  .آنان نمي دانستند چه سواالتي را پرسش نمايند  .در طي زمان مديران
درباره كامپیوتر و در مورد فرايند هاي مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند عاقبت جايگاه سیستم
طالعات مديريت به عنوان يك زمینه عمده استفاده از كامپیوتر مستحكم شد .

نقش استراتژيک اطالعات
اكثريت رهبران سازمانها اطمینان يافته اند كه مديريت اطالعات  ،مهمترين عامل موثر در عملكرد سازماني
و برتري رقابتي است  .اكنون بیش از پیش روشن شده است كه اهمیت محوري اطالعات از آنجاست كه
كنترل آن به دست مديران اطالعات سپرده شود  .تصمیم گیري درباره شبكه هاي اطالعات و ساير كاربرد
هاي انفجار تكنولوژي  ،امروزه در حوزه مسئولیت مديريت عالي سازمان است  .اما اگر مدير عالي سازمان
بايد اين تصمیمات را اتخاذ كند  .پس نقش اطالعات چه خواهد بود.كاركنان اطالعات در آينده مسئولیتهاي
كلیدي متعددي را بر عهده خواهند داشت  .اين قسمت محل گرد آوري تخصصهاي فني است  .به عنوان
رابط در كاربرد ها ي فزاينده علمي و تكنولوژيكي عمل مي كند  .رهبري الزم را در توسعه كاربرد هاي
مربوط به منظور ارائه خدمت به مديريت عالي سازمان فراهم مي آورد و سیستمهاي حمايتي الزم را براي
عملي كردن تصمیمات عمده سازماني به گونه اي مستمر حمايت مي كند ( بك هارد و پريتچارد ) 99 ،
كیفیت اطالعات و كارايي فرايند آن  ،در صحیح  ،مرتبط  ،به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر مي شود .
سرعت عمل مدير در تصمیم گیري و درستي تصمیم او بستگي تام به كم و كیف اطالعاتي دارد كه در
دسترس او قرار مي گیرد  .همچنین باز خورد اطالعاتي و تصمیم ؛ امكان اصالح تصمیمات و غني سازي
آنها را براي مديران فراهم مي سازد ( طالقاني  ،ص ) 2891 : 1
اطالعات
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شايد بتوان اطالعات را اليه اي بین دو اليه داده ها و آگاهي دانست  .داده ها مواد خام اطالعات را فراهم
و اطالعات خبري را منتقل مي سازند و اين آگاهي است كه محتواي خبر را تحلیل مي كند ( طالقاني  ،ص
) 2891 : 299
براي فهم واقعي معني اطالعات و عدم اختالط آن با داده ها ما ابتدا تعريفي از اين دو را ارائه مي نمائیم :
داده ها شامل واقعیتها و اشكالي هستند كه براي كاربر  ،بي معني مي باشند  .وقتي كه اين داده ها پردازش
شدند تبديل به اطالعات مي شوند پس اطالعات  ،داده هاي پردازش شده يا داده هايي با معني مي باشند .
تبديل داده ها به اطالعات توسط يك پردازنده اطالعات انجام مي شود  .پردازنده طالعات يكي از عنصر
كلیدي سیستم ادراكي است  .پردازنده اطالعات مي تواند شامل عناصر رايانه اي  ،عناصر غیر رايانه اي يا
تركیبي از ان دو باشد ( مك لويد  ،ص ) 2899 : 28-24
اطالعات در سیستم هاي سازماني مختلط انسان و ماشین از منابع زير تغذيه مي شود  -2 :دستیابي
اطالعات محیط عملكرد مديريت  -1روشهاي ذخیره اطالعات جهت عملكرد سیستم هاي عامل -8
روشهاي انتقال اطالعات و نحوه ايجاد ارتباط و ذخیره سازي و بازيابي .
امروزه اطالعات برگ برنده شركتهاي بزرگ تجاري مي باشد  .از آنجا كه گردآوري اطالعات به روش
دستي و معمولي براي شركتهاي چند ملیتي بزرگ غیر ممكن مي باشد پس از آنها به سیستم هاي اطالعاتي
براي پر كردن اين خالء روي آورده اند  .اطالعات الزمه تصمیم گیري است و امروزه پديده اي چون
انفجار اطالعات ،آلودگي اطالعات و آنارشي اطالعات مطرح است كه الزمه استفاده مفید از اطالعات در
اين آشفته بازار وجود سیستم هاي اطالعاتي يكپارچه و منسجم براي تنظیم و منظم كردن اطالعات براي
استفاده كاوشگران اطالعات مي باشد  .مديران  ،همچنین به يكي از دو سبك متفاوت استفاده از اطالعات
به عنوان راههايي براي استفاده از اطالعات براي حل مشكل استفاده مي كنند.سبك سیستماتیك ( :
 )systematicمدير توجه خاصي براي پیگیري روش از پیش توصیه شده حل مشكل  ،مانند روش
سیستمها دارد  .سبك حسي (  ) intuitiveمدير به هیچ روش قطعي توجهي نداشته اما روشي را براي
وضعیت خاص  ،تغییر مي دهد ( همان  ،ص ) 290
اتوماسيون اداري
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يافتن تعريفي مشخص سیستم هاي اتوماسیون اداري تعريف مشخصي ندارند بلكه تعريف آنها منحصربه
تعیین ديدگاههاي كاربر است و اين خود بدين معني است كه سیستم هاي اتوماسیون اداري داراي تعاريف
بي شماري است  .در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنیم .
اتوماسیون اداري  ،مشتمل بر تمام سیستم هاي الكترونیك رسمي و غیر رسمي بوده كه به بر قراري ارتباط
اطالعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعكس مربوط مي شود .كلمه اصلي كه انوماسیون
اداري را از داده پردازي  ،سیستم اطالعات مديريت و سیستم پشتیباني تصمیم متمايز مي سازد و ارتباطات
اتوماسیون اداري به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهي و كتبي ( RAYMOND ،2009
) سیستم هاي اطالعات اداري (  ) OIS=PFFICE INFORMATION SYSTEMاز امور اداري از طريق
فناوري اطالعاتي حمايت مي كند  .سیستم هاي اطالعات مدرن از جمله اجزا سیستم اطالعاتي مديريت (
 ) MISاست كه ابزار هايي را براي ارتباطات و هماهنگي ما بین كارگران دانشي به وسیله ايجاد مديريت
اثر بخش اسناد و پیامها و جلسات الكترونیك فراهم مي كند ) ZWASS ، 2001 ( .
مزاياي مستقيم اتوماسيون
افزايش محصول يا بازده و صرفه جويي در وقت يا نیروي كار اين مزايا كه قابل اندازه گیري بوده و ممكن
است تاثیر مستقیم و كوتاه مدت بر جريان نقدينگي داشته باشد عبارتند از :
الف ) كنترل بهتر بر كار  ،به خاطر تقسیم كمتر نیروي كار ؛
ب)تبديل اطالعات از شكلي به شكلي ديگر كمتر صورت مي گیرد  ،مانند نوشتن روي نوار كه پس از آن
روي كاغذ تايپ مي شود ؛
ج) فعالیتهاي غیر مولد مانند بايگاني  ،نگهداري سوابق و به هنگام رساني كمتر مي شود ؛
د) سازماندهي غیر مولد مانند بايگاني  ،نگهداري سوابق و به هنگام رساني كمتر مي شود ؛
مزاياي غير مستقيم اتوماسيون
اين مزايا غیر كمي هستند و ممكن است ازطريق سودآوري و رشد در بلند مدت سازمان را غني سازند ،
الف ) وابستگي كمتر به ادارات ديگر براي تهیه كپي  ،چاپ و امور مشابه ديگر ؛
ب) نیاز كمتر به تشريفات و كنترل جهت نظارت بر جريان كار بین ادارات .
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ج) به دلیل افزايش اثر بخشي كاركنان در انجام كار هاي خاص  ،رضايت شغلي آنها افزايش مي يابد ؛
د) به دلیل ارائه بهتر اطالعات و خدمات به موقع  ،ضرايت مشتريان بیشتر مي شود ؛
ه ) رقايت بیشتر سازمانها از طريق استفاده از منابع اطالعاتي و قابلیت براي عكس العمل نسبت به فشار ها
و فرصتها
معايب سيستم اتوماسيون اداري
اما كاربرد سیستم هاي اتوماسیون اداري معايبي را نیز در بر دارد كه عبارتند از  :از ايجاد تغییرات در
محیط انساني  ،ناديده گرفته شدن برخي از روابط اجتماعي و انساني در كار ها و به صورت مكانیزه درآمدن
فعالیتها  ،پیچیده شدن و سختي كار با سیستم ها  ،بروز اخالق توجیه اشتباهات صورت گرفته و نسبت دادن
آنها به سیستم  ،مشكالت جسماني كاركنان در كار با رايانه  ،نپذيرفتن سیستم هاي مكانیزه توسط مديران يا
كاركنان  ،كم شدن امنیت اطالعات هم از نظر دسترسي و هم از نظر تخريب .
انواع کاربرد ها يا زير سيستم هاي اتوماسيون اداري
از ديدگ اههاي متعددي به انواع كاربرد هاي اتوماسیون اداري پرداخته شده است كه در اين جا به دو نمونه
از انها مي پردازيم .در يك ديدگاه انواع دستگاههاي مكانیزه اداري اصلي عبارتند از :
 -2در زمینه كسب و اطالعات و كپي كردن آنها  :واژه ها  ،پردازها  ،ماشینهاي كپي هوشمند  ،سند
خوانها  ،سیستم هاي صوتي ديجیتالي  ،حروف چیني نوري .
 -1در زمینه ذخیره سازي اطالعات  :كشور هاي بايگاني الكترونیك  ،زير نگاشته ها ( میكرو گراف )
 -8در زمینه ارتباطات  :سیستم تلفن رايانه  ،پست الكترونیك  ،ارسال فاكس  ،كنفرانس از راه دور.
از ديدگاه ديگر عناصر اصلي سیستم هاي مكانیزه اداري ( .صرفي زاده  ،ص )162:2891
چون هدف كلي مقاله حاضر بررسي تصمیم گیري مديران بود روش توصیفي – تحلیلي  ،علّي پس از وقوع
مورد توجه محقق قرار گرفت .انجام تحقیق توصیفي از لحاظ روش گرد آوري اطالعات را مي توان به
كتابخانه اي  ،مشاهده اي و پیمايشي تقسیم كرد  .در اين تحقیق روش پیمايشي جهت گرد آوري اطالعات
استفاده شده است  ،لذا آن را مي توان در زمره تحقیق هاي میداني قرار داد .
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در اين نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرايط و روابط موجود پرداخته مي شود و بررسي هاي انجام شده
بر اساس اين روش در سازمانهاي واقعي و توسط افراد واقعي صورت مي پذيرد و متغیر ها در اين روش
دستكاري نمي شوند و در حالت طبیعي مورد بررسي قرار مي يرند و اين از برتريهاي روش تحقیق
توصیفي در مطالعات سازماني است .
پرسشنامه تحقیق حاضر حاصل مصاحبه با تعدادي از مديران و كارشناسان ارشد در خصوص تركیب و
شماي كلي پرسشنامه و نحوه طراحي آن و در قالب كلي فرضیه ها و سئواالت تحقیق قرار داشته و  ،با
استفاده از طیف لیكرت در « پرسشنامه ارزيابي نگرش » و به منظور ارزيابي نگرش مجموعه مديران
استانداري بر سیستم اتوماسیون جامع و اثرات آن بر تصمیم گیري مديران تهیه شده است .
منظور حصول اطمینان در خصوص ابزار تحقیق و بررسي صحت آن پرسشنامه در بین  9نفر از مديران
بصورت آزمايشي توزيع و پس از رفع اشكاالت آن  ،پرسشنامه نهايي بر اين اساس منطقي كه الزم است
ارزيابي هاي خود را در قالبي دقیق تر از يك ارزيابي صرفاً كلي در اختیار پژوهشگر قرار دهند  ،طراحي
شد .به منظور ارزيابي اثر متغیر مستقل اتوماسیون اداري بر هر يك از متغیر هاي وابسته  .،نحوه امتیاز دهي
به پرسشنامه هم از امیتاز  2تا  8بوده و با توجه به باز گشت  81پرسشنامه  ،از  88پرسشنامه داده شده ،
ارزيابي نهايي نیز در میان اين 81پرسشنامه برگشتي انجام گرفته است.

نتايج
فرضيه اول :سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش دقّت تصميم گيري مديران تاثيرمثبت دارد .
رابطه بین تعدادنامه هاي صادره و دقّّت تصمیم گیري:
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باتوجه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1469مي باشد بین تعدادنامه هاي صادره و دقّّت تصمیم گیري
رابطه وجوددارد و باتوجّه به اينكه  sigبرابر  14119مي باشد كه از مقدار  1412است لذا رابطه معني داري
بین تعدادنامه هاي صادره و دقّت تصمیم گیري وجوددارد.
Correlations
تعدادنامه هاي
صادره
**.483
.007
30

دقت تصميم
گيري
Correlation Coefficient
1.000
Sig. (2.
9

30

**.483

Correlation Coefficient

.

.007

Sig. (2-

30

30

1.000

دقت تصميم گيري

Spearman's

تعدادنامه هاي صادره

N

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بررسي رابطه بین تعدادنامه هاي وارده و دقّت تصمیم گیري :
باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1441مي باشد بین تعدادنامه هاي وارده و دقّت تصمیم گیري رابطه
وجودارد و باتوجه به اينكه  sigبرابر  14111مي باشد كه از مقدار  1412كمتر است لذا رابطه معني داري
بین تعدادنامه هاي وارده و دقت تصمیم گیري وجود دارد.

Correlations
دقت تصميم
تعدادنامه هاي
گيري
وارده
Correlation Coefficient
1.000
**.603

.000
30
1.000

.
30

.
30

**.603
.000
30

دقت تصميم گيري

Spearman's

Sig. (2N
Correlation Coefficient

تعدادنامه هاي

Sig. (2N

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بررسي رابطه بین ادراك و دقت تصمیم گیري:
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باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1414مي باشد بین ادراك و دقت تصمیم گیري رابطه وجودارد و
باتوجّه به اينكه  sigبرابر  14169بوده كه از مقدار  1418كمتر مي باشد لذا رابطه معني داري بین ادراك و
دقت تصمیم گیري وجوددارد.
Correlations

ادراک
.264

دقت تصميم
گيري
1.000

.048

.

30

30

1.000

.264
.158

30

30

.

دقت تصميم گيري

Correlation Coefficient

Spearman's

Sig. (2N
ادراک

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

بررسي رابطه بین ساعات استفاده و دقت تصمیم گیري:
باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1488مي باشد بین ساعات استفاده و دقت تصمیم گیري رابطه
وجودارد و باتوجّه به اينكه  sigبرابر  14111بوده كه از مقدار  1412كمتر مي باشد لذا رابطه معني داري
بین ساعات استفاده و دقت تصمیم گیري وجوددارد.
Correlations
ساعات
استفاده
** .538
.002
30
1.000
.
30

دقت تصميم
گيري
1.000
.
30
** .538
.002
30

Correlation Coefficient
Sig. (2N
Correlation Coefficient
Sig. (2N

دقت تصميم گيري

Spearman's

ساعات

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

فرضيه دوم :سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش بهنگام سازي تصميم گيري مديران تاثيرمثبت دارد .
بررسي رابطه بین تعدادنامه هاي صادره و بهنگام سازي تصمیم گیري:
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باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1440مي باشد بین تعدادنامه هاي صادره و بهنگام سازي تصمیم
گیري رابطه وجودارد و باتوجّه به اينكه  sigبرابر  141بوده كه از مقدار  1412كمتر مي باشد لذا رابطه معني
داري بین تعدادنامه هاي صادره و بهنگام سازي تصمیم گیري وجوددارد.
Correlations
تعدادنامه هاي
صادر
**.695
.000
30
1.000
.
30

بهنگام سازي تصميم
گيري
1.000
.
30
**.695
.000
30

Correlation Coefficient
Sig. (2N
Correlation Coefficient
Sig. (2N

بهنگام سازي
تصميم گيري

Spearman's

تعدادنامه هاي صادره

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بررسي رابطه بین تعدادنامه هاي وارده و بهنگام سازي تصمیم گیري :
باتوّجه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1441مي باشد بین تعدادنامه هاي وارده و بهنگام سازي تصمیم
گیري رابطه وجودارد و باتوجه به اينكه  sigبرابر  141مي باشد كه از مقدار  1412كمتر مي باشد لذا رابطه
معني داري بین تعدادنامه هاي وارده و بهنگام سازي تصمیم گیري وجودارد.
Correlations
تعدادنامه هاي
وارده

** .628
.000
30

بهنگام سازي
تصميم
گيري
1.000

.
30

Correlation Coefficient
Sig. (2-

N

** .628

Correlation Coefficient

.

.000

Sig. (2-

30

30

1.000

بهنگام سازي
تصميم گيري

Spearman's

تعدادنامه هاي

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بررسي رابطه بین ساعات استفاده و بهنگام سازي تصمیم گیري:
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باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1466مي باشد بین ساعات استفاده و بهنگام سازي تصمیم گیري
رابطه وجودارد و باتوجّه به اينكه  sigبرابر  14128بوده كه از مقدار  1418كمتر مي باشد لذا رابطه معني
داري بین ساعات استفاده و بهنگام سازي تصمیم گیري وجودارد.
Correlations
ساعات
استفاده
* .449
.013
30
1.000
.
30

بهنگام سازي
تصميم گيري
1.000

Correlation Coefficient

.
30
* .449

Sig. (2N
Correlation Coefficient

.013
30

Sig. (2N

بهنگام سازي
تصميم گيري

Spearman's

ساعات

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

بررسي رابطه بین ادراك و بهنگام سازي تصمیم گیري:
باتوّجه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1499مي باشد بین ادراك و بهنگام سازي تصمیم گیري رابطه
وجودارد و باتوجّه به اينكه  sigبرابر  14660مي باشد كه از مقدار  1418كمتر مي باشد لذا رابطه معني
داري بین ادراك و بهنگام سازي تصمیم گیري وجوددارد.
Correlations
ادراک
.087
0.449

بهنگام سازي
تصميم گيري
1.000
.

30

30

1.000
.

.087
.649

30

30

Correlation Coefficient
Sig. (2-

بهنگام سازي
تصميم گيري

Spearman's

N

Correlation Coefficient

ادراک

Sig. (2N

فرضيه سومّ :سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش اقتصادي بودن تصميم گيري مديران تاثيرمثبت دارد .
بررسي رابطه بین تعدادنامه هاي صادره و اقتصادي بودن تصمیم گیري:
باتوجه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1468مي باشد بین تعدادنامه هاي صادره بر اقتصادي بودن رابطه
تصمیم گیري وجودارد ولي باتوجه به اينكه  sigبرابر  14124بوده كه از مقدار  1418كمتر مي باشد لذا
رابطه معني داري بین تعدادنامه هاي صادره و اقتصادي بودن تصمیم گیري وجودارد.
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Correlations
تعدادنامه هاي
صادر
* .436
.016
30
1.000
.

30

ااتصادي بودن
تصميم گيري
1.000
.
30
* .436
.016

30

Correlation Coefficient
Sig. (2N
Correlation Coefficient
Sig. (2N

اقتصادي بودن
تصميم گيري

Spearman's

تعدادنامه هاي صادره

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

بین تعدادنامه هاي وارده و اقتصادي بودن تصمیم گیري وجودارد.
باتوجه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1469مي باشد بین تعدادنامه هاي صادره بر اقتصادي بودن رابطه
تصمیم گیري وجودارد ولي باتوجه به اينكه  sigبرابر  14119بوده كه از مقدار  1412كمتر مي باشد لذا
رابطه معني داري بین تعدادنامه هاي وارده و اقتصادي بودن تصمیم گیري وجودارد.
Cor relations
اقتصادي ب ودن
تعدادن امه ه اي
تصميم گيري
وارده
1.000
**.476
.
.008
30
30
**.476
1.000
.008
.
30
30

Correlation Coef f ic ient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coef f ic ient
)Sig. (2-tailed
N

اقتصادي ب ودن
تصميم گيري

Spearman's rho

تعدادن امه ه اي وارده

**. Correlation is s ignif icant at the 0.01 level (2-tailed).

بررسي رابطه بین ساعات استفاده بر اقتصادي بودن تصمیم گیري:
باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1488مي باشد بین ساعات استفاده بر اقتصادي بودن تصمیم گیري
رابطه وجودارد و باتوجّه به اينكه  sigبرابر  14111بوده كه از مقدار  1412كمتر مي باشد لذا رابطه معني
داري بین ساعات استفاده و اقتصادي بودن تصمیم گیري وجودارد.
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Correlations
ساعات
استفاده
** .534
.002
30
1.000
.
30

ااقتصادي بودن
تصميم گيري
1.000
.
30
** .534
.002
30

Correlation Coefficient
Sig. (2N
Correlation Coefficient
Sig. (2N

اقتصادي بودن
تصميم گيري

Spearman's

ساعات

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بررسي رابطه بین ادراك و اقتصادي بودن تصمیم گیري:
باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1481مي باشد بین ادراك و اقتصادي بودن تصمیم گیري رابطه
وجودارد و باتوجه به اينكه  sigبرابر  14110بوده كه از مقدار  1418كمتر مي باشد لذا رابطه معني داري
بین ادراك و اقتصادي بودن تصمیم گیري وجوددارد.
Correlations
ادراک
.326
0.009
30
1.000
.
30

ااقتصادي بودن
تصميم گيري
1.000
.
30
.326
.079
30

Correlation Coefficient
Sig. (2N
Correlation Coefficient
Sig. (2N

ااقتصادي بودن
تصميم گيري

Spearman's

ادراک

فرضيه چهارم :سيستم اتوماسيون اداري بر افزايش صحّت تصميم گيري مديران تاثيرمثبت دارد .
بررسي رابطه بین تعدادنامه هاي صادره و صحّت تصمیم گیري:
باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1484مي باشد بین تعدادنامه هاي صادره و صحّت تصمیم گیري
رابطه وجودارد ولي باتوجّه به اينكه  sigبرابر  14169بوده كه از مقدار  1418كمتر مي باشد لذا رابطه معني
داري بین تعدادنامه هاي صادره و صحّت تصمیم گیري وجوددارد
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Correlations
تعدادنامه هاي
صادر
*.364
.048
30
1.000
.
30

صحت
گيري
1.000
.
30
*.364
.048
30

Correlation Coefficient
Sig. (2N
Correlation Coefficient
Sig. (2N

صحت تصميم گيري

Spearman's

تعدادنامه هاي صادره

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

بررسي رابطه بین تعدادنامه هاي وارده و صحّت تصمیم گیري:
باتوّجه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1461مي باشد بین تعدادنامه هاي وارده و صحّت تصمیم گیري
رابطه وجودارد ولي باتوجّه به اينكه  sigبرابر  14118بوده كه از مقدار  1418كمتر مي باشد لذا رابطه معني
داري بین تعدادنامه هاي وارده و صحّت تصمیم گیري وجوددارد.
Cor relations
تعدادن امه هاي
وارده
*.408
.025
30
1.000
.
30

صحت تصميم
گيري
1.000
.
30
*.408
.025
30

Correlation Coef f ic ient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coef f ic ient
)Sig. (2-tailed
N

صحت تصميم گيري

Spearman's rho

تعدادن امه هاي وارده

*. Correlation is s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).

بررسي رابطه بین ادراك و صحّت تصمیم گیري:
باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1424مي باشد بین ادراك وصحّت تصمیم گیري رابطه وجودارد و
باتوجه به اينكه  sigبرابر  14189بوده كه از مقدار 1418كمتر مي باشد لذا رابطه معني داري بین ادراك بر
صحّت تصمیم گیري وجوددارد.
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Correlations
ادراک
.163

صحت تصميم
گيري
1.000

Correlation Coefficient

صحت تصميم گيري

Spearman's rho

Sig. (2N

0.03
30

.
30

1.000

.163

Correlation Coefficient

.

.389

30

30

Sig. (2N

ادراک

بررسي رابطه بین ساعات استفاده و صحّت تصمیم گیري:
باتوجّه به اينكه ضريب همبستگي برابر  1466مي باشد بین ساعات استفاده و صحّت تصمیم گیري رابطه
وجودارد و باتوجه به اينكه  sigبرابر  14126بوده كه از مقدار  1418كمتر مي باشد لذا رابطه معني داري
بین ساعات استفاده و صحّت تصمیم گیري وجودارد.
Cor relations
ساعات استفاده
*.445
.014
30
1.000
.
30

صحت تصميم گيري
1.000
.
30
*.445
.014
30

Correlation Coeffic ient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coeffic ient
)Sig. (2-tailed
N

صحت تصميم گيري

Spearman's rho

ساعات استفاده

*. Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).

نتيجه گيري و پيشنهادات
با عنايت به اينكه مسئله اصلي اين تحقیق بررسي تاثیر سیستم اتوماسیون بهبودتصمیم گیري مديران ( در
استانداري مي باشد  ،نتايج زير حاصل اين تحقیق است :
سیستم اتوماسیون بر افزايش صحت تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر افزايش دقت تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیري مديران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر اقتصادي بودن تصمیم گیري مديران تاثیر دارد .
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لذا شواهدي بر رد فرضیه هاي چهارگانه اي كه با شاخصه هاي تعريف شده صحت  ،دقت  ،بهنگام بودن ،
و اقتصادي بودن وجود نداشت .
نكته اساسي اين است كه فرايند تحقیق هرگز پايان نمي يابد همیشه يافته هاي هر تحقیق آزمايشي قلمداد
مي شود و اين آگاهي وجود دارد كه ممكن است در تحقیقات بیشتر ثابت شود كه نتايج غیر صحیح بوده
است ( ايران نژاد  ،ص ) 2801 : 16
با توجه به نتايج اين مقاله موارد زير پیشنهاد مي گردد:
اثرات مثبت سیستم هاي اتوماسیون محل مناقشه نیست  ،بلكه میزان دستیابي به نتايج است كه داراي
اهمیت مي باشد
قدم اول در دستیابي به ديدي واقع گرايانه تر نسبت به ارزيابي نتايج اتوماسیون اداري در سطح سازمانها
تدوين شاخص هايي كارآمد جهت ارزيابي میزان بهبود در پیگیري فراگرد هاي تحول اداري  ،با استقرار
سیستم هاي توسعه يافته سازماني  ،خواهد بود  .اين امر مستلزم پشتیباني علمي از سوي سازمان مي باشد .
يافته هاي اين قبیل تحقیقات مي تواند نقش موثري در شناخت قوت و ضعف  ،سیستم هاي اتوماسیون در
استانداري و سازمانها مشابه كه داراي هم پیوندي و تشابه كاري و وظايف همگون هستند ارائه نمايد لذا
محققین با هماهنگي  ،راهنمايي و پشتیباني فني  ،موضوعاتي را انتخاب نمايند كه قابلیت طرح در كل
مجموعه وزارت كشور را داشته باشد و طیف گسترده تري از سازمانها از نتايج تحقیقات آنان بهره مند ردند
و
محققین بعدي موضوعات بديع  ،موثر و كار گشاي ديگري را دستمايه تحقیق خود نمايند كه اساسي ترين
معضالت سازمانها را شناسائي و حل نمايد .
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