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 «موانع استقرار سيستمهاي اطالعاتي مديريت در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهران 

 (نویسنده مسئول)گل افشاني  دكتر سيد احمد حسيني-1

 بهنام بابايي دنجكاليي، -2

عضو هيات علمی  دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب -1 

golafshan20gmail.com،:Sa_hosseini@azad.ac.ir E-mail    

دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد ( گرایش سيستمهاي اطالعاتی مدیریت ) كارشناس ارشد مدیریت دولتی فارغ التحصيل -2

 اسالمی واحد تهران مركز

 : چكيده 

این پژوهش از . است «سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمان قضایی نيروهاي مسلح بررسی موانع استقرار » هدف از این تحقيق 

مدیران عالی، ميانی، پایه سازمان قضایی  شامل جامعه آماري . پيمایشی استفاده شده است –نظر هدف كاربردي و از روش توصيفی 

پرسشنامه است آوري اطالعات  ابزار جمع . است هگردیدروش سرشماري استفاده  از كهبوده نفر  09 نيروهاي مسلح تهران  كه تعداد

 7/9پایایی مقياس به كار رفته در تحقيق، باالتر از . كه توسط محقق با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصان تدوین گردیده است

با استفاده از هاي تحقيق  داده. باشد باشد كه این مقدار با آلفاي كرونباخ محاسبه گردیده و روایی پرسشنامه مورد تأیيد می می

تجزیه مورد( بندي اولویت جهت تعيين و رتبه)  Fآزمون و ( جهت استنباط درباره ميانگين)  Tآزمونهاي وهاي آمار توصيفی  شاخص

در این تحقيق نهایتاً سی و دو مانع شناسایی، سپس با استفاده از پرسشنامه پنج ارزشی ليکرت نظر . قرار گرفته استو تحليل 

موانع اصلی تأثيرگذار برسيستمهاي مخاطبان درمورد ميزان بازدارندگی و اهميت هریك از آنها مورد پرسش قرار گرفته و در نهایت 

 موانع ساختاري  -3موانع محيطی -2موانع مدیریتی   -1: عبارتند  اطالعاتی مدیریت در سازمان قضایی به ترتيب اولویت

 : ها  كليد واژه

  موانع محيطی موانع مديريتي، موانع ساختاري،موانع استقرار ،سيستم اطالعات مديريت، 
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 : مقدمه

عامل اصلی قدرت و تسلط در دنياي رقابتی عصر حاضر در سازمانها، باتوجه به این كه در جهان كنونی اطالعات و فن آوري 

باشد،پس سازمانها، موسسات و شركتها باید نسبت به تجهيز و آماده نمودن خود به  مؤسسات دولتی و شركتهاي خصوصی می

هاي  نواع مختلفی از سيستمیك سازمان بطور معمول ا. هاي ارتباطات و اطالعات آمادگی كامل را داشته باشند آوري جدیدترین فن

اند و این سيستم بطور خود كار  ها، سطوح سازمانی و فرآیندهاي كسب و كار متفاوتی ایجاد شده اطالعاتی دارد كه براي بخش

هاي موردنياز خودشان جهت ایجاد یك تصویر كلی و  اطالعات بپردازند در نتيجه مدیران براي گردآوري دادهتوانند به تبادل  نمی

به ( MIS )هاي اطالعاتی مدیریت  يستمس. ع از عمليات سازمان، باید یك سيستم جاعمع و یکپارچه را در اختيار داشته باشندجام

البته باید به . ها با تحوالت امروزین شناخته شده است عنوان یك پدیده جدید و به عنوان یك عامل پيش برنده در انطباق سازمان

. شود اطالعات مدیریت دانشی است كه براي همين منظور یعنی مدیریت اطالعات به كاربرده می این نکته اشاره كرد كه سيستم

هاي متنوعی را برعهده دارند باید تصميمات مدیریتی  و وظایف و مسئوليتباشند  باتوجه به این كه اكثر سازمانها در مسير توسعه می

به همين دليل جهت اخذ تصميمات  هاي خاص علمی صورت پذیردهاي علمی، فنی و آماري صحيح و طبق اصول و روش با بررسی

و نياز به یك سيستم اطالعاتی مناسب یك ضرورت . باشد میصحيح، دقيق و به موقع توسط مدیران دسترسی به اطالعات مورد نياز 

گویی به مطالبات  استفاده از این فنآوري در بخش دولتی براي ارایه اطالعات، خدمات و پاسخ ،بنابراین. انکارناپذیر در سازمانها است

این پژوهش درصدد آنست كه ضمن شناسایی موانع موجود بر سر راه استقرار  .با موانع خاصی است توأمنفعان بوده و  مخاطبان و ذي

 . تأثيرات این موانع راهکار و پيشنهادات الزم را ارایه دهدسيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمان نسبت به حذف یا كاهش 

 : بيان مسأله تحقيق 

به عنوان یك نظام اطالعاتی سازمان یافته ( 1MIS)ها و مؤسسات دولتی ایران هنوز  سيستم اطالعاتی مدیریت  در سازمانها ، شركت

سيستم اطالعات مدیریت، سيستم سازمان یافته و . نشده استسازمانی كمك نماید رایج گيري  كه بتوانند مدیران را در امر تصميم

گيرندگان و مدیران ارائه داده و امکان  ابزار مناسبی است كه اطالعات صحيح و خالصه شده را در موقع مناسب به تصميم

تجزیه و  ،، پاالیشسازد هدف نهایی از ایجاد این سيستم گردآوري مدیران سازمان فراهم میگيري صحيح و دقيق را براي  تصميم

هاي  و پدیده فشرده و تلخيص كردن ، ذخيره كردن و سرانجام انتقال تمامی اطالعات گذشته و حال سازمانها ،پردازش ،تحليل

 . مرتبط با آنها در یك بانك اطالعاتی متمركز یا امکان دسترسی سریع براي مدیران آنها است

اجراي  اطالعات  مدیریت جهت شناسایی موانع و اتخاذ تمهيدات الزم جهت هاي به همين دليل، بررسی دالیل ناكامی سيستم

به دنبال یافتن و تبيين و به همين خاطر این پژوهش . اقدامات پيشگيرانه در جهت رفع موانع و یاكم كردن اثر آنها ضروري است

 .ستچنين موانعی در محيط، ادارات كل حوزه ستادي سازمان قضایی نيروهاي مسلح تهران ا

لذا تحقيق حاضر در  ."هاي اطالعاتی مدیریت در سازمان قضایی وجود دارد چه موانعی برسرراه استقرار سيستم" : اصلي سوال

 . باشد هاي اطالعاتی مدیریت در سازمان مذكور می صدد بررسی موانع عدم استقرار سيستم

سرراه استقرار سيستم اطالعاتی مدیریت در سازمان قضایی  در واقع هدف اصلی انجام این تحقيق، كشف و شناسایی موانع عمده بر

كه در نهایت بتوانيم یك گام مؤثري جهت حذف موانع و یا كاهش اثرات آن موانع در مسير استقرار و به كارگيري سيستم است 

د با استفاده از نتایج این ریزان سازمان قضایی بتوانن اطالعات مدیریت در سازمان قضایی تهران برداشته شود و مدیران و برنامه

هاي اطالعات مدیریت، اقدامات پيشگيرانه مورد نياز را  هاي موجود برسرراه استقرار سيستم بندي چالش تحقيق ضمن اولویت

هاي اطالعات مدیریت در سازمان قضایی  بکارگرفته و بستر الزم را جهت سرعت بخشيدن به فرآیند پياده سازي استقرار سيستم

  .كارگيرندتهران به 
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 : موانع سيستمهاي اطالعاتی

 : مهمترین موانع استقرار سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمانها عبارتند از 

 : در سازمانها وجود دارد شامل   MISاز جمله عوامل فرهنگی كه بر سر راه استقرار : موانع فرهنگی    -1

 عدم وجود فرهنگ مناسب در زمينه استفاده از كامپيوتر و سيستمهاي اطالعات مدیریت در سازمان  -

 در سازمانها  MISهاي ارتباط جمعی جهت توسعه فرهنگ به كارگيري  گيري از رسانه عدم بهره -

 در سازمان  MISعدم تطابق فرهنگ سازمانی با پياده سازي و كاربرد   -

 . آورد در سازمان بوجود می MISجمله عوامل و موانع ساختاري كه مشکالتی را جهت استقرار  از: موانع ساختاري    -2

 : عبارتند از 

در  MISبه عنوان متولی جهت طراحی و استقرار ( از نظر نيروي انسانی و تجهيزات )عدم وجود یك واحد مستقل و توانمند  -

 . سازمان 

 كمبود نيروي انسانی با دو تخصص مدیریت و رایانه  -

 عدم انطباق فرآیندهاي كاري موجود در واحدهاي سازمان با سيستم اطالعات مدیریت  -

 در سازمان  MISارتباط ضعيف بين واحدهاي تحقيق و توسعه با سایر واحدهاي سازمانی جهت بکارگيري  -

 : در سازمانها وجود دارد عبارتند از   MISر راه استقرار از جمله موانع فردي كه بر س: موانع فردي    -3

 عدم آشنایی و انگيزه كافی كاركنان در استفاده از سيستمهاي اطالعاتی مدیریت و فواید حاصل از آن  -

 ترس از پيچيده شدن انجام كار محوله  -

 MISعدم تسلط به زبان انگليسی و نداشتن تجربه كافی كاركنان در كاربا  -

 فتادن امنيت شغلی كاركنان با به كارگيري سيستمهاي اطالعاتی مدیریت به خطر ا -

 : در سازمانها وجود دارد عبارتند از  MISاز جمله مهمترین موانع فنی و تجهيزاتی كه در استقرار : موانع فنی    -4

 فقدان شبکه یکپارچه سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمانهاي دولتی   -

 افزارها و كيفيت پایين آنها   افزارها و نرم انها در پشتيبانی از سختناتوانی سازم   -

 افزاري در سازمان افزاري و نرم  اي سخت هاي فنی از نظر شبکه نبود زیر ساخت   -

 : در سازمانها وجود دارد عبارتند از  MISاز جمله موانع آموزشی كه بر سرراه استقرار  :موانع آموزشی    -5

 آوریاطالعات كيفيتپایيندانشفنيمتخصصانفن -

 در سازمان  MIS  هاي آموزشی برگزار شده در زمينه كيفيت پایين دوره    -

 در سازمان MISهاي  كمبود تکنولوژي آموزشی مناسب جهت برگزاري دوره   -

 :عبارتند از  در سازمانها وجود دارد MISاستقرار از جمله موانع اقتصادي بر سرراه : موانع اقتصادي    -6

 افزاري و همچنين اتصال به اینترنت  افزاري و نرم هزینه باالي خرید تجهيزات سخت  -

 در سازمان  MISگذاري سرمایه هايهی بازد وضعيت ابهام -

 در سازمان MISهاي پياده سازي  كمبود اعتبار سازمانی و باال بودن هزینه -

 :در سازمانها وجود دارد عبارتند از  MISاستقرار از جمله عوامل محيطی كه بر سرراه : موانع محيطی    -7

 از عملکرد سازمانی در كشور جهت ایجاد فضاي رقابتی مطلوب مابين سازمانهاي دولتی  MISنبود نظام ارزیابی با رویکرد    -

 را بعنوان یك مزیت رقابتی بدانندMISنبود فضاي رقابتی براي مدیران و سازمانها كه    -

 در سازمانها  MISعدم توجه جدي و كافی دولت در استقرار و پياده سازي    -

 در كشور جهت بکارگيري آنها در سازمان MISنبود مدیران مسلط به    -
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استقرار سيستم هاي  
 اطالعات مديريت 

موانع 
 فرهنگي 

موانع 
 ساختاري

موانع 
 اقتصادي 

موانع 
 محيطي

موانع 
 مديريتي 

موانع 
  فردي

 موانع فني

موانع 
 آموزشي 

 در كشور MISكنندگان خدمات مرتبط با  فقدان عرضه    -

 :در سازمانها وجود دارد عبارتند از  MISاز جمله موانع مدیریتی بر سرراه استقرار  :وانع مدیریتی م -8

 عدم آشنایی مدیران با كاربرد و فواید سيستمهاي اطالعاتی مدیریت   -  

 عدم حمایت همه جانبه مدیران در پياده سازي و استقرار سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمان  -  

 هاي مدیریت  مدت در مدیران به علت كوتاه بودن دوره نبود دید بلند -    

 فقداندانشوتجربهکافيمدیراندرپيادهسازیسيستمهایاطالعاتيمدیریت -

 فقدان انگيزه كافی مدیران در پياده سازي سيستمهاي اطالعاتی مدیریت  -   

 فقدان اختيارات كافی مدیران در پياده سازي سيستمهاي اطالعاتی  -  

 سازي سيستمهاي اطالعاتی مدیریت مدیران از كاهش امنيت اطالعات در سازمان با پيادهنگرانی  -   

    

 

 

 

 : مدل تحقيق 

با توجه به جمع بندي از سوابق نظري و تجربی تحقيقات قبلی انجام شده، مدل مفهومی زیر جهت مطالعه در تحقيق حاضر مد نظر 

 .است

 :مدل مفهومي پژوهش
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پيمایشی  –ها كمی است كه باتوجه به موضوع پژوهش از روش توصيفی  پژوهش حاضر از نظر نوع هدف كاربردي و از نظر داده -

استت و ستعی    ي آگاهی بخشی و علمی جنبه كاربردي نيز داشتته  استفاده شده است به عبارت دیگر این پژوهش عالوه بر جنبه

جامعه آماري تحقيق حاضر، مدیران عتالی، ميتانی، پایته ستازمان قضتایی نيروهتاي       . شده تا نتيجه نهایی آن داراي كاربرد باشد

پرسشنامه بين متدیران   09نفر بوده و از روش سرشماري استفاده شده است لذا تعداد  09آنها  كه تعداد. باشند مسلح تهران می

  .آوري گردید ها جمع سازمان توزیع گردیده كه در نهایت تمامی پرسشنامه

 موانع و عوامل منتخب مؤثر بر استقرار سيستمهاي اطالعاتی مدیریت جهت بررسی از طریق پرسشنامه( 1)جدول 

 شرح موانع استقرار سيستمهاي اطالعاتی مدیریت موانععنوان 

 

 

 مدیریتی

 عدم آشنايي مديران با كاربرد و فوايد سيستمهاي اطالعاتي مديريت     -1

 عدم حمايت همه جانبه مديران در پياده سازي و استقرار سيستمهاي اطالعاتي مديريت در سازمان   -2

 هاي مديريت  نبود ديد بلند مدت در مديران به علت كوتاه بودن دوره    -3

 فقدان دانش وتجربه كافي مديران درپياده سازي سيستمهاي اطالعاتي مديريت -4

 فقدان انگيزه كافي مديران در پياده سازي سيستمهاي اطالعاتي مديريت    -5

 سيستمهاي اطالعاتي فقدان اختيارات كافي مديران در پياده سازي    -6

 سازي سيستمهاي اطالعاتي مديريت نگراني مديران از كاهش امنيت اطالعات در سازمان با پياده    -7

 

 محيطی

از عملكرد سازماني در كشور جهت ايجاد فضااي رقاابتي مولاو      MISنبود نظام ارزيابي با رويكرد    -1
 مابين سازمانهاي دولتي 

 را بعنوان يك مزيت رقابتي بدانندMISنبود فضاي رقابتي براي مديران و سازمانها كه    -2

 در سازمانها  MISعدم توجه جدي و كافي دولت در استقرار و پياده سازي    -3

 در كشور جهت بكارگيري آنها در سازمان MISنبود مديران مسلط به    -4

 در كشور  MISكنندگان خدمات مرتبط با  فقدان عرضه    -5

 

 فنی 

 

 فقدان شبكه يكپارچه سيستمهاي اطالعاتي مديريت در سازمانهاي دولتي    -1

 افزارها و كيفيت پايين آنها   افزارها و نرم ناتواني سازمانها در پشتيباني از سخت   -2

 

  افزاري و نرم  سختاي  هاي فني از نظر شبكه نبود زير ساخت  -3

 افزاري در سازمان 

 

 آموزشی

 آوري اطالعات  كيفيت پايين دانش فني متخصصان فن   -1

 در سازمان  MIS  هاي آموزشي برگزار شده در زمينه كيفيت پايين دوره   -2
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 در سازمان  MISهاي  كمبود تكنولوژي آموزشي مناسب جهت برگزاري دوره   -3

 

 اقتصادي

 افزاري و همچنين اتصال به اينترنت  افزاري و نرم هزينه باالي خريد تجهيزات سخت   -1

 در سازمان  MISگذاري  ابهام وضعيت بازده نهايي سرمايه   -2

 در سازمان  MISهاي پياده سازي  كمبود اعتبار سازماني و باال بودن هزينه    -3

 

 ساختاري

به عناوان متاولي جهات    ( از نظر نيروي انساني و تجهيزات ) انمند عدم وجود يك واحد مستقل و تو    -1
 در سازمان  MISطراحي و استقرار 

 كمبود نيروي انساني با دو تخصص مديريت و رايانه    -2

 MISعدم انوباق فرآيندكاري موجود در سازمان با    -3

در  MISارتباط ضعيف بين واحدهاي تحقيق و توسعه با ساير واحدهاي ساازماني جهات بكاارگيري      -4
 سازمان

 

 فردي

 عدم آشنايي و انگيزه كافي كاركنان و استفاده از سيستمهاي اطالعاتي مديريت و فوايد حاصل از آن     -1

 ترس از پيچيده شدن انجام كار محوله    -2

 در سازمان  MISامنيت شغلي كاركنان با به كارگيري به خورافتادن     -3

 

 فرهنگی 

 در سازمان  MISعدم وجود فرهنگ مناسب در زمينه استفاده از كامپيوتر و    -1

 در سازمان  MISهاي ارتباط جمعي جهت توسعه فرهنگ به كارگيري  گيري از رسانه عدم بهره  -2

 در سازمان  MISعدم توابق فرهنگ سازماني با پياده سازي    -3

آوري آنهتا، جهتت استتخرا  و     روش تجزیه و تحليل اطالعات در تحقيق حاضر بعد از توزیع پرسشتنامه بتين متدیران و جمتع    

هتاي   تفاده از شتاخص در قسمت اول با است  .ها در این تحقيق از آمار توصيفی  و آمار استنباطی استفاده شده است توصيف داده

هریتك از متغيرهتا    تآوري شده و وضتعي  ها جمع فراوانی داده... آمار توصيفی از جمله فراوانی، درصد، ميانگين، انحراف معيار و 

هاي آماري زیر فرضتيات تحقيتق    در قسمت آمار استنباطی با استفاده از آمار پارامتریك و آزمون .مورد بررسی قرار گرفته است

 : مورد آزمون قرارگرفت 

 آزمون آلفاي كرونباخ از متغيرها جهت روایی و پایایی بودن پرسشنامه  -1

 اسميرنف جهت بررسی نرمال بودن متغيرها  –آزمون كولموگراف  -2

اي  درجته  5ميتانگين مقيتاس   )  3به این صورت كه در هریتك از اهتداف عتدد    : ه ميانگين جهت استنباط دربار Tآزمون  -3

براي مقایسه هر ميانگين با عدد ثابت  Tبه عنوان نمره معيار یا استاندارد تعيين شده است و نتایح در قالب آزمون ( ليکرت

 . و مبناي نظري مورد تحليل قرار گرفت

 .در سازمان قضایی  MISاولویت هریك از موانع استقرار بندي  جهت تعيين و رتبه  Fآزمون  -4

                            

 هاي پژوهش یافته
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به تفکيك رسم گردیتده كته    2باتوجه به سؤاالت مطروحه در پرسشنامه این سؤاالت در هشت بخش به تفکيك طبق جدول شماره 

 .ها، مدها و انحراف معيار براي هر سؤال ذكر شده است ها، ميانه ميزان ميانگين

 درباره متغيرهاي تأثيرگذار Tنتيجه آزمون ( 2)جدول 

ف
ردی

 

 متغيرهاي
 تأثيرگذار

انحراف  مد ميانه ميانگين تعداد شاخص
 معيار

T SIG0(2-
TSILED) 

تایيد 
 رد

1 

ی 
موانع مدیریت

 

عدم آشانايي ماديران باا    
كاربرد و فوايد سيستمهاي 

 اطالعات مديريت 

09 3/82 4/00 4 055/9 

9
/1

3
3

 

 
0

/0
0

د  
ایي
ت

 

عدم حمايات هماه جانباه    
مديران در پيااده ساازي و   
اساااتقرار سيساااتمهاي  
اطالعااااتي ماااديريت در 

 سازمان 

09 3/50 4/00 4 086/9 

نبود دياد بلناد مادت در    
مديران به علت كوتاه بودن 

 هاي مديريت  دوره

09 3/64 4/00 4 064/9 

فقدان دانش وتجربه كاافي  
مااديران درپياااده سااازي  
سيساااتمهاي اطالعااااتي 

 مديريت

09 89/3 4/00 4 027/9 

فقدان انگيزه كافي مديران 
در پياده سازي سيستمهاي 

 اطالعاتي مديريت

09 43/3 4/00 4 887./ 

فقاادان اختيااارات كااافي  
مااديران در پياااده سااازي 

 سيستمهاي اطالعاتي

09 3/09 4/00 3 067/9 

نگراني ماديران از كااهش   
امنيت اطالعات در سازمان 

سازي سيساتمهاي   با پياده
 اطالعاتي مديريت

09 3/68 4/00 4 1/015 

ی  2
موانع محيط

 

نبود نظتام ارزیتابی بتا رویکترد     
MIS   از عملکتترد ستتازمانی در

كشتتور جهتتت ایجتتاد فضتتاي   
رقتتتابتی مطلتتتوب متتتا بتتتين  

 سازمانهاي دولتی 

09 3/94 4/00 4 866/9 

1
2

/5
5

6
 

 
0

/0
0

 

يد
تای
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نبتتود فضتتاي رقتتابتی بتتراي    
را MISمدیران و ستازمانها كته   

بعنتتوان یتتك مزیتتت رقتتابتی   
 بدانند

09 3/77 4/00 4 072/9 

عدم توجه جدي و كافی دولت 
 MISدر استقرار و پياده سازي 

 در سازمانها

09 3/78 4/00 4 884/9 

 MISنبود متدیران مستلط بته    
در كشور جهت بکارگيري آنهتا  

 در سازمان

09 4/00 4/00 4 835/9 

كنندگان خدمات  فقدان عرضه    
 در كشور MISمرتبط با 

09 3/52 3/50 3 864/9 

3 

موانع 
ی 
آموزش

 

كيفيتتت پتتایين دانتتش فنتتی   
 آوري اطالعات متخصصان فن

09 3/54 4/00 4 880/9 

7
/1

2
5

 

 
0

/0
0

 

يد
تای

 

هتتتاي  كيفيتتتت پتتتایين دوره 
  آموزشی برگزار شده در زمينته 

MIS در سازمان 

09 3/62 4/00 4 055/9 

كمبتتود تکنولتتوژي آموزشتتی   
مناستتتب جهتتتت برگتتتزاري   

 در سازمان MISهاي  دوره

09 3/48 4/00 4 063/9 

4 

ی 
موانع فن

 

فقتتتدان شتتتبکه یکپارچتتته      
سيستمهاي اطالعاتی متدیریت  

 در سازمانهاي دولتی

09 3/87 4/00 4 007/9 

7
/4

5
6

 

 
0

/0
0

 

يد
تای

 

ناتوانی ستازمانها در پشتتيبانی   
افزارهتا و    افزارها و نرم از سخت

 كيفيت پایين آنها

09 3/54 4/00 4 038/9 

هتاي فنتی از    نبود زیر ستاخت   
افتزاري و   اي ستخت  نظر شتبکه 

 افزاري در سازمان نرم 

09 3/49 4/00 4 910/1 

 درباره متغيرهاي تأثيرگذار Tنتيجه آزمون ( 2ول ادامه جد

ف
ردی

 

 متغيرهاي
 تأثيرگذار

انحراف  مد ميانه ميانگين تعداد شاخص
 معيار

T SIG0(2-
Tailed) 

تایيد 
 رد

5 

ي 
صاد

موانع اقت
هزینه باالي خرید تجهيتزات   

افتزاري و   افزاري و نترم  سخت
 همچنين اتصال به اینترنت

09 3/34 3/00 3 1/062 

44
4

،5
 

 99
،9

 

يد
تای

ابهتتام وضتتعيت بتتازده نهتتایی  
در  MISگتتتتذاري  ستتتترمایه
 سازمان

09 3/62 4/00 3 0/978 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

10 
 

كمبود اعتبار ستازمانی و بتاال   
هاي پياده ستازي   بودن هزینه

MIS در سازمان 

09 3/58 4/00 4 1/112 

6 

ي 
موانع ساختار

 

عدم وجود یك واحد مستقل 

از نظتتر نيتتروي  ) و توانمنتتد 

به عنوان ( انسانی و تجهيزات 

متتتتولی جهتتتت طراحتتتی و  

 در سازمان  MISاستقرار 

09 3/76 4/00 4 049/9 

0
2

6
 

  ،
11

 

 99
،9

 

يد
تای

 

كمبود نيتروي انستانی بتا دو    
 تخصص مدیریت و رایانه

09 3/92 4/00 4 838/9 

كاري هاي انطباق فرآیند عدم
 سازمان با واحدهايموجود در
 MISسيستم

09 3/49 3/00 3 086/9 

رتباط ضعيف بين واحتدهاي  ا  
تحقيتتق و توستتعه بتتا ستتایر   
واحتتدهاي ستتازمانی جهتتت   

 در سازمان MISبکارگيري 

09 3/73 4/00 4 832/9 

7 

ي 
موانع فرد

 

عدم آشنایی و انگيتزه كتافی   

كاركنتتتتتان و استتتتتتفاده از 

سيستتتتتتمهاي اطالعتتتتتاتی 

 مدیریت و فواید حاصل از آن 

09 3/84 4/00 4 1/059 

79
1

،6
 

 99
،9

 

يد
تای

 

ترس از پيچيده شتدن انجتام   
 كار محوله

09 3/54 4/00 3 1/133 

تسلط به زبان انگليستی   عدم
و نداشتتتتن تجربتتته كتتتافی  

 MISكاركنان در كاربا 

09 4/04 4/00 5 1/101 

خطرافتادن امنيت شتغلی  به 
 MISكاركنان با به كارگيري 

 در سازمان

09 3/11 3/00 4 1/240 

موانع  8
ی 
فرهنگ

 

عدم وجتود فرهنتگ مناستب    
در زمينه استفاده از كامپيوتر 

 در سازمان MISو 

09 3/52 4/00 4 051/9 

69
2

،5
 

 99
،9

 

يد
تای
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هتاي   گيري از رسانه عدم بهره
ارتباط جمعی جهتت توستعه   

در  MISفرهنگ به كارگيري 
 سازمان

09 3/46 3/00 3 1/072 

تطابق فرهنگ ستازمانی   عدم
در  MISبتتتا پيتتتاده ستتتازي 

 سازمان

09 3/51 3/00 3 1/008 

 

 

نتايج آزمون فريدمن در بخش الويت عوامل مرتبط بر استقرار سيستم هاي اطالعاتي مديريت در سازمان قضايي 

 نيروهاي مسلح

Ranks 

 Mean Rank موانع

 7.89 موانع مدیریتی

 6.89 موانع محيطی

 2.82 فنیموانع 

 2.57 موانع آموزشی

 2.73 موانع اقتصادي

 5.40 موانع ساختاري

 5.13 موانع فردي

 2.57 موانع فرهنگی

  (8)جدول

 پيشنهادات كاربردي محقق 

است تا پيشنهادات الزم و مؤثر جهت استقرار و بهبود  باتوجه به نتايج حاصله از تحقيق، در اين قسمت سعي شده

 : وضعيت كاربرد سيستم اطالعات مديريت در سازمان قضايي ارائه گردد

ه را در ميان موانع باتوجه به تحليل رگرسيوني انجام شده در فصل چهارم، از آنجاييكه موانع مديريتي باالترين رتب   -1

در سازمان قضايي را كسب كرده است فلذا مواردذيل جهت حذف ياكاهش تاثيرات موانع  MISگانه برقراري هشت

 : گردد مديريتي پيشنهاد مي

 : شامل موانع مديريتي

 :  عدم آشنايي مديران با كاربرد و فوايد سيستمهاي اطالعات مديريت-1-1
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 : پيشنهاد 

ها با فواید بکارگيري سيستتمهاي اطالعتاتی متدیریتی     روزافزون اطالعات در عصرحاضر و عدم آشنایی مدیران سازمانباتوجه به پيشرفت 

ضمن آشنایی متدیران ستازمان    MISهاي آموزشی مرتبط با موضوع  ها و كارگاهها و دوره شود با برگزاري همایش در سازمان پيشنهاد می

ري سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمان قضایی براي مدیران سازمان توجيه و تبيين گتردد و  آوري، اهميت استقرار بکارگي با این فن

ریزي، آنان  گيري و برنامه وري و كارآیی در تصميم مدیران این مسئله را بپذیرندوباوركنند كه بکارگيري این سيستم منجر به افزایش بهره

 . خواهدشد

 

 

 عدم حمايت همه جانبه مديران در پياده سازي و استقرار سيستمهاي اطالعاتي مديريت در سازمان -1-2

 : پيشنهاد 

وري وابتزار مفيتدي    در هر سازمانی منجر به افتزایش بهتره   MISاز آنجایيکه به كارگيري یك سيستم جامع و یکپارچه اطالعاتی همچون 

ستازي و استتقرار    باشد فلذا پيشنهادي متدیران ارشتد و ميتانی ستازمان در پيتاده      ر سازمان میریزي مدیران د گيري و برنامه براي تصميم

 را بکارگيرند ... ( از لحاظ مالی فرهنگی ، ساختاري و ) سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمان قضایی حمایت همه جانبه 

 يت هاي مدير نبود ديد بلند مدت در مديران به علت كوتاه بودن دروه-1-3

 : پيشنهاد 

باشتد و انتختاب متدیران     باتوجه به این كه یکی از عوامل نبود دید بلند مدت در مدیران سازمانها ،كوتاه بودن دوران متدیریتی آنتان متی   

كامل  شود كه مدیر ارشد سازمان مدیران سطوح ميانی را بعد از ارزیابی ازاین رو پيشنهاد می. باشد اي و روابطی می بصورت سليقه"معموال

هتاي   ریتزي  سال منصوب نمایند تا مدیران ميانی ما بدانند كه حداقل یك دوران مدیریتی پنج ساله متناسب بتا برنامته   5حداقل به مدت 

ریزي دقيق و علمی در حتوزه كتاري خودشتان اقتدام نماینتد ،همچنتين        باشند تا بتوانند نسبت به برنامه را دارا می( ساله  5)ميان مدت 

هاي آموزشی مناسب نگاه مدیران راازنگرش  كوتاه مدت وتك محوري بته نگترش ودیدبلنتد متدت      د بابرگزاري كارگاهها ودورهسازمانهابای

 . وچندمحوري سوق دهند

 فقدان انگيزه كافي مديران در پياده سازي سيستمهاي اطالعاتي مديريت -1-4

 : پيشنهاد 

شتود   دیریت در مدیران سازمان قضایی و فواید حاصل حاصل از آن پيشنهاد میجهت افزایش انگيزه به كارگيري سيستمهاي اطالعاتی م

انداز ختوب و   در سازمان اقدام نموده و یك چشم MISسازمان نسبت به تدوین طرح توجيهی فواید به كارگيري  ITمدیران و كارشناسان 

نمایند بطوریکه این باور براي همه مدیران ستازمان محترز   در سازمان قضایی را براي سایر مدیران سازمان ارایه  MISروشن از بکارگيري 

وري و نهایتتاً تحقتق اهتداف     گردد كه به كارگيري سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمان قضایی منجر به بهبود عملکرد، افزایش بهره

 .سازمانی خواهدشد
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 يريتسازي سيستمهاياطالعاتي مد فقدان دانش و تجربه كافي مديران در پياده-1-5

 : پيشنهاد 

باتوجه به اینکه سيستمهاي اطالعاتی مدیریت و به كارگيري آن در سازمانها دولتی، به خصوص در كشتورهاي درحتال توستعه همچتون     

هاي علمی در ستازمان   شود با برگزاري جلسات و همایش باشد و هنوز بطور كامل جا نيافته است فلذا پيشنهاد می كشورما نوین و نوپا می

ازخار  سازمان نسبت به آگاهسازي وافزایش دانش مدیران جهت شناسایی سيستمهاي اطالعاتی مدیریت و  MISو دعوت از متخصصين 

 .كارگيري این سيستم  در سازمان قضایی اقدام شود فواید به

 MISفقدان اختيارات كافي مديران در پياده سازي -1-6

 : پيشنهاد 

باشتد   ریزي در حوزه كاري خودشان محدود می گيري و برنامه اختيارات آنها جهت تصميمباعنایت به اینکه اكثر مدیران سازمانهاي دولتی 

سازمان اختيارات تام جهت استتقرار و  بته    ITبه مدیران حوزه( ریاست محترم سازمان )شود از طرف مدیر ارشد سازمان  لذا پيشنهاد می

متالی، فرهنگتی،   :)در سازمان شامل MISموجود برسرراه استقرار  كارگيري سيستمهاي اطالعاتی مدیریت داده شود و كليه محدودیتهاي

با دستورریاست محترم سازمان برطرف گرددبطوریکه هيچگونه مقتاومتی ازطترف ستایرمدیران وكاركنتان ستازمان جهتت       ..(ساختاري و 

ت محتترم ستازمان داده متی    وجودنداشته باشد وباتفویض اختياري كه به اداره كل فن آوري اطالعات ازطرف ریاست MISپذیرش سيستم

 .شوداین حوزه بدون هيچگونه دغدغه اي نسبت به استقرار سيستم اقدام نماید 

 MISنگراني مديران از كاهش امنيت اطالعات در سازمان باپياده سازي -1-7

 : پيشنهاد 

نهاي امنيتتی و اطالعتاتی در كشتور    باتوجه به اینکه سازمان قضایی نيروهاي مسلح مسئول رسيدگی به تخلفات نيروهاي مسلح و ستازما 

شتود كته ازطترف اداره كتل فتن آوري       باشتد فلتذا پيشتنهاد متی     باشد و از نظر امنيتی اطالعات موجود در سازمان بسيار حساس می می

قضتایی   كارگيري سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمان واطالعات به مدیران ارشد و ميانی سازمان این اطمينان خاطرداده شود كه به

نه تنها منجر به كاهش امنيت اطالعات در سازمان نخواهد شدبلکه باعت  حفاظتت اطالعتات وامنيتت بيشتردرستازمان قضتایی گردیتده        

وازورودهکرهاومخربين سيستمهاي اطالعاتی وسازمانهاي جاسوسی ممانعت بعمل خواهدآوردواین آگاهسازي وشفاف سازي بایتد ازطترف   

 .صورت پذیرد اداره كل فن آوري اطالعات

در سازمان قضايي باتوجه به تجزيه  MISاز آنجاييكه موانع محيوي به عنوان دومين عامل و مانع مؤثر بر بكارگيري  -2

است فلذا جهت ازبين بردن اين موانع  پيشنهادات ذيل جهت حذف  و تحليل انجام شده در فصل چهارم شناسايي شده

 : وياكاهش اين  موانع ارايه مي گردد

 :  وانع محيويم

از عملكرد سازماني در كشور جهت ابعاد فضاي رقابتي مولو  مابين ساازمانهاي   MISنبود نظام ارزيابي با رويكرد -2-1

 : دولتي 
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 : پينشهاد 
از اندازي ایتن سيستتم در ستازمان     شود بعد از اجرا و راه در سازمان قضایی پيشنهاد می MISجهت اطمينان از بازدهی مثبت بکارگيري 

گتذاري   متخصصين داخلی و خار  از سازمان جهت ارزیابی از عملکرد سيستم مذكوراقدام گردیده و بررسی شود كه آیا باتوجه به سرمایه

انجام شده كالن در حوزه مربوطه بازدهی مفيد و مثمرثمر را درافزایش بهره وري و بهبود عملکرد سازمانی به همراه داشته است یتاخيرو  

در سایر سازمانهاي دولتی وخصوصی مورد مقایسته قترار گرفتته تتا نقتاط ضتعف        MISی با نتایج ارزیابی عملکرد بکارگيري نتيجه ارزیاب

 درسایرسازمانهابعدازبومی سازي درMISشناسایی و برطرف گردیده و از نتایج به كارگيري 

 .سازمان قضایی نيزبکارگرفته شود

 .را بعنوان يك مزيت رقابتي بدانند MISنبود فضاي رقابتي براي مديران و سازمانهايي كه -2-2

 : پيشنهاد 
باتوجه به این كه به كارگيري سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در سازمانهاي دولتی اكثر كشورهاي درحال توسعه از جمله ایتران آن طتور   

سازمان نسبت به تحقيق و تفحص در سازمانها و ادارات دولتی كه  ITشود مدیران حوزه  می كه باید و شاید هنوز جا نيافته است پيشنهاد

شان بکارگرفته انداقدام نموده و نتتایج حاصتل از بته كتارگيري سيستتم متذكور را بررستی نماینتد و          سيستمهاي اطالعاتی را در سازمان

وري و بهبود عملکرد سازمان شتان شتده وچقتدردرجهت تحقتق      مشخص كنند كه چقدر بکارگيري سيستم مذكور منجر به افزایش بهره

اهداف سازمانی شان این سيستم به آنهاكمك كرده است وضمن الگوبرداري ازسيستم متذكوروبومی ستازي سيستتم درستازمان قضتایی      

ضتایی جهتت رقابتت    بتوانندیکی ازسيستمهاي خالق وموفق دركشورشوندبطوریکه این سيستم بعنوان یك امتيازومزیت بتراي ستازمان ق  

 .بادیگرسازمانهاي دولتی باشد

 

 در سازمان  MISعدم توجه جدي و كافي دولت در استقرار و پياده سازي -2-3

 : پيشنهاد 

آوري اطالعات و همچنين عدم بکارگيري سيستتمهاي اطالعتاتی    ها در كشورهاي درحال توسعه به موضوع فن باتوجه به عدم توجه دولت

در ستازمان   MISشود سازمان قضایی جهت استقرارو بکتارگيري   مدیریت در سازمانها و دستگاههاي دولتی بطوركامل ومفيدپيشنهاد می

در سازمان قضایی جهت تحقق اهداف سازمان از دولتت و درخواستت بودجته و     MISهی فوایدبه كارگيري قضایی ضمن ارایه دالیل توجي

 .در سازمان قضایی بگيرد MISاعتبارات الزم جهت استقرار 

 در كشور جهت بكارگيري آنها در سازمان MISنبود مديران مسلط به -2-4

 : پينشهاد 

متدیري كته بتا دو تخصتص متدیریت و رایانته و یتا متخصتص رشتته           ITشتورمان در حتوزه   باتوجه به اینکه در اكثر سازمانهاي دولتی ك

یرانی از خار  سازمان متد  ITشود در جذب و استخدام مدیران  سيستمهاي اطالعاتی مدیریت باشد بکارگرفته نشده است لذا پيشنهاد می

سازمان دوره هاوكارگاههاي ITهاي مذكور تبحر الزم و كافی را دارا باشندویابراي مدیران  جذب شوند كه حداقل نسبت به یکی از تخصص

 .  بصورت دوره اي ویا پودمانی برگزارشودتااین مدیران شناخت وآگاهی كاملی ازسيستم مذكورپيداكنندMISآموزشی مرتبط باموضوع 

 در كشور MISكنندگان خدمات مرتبط با  فقدان عرضه-2-5

 :  پيشنهاد
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باتوجه به اینکه بکارگيري  سيستمهاي اطالعاتی مدیریت در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورما نوین بوده و هنوز بطور كامل این 

توستط   MISختدمات مترتبط بتا    شود نسبت به شناسایی عرضه كنندگان  سيستم در سازمانهاي دولتی جا نيافتده است لذا پيشنهاد می

در سازمان درصورت وجود اشکاالت و یا نياز به خدمات سيستتمی نگرانتی    MISسازمان اقدام شود تا بعد از بکارگيري سيستم   ITواحد 

ستازمان   ITدر كشتور متان بته واحتد      MISكنندگان ختدمات مترتبط بتا     وجود  نداشته باشد و همچنين درصورت نبود شركتها و عرضه

ریتتت داده شتتود تتتا نستتبت بتته شناستتایی وارتبتتاط بتتا شتتركتهاي توانمنتتد در ختتار  از كشتتور اقتتدام نمتتوده تابتوانندختتدمات       مأمو

 . موردنيازخودرادرصورت بروزاشکاالت درسيستم ازآن شركتها كسب نمایند

ر سازمان د MISباتوجه به تجزيه و تحليل آماري انجام شده در فصل چهارم سومين مانع مؤثر در بكارگيري  -3

 : گردد جهت رفع مانع مذكور موارد ذيل پيشنهاد مي.باشد قضايي موانع ساختاري مي

 :  موانع ساختاري

عدم وجود يك واحد مستقل و توانمند از نظر نيروي انساني و تجهيزات به عنوان متولي جهت طراحاي و اساتقرار   -3-1

MIS  در ادارات 

 :پيشنهاد 
اطالعات و ارتباطات بصورت اداره كل مستقل چند سالی است كه در ستازمان مستتقر گردیتده استت و      آوري باتوجه به اینکه واحد فن

واحد سيستمهاي » ایتخصصی با عنوان  شود حداقل یك واحدیا اداره در این اداره كل وجود ندارد فلذا پيشنهاد می MISواحدي به نام 

در سازمان دایر گرددتابتوانندنسبت به راه اندازي وبکارگيري این سيستم وتجهيزات متورد نيازاقتدام الزم راانجتام    « اطالعاتی مدیریت 

 .بدهند
 : كمبود نيروي انساني با دو تخصص مديريت و رايانه -3-2

 : پيشنهاد 
شتود چنانچته    باشند فلذا پيشتنهاد متی   و مدیریتی می  ITفاقد تخصص دوگانه  ITاز آنجایيکه در اكثر سازمانهاي دولتی كشورها مدیران 

هاي متدیریتی بتراي آنتان     و دوره ITآموزشی مرتبط با  هاي باشند نسبت به برگزاري دوره و یا مدیریتی می ITما فاقد تخصص  ITمدیران 

آوري اطالعات و مدیریتی اطمينان حاصل  اقدام شود و یا در مرحله جذب و استخدام مدیران از خار  سازمان به توانایی آنها در حوزه فن

 . شود

  اطالعات مديريت  عدم انوباق فرآيندهاي كاري موجود در واحدهاي سازمان با سيستم-3-3

 : پيشنهاد 
هاي كتاري   باشد و اكثرفرآیندها و رویه از آنجا یيکه در اكثر سازمانهاي دولتی فرآیندهاي كاري موجود بصورت سنتی و غير سيستمی می

هاي روشتهاي   سازمان درخصوص مشکالت و نارسایی ITشود كه مدیران  شود لذا پيشنهاد می اي و شخصی اجرا می موجود بصورت سليقه

وري ستازمان را كتاهش داده و    یندكاري موجود در سازمان مدیران را توجيه نمایند كه بکارگيري این فرآینتدهاي ستنتی بهتره   سنتی فرآ

بایست نسبت به اصالح و بهبتود فرآینتدهاي كتاري موجودبابکتارگيري و استتفاده از سيستتم        وري و ارتقاء سازمان می جهت افزایش بهره

MIS اقدام شود . 

 

 

 

 در سازمان  MISضعيف بين واحدهاي تحقيق و توسعه با ساير واحدهايسازماني جهت بكارگيري ارتباط -3-4

 : پيشنهاد 
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باشتد فلتذا    از آنجایيکه ارتباطات بين واحدهاي سازمانی جهت افزایش بهره وري و بهبود عملکرد سازمانی بستيار مفيتد و مثمرثمتر متی    

سازمان بعنوان یکی از واحدهاي تحقيق و توسعه ارتباطات تنگاتنتگ و نزدیکتی بتا ستایر واحتدهاي ستازمانی        ITشود واحد  پيشنهاد می

آوري اطالعات در فرآیندهاورویه هاي كتاري موجتوددر واحتدهاي     داشته باشد و نسبت به ارایه پينشهادات جدید در زمينه بکارگيري فن

در هر واحد سازمانی و نهایتاً در بهبود عملکرد سازمان براي كليه متدیران ستطوح   MISري سازمانی اقدام نمایند و مزایاي استفاده بکارگي

سازمانی توجيه و تبيين شودتاهمه مدیران ضرورت استفاده ازبکارگيري سيستمهاي اطالعتاتی متدیریت درستازمان قضتایی بتراي آنتان       

 .محرزگردد

 : پيشنهادات به محققين آينده  -5-4-2

شود  كه تحقيق حاضر در سازمان قضایی نيروهاي مسلح تهران انجام گرفته است به محققين بعدي پيشنهاد میباتوجه به این ***

كه چنين تحقيق مشابهی را در سطح سازمان و یا ادارات دولتی سایر استانها و یا سراسر كشور انجام دهند و نتایج حاصل از تحقيق 

 .خود را با نتایج دیگر تحقيقات مقایسه كنند

هاي دولتی و شركتها و مؤسسات خصوصی از نظر قانونی و ميزان اختيارات آنها تفاوتهاي وجود دارد لذا  ازآنجایيکه بين سازمان***

 . تواند انجام پذیرد این تحقيق در شركتهاي خصوصی نيز می
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 .روشهاي آماري، انتشارات دانشگاه تهران( . 1384)منصورفر، كریم  -21

 انتشارات ستاره سپهر: ها سيستمهاي اطالعات مدیریت پيشرفته، تهران  ها و پاسخ پرسش( 1309)مؤمنی، هوشنگ  –22
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نامه كارشناسی  بررسی موانع استقرار سيستم اطالعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایالم، پایان( 1309)مهدي زاده، عبداله  -23

 .دانشکده ادبيات و علوم انسانیارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنند ، 
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