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 چکیده
در دنیای فراپیچیده و فرامدرن امروزی، نقش سیستم های اطالعاتی مدیریت و تاثیر انکار ناپذیر آن بر جامعه و       

سازمان ها برکسی پوشیده نیست. سازمان ها نیز از این امر مستثنا نیستند و به اطالعات صحیح، دقیق و روز آمد 

های اطالعاتی تاثیر شگرفی بر امروزه نظامدرست بگیرند.  نیاز دارند تا بر مبنای آن بتوانند تصمیماتی بخردانه و

ای که مدیران سطوح مختلف، خود را بی نیاز از این اطالعات نمیها دارند، به گونهساختار سلسله مراتبی سازمان

های اطالعاتی است.  گیری در سازمان، وجود سیستمدانند به هر حال، یکی از عوامل موثر در بهبود نظام تصمیم

روش  باشد.گیری میهای اطالعات مدیریت در بهبود فرآیند تصمیمپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستم

برگیرنده مدیران  در جامعه آماری پژوهش، باشد. پیمایشی و از نوع  همبستگی می -انجام پژوهش حاضر، توصیفی

ها حاکی از آن یافته باشد.ها، پرسشنامه میاصلی گردآوری داده باشد. ابزاروکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی می

                                            گیری در سازمان ارتباط مثبت و معناداری دارد.با بهبود فرآیند تصمیمسیستمهای اطالعات مدیریت است که 

 

 اطالعاتیهای نظام تصمیم گیری، مدیریت، سیستم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اطالعات یکی از منابع مهم سازمان است که در انعکاس سایر منابع نقش مهمی را ایفا می کند. سیستم های اطالعات     

مدیریت، سیستم های مبتنی بر کامپیوتر است که اطالعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری را در اختیار مدیران قرار می دهد. 

تر جهت تبادل اطالعات وکاهش کارهای زائد اداری د رابطه بهتر و منطقیتواند موجب ایجایک سیستم اطالعاتی مناسب می

های مختلف و بر طرف نمودن نیاز به دوباره نویسی اطالعات از طریق حذف عملیات غیر ضروری و تسریع در عملکرد قسمت

ستم های اطالعاتی، امکان (. به کمک سی1380های بهتر در سازمان گردد )رولی، در بخشهای مختلف سازمان و ایجاد کنترل

تر شده و امکان پاسخگوئی کلیه واحدهای سازمان برای مدیران های سازمانی هماهنگتر، فعالیتتر و اصولیریزی دقیقبرنامه

های اطالعاتی مدیریت گیری کنند. با توجه به اینکه سیستمتوانند متناسب با مقتضیات موقعیت تصمیمفراهم شده و آنان می

توانند عامل کلیدی و باشند، میمهم در ارائه اطالعات مناسب و مرتبط در اخذ تصمیمات برای مدیران را دارا مینقشی 

موثری در اتخاذ تصمیمات برای کاربران باشد. سیستم اطالعات مدیریت نه تنها مدیران را در امور استراتژیک حمایت می 

سازد تا به دهند و آنها را قادر میعات را در اختیار مدیران تاکتیکی قرار میکنند بلکه در تصمیمات تکراری و روزمره نیز اطال

توانند تصاویری از مغایرت ها و انحرافات ها میاطالعاتی دست یابند که جهت تصمیماتشان کمک موثری نمایند. این سیستم

ها و تصاویر منطقی و ارشات مدیریت در قالبهای تعیین شده را نیز آشکار سازد. چنین اطالعاتی از طریق تهیه گزاز برنامه

 (.1377گیرد )مومنی، قابل تفسیر و تجزیه و تحلیل در اختیار مدیریت قرار می

ای با هم ترکیب مدیران موظفند منابع سازمانی،  یعنی نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، تجهیزات و اطالعات را به گونه     

کن از آن به عمل آید. برای تلفیق منابع و اطالعات روش خاصی مورد نیاز است که الزم است کنند که بهترین استفاده مم

ها نیاز دارند که با سرعت و دقت بیشتری روند انجام امور را مدیران از آن آگاهی داشته باشند. بنابراین  مدیران سازمان

ای افزایش عات در دوره های کاری فشرده به اندازهنظارت و پیگیری نمایند. تعامالت روزمره سازمان و حجم تبادل اطال

یافته، که انجام و پیگیری آن به صورت دستی و سنتی عمال خارج از توان نیروی انسانی بوده و ممکن است با مشکالت 

محیطی های (. مدیر با قدرت و توانا کسی است که، دارای اطالعات صحیح و سریع از پدیده1983، 1زیادی همراه شود )یانگ

باشد و از چنین ابزاری در جهت تحصیل اهداف سازمانی به صورت بهینه استفاده نماید. براساس مطالب فوق سیستم 

اطالعات مدیریت را می توان روش رسمی تهیه و آماده سازی اطالعات دقیق و به موقع جهت تسهیل فرآیند اتخاذ تصمیم 

 تغییرات سریع عوامل برون سازمانی،صمیم موثر و بهینه سازمان دانست. مدیران در هنگام برنامه ریزی، کنترل و اتخاذ ت

های های مدیریتی نیاز مدیران را به اطالعات افزایش داده است خسارات ناشی از تصمیمتوسعه سازمان ها و پیچیدگی نظام

نکته درخور بررسی این است که  باشد. ارج از وصف میخمیزان تاثیر راهبردی خوب و به موقع نیز  ضعیف جبران ناپذیراست.

برقراری ارتباطات در کلیه سطوح مدیریت سازمانی الزمه نظام  مفید و و مختصر مناسب، صحیح، ارائه اطالعات به موقع،

کنترل وظایف اجرایی را برای مدیریت تسهیل  ریزی وبرنامه های صحیح وگیریکارآمد اطالعاتی مدیریت است تا تصمیم

 ترغیب بیشتر آن از استفاده جهت در شوند آگاه و توجیه آن مزایای به نسبت و آشنا( MIS) با مدیران درچق هر لذا کند.

های اطالعاتی مدیریت چه تاثیری را بر سیستم "گردیم کهدنبال این موضوع میاز این رو در این پژوهش به . شد. خواهند

 "کند ؟ گیری در سازمان ایجاد میروی فرآیند تصمیم

                                                             
1 -Young 
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 ادبیات پژوهش

های  ها را در حوزههای اطالعاتی به وجود آمد که اطالعات مربوط به تصمیم، نوع جدیدی از سیستم1960در دهة       

با نام  است،« اطالعات»ها که تمرکزشان بر کنند. این سیستم علمیاتی سازمان، گردآوری، سازماندهی، خالصه و ارائه می

های و همکارانشان، بر اساس سیر تحول سیستم« گوناسکاران»، «توربان» .شوند شناخته می« سیستمهای اطالعات مدیریت»

 ,Turban, McLean, and Wetherbe 1996, 394-395)اند.  اطالعاتی، ماهیت متغیر منافع آنها را توصیف کرده

Gunasekaran at al. 2001). « منافع مربوط به آنها چنین خالصه این تحوالت را در سه مرحله همراه با انواع « زوبوف

 .(Zuboff 1988, 8-12) دکند: خودکارسازی )کارایی(، آگاه سازی )اثربخشی( و دگرگون سازی )کسب و کار جدی می

 

 تعاریف سیستم اطاعات مدیریت
پردازش، ذخیره و (سیستم اطالعاتی، مجموعه ای از اجزای وابسته به هم می باشد که اطالعات را جمع آوری یا بازیابی، 1

های اطالعاتی نیازمند گیری و کنترل سازمان پشتیبانی کند. استفاده موثر از سیستمتوزیع می کند تا از فرآیند تصمیم

 . 2(1999باشد )جورج، ها میآوری اطالعات است که شکل دهنده سیستمشناخت سازمان، مدیریت و فن

(   سیستم اطالعات مدیریت سیستمی یکپارچه متشکل از کاربر و ماشین برای ارائه اطالعات در پشتیبانی از عملیات، 2  

هایی ها، مدلای، راهنماها و دستورالعملگیری در سازمان است. این سیستم از نرم افزار و سخت افزار رایانهمدیریت و تصمیم

 . 3(1685گیرند )دیویس و اولسونگیری و یک پایگاه اطالعات بهره میو تصمیمریزی، کنترل برای تحلیل،  برنامه

های تبادالت و عملیات سازمانی را های محیطی را جمع آوری و داده(سیستم اطالعات مدیریت سیستمی است که داده3

و ابزاری برای  ان ارائه می نمایدکند و سپس آنها را فیلتر، سازماندهی و انتخاب کرده و به عنوان اطالعات به مدیرثبت می

 . 4(1985موردیک و مانسون(آورد که اطالعات مورد نیاز خود را تولید نمایند مدیران فراهم می

های اطالعات را متشکل از سه بعد کیفیت اطالعات، کیفیت خدمات های سنجش اثربخشی سیستمدلون و مک لین شاخص

 و کیفیت سیستم تعریف کردند.

های اطالعاتی دارد. بنابراین بسیاری از  کیفیت اطالعات بستگی به درک کاربر از ارزش خروجی سیستم اطالعات:الف(کیفیت 

ها ادراکی هستند همچون صحت، دقت، به روز بودن، تولید به موقع، قابلیت اعتماد، کامل بودن، مختصربودن، قالب،  شاخص

 اعتبار، قابل فهم بودن، مفید بودن گزارش و غیره.

 

عنوان یک درجه برای یک سیستم اطالعاتی که مشخصات  ب(کیفیت سیستم لیواری و دلون و مک لین کیفیت سیستم را به

پذیری سیستم،  گیری کردند: راحتی دسترس، انعطاف شاخص اندازه 4باشد مشخص کردند و آن را با  مطلوب را دارا می

سنجد، خالصه مشخصات  م، سیستم پردازش اطالعات را مییکپارچگی سیستم و زمان واکنش. از زمانی که کیفیت سیست

 ی سیستم مورد مطالعه باید تهیه شود قبل از اینکه ابزارهای سنجش توسعه پیدا کند. زمینه

                                                             
2. Geor g  

3. Davis and Olson 

4. Mvrdyk and Manson  
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حدی که خدمت ارائه شده، انتظارات مشتری را »های خدماتی عبارتست از:  کیفیت در سازمآنخدمت:  ج(کیفیت خدمات

 یک متغیر چند بعدی است که اغلب با استفاده ازمدل  خدمات یک ساختار گریزان و انتزاعی استکیفیت 5«.برآورده سازد

SERVQUALعنوان شاخص کیفیت خدمت سیستم اطالعاتی توسعه پیدا کرده است که در  که توسط محققان بازاریابی به

های اطالعاتی کاربردی  لقین( که برای سیستمشود )ملموس بودن، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و ت  بعد می 5برگیرنده 

  شود.هستند. سنجیده می

ساسر و  به اعتقاد پاراسورامان: کیفیت خدمات، اندازه و جهت تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است    

شاره کردند: سطوح مواد، (، به سه صفت متفاوت که ظاهراً همگی مرتبط با فرآیند ارائه خدمات هستند، ا1978دیگران )

 امکانات و کارکنان.

 گیریتصمیم
ها به قدری مهم است که برخی گیری در اداره امور سازمانگیری اولین وظیفه هر مدیر است. عمل تصمیمتصمیم     

را جوهره اند. هربرت سایمون تصمیم گیری گیری معرفی کردهنویسندگان سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم

کند.نیومن کیفیت مدیریت را تابع کیفیت گیری را قلب سازمان و مدیریت تلقی میداند. گریفت تصمیماصلی مدیریت می

دارد: باشد. پیتر دراکر بیان میگیری به تنهایی مهمترین وظیفه مدیریت میداند و مدعی است که تصمیمگیری میتصمیم

گیری سرو کار دارند زیرا یم گیری و درک این فرآیند است. همه مدیران با فرآیند تصمیمتاکید مدیریت آینده بر فرآیند تصم

 کند )اعرابی، پارسائیان(حرفه آنان چنین اقتضا می

 

 

 پیشینه پژوهش 
 یابیو دست یدر دسترس تیریمد یاطالعات یها ستمینقش س یخود به بررس ی، در رساله دکترا6(1998) یوسو وامگ     

که  ییهاو فرصت یتجار یهادر شرکت تیریاطالعات مد یهاستمیس تیپردازد. محقق بر اهمیبه اطالعات م یانسان یروین

 یدیاز عوامل کل یمحقق فهرست انیورزد. در پایم دیتاک دد،گریم جادیاطالعات ا یفناور نهیبسط توسعه در زم قیاز طر

 موفق را ارائه نموده است. تیریمد یاطالعات ستمیس کی یبرا تیموفق

 تیریآن بر روند مد ریاطالعات و تاث تیریمد کپارچهی ستمیس یساز ادهیبا عنوان پ یا، مقاله7(2007و توماس ) وانزیا     

 یهاستمیس یریو بکارگ یساز ادهیدر پ یموسسات آموزش اتیتجرب فیمقاله با هدف توص نیاند، امنتشر نموده یمنابع انسان

 یبرا ریانعطاف پذ کردیرو کیبه  ازیها نافتهیاطالعات نوشته شده است.  تیریمد ستمیس یساز کپارچهی یدر اجرا یاطالعات

 .دهدیمتخصص را نشان م یرویدر جذب و آموزش ن رییو مشاوره مستمر با کارکنان و تغ یزیربرنامه

 هایسیستم کارگیری به تاثیر بررسی به خود ارشد کارشناسی نامه پایان در ،(1386) آبادی لطف اصالنی فریدون        

 فرضیه چهار ارائه با. است پرداخته( تهران غرب هایمالیات کل اداره: موردی مطالعه) سازمان پاسخگویی بر مدیریت اطالعات

                                                             
5 26، ص  2002استونسون ،    

6  
7  
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 کارل دو، خی آزمون از استفاده با تحقیق فرضیات سازمان، پاسخگوئی بر مدیریت اطالعات های سیستم تاثیر بررسی جهت

 ارائه فرضیه چهار که داد نشان فرضیات آماری تحلیل و تجزیه از حاصل های یافته. گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد پیرسون

 .است نگرفته قرار پذیرش مورد شده

 نیانجام داد. در ا تیریاطالعات مد یهاستمیس یبا عنوان بررس ی(، پژوهش1389سال ) در یریمال ام یصادق منصور      

 یاطالعات یهاستمیانواع س یالسالم صورت گرفته محقق به دنبال بررس هیعل نیکه در دانشگاه امام حس یادیپژوهش بن

 یبانیپشت یها برا ستمیس نیکند که ایم انیاست محقق ب یتیریمد یهاآنها در ابعاد گوناگون روش راتیو تاث تیریمد

برد و سبب یرا باال م سکیاست و قدرت ر ریشود. انعطاف پذیارائه م یاتیارشد تا عمل رانیاز مد ت،یریسطوح گوناگون مد

 شود.یم یریگمیدر تصم ماتیبروز بودن تصم ت،یفیدقت، ک دنیبهبود بخش

که در  گیریهای پشتیبان تصمیمو سیستم MISدر پژوهشی باعنوان 1392محمد مهدی صناعی مقدم در سال  -      

های پشتیبان تصمیم گیری پرداخته که پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی سیستمچهارچوب 

گیری و تاثیر مستقیم کاربرد سیستم های اطالعاتی نام برده شده محقق ضمن بیان تعریف این سیستم و از آن جمله بهره

های سازمان های اطالعاتی ابزار پشتیبان فعالیتته که سیستمهای آن در نهایت به این نتیجه دست یافارائه برخی مزیت

 باشد پس برتصمیمات نقش اثرگذاری دارند.ی آنها میگیری در هر سازمان به عهدههستند که از جمله پشتیبانی تصمیم

کارایی مورد انتظار،  توان به های مؤثر بر پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات می ( از مؤلفه1390عبدی و همکاران) -      

توان در نظر گرفت،  های شخصی و تشویق را می تالش مورد انتظار، تاثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده، نگرش، توانایی

باشند، از جمله مصادیق دسترسی، تعامل  های مؤثر بر پیشرفت فناوری اطالعات می عنوان مؤلفه بررسی عوامل یاد شده که به

 . باشندر سنجش اثر بخشی کیفیت سیستم میو راحتی استفاده د

 

 

 روش و نوع تحقیق:

پرردازد در دسرته   تحقیق حاضر از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها در شررایط موجرود مری        

بررسری   هرای جامعره مرورد مطالعره را از طریرق     تروان ویژگری  قرار می گیرد. در تحقیقات توصیفی مری  8تحقیقات توصیفی

قلمررو   باشرد.  مری  نوع همبستگیو از  9پیمایشی -پیمایشی یا نظر سنجی ارزیابی نمود. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی 

اسرت.   تیریمرد  یریگمیتصم ندیدر بهبود فرآ تیریمد یاطالعات یها ستمیسموضوعی این تحقیق مربوط به بررسی نقش  

آوری پرسشرنامه اسرت کره در سرال      قلمرو زمانی آن زمران توزیرع و جمرع   باشد و می یجهاد کشاورزقلمرو مکانی تحقیق 

 بوده است.1395

(  n=30هستند که تعداد آنها )  1395جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در سال       

انرد از روش سرشرماری   نفرر بروده   30پرژوهش  با توجه به اینکه مجموع مدیران وکارشناسان در زمران انجرام   نفر می باشند. 

 اند.استفاده شده و تمامی آنان مورد مطالعه قرار گرفته

                                                             
8
.Descriptive research 

9
.Survey 
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بوده است. پرسشنامه حاوی تعدادی سروال دربراره متغیرهرای     10های تحقیق حاضر پرسشنامهابزار اصلی برای کسب داده    

-ای ساخته میها به گونههای خاص و نیز مقیاستکنیک مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سواالت با استفاده از

شود که بتوان اطالعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری کرد. پرسشنامه شامل اطالعات دمو گرافی مانند 

بکرارگیری  جنسیت، سن، وضعیت تاهل، پست سازمانی، میزان تجربه کاری و پرسشنامه استاندار در دو بخش شرامل سرطح   

سیستم های اطالعات مدیریت متشکل از سه متغیر کیفیت اطالعات ،کیفیت سیستم ،کیفیت خردمات و پرسشرنامه فرآینرد    

نامره از طیرف پرنر درجره ای لیکرت)کرامال      ها در پرسشهای در نظر گرفته شده برای ارزیابی شاخصتصمیم گیری. مقیاس

کند.و چون در این پژوهش عبارات به صرورت مثبرت بیران شرده     مخالفم(  تبعیت میموافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کامال 

نسبت داده شده است. همچنین برای تایید  5و به قویترین شاخص ارزیابی عدد  1ترین شاخص ارزیابی عدد است، به ضعیف

آلفرای کرونبراآ آن انردازه    ضرریب  پرسشرنامه ،   12پرسشنامه از نظر خبرگان استفاده شده است جهت بررسی پایایی 11روایی

 گیری شده است.

دهد که موید آن است که ابزار این پژوهش از پایایی کافی و خوبی برای را نشان می 751/0و955/0نتیجه آن ضریب     

 ها پرسشنامه موردنظر را به اعظای نمونه مورد پژوهش ارائهانجام تحلیل های آماری برخوردار است. به منظور گردآوری داده

-نموده و برای حصول اطمینان از دقت و کیفیت داده ها توضیحات حضوری نیز به پاسخ دهندگان  داده شده. پس از جمع

های نمونه،  ابتدا به منظور توصیف ویژگی ها برای تجزیه و تحلیل داده SPSSآوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار 

شود، سپس با  بندی می خالصه و طبقه)میانگین، فراوانی( های آمار توصیفی  آوری شده با استفاده از شاخص های جمع داده

 پردازیم. به تأًیید یا رد فرضیات می )ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی(  های آمار استنباطی استفاده از شاخص

 

 افته های
 بررسی ویژگی های فردی افراد مورد مطالعه

درصد آن را زنان تشکیل داده  30درصد این گروه را مردان و  70پاسخ دهنده نشان داد،  30اطالعات گردآوری شده از      

تا 35درصد بین  7/26سال، 35تا 25درصد سن پاسخ دهندگان بین  3/63.  درصد مجرد بودند 20درصد متاهل و  80بودند.

 30مدرک کارشناسی،  7/66 درصد مدرک فوق دیپلم، 3/3سال بود. میزان تحصیالت، 45درصد باالی  0/10سال و 45

درصد 7/76، ها روسا درصد آن0/10درصد آنها معاونین،  7/6درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند.

 3/63از نظر تجربه کاری های جهاد کشاورزی شهرستان رومشگان بودند. ها در سایر پستدرصد آن 7/6ها کارشناسان وآن

سال تجربه  20درصد در باالی  0/10سال و  15تا  10درصد بین  7/6سال، 10تا  5درصد بین  0/20سال،5تا  1درصد 

 اند.کاری داشته

 

 

 

 

                                                             
10

.Questionnaire 
11

.Validity 
12

.Reliability 
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 تحقیق:های بررسی فرضیه

 
( برای بررسی 1380دهد )مومنی،ضریب همبستگی، شدت رابطه و هم چنین نوع رابطه مستقیم یا معکوس را نشان می

وجود یا عدم وجود رابطه معنادار میان متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است، بر اساس نتایر 

 گردد.حاصله جداول زیر ارائه می

                   

گیری در سازمان تاثیر معناداری های اطالعات مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیمسیستم فرضیه اصلی تحقیق:

 ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.توانمندسازی کارکنان  و تعهد سازمانی آنبین  دارد

؛ به طوری که p < 0/01و   = r =  ،30n 571/0بین دو متغیر وجود دارد، همبستگی مثبتکنید طور که مشاهده میهمان

ارتباط  گیری در سازمانبهبود فرآیند تصمیمهای اطالعات مدیریت با سطوح باالی سطوح باالی اثربخشی سیستم

 دارد.

 
 گیری ماتریس همبستگی پیرسون بین دو متغیر سیستم اطالعات مدیریت و فرآیند تصمیم 1جدول 

 
سیستم اطالعات  متغیر

 مدیریت

فرآیند تصمیم 

 گیری

 ضریب معنی داری

سیستم اطالعات 

 مدیریت

1   

571/0 فرآیند تصمیم گیری
 1 001/0 

                                                                        

 گیری در سازمان تاثیر معناداری دارد.کیفیت اطالعات بر بهبود فرآیند تصمیمفرضیه فرعی اول: 

؛ به طوری  > p 004/0و   = r  ،30n = 504/0بین دو متغیر وجود دارد،    همبستگی مثبتهمانطور که مشاهده می کنید 

 گیری ارتباط دارد.که سطوح کیفیت اطالعات با فرآیند تصمیم

 
 : ماتریس همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت اطالعات و فرآیند تصمیم گیری 2جدول

فرآیند تصمیم  اطالعاتکیفیت  متغیر

 گیری

 ضریب معنی داری

   1 کیفیت اطالعات

 004/0 1 504/0 گیریفرآیند تصمیم
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 .گیری در سازمان  تاثیر معناداری داردکیفیت سیستم بر بهبود فرآیند تصمیم فرضیه فرعی دوم:

و   = r  ،30n= 489/0بین دو متغیر وجود دارد،   همبستگی مثبتکنید همانطور که مشاهده می 

006/0 p <گیری ارتباط دارد.؛ به طوری که سطوح کیفیت سیستم با فرآیند تصمیم 

 
 : ماتریس همبستگی پیرسون بین دو متغیر  3جدول

 گیریکیفیت سیستم و فرآیند تصمیم

 
فرآیند تصمیم  کیفیت سیستم متغیر

 گیری

 ضریب معنی داری

   1 کیفیت سیستم 

 006/0 1 489/0 گیریفرآیند تصمیم

 

 گیری در سازمان تاثیر معناداری دارد.کیفیت خدمات بر بهبود فرآیند تصمیم :سه فرضیه فرعی
؛ به طوری که > p 001/0و   = r  ،30n= 585/0بین دو متغیر وجود دارد،    همبستگی مثبتکنید همانطور که مشاهده می 

 گیری ارتباط دارد.سطوح کیفیت خدمات با فرآیند تصمیم

 
  گیریکیفیت خدمات و فرآیند تصمیم : ماتریس همبستگی پیرسون بین دو متغیر 4جدول           

 

فرآیند  کیفیت خدمات متغیر

 تصمیم گیری

 ضریب معنی داری

   1 کیفیت خدمات

فرآیند تصمیم 

 گیری

585/0 1 001/0 

 

  

 نتیجه گیری:

گیری در سازمان انجام شده اطالعات مدیریت در بهبود فرآیند تصمیمپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستم های        

است.بر مبنای فرضیه های تحقیق، یافته ها حاکی از آن است که سیستم های اطالعات مدیریت با فرآیند تصمیم گیری 

پس از جمع آوری داده ها، توسط نرم  .ارتباط مثبت و معناداری دارد نتیجه دیگری که از پژوهش حاضر حاصل می شود

افزارهای آماری داده های تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده و نتایر زیر 

کیفیت اطالعات بر فرضیه فرعی اول:            حاصل شده که می تواند موید تائید فرضیه های مطرح شده در تحقیق باشد
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. و سطح 505. یافته های تحقیق، این فرضیه را با میزان ارتباط هبود فرآیند تصمیم گیری در سازمان تاثیر معناداری داردب

(، دکتر سید 1388تائید می کنند.این نتایر با یافته های تحقیقات موسی مومنی وهمکارانش) 0.05معنی داری کوچکتر از 

 ( همخوانی دارد.1386یعقوبی نورمحمد ) ،1389ال امیری درسال منصور صادقی م ، 1385مهدی الوانی در سال

ای تعریف شود که در صورت مراجعه  اطالعات سامانه الکترونیکی به گونه گردندکه نتایر پیشنهاد میبا توجه به این     

اطالعات قابل استناد و مطمئنی، امکان دستیابی به  کارکنان به سامانه امکان دسترسی به اطالعات الزم فراهم گردد.

 از سازمان برای کارکنان فراهم گردد ارائه اطالعات صحیح، به موقع و کامل اطالعات کافی،
یافته های تحقیق، این  فرضیه فرعی دوم: کیفیت سیستم بر بهبود فرآیند تصمیم گیری در سازمان  تاثیر معناداری دارد      

ابراهیم تائید می کنند. این نتایر با یافته های تحقیقات  0.05و سطح معنی داری کوچکتر از . 478فرضیه را با میزان ارتباط 

 .(،همخوانی دارد1390عبدی و همکاران) ،1392محمد مهدی صناعی مقدم در سال  (،1389امینی)

 خود را مطرح مشکالت و مسائل اعالم کارکنان ضمن تا گردد فراهم شرایطی گردندکه نتایر پیشنهاد میبا توجه به این     

امکان اصالح  .نماید اقدام جدی صورت به سامانه ایرادات رفع به نسبت با کارکنان سازنده تعامل با سازمان متقابالً و نموده

های مربوط به اطمینان از ثبت اطالعات در سامانه الکترونیکی و امکان ویرایش  اطالعات وارده وجود داشته باشد و پیام

 سامانه وجود داشته باشد. تا کاربران با اطمینان بیشتری نسبت به ثبت اطالعات در سامانه نمایند.   اطالعات در

 

یافته های تحقیق، این  فرضیه فرعی سوم: کیفیت خدمات بر بهبود فرآیند تصمیم گیری در سازمان تاثیر معناداری دارد.      

دکتر  تائید می کنند. این نتایر با یافته های تحقیقات 0.05. و سطح معنی داری کوچکتر از 592فرضیه را با میزان ارتباط 

 1389توکلی زاده داودی  (،1389عالقمندان) ،1379درسال علیرضا شهرکی

یکدلی کارکنان و تیم پشتیبان سامانه الزم است اعضای تیم جهت تقویت   گردندکه نتایر پیشنهاد میبا توجه به این     

پشتیبان در مراودات حضوری، تلفنی و تعمالت الکترونیکی سعی در جهت تامین رضایت کارکنان و کاربران نمایند و با صبر 

 .و حوصله به بررسی ابهامات کارکنا ن و کاربران در مواجه با استفاده از سامانه نمایند

یافته های اصلی: سیستم های اطالعات مدیریت بر بهبود فرایند تصمیم گیری در سازمان تاثیر معنا داری دارد فرضیه      

 .تائید می کنند 0.05. و سطح معنی داری کوچکتر از 601تحقیق، این فرضیه را با میزان ارتباط 
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