
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

گیری از مبررسی تاثیر سیستم های اطالعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمی

 دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان ارومیه

 

 یحیی ابراهیم زاده

اسالمی. مهابادکارشناسی ارشد. مدیریت. منابع انسانی. دانشگاه ازاد   

yahyaebrahimzade@yahoo.com 

 رضاباباپور

 کارشناسیارشد.مدیریت.سیستمهای اطالعاتی .دانشگاه ازاداسالمی .مهاباد

Rezababazadeh@yahoo.com 

 حدیث جواهری

دانشگاه تهران. سراسریدانشجوی دکتری. مدیریت.مدیریت بازگانی.   

hadisjavaheri @gmail.com 

 چکیده: -1

-گیری ازدیدگاه مدیران دستگاههای اطالعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیمتحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سیستم

تحقیق حاضر  ی آماریجامعهگردد. است. از نظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب میهای اجرایی شهرستان ارومیه انجام شده

که با استفاده از جدول مورگان  نفر است 052که تعداد آنها باشد های اجرایی استان آذربایجان غربی میمدیران دستگاه شامل

باشد. میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای گیری تصادفی مینفر تعین گردید. روش نمونه 052تعداد نمونه 

 378/2، بطوری که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های استاندارد ارزیابی تصمیم گیری مدیران کرونباخ تعیین گردیده

می باشد. اطالعات بدست آمده براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از روش های آمار توصیفی از قبیل میانگین،فراوانی، و 

تک متغیره استفاده شد.همچنین برای بررسی  tستنباطی از روش انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در آمار ا

نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوفاستفاده گردید. فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند که سیستم های 

های اطالعاتی مدیریت  اطالعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیم گیری تاثیر دارد. در فرضیات فرعی، رابطه معناداری سیستم

با هر یک از مولفه های فرایند تصمیم گیری )تشخیص و تعیین، احصاء راه حل های ممکن، انتخاب معیار برای سنجش و 

ارزیابی راه حل، تعیین نتایج حاصل، ارزیابی راه حل، تعیین نتایج حاصل، ارزیابی راه حل ها، انتخاب یک راه حل اصلح( مورد 

است. طبق نتایج بدست آمده، چنین نتیجه می گیریم که سیستم های اطالعاتی مدیریت دارای تاثیر  آزمون قرار گرفته

 25/2معنادارای بر روی فرایند تصمیم گیری مدیران و مولفه هایشمی باشد.و نتایج متعلق به هر یک از فرضیه ها در سطح

 معنی دارمی باشد.
 

 ی، فرآیند سیستم های اطالعاتی، تصمیم گیر کلمات کلیدی:
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 مقدمه: -2

. اطالعات در هر سازمانی (Thieraf , 2001شود )ترین منبع مدیر بعد از عامل انسانی محسوب میامروزه اطالعات مهم

مبنای تمام فعالیتها بوده و انجام وظایف و تحقق اهداف سازمان فقط از طریق تسریع و تسهیل جریان اطالعات و ایجاد شبکه 

، مستلزم . اداره امور سازمانها به شیوه کارآمد به ویژه در دنیای پیچیده امروزی قوی و موثر امکان پذیر استارتباطی و اطالعات

. کمیت و کیفیت اطالعات مورد آوری و پردازش انبوهی از اطالعات گوناگون است که با آهنگی سریع در حال رشد استجمع

. ولی ویژگیهای خود اطالعات و نیز نحوه پردازش اطالعات مورد بستگی داردنیاز مدیران برای تصمیم گیری به عوامل متعددی 

، . نه تنها اطالعات باید ویژگی همچون دقت، عوامل تعیین کننده و اساسی در این روند هستندنیاز مدیران برای تصمیم گیری

شد که توان و کیفیت تصمیم گیری مدیر را ارتقاء . بلکه باید به نحوی پردازش شده با... را داشته باشد، سرعت و، تازگیصحت

، اهمیت و تاثیر موضوع باعث شده است که جی گالبرایت سازمانها را عمال مترادف با سیستم اطالعاتی . لذا پیچیدگیبخشد

 (. 0835، شان بداند )حمیدی

ثر براساس اطالعات مدیریتی رو به های صحیح و موگیریدهد فشار بر مدیران برای تصمیمتحقیقات اجرا شده نشان می

های مختلف باشد و مدیران سازمانها مجبور هستند اهداف متعدد خود را در زمانافزایش است چرا که منابع موجود محدود می

 برانگیزترین (. در چنین شرایطی تصمیم گیری اغلب چالش0833، نژاد، به نقل از جعفر0225، بندی کنند. )اجوتیساولویت

های اطالعاتی مدیران را قادرمیسازدتا تصمیمات اثر بخشی و مؤثری اتخاذ نمایند )ناین . و مدیریت سیستمنقش یک مدیر است

درصد  32، نیاز به . از طرفی اتخاذ یک تصمیم مناسب(0830، ، به نقل از علمی0222، ، مکفارلندوهمیلتون0220 و گواینست

درصد کار مدیران صرف  27درصد زمان و  73( و برای کسب اطالعات الزم 0830، )رضائیان درصد بینش دارد 02اطالعات و 

 .(Henry , 1998گردد )ارتباطات و تبادل اطالعات می

شود و انجام صحیح هر یک از وظایف اساسی گیری، حل مسئله و مشکالت میامروزه وقت زیادی از مدیران صرف تصمیم

. اما بایستی اذعان نمود که باشدمیاطالعات برخورداری از به ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل ملزم مدیریت، از جمله برنامه

های اطالعاتی نیز برای ، مدیریت سیستمباشد و عالوه بر دسترسی به نظام اطالعاتفقط در اختیار داشتن اطالعات کافی نمی

، تامینمالیوترکیببهینه . با عنایت به مطالب یاد شده(0832رسد )ریموند، اتخاذ تصمیمات الزم به نظر می

حوزهتصمیمگیریمدیران ساختارتامینمالیازیکسوواخذتصمیمدرموردسرمایهگذاریدربخشهایمختلف از جملهمسائلیاستکهدر

-های اطالعاتی مینمایند مدیریت سیستم، مدیران را پشتیبانی میلیکن آنچه در اتخاذ تصمیمات منطقی .حائزاهمیتمیباشد

 (.0833، باشد )دسینه

های اطالعاتی برای تصمیم گیری بینیکنندگیسیستم( در پژوهش خود، بهمقایسهقدرتپیش0833وفالحپور )راعی

اند های اطالعاتی شرکتها نحوه تصمیم گیری مدیران آن را بررسی کردهدآنهابااستفادهازسیستمپرداختهان

راکهمشمولشرایطتعیینشدهبودهاند،درنمونهقرار 32تا78شرکت درماندهمالیدرسنوات02آنهادرمجموع

حتپیشبینیمدیران محاسبهشد اند. میانگینصشرکتنیزازمیانسایرشرکتهابهصورتتصادفیوبهعنوانشرکتهایسالم انتخابکرده02دادهو

-دهد هر چه قدر مدیریت سیستمنتایج حاصل از محاسبات و تجزیه و تحلیل در زمینه بهبود تصمیم گیری مدیران نشان می

 .شودهای اطالعاتی در شرکتها و سازمان قوی باشد تصمیم گیری مناسبی اتخاذ می

، مشارکتی گیری آمرانهتداول در ایران را به سه سبک تصمیم( روشهای تصمیم گیری م0832از طرف دیگر فیروز آبادی )

( با توجه به مطالب یاد شده این سوال ذهن محقق را به خود مشغول نموده 0832نماید )فیروز آبادی، و مشورتی تقسیم می

شود ؟ پاسخ به ع میاست که استفاده از سیستم های اطالعاتی به چه میزان در بهبود فرایند تصمیم گیری مدیران موثر واق

نماید تر های اطالعاتی را در بهبود فرایند تصمیم گیری مدیران دستگاههای اجرایی شفافتواند نقش سیستمسوال یاد شده می

 .تواند مدیران را از مهارتهای تصمیم گیری بی بهره نمایدو بی توجهی به موضوع یاد شده می

جهت سرعت بخشیدن به عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات  های اطالعاتی مدیریتگیری از نظامبهره

. ها در کشورهای توسعه یافته به طور وسیع به کار گرفته شونداست این گونه نظامها باعث گردیدهو محصوالت تولیدی سازمان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

های سنتی خود به یده و به تبدیل روشای واقف گردهای نوین رایانهامروزه بسیاری از کشورها به محاسن بکارگیری نظام

ای که بیش از نیمی از نیروی کار در کشورهای توسعه یافته را کارکنان ، به گونهاندهای مکانیزه و نوین راغب گردیدهسیستم

 (.0833زاده، نژاد و حسیندهند )ابراهیمیاطالعاتی تشکیلمی

، خدمات را گسترش وکار سازمان را توسعه بخشیدز آن دامنه کسبتوان با استفاده افناوری اطالعات فرصتی است که می

. اکثر ها غیرقابل اجتناب است. بنابراین دستیابی به یک سطح قابل قبول از فناوری اطالعات برای سازمانداد و تسریع نمود

استقرار فناوری اطالعات و  ها در مواجهه با فناوری اطالعات غافلگیر شده و بنا به ضرورت و به صورت بخشی بهسازمان

-، بهره، تجهیز،که مستقیماً به طراحیهای اطالعاتیهای مختلف به جزیره. اما به تدریج بخشاندهای اطالعاتی پرداختهسیستم

های . این امر موجب تعامل نامناسب بین بخشاند، تبدیل شدهنمایندهای اطالعاتی خود اقدام میبرداری و پشتیبانی سیستم

... شده های سازمان و، عدم هماهنگی توسعه فناوری اطالعات با اهداف کالن و استراتژیکاری، افزایش دوبارهمختلف سازمان

 (. 0832است )اردکانی و عابسی، 

امروزه اطالعات عامل اصلی کسب قدرت است و تسلط واقعی، تسلط اطالعاتی است. جنگ میان کشورهای غنی و فقیر، در 

جنگ اطالعاتی است و کشورهای سلطه گر که خواستار استمرار بهره جویی خود از منابع و ثروت کشورهای عقب مانده  واقع

ای به ایجاد زیر بناهای اطالعاتی در این کشورها ندارند. اطالعات مدیریت تنها ابزاری است که مدیران را در اتخاذ هستند، عالقه

ت اطالعات و پردازش آن به شناختی دست می یابند که بر اساس آن گزینه های ممکن تصمیم یاری میکند. مدیران با دریاف

در حل مسائل را تشخیص داده و مناسب ترین آنها را انتخاب میکنند. هنگامی که مدیر به سازماندهی می پردازد، برنامه ریزی 

ت، با تحوالت قرن حاضر تولد و نضج یافته و می کند و یا به استخدام نیروی انسانی اقدام می نماید. علم اطالعات مدیری

متاسفانه، مدیریت در کشورهای در حال توسعه جز سایه و شمائی کمرنگ و برداشتی ناقص، بهره ای از علم اطالعات مدیریت 

 نگرفته است، که ثمره آن ناهنجاری در توسعه اقتصادی و ناهماهنگی در فعالیتهای آنها است )همان منبع(. 

مروز، اطالعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمند است. در واقع وجود اطالعات کافی و مجموعه های آن در در جهان ا

طبقه بندیهای تخصصی موجب شده است تا افراد به طور قابل مالحضه ای به دانش و کاربرد آن دسترسی پیدا کنند. نظریاتی 

، آموزش الکترونیکی و غیره داللت بر رشد محیطی جدید دارد که از قبیل دهکده جهانی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی

در آن فن آوری اطالعات و آموزش در اطراف ما هستند و دسترسی به اطالعات خاص باعث می شود تا افراد در حل 

 (. 0833مشکالتشان از آن استفاده نمایند )بدرقه، 

اطالعات و آمار و ارقام در تصمیم گیری های مدیریت بیش از  در دنیای امروز به سبب پیچیدگی مسائل و مشکالت نیاز به

هر زمان دیگر احساس می شود. اطالعات صحیح و جامع چنانچه به موقع در اختیار مدیران قرار گیرد خطر اتخاذ تصمیمات 

را جمع آوری، طبقه  نادرست را به حداقل خواهد رساند. بنابراین سازمانهای امروزی باید انواع اطالعات مورد نیاز مدیریت

بندی، پردازش و تحلیل کرده، آن را به سرعت در اختیار مدیران قرار دهند. برای تامین چنین اطالعاتی، امروزه از کامپیوتر 

در این راستا کاربرد گسترده تری یافته اند. یک سیستم اطالعاتی مدیریت 0استفاده می شود و سیستمهای اطالعاتی مدیریت

عاتی موجود در سطح مدیریت یک سازمان است که در وظایف برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری با فراهم نوعی سیستم اطال

 آوردن گزارش های خالصه و ویژه مدیران را یاری می رساند.

نیازهای اطالعاتی مدیران، بر حسب ماهیت کار و سطح سازمانی آنها و هدفی که دنبال می کنند متفاوت است به طور 

یران سطوح باالتر کمتر از مدیران سطوح پایین تر یا کارشناسان به جزئیات موضوع توجه و نظر دارند به عبارت بهتر کلی مد

افق دید و نگرش مدیران سطوح فوقانی نسبت به سازمان و ماموریت هایش به مراتب وسیع تر از مدیران سایر سطوح است. 

دیران قرار میگیرد باید متناسب با چنین وسعت نظر و کل نگری باشد. از طرفی بنابراین اطالعاتی که در اختیار این دسته از م

                                                           
1. Management Information System: MIS 
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های اجرایی را باید به وضوح معلوم گردد که چگونه سیستم های اطالعات مدیریت جدید می تواند ساختار سازمانی و مسئولیت

 تغییر دهند و چگونه سیستم جدید در شغل هر یک از کارکنان تاثیر خواهد گذاشت.

های مدیریت سازمان یکی از این سیستمها می باشد که پشتوانه ای برای تصمیم گیری2یستم پشتیبان تصمیم گیریس

است. در واقع سیستم پشتیبان تصمیم گیری یک ابزار مدیریت است که مدیران را در تصمیم گیری پشتیبانی میکند، اما 

 (.0220جانشین مدیریت و قضاوت های او نمی شود )الدن و برین، 

سیستم پشتیبان تصمیم گیری یک سیستم اطالعات مبتنی بر کامپیوتر، سازگار، انعطاف پزیر و محاوره ای است که با 

استفاده از مدل ها و قواعد پایگاه داده ای جامع، بصیرت فرد تصمیم گیرنده در اتخاذ تصمیمات قابل اجرا در حل مسائلی که با 

ند را هدایت میکند، بنابراین یک سیستم پشتیبان تصمیم، تصمیم گیری های پیچیده را مدل های علم مدیریت قابل حل نیست

 (. 0222پشتیبانی کرده، اثربخشی آنها را افزایش دهد )بومبا، 

با توجه به لزوم تصمیم گیری مناسب در زمان مناسب، وجود سیستمی برای ارائه مشاوره و کمک به مدیر در تصمیم 

سیستم های که فقط به دادن اطالعات اکتفا نمی کنند و در تصمیم گیری های هر چند ساده شرکت  گیری بسیار مفید است.

 می کنند، به سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری معروفند.

 

 بیان مسأله: -3

فعالیت تصمیم گیری با توجه به عامل زمان، اطالعات و شرایط محیطی ) معلومی و نامعلومی آن( از جهت الگو، روش و  

فنون مورد استفاده متفاوت خواهد بود. در اختیار داشتن زمان و اطالعات کافی برای اتخاذ تصمیم سبب می شود تا تصمیم 

آن فرایندهای تصمیم گیری به درستی و با دقت باال طی شده، تمام راه حل ها گیرنده از الگوهای استفاده کند که بر اساس 

شناسایی و بهترین راه حل انتخاب می شود، اگر زمان کافی در اختیار و محیط تصمیم گیری از ثبات نسبی برخوردار نباشد و 

روش مورد استفاده در تصمیم گیری قاعده  یا اینکه اطالعات الزم و کافی در اختیار تصمیم گیرنده قرار نگرفته باشد الگو و

 (. 0830منطقی و دقت کافی نخواهد داشت )قلی پور، 

مدیریت امروز در مواجهه با افزایش پیچیدگی تصمیم گیری ها دریافته است که سیستم های دستی گسترده و غیر 

ات دارد، قادر به تامین اطالعات مورد نیاز و متمرکز و اغلب غیر مرتبط موجود، با توجه به اهمیت فوق العاده زیادی که اطالع

ارائه آنها در زمان مناسب نیستند و اغلب مدیران سازمان ها با انبوهی از داده ها و یا طوماری از سوابق اطالعاتی روبرو 

ندارند. هستندکه برای آنها در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل و هدایت صحیح و مطلوب، تاثیر چندانی 

مجموعه این عوامل وابسته به هم، موجب می شوند که سازمانها همواره از بحران اطالعاتی بوجود آمده در عذاب باشند و این 

در حالی است که خود نیز متوجه این فقدان و مشکل نیستند. رفع تناقص مذکور و فراهم کردن مقدمات دسترسی مدیریت به 

، صحیح و قابل انعطاف در گرو تهیه مجموعه ای جامع، کامل و به هم پیوسته از سیستم ها یک مجموعه اطالعاتی منظم، کامل

 و ساز و کارهای است که به آن سیستم اطالعاتی مدیریت گفته می شود.

سیستم اطالعات مدیریت، سیستم سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطالعات صحیح و خالصه شده را در موقع 

م گیرندگان و مدیران ارائه داده و امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد. مناسب به تصمی

هدف نهایی از ایجاد این سیستم گردآوری، پاالیش، تجزیه و تحلیل، پردازش، فشرده و تخلیص کردن، ذخیره کردن و سرانجام 

ده های مرتبط به آنها در یک بانک اطالعاتی متمرکز با امکان دسترسی انتقال تمامی اطالعات گذشته و حال سازمانها و پدی

سریع برای مدیران آنها است. سیستم اطالعاتی موجبات افزایش آگاهی های مدیران و کارشناسان سطوح مختلف سازمان را 

چه کارهای و اتخاذ چه  فراهم ساخته و با طرح مفاهیم جدید نه تنها حیطه دانش آنها را در مورد اینکه قادر به انجام

                                                           
2.Decision support system:DSS 
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تصمیماتی خواهند بود وسعت می بخشند بلکه آنان را در انجام دادن هر چه بهتر مسئولیتها و فعالیت هایشان یاری می نماید 

 (.0332)مدیسون، 

که فقر و ضعف اطالعات موجب می شود سازمانها و ادارات دولتی نه تنها تصویر درست و کاملی از آینده نداشته باشند، بل

حتی نتوانند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و کامل بشناسند. در نتیجه نه می توانند هدف 

گذاری صحیح بکنند و نه قادرند فعالیتهای مناسبی را برای این سازمانها طراحی نمایند و در نتیجه از منابع سازمان استفاده 

یکی از عمده ترین دالیل عدم کارایی و عدم موفقیت سیستم اداری ایران را تصمیم گیری  بهینه نخواهد شد. از این رو می توان

ضعیف یا غلط و بی موقع مدیریت به علت عدم و جود اطالعات کافی و مناسب دانست و این موضوع می تواند به دلیل اهمیت 

 (0223م و کامل باشد )ادوارد، ، دقیق، صحیح، قابل اعتماد، به هنگاکافی قائل نشدن برای اطالعات مناسب

امروزه شرکتها به این نتیجه رسیده اند که باید به آنچه می دانند )سرمایه فکری( بیش از آنچه دارند )سرمایه مادی( 

اهمیت بدهند. مدیران مهمترین عامل تضمین کننده ی موفقیت و یا شکست سازمان ها هستند و کیفیت مدیریت در تمام 

سازمان تاثیر می گذارد. مهارتهای مدیریتی هر سازمان و در نهایت کیفیت مدیریت هر سازمان، تعین سطوح بر اثربخشی 

 ی منابع انسانی آن سازمان است.کننده چگونگی اداره

میالدی بوجود آمد ولی تالش برای توسعه آن تا  0372سیستم اطالعات پشتیبان تصمیم گیری برای اولین بار در دهه 

با تاخیرات بوجود آمده در فن آوری علوم رایانه ای اعم از نرم افزار و  0372بسیار اندک بود. در طی دهه  0372اواخر دهه 

 (.0330سخت افزار، گرایش به سمت توسعه این سامانه ها در برنامه ریزی نیز افزایش یافت )باتی، 

 این سیستم ها با استفاده از :

 الگوهای تحلیلی

 پایگاه داده های تخصصی

 بینش و قضاوتهای شخصی تصمیم گیرنده

یک فرایند مدل سازی فعال و مبتنی بر رایانه را به کار می گیرند تا از اتخاذ تصمیمات نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته 

 کسب و کار پشتیبانی نمایند.

 هدف هر سیستم پشتیبان تصمیم گیری دستیابی به سه هدف اصلی زیر است:

 ت تصمیم گیری در مورد مسائل نیمه ساختار یافته،کمک به مدیران جه

 پشتیبانی تصمیم گیری انجام شده توسط مدیر، نه جایگزینی آن،

 (.0835بهبود و کارایی تصمیم گیری و توجه بیشتر به اثربخشی )خالصی زاده، 

گیری ازدیدگاه مدیران هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تاثیر سیستم های اطالعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیم 

دستگاه های اجرایی شهرستان ارومیه در جهت ارتقای اثربخشی تصمیمات سازمانهای دولتی می باشد. که انجام این پژوهش 

 می تواند مسئوالن و برنامه ریزان و مدیران استان را در امور مربوط به این مهم جهت برنامه ریزی بهتر یاری نماید.

 

 :ضرورت و اهمیت تحقیق -4

اغلب ادارات دولتی در ایران از پائین بودن کارائی و بهره وری رنج می برند و بسیاری از مسئولین تالشهای جهت یافتن  

 راه کاری مناسب برای رفع این معضل انجام داده اند، ولی عمال تاکنون اقدام موفق و موثری در این زمینه انجام نشده است.

ن زمینه نشان می دهد که استقرار و به کارگیری یک سیستم اطالعات مدیریت جامع و تجربه کشورهای توسعه یافته در ای

کامل می تواند باعث بهبود کارکرد سازمان و افزایش توان مدیران در زمینه اداره امور سازمانها گردد. از طرفی علیرغم پیشرفت 

ی جهت استقرار سیستم اطالعات مدیریت در ادارات مناسب فن آوری اطالعات در سالهای اخیر که باعث ایجاد بسترهای مناسب

دولتی گردیده است، به دلیل ویژگی های خاص فرهنگی و اجتماعی که بر سازمانهای ایران بخصوص نیروهای شاغل در آنها 

سازمان حاکم است، پیاده سازی و به کار گیری این ابزار به سادگی امکان پذیر نمی باشد و در عمل مشاهده می شود که کمتر 
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دولتی وجود دارد که توانسته باشد یک سیستم اطالعات مدیریت کامل و یکپارچه ای را بر اساس نیازمندیها و شرح وظایف 

 خود طراحی و پیاده سازی کرده باشد.

. اهمیت تصمیم گیری بیشتر روشن می شود. در واقع از طرفی اگر تصمیم گیری در سازمان را جوهره مدیریت بدانیم

ت جوهره اش تصمیم گیری است و جوهره تصمیم گیری اراده انسانی است. تصمیم گیری قلب مدیریت و بخش اساسی مدیری

 (. 0873تمامی فعالیتهای مدیریت مانند سازماندهی، رهبری و کنترل می باشد )یبلویی، 

تاثیر آن را بر بهبود فرایند  این پژوهش درصدد آن است که با استفاده از مفاهیم پایه ای سیستم های اطالعاتی مدیریت

تصمیم گیری بررسی کند و چون پژوهشهای زیادی در رابطه با این موضوع کار نشده، این پژوهش می تواند اطالعات خوبی در 

 ارتباط با موضوع را در اختیار مدیران و مسئوالن دستگاههای اجرایی شهر ارومیه قرار دهد.

 

 فرضیه های تحقیق: -5

 فرضیه اصلی :

 . سیستم های اطالعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیم گیری تاثیر دارد -

 فرضیات فرعی :

 .سیستم های اطالعاتی مدیریت برتشخیص و تعیین مشکل تاثیر دارند -

 .های اطالعاتی مدیریت بر احصاء راه حل های ممکن تاثیر دارندسیستم -

 .جش و ارزیابی راه حل ها تاثیر دارندهای اطالعاتی مدیریت بر انتخاب معیار برای سنسیستم -

 های اطالعاتی مدیریت بر تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل ها تاثیر دارند. سیستم -

 های اطالعاتی مدیریت بر ارزیابی راه حل ها تاثیر دارند. سیستم -

 های اطالعاتی مدیریت بر انتخاب یک راه حل اصلح تاثیر دارند. سیستم -

 

 

 
 

 :تحقیق اهداف - -6

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سیستم های اطالعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیم گیری در مدیران دستگاه  

 .های اجرایی شهرستان ارومیه می باشد

این تحقیق بر آن است تا به این سوال جواب دهد که )) آیا سیستم های اطالعاتی مدیریت تاثیری معنی دار بر بهبود 

 تصمیم گیری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان ارومیه دارد؟(( فرآیند

 و ترتیب تاثیر پذیری هر یک از فرایند های تصمیم گیری از سیستم های اطالعاتی مدیریت به چه صورت است ؟
 

 

 روش تحقیق: - -7

وری داده ها جزء با توجه به موضوع و ماهیت آن، از حیث هدف، روش تحقیق آن کاربردی و با توجه به نحوه گردآ

تحقیقات توصیفی است که به روش تحقیق همبستگی انجام پذیرفته است. در این تحقیق نیز محقق درصدد است که با 

مدیران دستگاههای اجرایی را در خصوص بررسی تاثیر سیستم های اطالعاتی استفاده از پرسشنامه، عقاید، افکار و برداشت 

 ری را جمع آوری و آنالیز نماید.مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیم گی
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 :جامعهونمونهآماري -8

نفر  052که تعداد آنها مدیران دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی می باشد  ی آماری تحقیق حاضر شاملجامعه

اساس تعداد  بر این. نفر تعیین گردید 052با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه  ی آماریی حجم نمونهاست.جهت محاسبه

 ی مدون پس از اخذ مجوزهای الزم توزیع گردیدهعدد پرسشنامه 052
 

 

 بررسی نتایج: -9

به منظور تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی 

واستنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای توصیف پاسخ های داده شده به سؤاالت پرسش نامه تحقیق از جداول توزیع 

استفاده می شود و برای نشان دادن  SPSS20افزار آماری  فراوانی ودرصد پاسخ های مربوط به هر یک از سؤاالت تحت نرم

در سطح آمار استنباطی کالموگروف از روش همبستگی بعضی از داده های آماری بصورت مجسم، ازنمودار استفاده گردید و 

تأیید شده  اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید فن و صاحب نظران در مورد موضوع تحقیقپیرسون استفاده شده است. 

، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 02SPSS است و از اعتبار الزم برخوردار می باشد.با استفاده از نرم افزار آماری

نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد  ن مقادیرای برای پرسشنامه ها در جدول زیر خالصه شده استمحاسبه شد که 

 .برخوردار می باشدخوبی ا به عبارت دیگر از پایایی استفاده از قابلیت اعتماد و ی
 

 آلفای کرونباخ سازه مورد سنجش

میم تاثیر سیستم های اطالعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تص

 گیری از دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی
378.2  

30.2 تشخیص و تعیین مشکل  

35.2 احصای راه حل های ممکن  

305.2 انتخاب معیار  

302.2 تعیین نتایج حاصل از هر راه حل  

32.2 ارزیابی راه حل ها  

30.2 انتخاب راه حل اصلح  

 

 تجزیه و تحلیل داده ها: -11

درصد نمونه  33نفر از پاسخگویان ) 007توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت به این صورت است که 

د درصد نمونه آماری( را زن تشکیل داده است. به تفکیک نوع مسئولیت مدیران مور 0نفر از پاسخگویان ) 8آماری( را مرد و 

درصد نمونه آماری( را معاون  32نفر از پاسخگویان ) 002ه آماری( را مدیر کل و درصد نمون 02نفر از پاسخگویان ) 82مطالعه، 

درصد نمونه آماری( دارای  3نفر از پاسخگویان ) 00مدیر کل تشکیل داده است. به تفکیک سطح تحصیالت پاسخگویان، 

 7/03نفر از پاسخگویان ) 08 درصد نمونه آماری( دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 8/50نفر ) 77مدرک تحصیلی فوق دیپلم، 

درصد نمونه آماری( دارای مدرک  00نفر از پاسخگویان ) 03درصد نمونه آماری( دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و 

درصد نمونه آماری( دارای سابقه  8/8نفر از پاسخگویان ) 5تحصیلی دکترا می باشند. به تفکیک سنوات خدمت پاسخگویان، 

نفر  80سال،  05تا  02درصد نمونه آماری( دارای سابقه خدمت مابین  8/8نفر از پاسخگویان ) 5سال،  02تا  5خدمت مابین 
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درصد نمونه  8/87نفر از پاسخگویان ) 52سال(،  02تا  05درصد نمونه آماری( دارای سابقه خدمت  8/00از پاسخگویان )

سال دارای  05درصد نمونه آماری( باالتر از  7/80گویان )نفر از پاسخ 50سال و  05تا  02آماری( دارای سابقه خدمت مابین 

                                                                                                                       سابقه خدمت می باشند. 

 

 تجزیه و تحلیل استنباطي فرضیه ها: -11

تی مدیریت بر بهبود فرایند تصمیم های اطالعافرضیه اصلی: سیستم  -12

 گیری تاثیر دارد. 

 

 آماره های مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در خصوص فرضیه اصلی 1جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد عامل

 21208 21023 0103 052 های اطالعاتی مدیریتسیستم

 

 آزمون فرضیه اصلیمنظور آزمون تی تک نمونه ای به 2جدول

 

 

 

 عامل

 میانگین آزمون 

 آزمون
t 

 مقدار آلفا p-valueمقدار  درجه آزادی

صدم  35فاصله اطمینان 

 برای اختالف میانگین ها

 حد باال حد پایین

های اطالعاتی سیستم

 مدیریت
828102 003 222/2 2125 0105 0100 

 

، از آزمون برای بررسی آزمون فرضیه اصلی t که برابر با مقدار  8تک متغیره استفاده نموده و مقدار میانگین آزمون را عدد  

 باشد. بر اساسباشد، درستی فرضیه قابل اثبات می 8تر از عدددهیم، چنانچه میانگین هر فرضیه بیشمتوسط می باشد قرار می

می باشد 0103اطالعاتی مدیریت برابر با  هایمالحظه می شود که میانگین عامل سیستم 0یافته های بدست آمده در جدول 

، با توجه به مقدار آزمون 0که باالتر از حد متوسط است. همچنین در جدول t /= 222و مقدار سطح معناداری حاصله)  sig. که )

م صمیهای اطالعاتی مدیریت بر بهبود فرایند تباشد و در نتیجه سیستمی اصلی مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از کم

                                                                                                                                      گیری تاثیر دارد.

         

 

 

:سیستم های اطالعاتی مدیریت برتشخیص و نعیین مشکل 1فرضیه فرعی  -13

 .تاثیر دارد

 :1و درصد پاسخ های نمونه فرضیه فرعی  توزیع فراوانی 3جدول 

شماره 

 سؤال

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 میانگین
جمع 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی
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0 2 2 2 2 2 2 008 7518 87 0017 0105 052 

0 2 2 2 2 0 018 33 2518 52 8818 0180 052 

8 2 2 2 2 2 2 33 22 50 80 0180 052 

0 2 2 2 2 0 018 32 5818 23 0518 0100 052 

5 2 2 2 2 8 0 38 20 50 82 0180 052 

2 2 2 2 2 2 0 020 2318 02 0217 0108 052 

 

، سؤال 0100، سؤال چهار 0180، سؤال سه 0180سؤال دو 0105بر اساس یافته های جدول فوق میانگین نمره سؤال یک 

بیشترین درصد گزینه های موافقم و خیلی موافقممربوط به سؤال یک و  .بوده است 0108و سوال شش  0180 پنج

در تشخیص تفاوت بین وضعیت موجود و وضعیت ایده آل در سازمان موثر می باشند و یتسیستمهای اطالعاتی مدیر)سه

و کمترین .( کمک میکندبا شناسایی منشاء و زمینهایجاد مشکلبه مدیریت بموقع و صحیحمساله تسیستمهای اطالعاتی مدیری

در شناسایی مشکل واقعی یریتبه طور کلی، سیستمهای اطالعاتی مد)درصد گزینه موافقم و خیلی موافقممربوط به سؤال شش

 .می باشد.( موجود در سازمان موثر می باشند

مشکل  باشد که نشان دهندهاین است که سیستم های اطالعاتی مدیریت برتشخیص و نعیین می 0180متوسط نمره پاسخ ها 

                                                                                                                                              . تاثیر دارد

 

 به آزمون تی تک نمونه ای در خصوص فرضیه فرعی اول تحقیقآماره های مربوط  4جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد عامل

 21205 21030 0180 052 مشکلتشخیص و نعیین 

 
 منظور آزمون فرضیهفرعی اول تحقیقآزمون تی تک نمونه ای به 5جدول 

 

 عامل

 میانگین آزمون 

 آزمون
t 

 مقدار آلفا p-valueمقدار  درجه آزادی

صدم برای  35فاصله اطمینان 

 اختالف میانگین ها

 حد باال حد پایین

 0185 0103 2125 222/2 003 070122 مشکلتشخیص و تعیین 

 

 8تک متغیره استفاده نموده و مقدار میانگین آزمون را عدد  tبرای بررسی آزمون فرضیه اول تحقیق، از آزمون 

باشد، درستی فرضیه  8تر از عدددهیم، چنانچه میانگین هر فرضیه بیشکه برابر با مقدار متوسط می باشد قرار می

مالحظه می شود که میانگین تشخیص و نعیین  0باشد. بر اساس یافته های بدست آمده در جدول قابل اثبات می

و مقدار  t، با توجه به مقدار آزمون 5می باشد که باالتر از حد متوسط است. همچنین در جدول 0180مشکل برابر با 

باشد و در نتیجه سیستم ی اول مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم.sig/= 222سطح معناداری حاصله)

 .های اطالعاتی مدیریت برتشخیص و نعیین مشکل تاثیر دارد
 

های اطالعاتی مدیریت بر احصاء راه حل های :سیستم2فرضیه فرعی  -14
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 .ممکن تاثیر دارد

 

 :2توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری فرضیه فرعی  -6جدول 

شماره 

 سؤال

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 میانگین
جمع 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی

7 2 2 0 018 2 0 30 2217 50 80 0107 052 

3 2 2 02 217 00 3 32 5818 03 80 010 052 

3 2 2 02 217 02 0818 30 2017 02 0718 8130 052 

02 2 2 0 017 03 0017 33 22 03 0317 0120 052 

 

بوده  0120و سؤال ده  8130سؤال نه  ،010سؤال هشت  ،0107بر اساس یافته های جدول فوق میانگین نمره سؤال هفت 

با صرف کمترین  تسیستمهای اطالعاتی مدیری)مربوط به سؤال هفتم موافقم و کامال موافقمبیشترین درصد گزینه های . است

و کمترین ( مدیر در اختیار او قرار می دهد.با توجه به تجربه های علمی و عملی ی ممکنرا راه حل ها هزینه و امکانات حداکثر

تمام راه حل های ممکن را برای  یتسیستمهای اطالعاتی مدیر) نهممربوط به سؤال  موافقم و کامال موافقمدرصد گزینه های 

 .می باشد( هریک از سطوح مدیریتی فراهم می سازد 

های اطالعاتی مدیریت بر احصاء راه حل های باشد که نشان دهندهاین است که سیستم می 0127متوسط نمره پاسخ ها 

                                                                                                                                      .ممکن تاثیر دارد

 

 آزمون تی تک نمونه ای در خصوص فرضیه فرعی دوم تحقیقآماره های مربوط به  -7جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد عامل

 21200 21500 0127 052 احصاء راه حل های ممکن

 
 منظور آزمون فرضیهفرعی دوم تحقیقآزمون تی تک نمونه ای به -8جدول 

 

 عامل

 میانگین آزمون 

 آزمون
t 

درجه 

 آزادی
 مقدار آلفا p-valueمقدار 

صدم  35فاصله اطمینان 

 برای اختالف میانگین ها

 حد باال حد پایین

 0105 8133 2125 222/2 003 32132 احصاء راه حل های ممکن

 

 8تک متغیره استفاده نموده و مقدار میانگین آزمون را عدد  tبرای بررسی آزمون فرضیه دوم تحقیق، از آزمون 

باشد، درستی فرضیه  8تر از عدددهیم، چنانچه میانگین هر فرضیه بیشکه برابر با مقدار متوسط می باشد قرار می

مالحظه می شود که میانگین احصاء راه حل های  7باشد. بر اساس یافته های بدست آمده در جدول قابل اثبات می

و مقدار  t، با توجه به مقدار آزمون 3می باشد که باالتر از حد متوسط است.همچنین در جدول0127ممکن برابر با 
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-باشد و در نتیجه سیستمد قبول میی دوم مورشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم.sig/= 222سطح معناداری حاصله)

 .های اطالعاتی مدیریت بر احصاء راه حل های ممکن تاثیر دارد

 

های اطالعاتی مدیریت بر انتخاب معیار برای :سیستم3فرضیه فرعی  -15

 .سنجش و ارزیابی راه حل ها تاثیر دارد

 

 :3توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه فرضیه فرعی  -9جدول 

شماره 

 سؤال

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 میانگین
جمع 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی

00 2 2 0 017 00 718 023 7017 02 0718 0125 052 

00 2 2 0 018 00 718 023 70 03 0318 0123 052 

08 0 0 0 018 22 14.7 82 54.7 44 29.3 0100 052 

00 0 0 0 017 12 8 99 66 35 23.3 0102 052 

 

، سؤال چهارده 0100، سؤال سیزده 0123سؤال دوازده  0125بر اساس یافته های جدول فوق میانگین نمره سؤال یازده 

با تسیستمهای اطالعاتی مدیری). مربوط به سؤال دوازدهم  موافقم و کامال موافقمبیشترین درصد گزینه های .بوده است.0

مربوط %( 28/3)و کمترین درصد گزینه خیلی زیاد.( انتخاب معیاری مناسب راه حل ها را نسبت به هم قابل سنجش می سازد

می (در اختیار مدیریت قرار می دهد. الزم را برای انتخاب معیاری تلفیقی تسیستمهای اطالعاتی مدیری) چهاردهم به سؤال

 .باشد

ط نمره پاسخ ها متوس 4.09  های اطالعاتی مدیریت بر انتخاب معیار برایمی باشد که نشان دهندهاین است که سیستم 

 .                                                                                                         سنجش و ارزیابی راه حل ها تاثیر دارد

 

 های مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در خصوص فرضیه فرعی سوم تحقیق آماره -11جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد عامل

 0.035 0.434 4.09 150 انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل ها

 
 

 منظور آزمون فرضیهفرعی سوم تحقیقآزمون تی تک نمونه ای به -11جدول 

 

 عامل

 میانگین آزمون 

 p-valueمقدار  درجه آزادی tآزمون 
مقدار 

 آلفا

صدم  35فاصله اطمینان 

 برای اختالف میانگین ها

 حد باال حد پایین

انتخاب معیار برای سنجش و 

 ارزیابی راه حل ها
115.22 149 0/000 

 

2125 4.01 4.16 
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tبرای بررسی آزمون فرضیه سوم تحقیق، از آزمون  که برابر با  8تک متغیره استفاده نموده و مقدار میانگین آزمون را عدد  

باشد. بر باشد، درستی فرضیه قابل اثبات می 8تر از عدددهیم، چنانچه میانگین هر فرضیه بیشمقدار متوسط می باشد قرار می

معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل ، مالحظه می شود که میانگین عامل انتخاب 02اساس یافته های بدست آمده در جدول 

4.09ها برابر با  ، با توجه به مقدار آزمون 00می باشد که باالتر از حد متوسط است. همچنین در جدول t و مقدار سطح  

(/= 222معناداری حاصله) sig های اطالعاتی باشد و در نتیجه سیستمی سوم مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از که کم 

.                                                                     انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل ها تاثیر دارد مدیریت بر . 

های اطالعاتی مدیریت بر تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل ها :سیستم0فرضیه فرعی  05-0-0

 تاثیر دارد. 

 
 :4های نمونه آماری فرضیه فرعی توزیع فراوانی و درصد پاسخ  -12جدول 

شماره 

 سؤال

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 میانگین
جمع 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی

15 0 0 0 0 2 1.3 138 92 10 6.7 4.05 150 

16 0 0 0 0 11 7.3 109 72.7 30 20 4.13 150 

17 0 0 0 0 8 5.3 88 58.7 54 36 4.31 150 

 

بیشترین . ، بوده است4.31سؤال هفده  4.13ده شانزسؤال  4.05بر اساس یافته های جدول فوق میانگین نمرهسؤال پانزده 

نتایج اطالعات الزم را درمورد  ،تسیستمهای اطالعاتی مدیری)مربوط به سؤال پانزدهم  موافقم و کامال موافقمدرصد گزینه های 

 موافقم و کامال موافقمو کمترین درصد گزینه های .( در اختیار سازمان قرار می دهد حاصل از هر یک از راه حل های ممکن

ی راه حل ها همهپیش بینی پیامدهای مثبت و منفی مدیریت با استفاده از سیستمهای اطالعاتی به ) شانزدهم مربوط به سؤال

 .می باشد(دازدمی پر

ز هر های اطالعاتی مدیریت بر تعیین نتایج حاصل امی باشد که نشان دهندهاین است سیستم 0102متوسط نمره پاسخ ها 

                                                                                                                       یک از راه حل ها تاثیر دارد. 

      

 

 آماره های مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در خصوص فرضیه فرعی چهارم تحقیق -13جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد عامل

 0.025 0.308 4.16 150 نتایج حاصل از هر راه حل

 
 تحقیق منظور آزمون فرضیهفرعی چهارمآزمون تی تک نمونه ای به -14جدول 

 

 عامل

 میانگین آزمون 

 tآزمون 
درجه 

 آزادی
 مقدار آلفا p-valueمقدار 

صدم برای  35فاصله اطمینان 

 اختالف میانگین ها

 حد باال حد پایین

 4.21 4.11 2125 0/000 149 165.33 نتایج حاصل از هر راه حل
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tبرای بررسی آزمون فرضیه چهارم تحقیق، از آزمون  که برابر  8تک متغیره استفاده نموده و مقدار میانگین آزمون را عدد  

باشد. باشد، درستی فرضیه قابل اثبات می 8تر از عدددهیم، چنانچه میانگین هر فرضیه بیشبا مقدار متوسط می باشد قرار می

می  0102اصل از هر راه حل برابر با ، مالحظه می شود که میانگین عامل نتایج ح08بر اساس یافته های بدست آمده در جدول 

، با توجه به مقدار آزمون 00باشد که باالتر از حد متوسط است. همچنین در جدول  t /= 222و مقدار سطح معناداری حاصله) 

sig. تایج های اطالعاتی مدیریت بر تعیین نباشد و در نتیجه سیستمی چهارم مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم

                                                                                                         اصل از هر یک از راه حل ها تاثیر دارد.ح

 ارزیابی راه حل ها تاثیر دارد. های اطالعاتی مدیریت بر :سیستم5فرضیه فرعی  05-0-0

 

 :5نمونه آماری فرضیه فرعی  توزیع فراوانی و درصد پاسخ های  -15جدول 

شماره 

 سؤال

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 میانگین
جمع 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی

18 2 2 2 2 8 0 022 7217 00 0718 0105 052 

19 2 2 8 0 02 217 32 20 00 0718 0107 052 

20 2 2 2 2 3 2 028 2317 83 0518 0103 052 

21 2 2 0 018 00 3 38 20 08 0317 0103 052 

 

وسوال بیست و  0103، سؤال بیست 0107، سؤال نوزده 0105بر اساس یافته های جدول فوق میانگین نمرهسؤال هیجده 

مدیریت با کمک سیستمهای )هم هیجدمربوط به سؤال  موافقمموافقم و کامال بیشترین درصد گزینه های . بوده است 0103یک

و کمترین درصد گزینه های .( اطالعاتی به بررسی نتایج حاصل از هریک از راه حل ها که نصیب سازمان می شود، می پردازد

ندهتمامیجوانب در سیستمهای اطالعاتی با فراهم کردن اطالعات دربرگیر) بیست و یکممربوط به سؤال  موافقم و کامال موافقم

 .می باشد.(مورد راه حل ها برای مدیریت به ارزیابی آنها کمک می کند

 .های اطالعاتی مدیریتبرارزیابی راه حل هاتاثیر داردمی باشد که نشان دهندهاین است که سیستم0.03متوسط نمره پاسخ ها 

 
 فرعی پنجم تحقیقآماره های مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در خصوص فرضیه  -16جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد عامل

 21208 21037 0103 052 ارزیابی راه حل ها

 
 

 منظور آزمون فرضیهفرعی پنجم تحقیقآزمون تی تک نمونه ای به -17جدول 

 

 عامل

 میانگین آزمون 

 مقدار آلفا p-valueمقدار  درجه آزادی tآزمون 

صدم  35 فاصله اطمینان

 برای اختالف میانگین ها

 حد باال حد پایین

 0100 0105 2125 0/000 003 0731257 ارزیابی راه حل ها
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tبرای بررسی آزمون فرضیه پنجم تحقیق، از آزمون  که برابر  8تک متغیره استفاده نموده و مقدار میانگین آزمون را عدد  

باشد. باشد، درستی فرضیه قابل اثبات می 8تر از عددچنانچه میانگین هر فرضیه بیشدهیم، با مقدار متوسط می باشد قرار می

می باشد که 0103، مالحظه می شود که میانگین عامل ارزیابی راه حل ها برابر با 02بر اساس یافته های بدست آمده در جدول 

، با توجه به مقدار آزمون 07باالتر از حد متوسط است. همچنین در جدول t /= 222و مقدار سطح معناداری حاصله)  sig. که )

ا تاثیر های اطالعاتی مدیریت بر ارزیابی راه حل هباشد و در نتیجه سیستمی پنجم مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از کم

                                                                                                                                                     دارد.

 های اطالعاتی مدیریت بر انتخاب یک راه حل اصلح تاثیر دارد. : سیستم2فرضیه فرعی  05-0-8
 

 6توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری فرضیه فرعی  18جدول 

شماره 

 سؤال

موافقمکامال  موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم  

 میانگین
جمع 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی

22 2 2 2 2 2 0 33 22 05 82 0102 150 

23 2 2 2 2 8 0 008 7518 80 0017 0100 150 

24 2 2 2 2 3 2 002 7718 05 0217 0100 150 

25 2 2 2 2 2 2 000 3018 03 0317 0103 150 

 

، سؤال بیست و چهار 0100سؤال بیست و سه  0102بیست و دوبر اساس یافته های جدول فوق میانگین نمره سؤال 

مربوط به سؤال بیست و پنج  موافقم و کامال موافقمبیشترین درصد گزینه های . بوده است0103و سؤال بیست و پنج 0100

اطمینان مدیران در مورد انتخاب راه حلی کیفی و اثربخش برای تصمیم گیری سیستمهای اطالعاتی مدیریت، منجر به ارتقای )

سیستمهای اطالعاتی، با فراهم )مربوط به سؤالبیست و چهار  موافقم و کامال موافقمو کمترین درصد گزینه های .( ها می شوند

کمک می درجه اولویت  ونتیجه ین راه حل بابهتر بهترینکردن اطالعاتی به موقع، مربوط و صحیح، به مدیر در انتخاب 

 .می باشد.(کند

های اطالعاتی مدیریتبر انتخاب یکراه حل اصلحتاثیر می باشد که نشان دهندهاین است که سیستم0.03متوسط نمره پاسخ ها 

 .دارد

 آماره های مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در خصوص فرضیه فرعی ششم تحقیق 19جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد عامل

 21200 2102 0103 052 انتخاب راه حل اصلح

 
 منظور آزمون فرضیهفرعی ششم تحقیقآزمون تی تک نمونه ای به -21جدول 

 

 

 عامل

 میانگین آزمون 

 tآزمون 
درجه 

 آزادی
 مقدار آلفا p-valueمقدار 

صدم برای  35فاصله اطمینان 

 اختالف میانگین ها

 حد باال حد پایین
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 0108 0100 2125 0/000 003 032128 انتخاب راه حل اصلح

 

tبرای بررسی آزمون فرضیه ششم تحقیق، از آزمون  که برابر  8تک متغیره استفاده نموده و مقدار میانگین آزمون را عدد  

باشد. باشد، درستی فرضیه قابل اثبات می 8تر از عدددهیم، چنانچه میانگین هر فرضیه بیشبا مقدار متوسط می باشد قرار می

می باشد 0103مالحظه می شود که میانگین عامل انتخاب راه حل اصلح برابر با  03بر اساس یافته های بدست آمده در جدول 

، با توجه به مقدار آزمون 02 که باالتر از حد متوسط است. همچنین در جدول t /= 222و مقدار سطح معناداری حاصله)  sig. )

راه حل  های اطالعاتی مدیریت بر انتخاب یکباشد و در نتیجه سیستمی ششم مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از که کم

 اصلح تاثیر دارد.

 

ترتیب تاثیر پذیری هریک از فرایند های تصمیم گیری آزمون فریدمن: -16

 از سیستم های اطالعاتی مدیریت

 

 های تصمیم گیری بررسیاولویت هریک از فرایند -21جدول 

 شرح ابعاد

 052 تعداد

16-1-1 Chi-Square 
031228 

 5 درجه ازادی

Asymp. Sig 222/2  

 

 

 فرایند های تصمیم گیری Mean Rank رتبه بندی

 تشخیص و نعیین مشکل 0182 رتبه اول

 احصاء راه حل های ممکن 8103 رتبه پنجم

احل ه انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه 8100 رتبه ششم  

 تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل ها 8182 رتبه چهارم

 ارزیابی راه حل ها 8150 رتبه دوم

 انتخاب یک راه حل اصلح 8100 رتبه سوم
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،بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن که بر مبنای آزمون کای مالحظه می گردد 00چنانچه در جدول شماره 

است که بیانگر وجود تفاوت معنی  222/2، معادل 5گیرد، سطح معنی داری آزمون فریدمن با درجه آزادی اسکویر انجام می 

.دار در میزان ارتباط هر یک از فرایند های تصمیم گیری است  

صمیم گیری از بدین ترتیب که تشخیص و تعیین مشکل بیشترین ارتباط )رتبه اول( را درتاثیر پذیری فرایندهای ت

در رتبه  ، انتخاب یک راه حل اصلحهای اطالعاتی مدیریت را دارد و بعد از آن به ترتیب ارزیابی راه حل ها در رتبه دومسیستم 

رای سوم وتعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل ها در رتبه چهارم، احصاء راه حل های ممکن در رتبه پنجم وانتخاب معیار ب

                                                                                    ششم قرار می گیرند. سنجش و ارزیابی راه حل ها در رتبه

 

 بحث و نتیجه گیری: -17

عامل  در رابطه با فرضیه اصلی تحقیق، بر اساس یافته های بدست آمده در این تحقیق مالحظه می شود که میانگین

می باشد که باالتر از حد متوسط است. همچنین با توجه به مقدار آزمون  0103های اطالعاتی مدیریت برابر با سیستم t و مقدار  

/= 222سطح معناداری حاصله) sig. های باشد و در نتیجه سیستمی اصلی مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم

( 0833تاثیر دارد. در این راستا، راعی،وفالحپور ) اطالعاتی مدیریت بر بهبود فرایند تصمیم گیری

های اطالعاتی شرکتها تمبهمقایسهقدرتپیشبینیکنندگیسیستم های اطالعاتی برای تصمیم گیری پرداختهاندآنهابااستفادهازسیس

شرکت 02اند آنهادرمجموعنحوه تصمیم گیری مدیران آن را بررسی کرده

ایطتعیینشدهبودهاند،درنمونهقرار راکهمشمولشر32تا78درماندهمالیدرسنوات

شبینیمدیران محاسبهشد اند. میانگینصحتپیشرکتنیزازمیانسایرشرکتهابهصورتتصادفیوبهعنوانشرکتهایسالم انتخابکرده02دادهو

-یستمدهد هر چه قدر مدیریت سنتایج حاصل از محاسبات و تجزیه و تحلیل در زمینه بهبود تصمیم گیری مدیران نشان می

ژگی های شود. از سوی دیگر بررسی تاثیر ویعاتی در شرکتها و سازمان قوی باشد تصمیم گیری مناسبی اتخاذ میهای اطال

( مورد بررسی قرار گرفته است. وی در 0837بیگی )سیستم اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران توسط نجف

ری صحیح و زمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی، تصمیم گیتحقیق خود چنین دریافته است که راز دستیابی به اهداف سا

بهبود  عقالیی مدیریت است. در این راستا، سیستم اطالعات مدیریت به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطالعات جهت

یق همراستا با قتصمیم گیری مدیران معرفی شده که دارای اهمیت ویژه ای می باشد. بدین ترتیب نتایج بدست آمده در این تح

ه گیری نمود که نتایج تحقیقات قبلی می باشد و فرضیه اصلی این تحقیق تبیین می گردد. بنابراین چنین می توان نتیج

ج بدست آمده از سیستم های اطالعاتی مدیریت دارای تاثیر مهمی بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران می باشد.بر اساس نتای

، معادل 5ی آزمون کای اسکویر انجام می گیرد، سطح معنی داری آزمون فریدمن با درجه آزادی آزمون فریدمن که بر مبنا

ب که .بدین ترتیاست که بیانگر وجود تفاوت معنی دار در میزان ارتباط هر یک از فرایند های تصمیم گیری است 222/2

م های اطالعاتی یندهای تصمیم گیری از سیستتشخیص و تعیین مشکل بیشترین ارتباط )رتبه اول( را درتاثیر پذیری فرا

تایج ، انتخاب یک راه حل اصلح در رتبه سوم وتعیین نمدیریت را دارد و بعد از آن به ترتیب ارزیابی راه حل ها در رتبه دوم

و ارزیابی حاصل از هر یک از راه حل ها در رتبه چهارم، احصاء راه حل های ممکن در رتبه پنجم وانتخاب معیار برای سنجش 

 راه حل ها در رتبه ششم قرار می گیرند.

شخیص و در رابطه با فرضیه فرعی اول، بر اساس یافته های بدست آمده در این تحقیق، مالحظه می شود که میانگین ت

می باشد که باالتر از حد متوسط است. همچنین با توجه به مقدار آزمون  0180تعیین مشکل برابر با  t ناداری و مقدار سطح مع 

/= 222حاصله ) sig باشد و در نتیجه سیستم های اطالعاتی مدیریت ی اول مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم.

بررسی عوامل موثر در تصمیم »( تحقیقی را تحت عنوان 0832برتشخیص و تعیین مشکل تاثیر دارد. در این راستا، مقیمی )
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ERPگیری سیستم های  است  انجام داده است. وی در براساس تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته« یرانیدر سازمان های ا 

فرایند  که استفاده از سیستم های اطالعات مدیریت در سازمان ها یک ضرورت است لذا سازمان ها برای استقرار آن باید از یک

ی که در نظر گیری است. عواملموثر در تصمیم گیری مناسب استفاده کنند. الزمه طراحی این فرایند، شناسایی عواملتصمیم

ت عمل کند. گرفتن آنها در تصمیم گیری، باعث می شود که سازمان برای پاسخگویی به نیازها و مشکالتش به شیوه ای درس

ست آمده در سیستم اطالعاتی مدیریت این مهم را از طریق تشخیص و تعیین مشکل انجام می دهند. بدین ترتیب نتیجه بد

ه از این فرضیه می ن تحقیق هم راستا و منطبق با نتایج تحقیقات سایر محققان می باشد. بنابراین براساس نتیجه بدست آمدای

 توان بیان کرد که سیستم اطالعات مدیریت دارای نقش مهمی در تشخیص و تعیین مشکل دارد.

گین عامل این تحقیق مالحظه می شود که میان در رابطه با فرضیه فرعی دوم تحقیق، بر اساس یافته های بدست آمده در

می باشد که باالتر از حد متوسط است. همچنین با توجه به مقدار آزمون 0127برابر با  اطالعات و ارتباطات یاستفاده از فناور t 

/= 222و مقدار سطح معناداری حاصله) sig  هاییجه سیستمباشد و در نتی دوم مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم.

( تحقیقی را در رابطه با نقش سیستم 0833اطالعاتی مدیریت بر احصاء راه حل های ممکن تاثیر دارد. در این رابطه مدهوشی )

م اطالعاتی اطالعاتی مدیریت در تصمیم گیری انجام داده است. وی در تحقیق خود به این نتیجه دست یافته است که سیست

گر سیستم ری و گزارش هایی را که از نظر محتوا و فرمت انعطاف ناپذیرند، ارائه می کند از طرف دیمدیریت، قوانین تصمیم گی

مدل های  پشتیبانی تصمیم براساس دسترسی انعطاف پذیر به پایگاه اطالعاتی و تنوع در فرم های خروجی و مجموعه ای از

یند تصمیم را برای کاربر نشان دهد و به مدیر در فرا تصمیم گیری طراجی می شود. چنین سیستمی می تواند بهترین راه حل

ایر محققان می گیری کمک می کند. بدین ترتیب نتیجه بدست آمده در این تحقیق هم راستا و منطبق با نتایج تحقیقات س

ای تاثیر معنی ارهای اطالعاتی مدیریت دباشد. بنابراین براساس نتیجه بدست آمده از این فرضیه می توان بیان کرد که سیستم

                                                                                                     داری بر احصاء راه حل های ممکن می باشد.

 انگین عاملدر رابطه با فرضیه فرعی سوم تحقیق،بر اساس یافته های بدست آمده در این تحقیق مالحظه می شود که می

می باشد که باالتر از حد متوسط است. همچنین، با توجه به  23/0انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل ها برابر با 

tمقدار آزمون  /= 222و مقدار سطح معناداری حاصله )  sig باشد و در ی سوم مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم.

نتیجه سیستمهای اطالعاتی مدیریت بر انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حلها تاثیر دارد. اواد8)0223( تحقیقی را در 

ی را رابطه با بررسی و ارزیابی تصمیمات در حل مسأله و حصول راه حل انجام داده است. وی در تحقیق خود معیارهای مختلف

 هره و فایده( محاسن ومعایب ) هزین ،، تصمیم گیرندهیقمورد ارزیابی قرار داده است. براساس این تحق فرایند تصمیم گیریدر 

رار را در ارتباط با میزان قدرت وتوانایی آنها در حل مساله یا کسب هدف می سنجد ومورد ارزیابی دقیق ق معیارهایک از راه 

ری را به میم گیمعیارمی تواند معایب و محاسن تصبهترین . وی در تحقیق خود به این نتیجه دست یافته است که می دهد

ین تحقیق طور کامل بیان نماید و جهت گیری دقیقی را در تصمیم گیری به وجود آورد. بدین ترتیب نتیجه بدست آمده در ا

توان بیان کرد  هم راستا و منطبق با نتایج بدست آمده از سایر تحقیقات می باسد. براساس نتیجه بدست آمده از این فرضیه می

باشد. اتی مدیریت دارای تاثیر مهم و معنی داری بر انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل ها میهای اطالع که سیستم  

انگین در رابطه با فرضیه فرعی چهارم تحقیق،  بر اساس یافته های بدست آمده در این تحقیق مالحظه می شود که می

ر از حد متوسط است. همچنین با توجه به مقدار آزمون می باشد که باالت 0102عامل نتایج حاصل از هر راه حل برابر با  t و  

/= 222مقدار سطح معناداری حاصله ) sig  هایباشد و در نتیجه سیستمی چهارم مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم.

ضیه هیچ ست آمده از این فراطالعاتی مدیریت بر تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل ها تاثیر دارد. در رابطه با نتیجه بد

                                                           
3Awad 
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ن نتایج حاصل از هر های اطالعاتی مدیریت بر تعییپیشینه ای یافت نشده است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که سیستم

                                                                                              یک از راه حل ها دارای تاثیر معنی داری می باشد.

انگین عامل در رابطه با فرضیه فرعی پنجم تحقیق،بر اساس یافته های بدست آمده در این تحقیق مالحظه می شود که می

می باشد که باالتر از حد متوسط است. همچنینبا توجه به مقدار آزمون 0103ارزیابی راه حل ها برابر با  t و مقدار سطح  

/= 222معناداری حاصله) sig  های اطالعاتیباشد و در نتیجه سیستمی پنجم مورد قبول میشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم.

( تحقیقی را در رابطه با نقش سیستم های اطالعاتی 0835مدیریت بر ارزیابی راه حل ها تاثیر دارد. در این راستا مومنی )

ت که گیری مدیران انجام داده است. وی براساس تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته اسمدیریت در فرایند تصمیم

 سیستمهایکامپیوتریبااجرایسریعشبیهسازیهایپیچیدهبهمدیرانکمکمیکنندتاامکانهاوراهکارهای 

ندگوناگونرابررسیوتاثیراتمختلفرابهسرعتومقرونبهصرفهارزیابیکنندوازاینطریقکیفیتتصمیمهاراباالببر . بدین ترتیب نتیجه بدست  

د. در نهایت می آمده در این تحقیق هم راستا و منطبق با تحقیقات قبلی می باشد و فرضیه پنجم این تحقیق تبیین می گرد

ها می باشد.توان چنین نتیجه گیری کرد که سیستم های اطالعاتی مدیریت دارای تاثیر مهمی بر ارزیابی راه حل  

یانگین شم تحقیق،  بر اساس یافته های بدست آمده در این تحقیق مالحظه می شود که مدر رابطه با فرضیه فرعی ش

می باشد که باالتر از حد متوسط است. همچنین با توجه به مقدار آزمون  0103عامل انتخاب راه حل اصلح برابر با  t و مقدار  

/= 222سطح معناداری حاصله) sig های باشد و در نتیجه سیستمورد قبول میی ششم مشده، فرضیه 25/2تر از ( که کم.

( تحقیقی را در رابطه با سیستم های اطالعاتی مدیریت 0835اطالعاتی مدیریت بر انتخاب یک راه حل اصلح تاثیر دارد. نایگرو )

ند رایف و نقش آن در ارزیابی راه حل ارجح در روند تصمیم گیری انجام داده است. براساس تحقیقات وی، در آخرین مرحله از

ر حل مساله تصمیم گیری، تصمیم گیرنده محاسن ومعایب ) هزینه و فایده( راه حلها را در ارتباط با میزان قدرت وتوانایی آنها د

 کهه است . وی براساس نتایج تحقیق خود بر این نتیجه دست یافتیا کسب هدف می سنجد ومورد ارزیابی دقیق قرار می دهد

ه و راه حل را جستجو کردبهترین راه حل در میان راه حلها  کمک می کندتا تصمیم گیرنده ی بهسیستم های مدیریت اطالعات

و فرضیه ششم  اصلح را برگزیند. بدین ترتیب نتیجه بدست آمده در این تحقیق هم راستا و منطبق با نتایج قبلی می باشد

دیریت دارای یری نمود که سیستم های اطالعاتی متحقیق نیز تبیین می گردد. بنابراین در نهایت می توان چنین نتیجه گ

                                                                                              تاثیر مهمی بر انتخاب یک راه حل اصلح می باشد.
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