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  سیستم اتوماسیون اداري ثیرأبررسی ت

  مدیران و کارشناسانگیري  بر بهبود تصمیم 
  )استانداري ایالم :مطالعهمورد ( 

  
   هیلصادق فیض ال

  علیرضا شیرمحمدي
  نبی امیدي 

  

  چکیده 
شده بررسی استانداري  مدیران و کارشناسانگیري  اتوماسیون اداري بر بهبود تصمیم ثیرأدر تحقیق حاضر ت

 ي جامعه .استبر مبناي هدف، کاربردي  همبستگی و -یعلّاز نوع تحقیقات  ،به لحاظ روش ،قیقاین تح. است
 ؛اند شده انتخابکه به صورت تصادفی  بودهاستانداري استان ایالم  نفر از مدیران و کارشناسان 90آماري تحقیق 

یابی معادالت  مدلها با تکنیک داده لیو تحلجزیه ت .نامه استفاده شده استها از پرسشداده يآور جمعبراي  و
نشان  ها داده لیتحلنتایج حاصل از تجزیه و . انجام شده است LISREL افزار نرمساختاري و استفاده از 

هنگام بودن و اقتصادي بودن ه ب ،دقت ،يریگ میتصماداري بر افزایش صحت  سیستم اتوماسیون که دهد یم
از برازش که  دهد یمنشان نتایج آزمون مدل  ،بر آن عالوه. دارد يمعنادارمثبت و  ثیرأتمدیران  يریگ میتصم

  .خوبی برخوردار است
   ، معادالت ساختارييریگ میتصم ،اداري اتوماسیون ،سیستم: کلیدي واژگان

  

                                                   
 ي مسئول واحد مهران و نویسنده -  دانشگاه آزاد اسالمی مربی  
 دانشگاه پیام نور ایالم مربی  
 دانشگاه پیام نور ایالم ربیم  
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   مسئله و طرح همقدم
ي زیـ رگ رفتـه  شیپ يها رسانهات و اطالع آوري فنو  يا انهیرا يها ستمیس يریکارگ بهاز  ها سازمان حاضر،در عصر 

 رسـی ربرا  هـا  سـتم یس، محاسن و معایب ایـن  که با شناخت دقیق و صحیح ستا ییها سازمانن آو آینده از  دارندن
و  ایانـه دسترسی بـه ر . بپردازندآن تجربه را  يها نهیهز دوباره که بدون این ؛دیگران درس بگیرند ي تجربهو از  کنند
ثیر را دارد که هر واحدي از زمـان  أاین تشتاب  .ستا، مولد شتاب فزاینده رفتهپیش يها نهرسااطالعات و  آوري فن
ـ آ یممثبتی به وجود  بازخورد ي حلقهبدین ترتیب . سازد یمتر  باارزشاز واحد قبلی آن  ،شود یم ییجو صرفهکه   دی

و همـواره در فضـاي آن    دهنـد  یممختلف سازمان انجام که مدیران در سطوح شتابی . دهد یم افزایشکه شتاب را 
( زش اطالعـات در نظـر گرفـت    او پـرد  يآور جمع توان یمرا  يریگ میتصم .است يریگ میتصم ،ندینما یمحرکت 

  .)56: 1381صرافی زاده ،
انتخـاب   مـانع و  ،يریـ گ میتصـم سـرعت و دقـت    افزایش هنگام و سریع باعث به ،داشتن اطالعات دقیق، مرتبط 

 اطالعـات مـورد نیـاز   دون داشـتن  بـ  کارآمد، مدیر زمانی ي برنامهدر این . شود میدرست بسیاري از تصمیمات نا
مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقـق  . نیست شده نییتع پیشبه اهداف از  قادر به رهبري سازمان و رسیدن

و در  بشناسـند  را آن يرهـا یمتغ ،کننـد محـیط را تحلیـل    بایدهاي محیطی  متغیر داشتننظر  دراهداف سازمانی با 
مسـتلزم برخـورداري از اطالعـات بـه هنگـام درون و       رویکـرد ایـن  . بگیرنـد مناسـب   صمیمیت ها آنخورد با بر

ـ نما یمـ فراهم را  ها آنبهینه از  يبردار بهرهامکان  واست  یسازمان برون  در ادارات بـا انتشـار   انـه یرا زیـ ررواج . دی
اطالعات و تغییرات اساسی در روش اجراي امـور   يساز رهیذخو  اي رایانهمحصوالت جدید ارتباطی،  روزافزون

 ؛شـد  یمـ براي مکاتبات به صورت مستقل اسـتفاده   اي رایانههاي  کار از سیستم يابتدادر  .اداري همراه بوده است
ت بـه  کاتبـا هـاي م  از فایـل تـا   داداین ارتباط به کاربران اجازه . نددشکدیگر مرتبط یبه  ها انهیرا اما به مرور زمان

هـاي اتوماسـیون    مسـت انـواع مختلفـی از سی   ،امروزه. بفرستندبراي یکدیگر پیام  و صورت مشترك استفاده نمایند
 هـا  دادهو پـردازش   يآور جمـع هـاي نـوین   منـدي از ابزار  مـدیریت بـا بهـره   سیستم اطالعات  .اداري وجود دارد

را  يریـ گ میتصـم ، دقـت و صـحت   عتسـر  رایانـه . پشتیبانی نمایـد  تحقق اهداف راستايران را در مدی تواند یم
سیستم اتوماسـیون   ،پس .ابدی یمافزایش سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان ، در نتیجه؛ دهد یمافزایش 
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 سـتادي دارد  ي حـوزه  مـدیران و  يریـ گ میتصـم هنگام بـودن  ه ، اقتصادي بودن، بدر صحت، دقتسزایی  ثیر بهأت
  .)96: 1378بهشتیان و ابوالحسنی،(

تصـمیمات   ،و بـه تبـع آن   1404ایـران   انـداز  چشـم ، لی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیـک و م يراهبردتصمیمات 
توسـعه و تبیـین    ي برنامـه کلـی و اجرایـی در    يهـا  اسـت یسو تبیـین اهـداف و    انداز چشمدر راستاي  يراهبرد
عملیـات و   ياستانداردساز، در امر ارتباطاتجهانی  ي دهکده يها الزام، دستیابی به اهداف يکارها راهو  ها چالش

عضـو سـازمان    يکشـورها  ي زمـره در  قـرار گـرفتن  مندي ایران به  هعالق ،چنین و هم رجوع اربابجلب رضایت 
، حضـور چشـمگیر ایـران در    بـار رد تقاضـا   هـا  دهو نـاظر پـس از   تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضـ 

فـن   ي توسـعه بر گسـترش  آگـاهی عمـومی و     یفرا بخشکید بند چهارم سند تأ و یالملل نیبو مجامع  ها سازمان
اتوماسـیون اداري یکـی از    آوري بـه  کـه روي  نهنـد  یم، مقدماتی را پیش روي سیستم سازمانی آوري و تحقیقات

از مراحلی همچون تشـخیص درسـت    ونددیپ یم براي حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع. ستها آن
اطمینـان از  رل و حصـول  بهترین راه حل و اجراي آن و کنت ، انتخابمسئلهمختلف حل  يها نهیزمبررسی ، مسئله

  . شود ، عبور میکردن راه حل کار درست
حـل  . نماینـد  مـی  آن يها حل راه ییشناسازیادي را صرف مطالعه و زمان  مسئلهصحیح  به منظور درك ها سازمان

و سیسـتم اتوماسـیون پشـتیبانی بسـیار خـوب و       طلبـد  یمـ را اي طـوالنی  سازمانی زمان  ي دهیچیپبرخی مسائل 
 . آورد یمـ و کنترل براي مدیران فـراهم   يزیر برنامه، يریگ میتصمتري را در ایفاي وظایف مدیریتی از جمله ؤثرم

 برخـوردار رشـد سـریعی   چنـان  سسات اقتصـادي از  ؤو م ها سازمانمتحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداري در 
ضـرورت دارد ابـزاري    ،بر این اساس. حذف شده است کند و زمان بر اداري به روال پیشین يندهایفرا کهت اس

بـدین منظـور   . داري پرداخـت ا ينـدها یفرااز آن بتوان با سـرعت و دقـت بـه انجـام      ییجو بهرهبا  تافراهم شود 
 يآور جمـع بـا    هم ،بخشد یمسرعت  به جریان کار هماستفاده از سیستم اتوماسیون اداري به عنوان روشی نوین 

عت بخشـیدن بـه امـور    بسـتر مناسـبی را بـراي سـر     هـا  آن يبند طبقههاي سازمان و  لیتفعا ي اطالعات مجموعه
، اطالعات مدیریت ي کپارچهیسیستم  ي مجموعهاز  نوان بخشیاتوماسیون  به ع افزار نرم. سازد یم روزمره فراهم

سسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده اسـت  ؤعمومی و مهاي بخش  هاي فعالیت سازمان مدل با بررسی
   .)112:  1372منی، ؤم(یاد شده باشد يازهاینبه خوبی پاسخگوي   تواند یمو 
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 يهـا  سـازمان یکـی از   ي مثابهبه با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تحقق دولت الکترونیک، استانداري ایالم 
جا که استفاده از سیستم اتوماسـیون   و از آن استزیر به قدم برداشتن در این راه ناگ ،وزارت کشور ي رمجموعهیز

موفقیـت در   ،از ایـن رو  ،شـود  یمـ محسوب مقدماتی در ایجاد دولت الکترونیک  يها گامعنوان یکی از ه اداري ب
ـ     شـود  یمـ و حذف بوروکراسی اداري  يریگ میتصمیند ااین گام باعث بهبود فر اي دولـت  کـه ایـن خـود از مزای

سیسـتم اتوماسـیون    موفق در اجراي يها سازماندر دو سال اخیر یکی از  استانداري ایالم ،البته. الکترونیک است
  .اداري بوده است

احتمـالی   يهـا  رتیمغـا در آشکارسازي نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع  تواند یمتنها  این تحقیق و نتایج آن نه
الزامـات  و  يریگ میتصمیند ابخشیدن به فر در سرعت تواند یمکه  ،ثر باشدسیستم اتوماسیون در سازمان متبوع مو

 يهـا  سـازمان جدیـد در  عصـر   يافـزار  نرم و يافزار سخت يها يآور فن تجهیز در ،چنین ، هممدرن يها سازمان
 يریـ گ میتصـم سیسـتم اتوماسـیون بـر بهبـود      تأثیر، ا توجه به اهمیت موضوعببنابراین،  .کند ینیآفر نقشهمنوع 

  .گرفته استاستانداري ایالم را مورد بررسی قرار  مدیران و کارشناسان
  تحقیق ي نهیشیپ

ـ  با موضوع پـژوهش حاضـر   تعداد معدودي تحقیقات مرتبط ،به عمل آمده يها یبررسبا  بـه  کـه   دسـت آمـد  ه ب
  :شود یمبه شرح زیر اشاره  ها از آن يا دهیگز
عملکرد شرکت بوتان قبـل و بعـد از اجـراي طـرح اتوماسـیون       ي سهیمقابررسی  در) 1384(زاده حسنمحمد  -

مثبت وجود داشته است و اتوماسیون موجـب بهبـود    ي رابطهکه بین دو متغیر اتوماسیون و عملکرد  نتیجه گرفته
  ؛عملکرد شرکت شده است

قـال  انفورماتیـک در عملکـرد شـرکت تعمیـرات انت     يهـا  سـتم یسثیر أبررسـی تـ   در) 1382(حمید عالقمندان  -
یعنـی   ؛»شرکت تعمیـرات انتقـال  «انفورماتیک در وجوه اصلی عملکرد  يها ستمیسکه  به نتیجه رسیدهاتوماسیون 

مقـدار   باألخره و راتی، عدم تکرار کارهاي تعمیراتی، سرعت انجام کارهاي تعمیيبند زمان ي برنامهانجام به موقع 
  ؛استتأثیرگذار زمان کارکرد مفید نیروي انسانی 

نوشـته  در دانشـگاه کالیفرنیـا   » بررسی و طراحی سطوح سیستم اتوماسـیون «در تحقیقی با عنوان  )2004(کاي  -
، هـا  نـه یهز ییجو صرفهبراي کارها و سطوح مختلف اداري  يساز نهیبهطراحی سیستم اتوماسیون به منظور  :است

ـ نما یمـ خـدماتی را تسـهیل    اتوماسیون انجام امـور  به اعتقاد وي .صورت گرفته است نیروي انسانی و زمان و  دی
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می شود و براسـاس   انجامطراحی سیستم اتوماسیون براساس رفتار و عملکرد نظام  .وري را افزایش می دهد بهره
  .پذیرد یندهاي مختلف ساختاري سیستم صورت میاآن فر

  ها  گیري در سازمان تصمیم
گیـري   است و باید با تصـمیم  موفقیت رمز ،عملاما  ؛ثر در هر سازمانی حیاتی هستندؤمد و مآچه ارتباطات کاراگر 

تصـمیم  . فرصـت له یـا  أفرایند انتخاب یک عمل در ارتباط با یـک مسـ   :ازگیري عبارت است  تصمیم .هدایت شود
این مراحل پـنج گانـه عبارتنـد    . شود ه یا فرصت آغاز میألاساسی دارد که با شناخت مس ي پنج مرحله گیري منظم

  :از
  ؛له یا فرصتأن مستشخیص و تبیی.1

  ؛معلوم کردن و تجزیه .2

  ؛انتخاب اقدام یا راه حل مطلوب .3

 ؛ي راه حل انتخاب شدهااجر .4

   .)77: 1381زرگر ، (گیري الزم ارزیابی نتایج و پی.5
  نقش استراتژیک اطالعات 

کـرد سـازمانی و   در عملثر ؤتـرین عامـل مـ    ، مهـم نان یافته اند که مدیریت اطالعاتها اطمی رهبران سازمان بیشتر 
جاسـت  کـه کنتـرل     اکنون بیش از پیش روشن شده است که اهمیت محوري اطالعات از آن. برتري رقابتی  است

هاي اطالعات و سایر کـاربرد هـاي انفجـار     شبکهي  گیري درباره تصمیم. به دست مدیران اطالعات سپرده شودآن 
مـورد  ایـن   در اما اگـر مـدیر عـالی سـازمان     ؛سازمان است عالی مسئولیت مدیریتي امروزه در حوزه  ،فن آوري
ي متعـددي را بـر   هـاي کلیـد   ؟ کارکنان اطالعات در آینده مسـئولیت نقش اطالعات چه خواهد بود ،بگیردتصمیم 

ي هـا  بـه عنـوان رابـط در کـاربرد     وهـاي فنـی اسـت     آوري تخصـص مت محل گرداین قس ،عهده خواهند داشت
خـدمت بـه   ي ه یکاربرد هاي مربوط به منظور اراي رهبري الزم را در توسعه  ،کند میی عمل فنعلمی و  ي فزاینده

ي  حمـایتی الزم را بـراي عملـی کـردن تصـمیمات عمـده      هـاي   و سیسـتم  ؛مدیریت عالی سازمان فراهم مـی آورد 
  .)69: 1387بک هارد و پریتچارد ، ( کند اي مستمر حمایت می ی به گونهسازمان

. شـود  گر مـی  و مطلوب بودن آن جلوه روزآمد، بودن ، مرتبطدرست بودن، در ایی فرایند آنیفیت اطالعات و کارک
رد  کـه در دسـترس او   گیري و درستی تصمیم او بستگی به کم و کیف اطالعـاتی دا  سرعت عمل مدیر در تصمیم
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هـا را بـراي    امکـان اصـالح تصـمیمات و غنـی سـازي آن      ،و تصمیمبازخورد اطالعاتی  ،چنین هم. قرار می گیرد
  .)2: 1382طالقانی ،( آورد مدیران فراهم می

  سیستم
. شـوند مـی  یک هدف با هم ترکیـب   تحقق براي مشترك ي که به خاطر خواسته است، گروهی از عناصر سیستم 

اطالعـات   یـه ي ارا(، رایانه اي و اطالعاتی براي رسیدن به هدف مشترك مثال ً در یک مرکز اطالعاتی، منابع انسانی
، داد، تبـدیل  برون ، داد در هر سیستمی پنج عنصر درون. با هم ترکیب می شوند )سسهؤکارکنان یا مدیران آن مبه 

داد بـه   اسـت کـه درون   گونـه اي ه که حرکت سیستم ب طوريه ب ؛ترل و در نهایت اهداف وجود دارندکنمکانیسم 
سیدن بـه اهـداف سیسـتم    را براي اطمینان از ر ایند تبدیل، فردر این میان مکانیسم کنترل. داد تبدیل می شود برون

  .)13-12:  1387مک لوید  ، ( می گیردزیر نظر 
  اطالعات 

مـی   داده ها مواد خام اطالعات را فـراهم  .داده ها و آگاهی دانست ي شاید بتوان اطالعات را الیه اي بین دو الیه 
طالقـانی ،  (  محتـواي خبـر را تحلیـل مـی کنـد     و این آگاهی است که  کنند؛خبري را منتقل می  اطالعات و آورند
ه  مـی  یـ تعریفـی از  ایـن دو را ارا   ،ي اطالعات و عدم اخـتالط آن بـا داده هـا   ابراي فهم واقعی معن .) 178: 1382
 ،وقتی کـه پـردازش شـدند    اما ؛می باشند اها و اشکالی هستند که براي کاربر  بی معن داده ها شامل واقعیت .نمائیم

تبدیل داده ها بـه   و هستند اداده هاي پردازش شده یا داده هایی با معن اطالعات ،پس .می شوندبدیل تبه اطالعات 
م صـر کلیـدي سیسـت   اطالعـات یکـی از عن  اي پردازنده . اطالعات انجام می شود ي اطالعات توسط یک پردازنده

ن دو آرایانـه اي یـا ترکیبـی از     ، عناصـر غیـر  ت می تواند شامل عناصر رایانـه اي اطالعا ي پردازنده. ادراکی است
  .)16-15:  1377بهان و دیانا ، ( باشد 

  سیستم هاي اطالعاتی  اهمیت اطالعات و
، مواد اولیه و منـابع  همان طور که منابع انسانی. رزش و اصلی مدیران یک سازمان استاطالعات یکی از منابع با ا 

ي ه اداراي ارزش ویـژ  اطالعـات اطالعـات و ارتباطـات   در عصر دارند؛ مالی در روند تولید نقش و ارزش خاصی 
خص اجتماعی به شمار مـی  امردمی است و انتشار و استفاده از آن یک ش ي اطالعات کلید جامعه ،از طرفی .است
بر بینش و رفتار ما اثـر مـی   اطالعات به طور محسوسی . ص به معناي ارتقاي ملی خواهد بودرشد این شاخ ورود 
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انفجـار اطالعـات    ي پدیـده  زمینه سـاز  گذشته ي هاي الکترونیکی و رایانه اي نیز در دههو ابزاروري آ فن .گذارد
جـا کـه    از آن. اطالعات مورد نیاز آنها خواهند گذاشـت  ت گیري جوامع وثیر مهمی بر جهأشدند و به طور حتم ت

 ، بایـد از ایـن رو  ؛وندشـ  هاي سـازمان محسـوب مـی    اطالعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی براي کل فعالیت
ن سیسـتم هـایی کسـب    هـدف نهـایی چنـی   . یریت کنندمد بتوانند اطالعات را تولید و که شوندسیستم هایی بر پا 
امـروزه  . اسـت  اعتبار و روایی اطالعات در دسترس در زمان مورد نیاز و به شکل  قابل استفاده ،اطمینان از صحت

  .)155:  1380، رولی( هاي فعالیت یک شرکت ایفا می کنندینه زم ي سیستم هاي اطالعاتی نقش اساسی درهمه
  اطالعاتی رایانه محور هاي برد سیستم کار

پـردازش داده هـاي حسـابداري،    . وجـود دارد کاربرد سیستم هاي اطالعاتی رایانه محـور در پـنج محـیط     ،امروزه
، و سیسـتم هـاي دانـش محـور    مجـازي   ي ، ادارهسیستم هاي اطالعات مدیریت، سیستم هـاي پشـتیبانی تصـمیم   

سیستمی که کنتـرل و بـاز    ؛استپردازش داده هاي حسابداري از اولین کاربرد هاي رایانه و سیستم هاي اطالعاتی 
طریقی کـه بـا سـازماندهی    ه ، بعهده دارده سازي اطالعات را از دنیاي محیطی و عملیات بازرگانی داخل سازمان ب

م سیسـت  ،، برنامه ریزي و کنترل براي مـدیران آمـاده سـازد   گیري تصمیم هتجو انتخاب داده ها اطالعات الزم را 
آنـان بـر اسـاس داده هـاي     تصـمیم  دنبال اطالعات هسـتند و  ه مدیران همواره ب. اطالعاتی مدیریت نامیده می شود

و مطمئن و بـه طـرق گونـاگون بـود     غیـر  ،ذشته منابع اطالعـات آنـان اتفـاقی   در گ .با موضوع تصمیم است مرتبط
به صـحت   يو اتکا که عدم اطمینان مین می شدأسازمان ت نیروي انسانین و سایر اازطریق مقامات مافوق یا مرئوس

 .ن منتقـل مـی کردنـد   قامـات و مسـئوال  زیرا افراد اطالعات را با افزایش یا کاهش به م ؛طالعات را تشدید می کردا
ر مـدیریت را د  توانـایی  اطالعاتی صحیح و مطمئن کهتجهیز مدیریت به سیستم . اطمینانی از درستی آن نبود پس،

و این سیر تاریخی با مفـاهیم دفتـر    داردتاریخی  يروند ،دهد افزایشبرنامه ریزي و کنترل سازمان  ،گیري تصمیم
العـات مـدیریت تـا    سیستم هاي اط. آغاز گردید )ه شدیتوسط پروز لوکاپاکلیلی  ارا 1494در سال که (اداري دوبل
یـابی  گهـداري و باز ، ند علـت آن عـدم توانـایی بشـر در حفـظ     به حرکت خود ادامه داد و شای ریغیبا تقرن بیستم 

هـاي   ، سرعت و دقت باال تکامـل و کـاربرد مفـاهیم سیسـتم     رایانه ها با ظرفیتدر اوسط قرن بیستم  .اطالعات بود
تغییـرات در عملیـات و    ، با روندي دیگر و بـا سـرعت بیشـتري توسـعه یافـت کـه حاصـل آن       اطالعاتی مدیریت

  .)McLeod،1998(هاي تجاري شد  ها و وظایف سازمان فعالیت
  وري اطالعات در سازمانآ نقش فن
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ثیر نظـام اطالعـات   أت. به جاي نیروي کار انسانی است اول جایگزین کردن سرمایهي ثیر اتوماسیون در مرحله أت 
اثـر تغییـر زمـانی حاصـل     . دهـد  تر یـاري مـی  ثرؤي مـ و مدیران را در تصمیم گیر پیشرفته این است که کارمندان

صـرافی  ( ت یابـد  کند تا به کارکرد بـاالتري دسـ   مهندسی بازفرایند خود را  ،گیرد سسه تصمیم میؤشود که م می
  .)30:  1383 زاده ، 

  اتوماسیون اداري
بـه تعیـین    ا منحصربلکه تعریف آنه ،بسیار دشوار استسیستم هاي اتوماسیون اداري  ی ازمشخص یافتن تعریف 

بـه هـر    .هسـتند داري داراي تعاریف بی شـماري  که سیستم هاي اتوماسیون ا ابدین معن ؛هاي کاربر است دیدگاه
کـه بـه بـر قـراري ارتبـاط       اسـت رسمی سیستم هاي الکترونیک رسمی و غیر تمام شامل اتوماسیون اداري، حال

 وماسـیون اداري را تاصلی ا ي کلمه .وط می شوده و بالعکس مربسسؤاطالعات بین اشخاص در داخل و خارج م
اتوماسـیون  سـازد و ارتباطـات    صـمیم متمـایز مـی   ، سیستم اطالعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تاز داده پردازي

  .)McLeod،1998 ( است اداري به منظور تسهیل انواع ارتباطات به دو صورت شفاهی و کتبی
سیستم اطالعاتی مدیریت است که ابزار هایی را بـراي ارتباطـات و    ين از جمله اجزانویسیستم هاي اطالعات  

و جلسات الکترونیـک فـراهم    ها ایجاد مدیریت اثر بخش اسناد و پیام ي هماهنگی بین کارگران دانشی به وسیله
 .) Zwass , 1992(  می کند

  اتوماسیون اداري و بهره وري  
نی اسـت کـه در   ، افـزایش بهـره وري کسـا   محـیط اداري  طالعـات در اوري آ کاربرد فـن ي کی از دالیل عمده ی

که رشد بهره وري در ایـن گـروه    هنشان داد ه،به عمل آمد 1970يهایی که در دهه  بررسی. ادارات کار می کنند
هـاي   شـرکت  بررسـی . اسـت دچار کندي و عقب مانـدگی   ،از کارکنان نسبت به کارگران بخش صنعت و تولید

 که بهره وري در صـنعت تقریبـاً   هنشان داد 1980يواخر دهه امنتهی به ساله  دهي  آمریکایی در خالل یک دوره
دریـافتی   هـاي  گزارش. است یافتهافزایش  درصدچهار در حالی که در امور دفتري  ؛رشد داشته است درصد 90

صـد بـه    در 30 تا 20امور دفتري از  ي ساله کل هزینهده  ي دروه یکاست که در خالل  ها حاکی کتراز این ش
که هیچ گاه در محـیط اداري و   هیکی از نتایج این مطالعه آن بود. در صد کل بودجه افزایش یافته است 40 تا 30

 ،هـا  وري مورد استفاده در این بخش نسبت به سایر بخشآ فن ،از طرفی. فتري سرمایه گذاري کافی نشده استد
که سرمایه گذاري در محیط کارخانه که براي کنتـرل   شده نشان می دادبرآورد انجام . است داشتهکارایی کمتري 
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گـذاري در بخـش اداري بـوده    یه برابـر سـرما   دهدر حـدود   ،کار رفته استه ماشین آالت ب ورایانه ي تجهیزات 
 )بهـره وري بـاال   بـا (که سرمایه گذاري بیشتر در بخش امور اداري یک کارخانـه   هاین بودي روشن  نتیجه. است

  .)Curtin،1998 ( ه استشد در بهره وري امور اداريبل توجهی منجر به افزایش قا
  تحقق دولت الکترونیک در ایران

ریـزي  بنا به پیشنهاد سازمان مـدیریت و برنامـه   1381تیر15مورخ  ي شوراي عالی اداري در نود و سومین جلسه
العات دقیق و بـه هنگـام در   سوم توسعه، به منظور دستیابی به اطي تحقق اهداف قانون برنامه  راستايکشور در 

هـا، تسـریع در اجـراي امـور،      هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از طریق  اتوماسـیون  فعالیـت   بخش
 هیـ خدمات به مردم، با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیري در سطوح مختلف و ارا ي هیبهبود ارا

هـاي مختلـف، ایجـاد     ایش کـارایی و اثربخشـی در بخـش   کاهش هزینه ها، افـز  ،چنین هم ؛خدمات ضروري ي
تصـویب   را هاي اجرایی و در راسـتاي تحقـق دولـت الکترونیـک     گردش سریع و صحیح اطالعات بین دستگاه

  .)1383جراحی ، (  نمود
  مزایاي دولت الکترونیک

   ؛بهتر خدمات دولتی به شهروندان ي هیارا* 
   ؛رگانی و صنعتیتعامل بهتر با شهروندان و بخش هاي باز* 
   ؛افزایش توان از طریق دسترسی به اطالعات* 
      ؛خدمات به مردم ، در هر زمان و مکان ي هیارا*
   ؛تسهیالت و سرعت بیشتر* 

   ؛شفافیت باالتر*  
  .)Kraft،2002 (گسترش فرهنگ خود محوري در خدمات رسانی * 
  

  وضعیت فعلی اتوماسیون اداري در استانداري ایالم
ریـزي   بنا بـه پیشـنهاد سـازمان مـدیریت و برنامـه      15/4/1381 اداري در نود و سومین جلسه مورخ عالی شوراي

کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، به منظور دسـتیابی بـه اطالعـات دقیـق و بـه هنگـام در       
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یع در اجراي امـور، بهبـود   ها، تسر فعالیت اعی و فرهنگی از طریق اتوماسیونهاي مختلف اقتصادي، اجتم بخش
 ي هیـ خدمات به مردم، با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیـري در سـطوح مختلـف و ارا    ي هیارا

هاي مختلف، ایجـاد گـردش    کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی در بخش ،چنین خدمات ضروري، هم
  .ستاي تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمودهاي اجرایی و در را سریع و صحیح اطالعات بین دستگاه

ي اجرا و پیـاده سـازي رسـیده و     طور کامل به مرحلهه ب 1390سیستم اتوماسیون اداري استانداري ایالم در سال 
اعمال مـدیریت   ي بهبود بهره وري سازمان از طریقسوم توسعه در راستا ي تحقق اهداف قانون برنامهدر جهت 

گـردش الکترونیکـی مکاتبـات در سـطح     هاي سـازمان بـا بهـره گیـري از      فعالیت ي اثر بخش و کاربرد مجموعه
، حـذف کاغـذ از   گویی سریع و بـه موقـع بـه مراجعـان     خ، پاسان در اطالعات ذخیره شده، جستجوي آسسازمان
 ، بهبـود ارتباطـات  ي اطالعـات  ، ثبت و نگهداري بهینهي مکاتبات اداري، اعمال کنترل مناسب بر کاربران چرخه

و کیفـی کـردن کـار     که این ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت ها به عهده دارددرون سازمانی و برون سازمانی را 
کنفـرانس   ، ویـدئو کنفـرانس و  نمـابر پردازشگر هاي متن، پست الکترونیک، ارسال صـدا، ارسـال   . کمک می کند

م اتوماسیون اداري استانداري ایـالم از سیسـتم   سیست. استانداري ایالم  به کار می رود درصوتی از ابزار هایی که 
یـات و سیسـتم   که با سیستم دبیر خانه، سیستم هـاي پـردازش عمل   شودکارتابل و مدیریت فرایند ها تشکیل می 

عملیـات سـازمان ازطریـق سیسـتم      ي در سیستم اتوماسیون اداري استانداري ایالم کلیـه . آرشیو در ارتباط است
یکپارچه و هوشـمند از نـرم افـزار هـاي      ي استفاده ،بنابراین .ر وب سازماندهی می شودهاي نرم افزاري مبتنی ب

 ي ها به اضـافه  و تصمیم گیريف گردش و تولید اسناد و مکاتبات وظای ي اتوماسیون اداري باعث می شود ویژه
  .انجام گیرد نه به طور سیستماتیک و خودکارعملیات دبیرخا

  مدل تجربی تحقیق
و مطالب مطرح شـده در  هاي صورت گرفته در موضوع مورد مطالعه پس از بررسی پژوهش در این پژوهش

  :نمودصورت زیر تنظیم ه می توان مدل تحلیلی را ب یشینه ي تحقیق،پ
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  هاي تحقیقفرضیه
  :کنیمهاي زیر را بررسی میدر این پژوهش فرضیه

  ؛ثیر مثبت داردأگیري مدیران ت ن بر افزایش صحت تصمیمسیستم اتوماسیو :اول ي فرضیه
  ؛مثبت دارد ثیرأتگیري مدیران  سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم  :دوم ي فرضیه
  ؛مثبت دارد ثیرأتگیري مدیران  هنگام بودن تصمیمه سیستم اتوماسیون بر ب :سوم ي فرضیه
  ؛ثیر مثبت داردأگیري مدیران ت ن تصمیمسیستم اتوماسیون بر اقتصادي بود :چهارم ي فرضیه

  
  تحقیق شناسیروش 

  اتوماسیون اداري

هنگام بودن ه ب
 گیري تصمیم

 گیري دقت تصمیم

 گیري صحت تصمیم

اقتصادي بودن 
 گیري تصمیم
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 مدیران و کارشناسـان بهبود تصمیم گیري  اساساتوماسیون اداري بر ثیرأکه ت در تحقیق حاضر با توجه به این
و باتوجـه بـه موضـوع و بیـان      روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشدشده، سنجیده استانداري 

ی نامید که عالوه بر تحلیل روابـط بـین متغیرهـا بـه دنبـال اسـتنباط       توان آن را یک تحقیق علّ یق میتحق ي مسأله
 ،بـر آن  عالوه. باشدهمبستگی می -یتحقیق حاضر از نوع علّ: توان گفتمی ،پس .)1386گال،(روابط علی هست

 ي پایـه  ویژگـی هـاي  اطالعـات مـوثقی را در مـورد     مدیرانجا که  از آن. تحقیق بر مبناي هدف کاربردي است
سـازمان هـا مناسـب تـرین منـابع       مـدیران ارشـد   ؛ بنابراین،دهند یم هیارا متبوع محیطی و سازمانی سازمان هاي

 در انجام هر تحقیقی مشخص کـردن جامعـه   .)Mintzberg،1985 ( اطالعاتی را براي این مطالعه ارائه می کنند
خود را از قبل بدانـد تـا بتوانـد در مـورد آن بـه       کار ي محقق حوزه دزیرا بای ؛استات آماري یکی از ضروری ي

شـامل  تحقیـق حاضـر   آماري ي جامعه . گردآوري اطالعات و داده هاي مورد نیاز براي بررسی و تحلیل بپردازد
بـه روش تصـادفی   جامعـه  از این  .نفر بود 140ها  تعداد آن به استانداري استان ایالم مدیران و کارشناسان ي کلیه
نفـر بـه عنـوان حجـم نمونـه انتخـاب        103در نهایـت   ،کارگیري جدول تعیین حجم نمونه مورگانه و با ب ساده

که بدین ترتیب نرخ پاسـخ   پرسش نامه بازگردانده شد 90تعداد . گردیدند و پرسش نامه ها بین آن ها توزیع شد
  .  درصد بود 87گویی به پرسش نامه هاي تحقیق 

 مندرجات پرسش .ده استشارزشیابی استاندارد استفاده  ي نامه از پرسش ه هادراین تحقیق براي بررسی فرضی 
 ...که در خالل مطالعات کتابخانه اي و (نامه با توجه به فرضیه هاي تحقیق و اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق

ال مربوط به ؤس 10 .بود ل بستهاؤس 50نامه شامل االت پرسشؤس. تکمیل شده است )جمع آوري گردیده
ال مربوط به دقت تصمیم گیري ؤس 10ال مربوط به صحت تصمیم گیري مدیران، ؤس 10اتوماسیون اداري، 

مربوط به اقتصادي بودن تصمیم گیري  الؤس 10 هنگام بودن تصمیم گیري مدیران،ه ب ال مربوطؤس 10مدیران،
ه ب(، و از خیلی کم تا خیلی زیاد حی شدهاي لیکرت طرابراساس مدل پنج گزینه نامه  پرسش .ودمدیران ب

نامه بین  پرسشپس از آن،  .شده بودبراي گزینه انتخاب  5تا  1و ارزش عددي آن از ) صورت پنج واحدي 
استفاده شده ) سازه(از روایی نظري ،براي ارزیابی روایی ابزار تحقیق. و جمع آوري شدنمونه آماري توزیع 

فرضیه و شاخص ها و پرسش هاي مربوطه از مقاالت  هر اوالً متغیرهاي موجود در :هاست؛ بدین صورت ک
براي بررسی . االت براساس ادبیات تحقیق و مدل تحلیلی پژوهشی طراحی شده استؤمتعدد استخراج شده و س

بعد ازجمع  .شدبین مدیران و کارشناسان استانداري استان ایالم توزیع  یدیأمورد ت ي نامه پرسش 90، پایایی 
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براي اتوماسیون اداري، صحت تصمیم گیري، دقت تصمیم آلفاي کرونباخ  SPSSنرم افزار  ي آوري به وسیله
،  84/0 ، 89/0 گیري، به هنگام بودن تصمیم گیري، اقتصادي بودن تصمیم گیري و کل پرسش نامه به ترتیب 

و  )بین صفر و یک (اخ نبوسانات آلفاي کروبا توجه به ن .به دست آمده است 82/0 و 0/ 74 ، 0/ 79 ، 86/0
نامه و تحقیق به مقدار قابل قبولی  االت پرسشؤس :نامه می توان گفت مورد پرسش دست آمده دره بي نتیجه 

نامه از پایایی خوب و قابل قبولی برخوردار  پرسش ،ینابنابر. مورد بحث را اندازه گیري نماید ي لهأتوانسته مس
  .است

  یقیافته هاي تحق
هـاي برازنـدگی مـدل توسـط      ابتدا شاخص، هایی و مدل یابی معادالت ساختاريقبل از انجام تجزیه و تحلیل ن 

 ( گردیــدمیــزان برازنــدگی مــدل بــا اســتفاده از تســت کــاي دو مشــخص  محاســبه شــد و 1نــرم افــزار لیــزرل
1989،Bollen(.  

شاخص هاي  prelisبا استفاده از برنامه path diagram ي ابتدا بعد از رسم مدل توسط برنامه، دراین تحقیق 
 دست آمدن مدل اندازه گیري با استفاده ازضرائبه با ب ،سپس .ندرد نظر براي برازش مدل محاسبه شدمو

  .)1384هومن،(ندي فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتدر مدل ساختار t آزمونواستفاده از 
  β اندازه گیري مدل

و شاخص برازش ) (ه ها با عامل ها می توان از نسبت مجذور کاي براي سنجش میزان برارزش داد
)GFI  (این فرضیه را  آزمون. استفاده کرد ،)انس بین کوواریه مدل مورد نظر هماهنگ با الگوي ک

.  استرازندگی بیشتر بیانگر ب دراین آزمون مقادیر کوچکتر . می آزماید )متغیرهاي مشاهده شده است
مقدار مجذورکاي براي مدل مورد نظر  ،باشد یبرازش مدل م و آزمون ين شاخص برایاول يشاخص مجذور کا

  :عبارتند ازگر ید يشاخص ها .داردآماري ي در جامعه  آناز موجه بودن  نشانکه  است 11/63برابر
RMSEA= 0/045    ،NNFI= 0/96   ،92/0 NFI=   ،87/0 AGFI= ،GFI=0/90    

باید از   RMSEAشاخص . دارداهمیت بیشتري  GFI و RMSEAشاخص  ،از میان شاخص هاي ذکر شده
 شاخص. استبرازش خوب مدل ي نشانه  ،کتر باشدیهر چه این شاخص به عدد صفر نزد .کمتر باشد05/0

                                                   
1 –Lisrel 
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GFI ب یبه تر ت 3و 2 يشکل ها. برازندگی خوب مدل را مشخص می نماید 1 تر شدن به عدد نیز با نزدیک
  .)Kelloway،1995 ( دهند یمدل مورد نظر را نشان م يبرا t آزمونو زان یبرآورد م

    
  

  
  برآورد . 2شکل                        
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  tبرآورد . 3شکل                         
  

  خروجی نرم افزار لیزرل براساس معادالت
  :صورت زیراسته رل براساس معادالت بخروجی نرم افزار لیز

  معادالت ساختاري
که روابـط مفـروض میـان متغیرهـاي مکنـون در مـدل را        ندستهمعادله هایی  ،این دسته از معادالت در واقع

) ضـرایب مسـیر، همـان   (رگرسـیون  ي ها، ضرایب اسـتاندارد شـده    و از طریق برقراري آن دنکنمشخص می 
خروجـی لیـزرل بـراي معـادالت     . مـی شـود  خطـا محاسـبه    ي در انتهاي هر معادله نیز جملـه . ه می شودمحاسب

  :استساختاري در تحلیل حاضر به صورت زیر 
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  معادالت ساختاري    
 

گیري  افزایش صحت تصمیم  R² = 0/85 , 0/15 = ، خطاي واریانس سیستم اتوماسیون*0/88 = 

                  (0/25)                                             (0/098)      
                                                8/56                                                3/47                     

 
گیري  افزایش دقت تصمیم      = 0/79* سیستم اتوماسیون  ،خطاي واریانس  = 0/23 , R² = 0/77 

                      (0/37)                                             (0/64)               
                                       4/38                                            1/97              
 

گیري  نگام بودن تصمیمه به  = 0/74* سیستم اتوماسیون  ،خطاي واریانس   = 0/12 , R² = 0/88 

                  (0/76)                                                  (0/33)               
                                 12/32                                                 6/64              
 

ري گی اقتصادي بودن تصمیم  = 0/67* سیستم اتوماسیون  ،خطاي واریانس  = 0/38 , R² = 0/62 

                      (0/32)                                       (0/21)               
                               
                                        5/98                                       2/28              
 
 

همبسـتگی میـان سیسـتم اتوماسـیون و افـزایش       ي رابطـه  ي اول از معادالت ساختاري نشان دهندهي  معادله*
ون و افـزایش  رگرسیون میان سیستم اتوماسی ي در این معادله ضریب استاندارد شده. استصحت تصمیم گیري 
ین یـ و مقـدار واریـانس تب    15/0برابر )یانس تبیین نشدهوار(مقدار خطاي واریانس  و 88/0صحت تصمیم گیري 

   ؛می باشد 85/0شده 
 .اسـت همبستگی میان سیستم اتوماسیون و افزایش دقت تصمیم گیـري   ي رابطه ي دوم نشان دهندهي معادله *

  و 79/0رگرسیون میان سیستم اتوماسیون و افزایش دقت تصمیم گیـري   ي در این معادله ضریب استاندارد شده
   ؛می باشد 0/77ن شده یو مقدار واریانس تبی 23/0برابر  )واریانس تبیین نشده(مقدار خطاي واریانس 
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هنگـام بـودن  تصـمیم گیـري     ه همبستگی میان سیستم اتوماسـیون و بـ   ي رابطه ي سوم نشان دهنده ي معادله*
هنگام بودن تصـمیم گیـري   ه ب رگرسیون میان سیستم اتوماسیون و ي در این معادله ضریب استاندارد شده .است
  ؛می باشد 0/88ن شده یو مقدار واریانس تبی 12/0برابر  )واریانس تبیین نشده(مقدار خطاي واریانس  و74/0
همبستگی میان سیستم اتوماسیون و اقتصـادي بـودن تصـمیم گیـري      ي رابطه ي چهارم نشان دهندهي معادله *

گرسیون میان سیستم اتوماسیون و اقتصادي بودن تصـمیم گیـري   ر ي در این معادله ضریب استاندارد شده .است
  .می باشد 62/0ن شده یو مقدار واریانس تبی 38/0برابر  )واریانس تبیین نشده(مقدار خطاي واریانس  و67/0

  ها آزمون فرضیه
  . ثیر مثبت داردأسیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیري مدیران ت :اول ي آزمون فرضیه  

اول از معادالت ساختاري، میزان همبستگی میان سیستم اتوماسیون و افـزایش صـحت تصـمیم     ي طبق معادلهبر 
این فرضیه پذیرفته شـده   05/0در سطح معنا داري  t =56/8با آماره آزمون tطبق تست  و است 88/0گیري برابر 

  . تأیید واقع شده است مورداول  ي فرضیه ،در نتیجه. است
  .مثبت دارد ثیرأتسیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیري مدیران  :دوم ي آزمون فرضیه
دوم از معادالت ساختاري، میزان همبستگی میان سیسـتم اتوماسـیون و افـزایش دقـت تصـمیم       ي بر طبق معادله

ه شـده  این فرضیه پذیرفت 05/0در سطح معنا داري  =38/4tبا آماره آزمون  tطبق تست  و است 79/0گیري برابر 
  .واقع شده است تأییددوم مورد  ي فرضیه ، در نتیجه. است

  .ثیر مثبت داردأنگام بودن تصمیم گیري مدیران ته سیستم اتوماسیون بر به :سوم ي آزمون فرضیه
هنگـام بـودن تصـمیم    ه سوم از معادالت ساختاري، میزان همبستگی میان سیستم اتوماسیون و ب ي بر طبق معادله

این فرضیه پذیرفته شـده   05/0در سطح معناداري  =32/12tبا آماره آزمون  tطبق تست و است 74/0گیري برابر 
  .تأیید واقع شده استمورد سوم  ي فرضیه ،در نتیجه. است

   .ثیر مثبت داردأسیستم اتوماسیون بر اقتصادي بودن تصمیم گیري مدیران ت :چهارم ي آزمون فرضیه
ت ساختاري، میزان همبستگی میان سیستم اتوماسیون و اقتصادي بودن تصـمیم  چهارم از معادال ي بر طبق معادله

این فرضیه پذیرفتـه شـده    05/0در سطح معناداري  =98/5tبا آماره آزمون  tطبق تست و است 67/0گیري برابر 
  .تأیید واقع شده است موردچهارم  ي فرضیه ،در نتیجه. است
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  نتیجه گیري
تـا بـا محـک یافتـه هـا و       ترین بخش تحقیق تلقـی مـی شـود    و مهم اساسی تریننتایج و یافته هاي هر تحقیق، 

آمده از تحقیق نیز ما را بـه تغییـر و   پیشنهاد هاي بر. و تعالی بگشاید استواري فرضیه هایش راهی به سوي بهبود 
  .فرا می خواند »ترین اصل حیات مادي تغییر ناپذیر «نو شدن 

سـطح   تا خیلی موافق نیسـت تـا اگـر تمـام     ات همیشگی خیلی مخالفتحقیق حاضر بی شک مصداق آن تحقیق 
  .د، شکل قابل پذیرش تحقیق حفظ شودجا شونه ب بندي ها و الیه بندي هاي معنا دار در نمونه نیز جا

سیستم هـاي اتوماسـیون    مورددر مبانی ارزیابی تحقیقاتی در  کاوشي از گویه هاي بر آمده از ااین تحقیق دسته 
دست آمده از مدل معادالت سـاختاري و ضـرایب بتـاي    ه براساس نتایج ب .به نظر کارکنان گذارده استري را ادا

  :هاي تحقیق حاصل شده است در مورد آنها، نتایج زیر براي فرضیه tدست آمده و تسته ب
ون بـر  سیسـتم اتوماسـی   یعنـی ؛ اول مورد پذیرش قرار گرفته است ي با توجه به تجزیه و تحلیل آماري فرضیه *

   ؛ثیر مثبت داردأافزایش صحت تصمیم گیري مدیران ت
سیستم اتوماسـیون بـر    یعنی ؛دوم مورد پذیرش قرار گرفته است ي با توجه به تجزیه و تحلیل آماري ، فرضیه *

   ؛ثیر مثبت داردأافزایش دقت تصمیم گیري مدیران ت
سیستم اتوماسیون بـر  یعنی ؛ قرار گرفته استسوم مورد پذیرش  ي با توجه به تجزیه و تحلیل آماري ، فرضیه *
  ؛ثیر مثبت داردأهنگام بودن تصمیم گیري مدیران ته ب

سیسـتم اتوماسـیون    یعنـی ؛ چهارم مورد پذیرش قرار گرفته است ي ، فرضیهبا توجه به تجزیه و تحلیل آماري *
  ؛ثیر داردأبر اقتصادي بودن تصمیم گیري مدیران ت

هنگـام  ه ، بـ صحت، دقت ي ي که با شاخصه هاي تعریف شدهفرضیه هاي چهارگانه اشواهدي بر رد  از این رو ،
  .و اقتصادي بودن وجود نداشت بودن

صحت، دقت، به  بر اتوماسیون اداريبا توجه به ضرایب همبستگی در معادالت ساختاري می توان گفت متغیر *
  .رندثیر مثبت داأدر سازمان ت هنگام بودن و اقتصادي بودن تصمیم گیري

       سـایر  بـر   آن ثیرأقوي تر از تـ تصمیم گیري  صحتبر  اتوماسیون اداريثیر أتحلیل ها نشان می دهد که میزان ت*
  .می باشد متغیرها
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گونه که نتایج و یافته هاي تحقیق نشان می دهد، سیستم اداري استانداري ایالم کـه در دو سـال گذشـته     همان*
تصـمیم گیـري    راسـتاي نگـام را در  ه  ست و این سیستم ، اطالعات کـافی و بـه  مبتنی بر اتوماسیون اداري بوده ا

 مدیران فراهم نموده تا فرایند تصمیم گیري داراي دقت و صحت کافی باشد و بـا سـرعت بخشـیدن بـه فراینـد     
ر ، صـرفه جـویی د   با حذف کاغـذ  ،چنین هم. فراهم نماید هنگام بودن تصمیم گیري مدیران را ه ب ي اداري زمینه

کراسی اداري حجم زیادي از هزینه هاي سازمان کاهش یافته که ایـن خـود   وزمان و سهولت در اجراي نظام بور
  .داردنشان از اقتصادي بودن اجراي اتوماسیون 

  
   هاپیشنهاد

  :هددمد نظر قرار را رزی موارد استانداري ایالم پیشنهاد می شوددست آمده ه با توجه به یافته هاي ب
از اهمیـت اساسـی  بـر     اتوماسیون اداري ، تقویت بخش سیستم اطالعات مدیریت ي مراحل توسعهدر تمامی  -

  ؛خوردار است
الزم است فرایند هاي کاري باز نگري و به گونه اي باز طراحی شوند که تطابق کـاملی بـا سیسـتم اتوماسـیون      -

  ؛دهزینه هایی که به سازمان تحمیل می شود به حداقل برس تاداشته باشند 
داري و بـه سـابقه   کاغذي و نرم افزاري خود ي ان سابقهاز موازي کاري در سیستم دبیر خانه نظیر ایجاد همزم -

  ؛دتفا شوگیري نرم افزاري اک
سـتادي آن وجـود    ي نگرش مساعدي نسبت به سیستم اتوماسیون اداري در میان مدیران اسـتانداري و حـوزه   -

اما الزم است از طریـق   ؛مثبتی در عملکرد سازمان می دانندثیرات أداراي تمدیران در مجموع این سیستم را . دارد
هـاي سـازمانی در اختیـار     کـارکرد  ي ثیر این سیستم در مجموعهأنوع ت موردثر اطالعات بیشتري در ؤآموزش م

  ؛قرار گیرد نآنا
تـدوین   ،هـا  سـطح سـازمان  نسبت به ارزیابی نتـایج اتوماسـیون اداري در    انهدستیابی به دیدي واقع گرایبراي  -

، اسـتقرار سیسـتم هـاي    در پیگیري فراگـرد هـاي تحـول اداري   شاخص هایی کارآمد جهت ارزیابی میزان بهبود 
  ؛استمستلزم پشتیبانی علمی از سوي سازمان  رویکرداین . ضروري است سازمانی ي توسعه یافته

 ي رات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسـعه ترین شکل خود در ادادر فراگیر وماسیون اداريمبانی مفهومی ات -
  ؛به کارکنان آموزش داده شود فرهنگ سازمانی
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د وزارت کشور به اتوماسیون ایجاد دولت الکترونیک و رویکر ي هاي کلی دولت در زمینه با توجه به سیاست -
قـاتی وسـیع و   یات تحقامکان بابراي تحقیق وسیع در سطح ملی ، به جاي محققان آماتور از تیم متخصص  ،اداري

  ؛مجرب دانشگاه یا همکاري شرکت هاي متخصص اتوماسیون اداري استفاده شود تاداناس
 ،دیگـر آن  ي از مـوارد اسـتفاده   ، صـرف نظـر  ها ترین شرط کاربرد و استفاده از اتوماسیون در اکثر سازمان مهم -

کـه   عملیات سـازمان اسـت   ي دامنه ي توسعه به خاطر. ستبه لزوم سرعت و دقت و صحت در کار آنها  مربوط
   ؛دارد) اینترنت پرسرعت(این امر احتیاج به گسترش مجاري ارتباطات با سرعت بیشتر

  بهتر اطالعات و خدمات به موقع ، رضایت مشتریان بیشتر می شود ؛  ي هیبا ارا -
انی ، نگهداري سوابق و به هاي غیر مولد مانند بایگ بهینه از سیستم اتوماسیون اداري فعالیت ي با استفاده -

  هنگام رسانی کمتر می شود ؛
نیاز کمتري به تشریفات و کنترل جهـت نظـارت    ،هر چه میزان استفاده از سیستم اتوماسیون اداري بیشتر شود -

  ؛بر جریان کار بین ادارات می باشد
  ش می یابد ؛با افزایش اثر بخشی  کارکنان در انجام کار هاي خاص ، رضایت شغلی آنها افزای -
 شـدن مکـانیزه  برخی از روابط اجتماعی و انسانی در کـار هـا و    گرفتندیده اد تغییرات در محیط انسانی، ناایج -

گرفتـه و نسـبت دادن   ، بروز اخالق توجیه اشتباهات صـورت  چیده شدن و سختی کار با سیستم ها، پیفعالیت ها
، نپـذیرفتن سیسـتم هـاي مکـانیزه توسـط مـدیران یـا        یانهجسمانی کارکنان در کار با را، مشکالت آنها به سیستم

مـدیران   ،بنـابراین . برشـمرد عنوان معایب استفاده از سیسـتم اتوماسـیون   ه کارکنان از مواردي است که می توان ب
  ؛رسانندبایستی به این گونه عوامل انسانی توجه ویژه اي داشته باشند و تبعات آنها را به حداقل ب

هـا   این فایـل  ه و، تابلو هاي اعالنات الکترونیکی نیز ایجاد شدرکنان اداري از فایل هاي مشتركاک ي با استفاده -
ن امکانات بسـیار  ای. می خود را بر روي آنها قرار دهندهاي عمو پست الکترونیکی هستند که مردم می توانند پیام

یت عالی در این پیـام هـا قـرار    با کیفوري می توان نمودار هایی آ به طوري که با پیشرفت فن جالب توجه هستند؛
، تصـویر و  مکاتبات کاهش یافته؛ به طوري که مدرك حـاوي مـتن   ي زینهبا پیدایش این امکانات ه ،به عالوه. داد

، هـا فنـاوري رایانـه ي    به موازات این پیشرفت. وان ازطریق خطوط تلفن انتقال دادنمودار را با قیمت ارزان می ت
خیلـی   ي مبادلـه هـاي اختصاصـی    هاي اداري بـه سیسـتم   را نیز ارتقا بخشیده و تلفناداري هاي صوتی  سیستم

  ؛ده مرتبط می شوندیپیچ
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ها به کارکنان کمک مـی کننـد تـا بتواننـد بـه صـورت        این سیستم. هاي نوشتار گروهی نیز تهیه شود سیستم  -
گروهی آن است که کار  افـراد بـه    هاي نوشتار سیستم ي هدف از تهیه .زي و گروهی با یکدیگر کار کنندکارآمو
  ؛دسترسی داشتن هاي گروهی منجر شود و بتوان به بخشی از کار دیگرا تالش

و تا کارکنان بدون نیاز به مسافرت بتواننـد بـه صـورت رو در ر   یدئویی نیز گسترش یابد هاي و کاربرد سیستم  -
  ؛با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند

 ي کارگیري سیستم هاي مکانیزه این است کـه کارکنـان را بـه شـیوه    ه ارتباط با ب ها در سازمان ي اولین وظیفه -
تا بـا دانشـی کـه آنـان از      ثر آگاه کندؤهاي به موقع و م آموزش ي به وسیله آوري فنمطلوب با پدیده هاي جدید 

واقـع گردنـد و   به منظور افزایش عملکرد مفیـد   فن آوريکارگیري ه بتوانند در ب ،این طریق کسب خواهند نمود
ر امـور محولـه بـه    اندك و با سرعت مناسب و دقـت کـافی بـدون تکـرا     ي بتوانند خدماتی با کیفیت باال و هزینه

  .رضایت مندي مشتریان را پدید آورند و زمینه ينمایند  ي همشتریان خود ارای
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The study of official automation system effects on experts and managers decision making 
improvement in Ilam state officials 
Sadegh  feizollahi 1 
Alireza shirmohammadi 1  
Nabi omidi2  
Abstract 
This study investigates the official automation system of experts and managers decision making 
improvement in Ilam state officials . This study is cause and effects and it is practical according 
to its goal . Collecting data, questionnaires were used and they were distributed among 90 
managers and experts and offer being completed they were collected . Analyzing data, structural 
equation modeling and LISREL were used. The results show that official automation system has 
positive effects on managers decision making correctness, their exactness in decision making, 
being on-time in decision making  and getting economical decisions. Furthermore , the results of 
testing model show that it has a good reliability. 
Key words: official automation system  , decision making , structural equation     
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