
1 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ
 

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی   

 واحد قائمشهر

 دولتي گروه مدیریت

 

 ".M.Aپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "

 

 :عنوان

 دیتول تیریشرکت مد یمنابع انسان ینرم افزار پگاه آفتاب بر بهره ور یریبکارگ ریتاث یبررس

 برق نکا

 

 استاد راهنما:

 یوسف قلی پور کنعانیدکتر 

 

 

 نگارش

 کاظم تونی

 

 5931 سال تحصیلی

 



 ب
 

 سپاس گذاری 

ورزد، مهربانی سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت 

کند و در حل مشکالتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او 

  .معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است

از هیچ محبتی دریغ نکرد و در  سپاس ایزد منان که به من این فرصت را داد تا به این مرحله از علم رسیده و

 .تمام مراحل زندگیم مرا قوت قلب بود

 ...تقدیم به پدر و مادرم

 که از نگاهشان صالبت

 از رفتارشان محبت

 . و از صبرشان ایستادگی را آموختم

 

 

 

 

 



 ت
 

 تقدیم به

 پدر، مادر و همسر عزیزم

 

خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت  و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه

 .و سعادت جامعه، هدفی ندارند

 

دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتالی این مرز و بوم فدا نموده و 

 .مینمایند

امین این بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان ت دکتر قلی پور از استاد گرامیم جناب آقای  

 پایان نامه بسیار مشکل مینمود

. 

 

 

 

 
 

 



 ث
 

 مطالبفهرست 

 صفحه                                                       عنوان                                                          

 5                      چکیده   

   فصل اول: کلیات تحقیق

 9 مقدمه 5-5

 4 بیان مسئله  5-2

 6 اهمیت و ضرورت تحقیق 5-9

 7 تحقیق اهداف  5-4

 7 تحقیق های سوال  5-1

 8 تحقیق قلمرو 5-6

 8 قلمرو موضوعی5-6-5

 8 قلمرو مکانی5-6-2

 8 قلمرو زمانی 5-6-9

 8 پژوهش اصطالحات و ها واژه عملیاتی و مفهومی تعاریف 5-7

 8 تعاریف نظری5-7-5

 3 تعاریف عملیاتی5-7-2

 فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق                                                                                

 52 مقدمه 2-5



 ج
 

 59 نکا برق تولید مدیریت شرکت تاریخچه 2-5-5

 59 :اداری اتوماسیون تعریف 2-5-5-5

 51 اطالعاتی های سیستم و اطالعات اهمیت 2-5-5-2

 56 اطالعاتی های سیستم انواع 2-5-5-9

 57 اداری فناوری تکامل سیر 2-5-5-4

 57   سازمانها در کاغذی گردش و دستی سیستم مشکالت 2-5-5-1

 58 اداری اتوماسیون های سیستم بکارگیری دستاوردهای 2-5-5-6

 22 اداری اتوماسیون معایب و مزایا 2-5-5-7

 22 ارگونومیک2-5-5-8

 29 اطالعاتی های سیستم انواع مقایسه 2-5-5-3

 24 سازمانی وارتباطات اداری اتوماسیون 2-5-5-52

 21 یادگیرنده درایجادسازمانی «اتوماسیون»اداری مکاتبات تاثیرسیستم 2-5-5-55

 21 صنعتی برفرهنگ«اتوماسیون»اداری مکاتبات سیستم تاثیر 2-5-5-52

 26 انسانی منابع مدیریت تعاریف ؛ دوم بخش 2-5-2

 27 ایران در انسانی منابع مدیریت تاریخچه 2-5-2-5

 28 ها سازمان برای انسانی منابع مدیریت اهمیت 2-5-2-2

 23 انسانی منابع مدیریت های نقش و ها فعالیت 2-5-2-9

 92 سازمان منابع ریزی برنامه از استفاده های فرصت 2-5-2-4

 95 سازمان منابع ریزی برنامه از استفاده های چالش 2-5-2-1



 ح
 

 92 سازمان منابع ریزی برنامه سیستم موفقیت عدم در عمده عوامل 2-5-2-6

 99 سازمان منابع ریزی برنامه های سیستم های انگیزه و مزایا 2-5-2-7

 99 انسانی منابع مدیریت نقش گسترش در مهم عوامل 2-5-2-8

 94 انسانی منابع مدیران وظایف 2-5-2-3

 91 اثربخشی 2-5-2-52

 97 کارآیی 2-5-2-55

 98 کارآیی انواع 2-5-2-52

 93 کارکردی هایوظیفه مبنای بر انسانی منابع مدیریت عملکردهای 2-5-2-59

 93 انسانی منابع مدیریت تحول شکاف2-5-2-54

 42 انسانی منابع مدیریت کلی کارکردی عملکرد2-5-2-51

 42 افزار نرم در کیفیت 2-5-2-56

 45 افزاری نرم محصول یک مشخصات 2-5-2-57

 42 افزار نرم در کیفیتی مدلهای 2-5-2-58

 49 کارکردی هایوظیفه مبنای بر انسانی منابع مدیریت عملکردهای 2-5-2-53

 46 سازمان در وریبهره کارگیری به 2-5-2-22

 47 اداری نظام در وریبهره موانع 2-5-2-25

 43 وریبهره در موثر عوامل 2-5-2-22

 19تحقیق                                                                                  پیشینه سوم بخش 2-2

 تحقیق فصل سوم: روش

   18مقدمه                                                                                          9-5



 خ
 

 18 تحقیق روش -9-2

 13 تحقیق انجام مراحل -9-9

 62 هدف برمبنای تحقیق روش انواع -9-4

 62 روش برحسب تحقیق بندی طبقه -9-1

 65 تحقیق آماری جامعه -9-6

 65 تحقیق آماری نمونه و گیری نمونه روشهای -9-7

 65 نمونه اندازه تعیین -9-8

 65                             ها                                                داده آوری جمع ابزارهای -9-3

 69 ها داده برازش -9-55

 69 روایی -9-55-5

 64 پایایی 9-55-2

 61ها                                                                      داده تحلیل و تجزیه روشهای -9-52

   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 67 مقدمه 4-5

 68 ها نمونه شناختی جمعیت توصیف  اول بخش4-2

 68 جنسیت وضعیت 4-2-5

 75 پژوهش متغیرهای توصیف: دوم بخش 4-9

 72 تحقیق متغیرهای بودن نرمال بررسی: سوم بخش 4-4



 د
 

 79 ها داده تحلیل:  چهارم بخش 4-1

   ه گیری و پیشنهادهاجفصل پنجم: بحث، نتی

 82 تحقیق خالصه 1-5

 82 تحقیق های یافته -1-2

 82 شده انجام قبلی تحقیقات نتایج با حاضر تحقیق نتایج مقایسه1-9

 89 پژوهش های محدودیت 1-4

 84 ازتحقیق حاصل پیشنهادهای 1-1

 81آینده                                                                           تحقیقات برای پیشنهادات 1-6

 86 منابع و مآخذ

 32 ضمائم

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذ
 

 جداولفهرست 

 صفحه                                                             عنوان                                                     

 68 جنسیت بابت از نمونه فراوانی توریع: 5-4 شماره جدول

 63 تحصیالت بابت از نمونه فراوانی توریع: 2-4 شماره جدول

 72 دهندگان پاسخ کار سابقه  توصیف( 9-4جدول

 75 اداری اتوماسیون عوامل توصیف: 4-4جدول

 72 اسمیرنف کالموگروف آزمون: 1-4جدول

 79 اول سوال تی آزمون: 6-4 جدول

 74 دوم فرضیه تی آزمون: 7-4 جدول

 71 سوم فرضیه تی آزمون: 8-4 جدول

 76 چهارم فرضیه تی آزمون: 3-4 جدول

 77 پنجم فرضیه تی آزمون: 52-4 جدول

 78 اصلی فرضیه تی آزمون: 55-4 جدول



 ر
 

 نمودار هافهرست 

 صفحه                                                     عنوان                                                          

 68 جنسیت                                           وضعیت بررسی -5-4شماره نمودار

 63   تحصیالت وضعیت بررسی 2-4شماره نمودار

 72 دهندگان پاسخ کار سابقه ای میله( 9-4نمودار

 75 تحقیق متغیرهای میانگین ستونی نمودار: 4-4 نمودار

 79 کار جریان به بخشیدن سرعت متغیر  هیستوگرام( 1-4نمودار

 74 کارها انجام فرآیند تسهیل متغیر  هیستوگرام( 6-4نمودار

 71 سوم سوال به آزمودنی نمرات میانگین  هیستوگرام( 7-4نمودار

 76 چهارم سوال به آزمودنی نمرات میانگین  هیستوگرام( 8-4نمودار

 77 1فرضیه به آزمودنی نمرات میانگین هیستوگرام نمودار: 3-4 نمودار

78 6 فرضیه به آزمودنی نمرات میانگین هیستوگرام نمودار: 52-4 نمودار



1 
 

 چکیده

 پرداخات  تغییار   عادم  بابات   نه بهاای سانگینی  یر ما نیز باید تغییر نمائیم ، وگرر شرایط دائماً در حال تغید

 و گساترش  دلیال  باه  اقتصاادی،  موسساات  و ها سازمان در اداری ومکاتبات ارتباطات امروزه. کرد خواهیم

ه روز افزون تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی و لزوم پاسخگویی ساریع  توسع

و مناسب سازمان به این تحوالت کامالً متحول شده است. بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسایون اداری  

، با جمع آوری اطالعاات  به عنوان روشی نوین ، از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر

مجموعه فعالیت هاای ساازمان و طبقاه بنادی آنهاا ، بساتر مناسابی را بارای سارعت بخشایدن باه اماور             

 رضاایت  هماناا  که سازمان هر اهداف از یکی ، کارها انجام فرایند تسهیل با مسلماً. سازد می فراهم  روزمره

پاژوهش کاه از نظار هادف      نیا اشاود.   مای  حاصل ، است انسانی منابع وری بهره افزایش و رجوع ارباب

نرم افزار پگااه   یریبکارگ ریتاث یبررسبه که باشد  یم یشیمایپ یفیتوصو روش  تیو از لحاظ ماه یکاربرد

و  یاصل سوال کیپرداخته شده است که از  برق نکا دیتول تیریشرکت مد یمنابع انسان یآفتاب بر بهره ور

استفاده شده است. جامعه  یسوال 99 محقق ساختهشده است و از ابزار پرسشنامه  لیتشک یفرعسوال  شش

که باشاند.  ینفرما   122باشد که بالغ بر   یبرق نکا م دیتول تیریشامل کارکنان شرکت مد قیتحق نیا یآمار

و سپس  عیآنها پرسشنامه توز نیو بنفر به عنوان نمونه آماری انتخاب  225با استفاده ازجدول کوکران تعداد 

شده  استفادهپرسشنامه ی سنجش پایایی کرونباخ برا آلفای آزمون از  . الزم بذکر است کهدیگرد یجمع آور

و  هیا تجز یبارا  Tو آزماون   قیا تحق یرهاا ینرمال باودن متغ  نییتع ی( براk-s)    از آزمون نیاست. همچن

 استفاده شده است.  قیتحق یسوال ها لیتحل

 

 

  یادگیری پذیری انعطاف ، عدالت آموزشی،دسترسی گستردهواژگان کلیدی: فنآوری اطالعات و ارتباطات، 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 
  

 فصل اول

 کلیات تحقیق



3 
 

 قدمهم  5-5

 تأثیر آنان کیفیت و افراد زندگی نحوه بر اطالعات فناوری بنام جهان در جدیدی فناوری ظهور امروزه،

 عمل صوتی های رسانه یا و تصویری نوشتاری، دیجیتالی، واطالعات ها داده با فناوری این است. گذاشته

 هاداده نمایش و چاپ پردازش، سازی، ذخیره ارتباطات، مانند موضوعاتی به کاربران سلیقه بر بنا و کند می

 ساختار آن به کند،می پردازش و آوری جمع را اطالعات مدیریت، اطالعات هایسیستم  .پردازد می

 در (5932 کنند)رضائیان، بازیابی را آن نیاز، هنگام به تا کندمی فراهم مدیران برای را امکان این و یدهبخش

 هایپیام با هانشانه دریافت و فرستادن شامل که شخصی بین است فرآیندی سازمانی، ارتباطات میان، این

 اشتراک به را اطالعات یکدیگر، دادن قرار تأثیر تحت و درک بر عالوه افراد آن، طریق از و بوده مربوطه

 اطالعاتی سرمایه مدیریت ها،سازمان در مطلوب ارتباطی ساختار یک برقراری.کنند می تبادل و گذاشته

 تأمین در سازمان، در ارتباطات برقراری نوین ابزار و تکنولوژی راستا، این در و کندمی تقویت و راتسهیل

 بکارگیری عمده دالیل از باشد. می گذار تأثیر بسیار سازمانی طاتوارتبا اطالعات مدیریت مناسب بستر

 کنند. می کار دفاتر و ادارات در که است کسانی وری بهره افزایش اداری، محیط در اطالعاتی تکنولوژی

 پردازش مانند کار از خاصی نوع تا آیند می هم گرد ازکارکنان ای عده که است محلی معنای به دفتر

 گیرد، می انجام آن در که عملیاتی و هاست فناوری پیشرفت تابع کار، محل و اداره دهند. نجاما را اطالعات

 فناوری ارتباط حلقه اداری، اتوماسیون استسیستم آن در تکنولوژی تأثیر تحت توجهی قابل میزان به

 افزایش منظور به دفتری، های فعالیت در الکترونیک وسایل کاربرد و بوده سازمانی باارتباطات اطالعات

به عنوان منابع  یاطالعات یستمهایس(.5935 همکاران، و )یزدانی است سازمان در اثربخشی و کارایی

 یداده و امکان  تحقق اهداف سازمان شیو کارکنان را افزا رانیمد ییشوند که توانا یمحسوب  م یارزشمند

 ییاز صحت، اعتبار و روا نانیاطم ،یاطالعات یتمهاسیس ییسازند .هدف نها یباال را فراهم م یبا بهره ور

از  یکی یادار ونیاتوماس ستمی.س باشدیو به شکل قابل استفاده م ازیاطالعات در دسترس، در زمان مورد ن

 ی)صرافکند یم یاریرا در کنترل گردش اطالعات در سازمان  رانیاست که مد یاطالعات یها ستمیانواع س

 (.5987زاده، 
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 مسئله ان یب 5-2

امروزه ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی، به دلیل گسترش و توسعه روزافزون 

تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب سازمان 

م اتوماسیون اداری به عنوان روشی به این تحوالت کامال متحول شده است. بدین منظور استفاده از سیست

نوین، از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر، با جمع آوری اطالعات مجموعه فعالیت 

های سازمان و طبقه بندی آنها بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد. مسلما 

داف هر سازمان که همانا رضایت ارباب رجوع و افزایش بهره وری با تسهیل فرآیند انجام کارها، یکی از اه

 (.5935)بهشتیان ،منابع انسانی است، حاصل می شود.

بنابراین تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی، دو شاخص کارایی و اثربخشی را نیز در 

دادن کارها( و اثربخشی)انجام کارهای درست(  بر دارد و چون بهره وری تلفیقی از کارایی)درست انجام

است، یعنی هم متضمن کارایی است و هم اثربخشی، به این ترتیب مفهوم بهره وری یعنی سنجش و ارزیابی 

بازده و نتایج فعالیت های یک سازمان، هم نسبت به اهداف و هم نسبت به حجم منابع مصروفه و منظور از 

ایی و هم اثر بخش تر کردن فعالیت هاست. در این تحقیق به دنبال پاسخ به بهبود بهره وری هم افزایش کار

 اهمیت میزان تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی هستیم.

اتوماسیون اداری موضوعی است که اخیرا در حوزه فناوری اطالعات مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با 

توجه به اینکه اتوماسیون اداری بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید، جهت صرفه جویی در زمان و 

که راه حل های مکانیزه به گردش  استفاده بهینه از امکانات موجود در سازمان می باشد. از همین رو است

 ند،یفرآ نیسازد. در ا یم سریبر گردش کارها را م تیریمد نیو همچن دهیمکاتبات سازمان سرعت بخش

 ،یادار ونیگردد.اتوماس یم یعمل یبهره ور شیاز زمان و افزا نهیو استفاده به ییجو ،صرفهیمکاتبات کاغذ

در  ریبه صورت فراگ کهاست  نینو یا دهیا ،یادار یوکراساطالعات به بور یصنعت فنآور هیبه عنوان هد

     اضافه  یادار ونیشده است. هر روز به تعداد کاربران اتوماس یراه انداز یو خصوص یدولت یسازمانها

         یو دست یسنت یستمهایس  نیگزیدر سازمانها به سرعت جا زهیو مکان دیجد یستمهایو س شود یم

   (5932مراد،یشوند.)حسن زاده،عل یم
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کرده و  نیسازمان را تأم یازهایشده اند تا بتوانند تمام ن دیوتول یطراح یبه گونه ا ونیاتوماس یافزارها نرم

 یکیالکترون یستمهایمشتمل بر تمام س یادار ونیکنند. اتوماس دیگردش اطالعات تول کپارچهی ستمیس کی

شود  یخارج مؤسسه مربوط م واشخاص در داخل  نیارتباطات ب یبوده که به برقرار یرسم ریو غ یرسم

بهبود سرعت انجام  ،یسودآور شیسازمان، افزا یبهره ور شیافزا لیاز قب ییایمزا یدارا یادار ونی.اتوماس

به اطالعات،  یسرعت دسترس شیکارکنان، افزا یاز زمان، کاهش خطاها نهیو استفاده به ییکارها صرفه جو

 یبروکراس ،یادار ونیاتوماس ستمیباشد با ورود س یم وعارباب رج تیارائه خدمات و رضا تیفیک شیافزا

مختلف  یاست که کارکنان و واحدها نیامر در ا نیا تیدهد. مز یم یادار ونیخود را به اتوماس یجا

 ونیها توسط اتوماس تیکنند، چرا که فعال یرویو کارشناسان پ رانیمد قیاز سال ستیالزم ن گریسازمان د

سوق  ییگرا ندیبه فرا ییگرا فهیکارکنان را از وظ تیشوند که فعال یم فیتعر ییندهایبه صورت فرا یادار

 فیوظا ها،تیشدن مسئول یمحور ندیفرآ یجهیهستند. در نت یریادگیو  رییقابل تغ هاندیفرا نیدهند و ا یم

 یبه بانک اخود ر یجا یسنت یهایگانیو با یکاغذ یهاشوند. پرونده یانجام م ییبه موقع و با سرعت باال

ها شوند. لذا داده یم رهیذخ یاطالعات یهابانک نیدر ا ستمیدهند و اطالعات س یم یستمیس یهااز داده

اطالعات باال رفته و  رهیو ذخ ینگهدار تیامن نیشود. همچن یها راحت تر مبه آن یمنظم شده و دسترس

 ستمیس کی( مسلما با ورود 5981برز،یفر،  ی.)مدنابدی یبه پرسنل جهت  انتقال اطالعات کاهش م یوابستگ

گرفتند که چگونه  ادیکارکنان  یالزم کار با آن به کارکنان آموزش داده شود. وقت یهاآموزش یستیبا دیجد

کارکنان  یکار زهیساده تر از قبل شده است، انگ زیها نبه داده یچون دسترس یکار کنند و از طرف ستمیبا س

 دیجد ستمیس کیکار با  ییو توانا یریادگیشوند.  یانجام م یشتریباال رفته و کارها با سرعت و دقت ب

خواهد داشت. در کنار  یرا در پ یتخصص تیو مز یاعتبار اجتماع شیکار ندهیدر آ یهر کارمند یبرا

 نیو ا شودیکم م زین ییایجغراف یوابستگ گریکدیکارکنان و واحدها به  یها و وابستگدادهآسان به  یدسترس

 ریمس یصورت است که با کاهش مصرف کاغذ و کوتاه نیاست. در ا ستمیتحت وب بودن س لیبه دل رام

هر سیستم جدیدی در بدو ورود به سازمان با .ها هم کاهش پیدا می کننداطالعات، هزینه در انتقال

هایی از سوی کارکنان سازمان مواجه می شود. کارکنان این تصور را دارند که ممکن است با مقاومت

جایگزین شدن سیستم جدید به جای سیستم سنتی کارهایشان پیچیده شود و ممکن است نتوانند با سیستم 

کار خود را از دست بدهند. در صورتی که اگر مدیر و تصمیم  جدید کنار آمده و این عامل باعث شود که
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گیرنده سازمان باور داشته باشد که با استقرار این سیستم بهره وری در سازمان افزایش پیدا خواهد یافت و 

در زمان صرفه جویی خواهد شد می تواند این باور را به کارکنان نیز منتقل کرده و با گروه بندی کارکنان، 

های مربوط به کارکنان هر واحد در هر سطح سازمان را بدهد و البته سطوح آموزش به دسته بندی آموزش

 یریبکارگ ایآکه ، محقق به دنبال این سوال می باشد لذا در این تحقیق . کارکنان سازمان بستگی دارد

 دارد؟ ریبرق نکا تاث دیتول تیریشرکت مد یمنابع انسان یبر بهره ور ،یادار ونیاتوماس

 تحقیقضرورت همیت و ا 5-9

 مزیت کسب راستای در تا است داشته آن بر را دولتها تغییرات این وسرعت  تغییر و تحوالت بین المللی

 انداز چشم ترسیم.  نمایند ترسیم را خود های حرکت استراتژیک نمای دور ، المللی بین عرصه در رقابتی

اران کشور می باشد . سیاستگز تفکرات و آرمانها ، ارزشها بیانگر و کشور یک دور آینده حقیقت در

و به تبع آن  5422تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 

تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم 

و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، توسعه و تبیین چالشها 

استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین عالقمندی ایران به ورود در جرگه کشور 

های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور 

 عمومی آگاهی  گیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترشچشم

 به آوری روی که نهند می سازمانی سیستم روی پیش را مقدماتی ، تحقیقات و آوری فن توسعه و

استفاده از سیستم اتوماسیون اداری عالوه بر این که باعث افزایش  .است آنها از یکی اداری اتوماسیون

محصول یا بازده و صرفه جویی در وقت و یا نیروی کار می شود باعث موارد دیگری از قبیل کنترل بهتر 

تبدیل اطالعات از یک شکل به شکل دیگر صورت می گیرد  -برکار ، به خاطر تقسیم کمتر نیروی کار 

نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین  ،ل بهتر انجام می شود سازماندهی پرسن،

به دلیل افزایش اثربخشی کارکنان در انجام یک سری کار خاص رضایت شغلی آنها افزایش می  ،ادارات 

 می شود.یابد رضایت بیشتر مشتری به دلیل ارائه بهتر اطالعات و خدمات به موقع 
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 قیاهداف تحق  5-4

 اهداف اصلی: 

استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی بکارگرفته شده در شرکت مدیریت تولید برق نکا بر کارایی و بررسی تاثیر 

 اثربخشی 

 اهداف فرعی: 

به جریان کار در شرکت مدیریت تولید در سرعت بخشیدن استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی بررسی تاثیر 

 برق نکا 

در شرکت مدیریت تولید برق تسهیل فرآیند انجام کارها  دراستفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی بررسی تاثیر 

 نکا

 صرفه جویی زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود  دراستفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی بررسی تاثیر 

 بهره وری منابع انسانی ش بر افزایتسهیل در انجام امور کارها،  بررسی تاثیر

 در شرکت مدیریت تولید برق نکا  و آسان به آمار و اطالعات عیسر یدسترسبررسی تاثیر  

 صحت و دقت عملیات کارها  دراستفاده از سیستم اتوماسیون اداری   ریتاث یبررس

 قیتحق سوال های  5-1

 سؤال اصلی :

بکارگرفته شده در شرکت مدیریت تولید برق نکا بر کارایی و اثربخشی ایا استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی 

 تاثیردارد؟

 سؤاالت فرعی:

 آیا استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی به جریان کار در شرکت مدیریت تولید برق نکا سرعت می بخشد؟

کارها در شرکت مدیریت تولید برق نکا آیا استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی باعث تسهیل در فرآیند انجام 

 شده است؟

آیا استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی باعث صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود شده 

 است؟

 آیا با تسهیل در انجام امور کارها، بهره وری منابع انسانی افزایش می یابد؟

 دسترسی سریع و آسان به آمار و اطالعات، موجود می باشد؟آیا در شرکت مدیریت تولید برق نکا 
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 آیا استفاده از سیستم اتوماسیون اداری باعث صحت و دقت در عملیات کارها شده است؟

 قلمرو تحقیق 5-6

 قلمرو موضوعی:  5-6-5

 منابع انسانیبررسی تاثیر بکارگیری نرم افزار پگاه آفتاب بر بهره وری قلمرو موضوعی این تحقیق مربوط به 

 که یکی از کارکردهای مدیریت مرتبط می شود. لذا در قلمرو مدیریت قرار می گیرد.

 قلمرو زمانی: 5-6-2

 می باشد .  5931ماه   تیرتا  5934از دی ماه تحقیق این قلمرو زمانی 

 قلمرو مکانی: 5-6-9

 می باشد .  شرکت مدیریت تولید برق نکا، تحقیق این قلمرو مکانی

 تعاریف واژه ها و اصطالحات-5-7

 تعاریف نظری -5-7-5

 :اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری ، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط 

اطالعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی که اتوماسیون 

داده پردازی ، سیستم اطالعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتباطات اداری را از 

 یصراف) است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است

 (.5935،زاده

 : مدیریت منابع انسانی

بکارگیری ، تربیت و پرورش نیروی انسانی بمنظور مدیریت منابع انسانی عبارتست از شناسایی ، انتخاب ،  

 (French Wendell L.2223, P.4) . نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند
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 بهره وری

از نیروی کار، توان،  بهینه وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفادهبهره

 .جامعه رفاه ارتقاء منظور به…و مکان ،زمان ، تجهیزات،پول ،ماشین ،زمین استعداد ومهارت نیروی انسانی،

اثربخشی به همراه  ).شودشده اطالق مید انجام میبهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که بای

 (.5939)احمدی،(.کارایی

  یثربخشا

منظور از اثربخشی درواقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین 

 شده است.

 آید. اثربخشیمی موردنظر خود نائل هدفهای به سازمان که یا میزانی از درجه است عبارت سازمان اثربخشی

 .نامید« درست  کارهای انجام»  توانرا می تر اثربخشیساده بیاندارد. به کلی مفهوم یک

 کارایی 

 افزایش است. سطح شده انجام که کاری بیشترین برای مصرفی یا انرژی زمان کمترین معنایبه  کارایی

 لموثر درنی و کمک ارتقا بهروری موجب کارایی است. افزایش شده سپرده مدیران دستبه ستقیماًم کارایی

 (.5932)اسماعیل نیا، خواهد شد سازمانی اهداف به

 تعاریف عملیاتی 5-7-2

 سرعت بخشیدن به جریان کار
 ستمیاستفاده از س ریتاثپرسشنامه می دهند میزان  9-5نمره ای است که آزمودنی ها در پاسخ به سواالت 

 را نشان می دهد. کار انیبه جر دنیدر سرعت بخش یفعل یادار ونیاتوماس

 فرآیند انجام کارهادر تسهیل 

 ستمیاستفاده از ستاثیر  زانیدهند م یپرسشنامه م 3-4ها در پاسخ به سواالت  یاست که آزمودن ینمره ا

 دهد. یرا نشان م انجام کارها ندیفرآ لیدر تسه یفعل یادار ونیاتوماس

 از امکانات موجود نهیزمان و استفاده به ییصرفه جو

 ستمیاستفاده از س ریتاث زانیدهند م یپرسشنامه م 54-52ها در پاسخ به سواالت  یاست که آزمودن ینمره ا

 دهد. یرا نشان م از امکانات موجود نهیزمان و استفاده به ییدر صرفه جو یفعل یادار ونیاتوماس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 یمنابع انسان یدر انجام امور کارها و بهره ور لیتسه

در انجام  لیتسه ریتاث زانیدهند م یپرسشنامه م 25-51ها در پاسخ به سواالت  یاست که آزمودن ینمره ا

 دهد. یرا نشان م یمنابع انسان یبهره ور شیامور کارها، بر افزا

 و آسان به آمار و اطالعات عیسر یدسترس

و  عیسر یدسترس  ریتاث زانیدهند م یپرسشنامه م 27-22ها در پاسخ به سواالت  یاست که آزمودن ینمره ا

 دهد. یرا نشان مآسان به آمار و اطالعات 

 کارها اتیصحت و دقت در عمل

 ستمیاستفاده از س  ریتاث زانیدهند م یپرسشنامه م 99-28ها در پاسخ به سواالت  یاست که آزمودن ینمره ا

 دهد. یکارها را نشان م اتیدر صحت و دقت عمل یادار ونیاتوماس

 جمع بندی فصل اول

 یو ضرورت پرداختن به آن ، طرح کل تیموضوع و اهم نییو تب فیدر فصل اول پژوهش ضمن تعر

اصلی  سوالکه شامل یک  سواالتو  هدف فرعی ششکه شامل یک هدف اصلی و  پژوهش درقالب اهداف

. در پایان فصل اول به تعریف مفاهیم نظری و توضیحات الزم در مورد دیارائه گرد فرعی سوال ششو 

 پایان نامه و در آخر هم به تعاریف عملیاتی پرداختیم.

 ساختار پایانامه:

 تهیه شده است، فصل اول شامل مقدمه و تشاریح صاورت مسائله مای    ساختار این پایان نامه در پنج فصل 

پایاه  پاردازیم و   آوری منابع و مطالعات اولیه می باشد. فصل دوم جهت تسلط بر موضوع و ادبیات به جمع

و سایر مفاهیم بکاار گرفتاه را    های نظری تحقیق که شامل اتوماسیون اداری و مدیریت منابع انسانی تعریف

شارح کامال روش   ه باشد. در فصل سوم با  شامل مرور کامل پیشینه تحقیق می یم. این فصلنمای معرفی می

صه نتایج تحقیق الو در فصل پنجم خ به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختهپردازد. در فصل چهارم  میتحقیق 

 .شود و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده بیان می
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 مقدمه 2-5

با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکلهای مختلف جریانات ارتباطی، شبکه های ارتباطی در تمامی 

امور زندگی افراد سایه افکنده است و تجارت هم که در اقصی نقاط جهان به شیوه های مختلف )تولید کاال 

مستثنی نیست. با پیشرفته و پیچیده تر شدن ارتباطات تجاری، یا خدمات( دیده می شود از این قضیه 

سازمانها برای از دست ندادن یکی از منابع ورودی )اطالعات( الجرم دست به ایجاد سیستم هایی در درون 

خود زدند تا بتوانند از اطالعات موجود در اطراف خود استفاده بهینه کنند و با پردازش مناسب این 

شتریان و درجهت جلب رضایت آنان، عرضه کنند. درواقع محیط پررقابت کسب و کار و اطالعات را به م

)جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد  5332های این محیط در دهه  دگرگونی

 خدماتی برپایه دانش و اطالعات( لزوم توجه به سیستم های اطالعاتی را دوچندان کرد. به همین جهت،

بحث سیستم های اتوماسیون اداری که نوعی از انواع سیستم های اطالعاتی است روز به روز اهمیت 

بیشتری می یابد، چنانکه امروز سازمانهایی می توانند در اغلب اوقات خود را در باالترین میزان آمادگی 

ون سود برده باشند. اما سیستم برای مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند که از درجه باالیی از اتوماسی

های اتوماسیون اداری چیست؟ چه مزایا و معایبی دارند؟ نیاز واقعی به تکامل و ایجاد آنها چه بوده است؟ 

 انواع کاربردها و یا زیرسیستم های آن چیست؟ چه تفاوتی با سایر سیستم های اطالعاتی دارد؟ و...

شامل تعریف  ول آن شامل پایه های نظری تحقیق که این فصل از سه بخش تشکیل شده است که بخش ا

پرداخته شده و در  آن یو بهرور یانسان یرویمنابع نو در بخش دوم به بحث در مورد   یادار ونیاتوماس

نهایت در بخش سوم به پیشینه تحقیق که شامل بخش هایی از مقاالت داخلی و خارجی و تحقیقات 

 مشابهی که در رابطه با موضوع مورد بررسی می باشد است و در آخر خالصه و جمع بندی بیان می شود.
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 برق نکا دیتول تیریشرکت مدتاریخچه  2-5-5

نکا بعنوان یکی از نیروگاه های استراتژیک کشور و ازمهمترین سرمایه های ملی  نیروگاه شهید سلیمی

کشورمحسوب می گردد.این نیروگاه ازبزرگترین نیروگاههای خاورمیانه بشمار می رود که درساحل دریای 

زآب کیلومتری شمال شهرستان نکا واقع دراستان همیشه سرسبز مازندران قراردارد.این استان ا 22خزر و در 

 .و هوای گرم و معتدل و به نسبت از شرایط جغرافیایی مناسب و مطلوبی برخوردار است

مگاواتی  596واحد  2مگاواتی بخار و یک بلوک سیکل ترکیبی متشکل از 442واحد  4این نیروگاه دارای 

 در و باشد می مگاوات4/3  مگاواتی بخار و دو واحد توربین انبساطی به قدرت 562گازی و یک واحد 

رمجموعه های تولیدی دیگری باتوجه به رشد مصرف برق زی توسعه و طرح بخش در دور چندان نه آینده

 . درکشور نیز به این مجموعه اضافه خواهند گشت

تولید نسبت به  سال ازعمرنیروگاه می گذرد هنوزهم بدون کوچکترین کاهش میزان 92کنون که حدودا

این چیزی نیست جزمدیریت وتالش مستمر مدیران و  است کشورفعالدرشبکه تولید برق  روزنخستین

 .همکاران زحمتکش

 یادار ونیاتوماسبخش اول ؛ 

 تعریف اتوماسیون اداری: 2-5-5-5

(Automation)  ترکیبی است از دو کلمه "automatic" و "operation"  و به معنی عمل کردن بدون عامل

عامل خارجی است. بعبارتی اتوماسیون یعنی خودکارشدن عملیات. خارجی )انسان( یا با کمترین تاثیر 

       ها برای ثبت و نمایش و مدیریت روندهای اداری , فنی و مالیای از روشخودکارسازی اداری مجموعه

اما با  "انسان فکر کند، ماشین کار کند "باشد. اغلب این راهکارها بر پایه این جمله بوجود آمده اند  می

گذشت سالها از بکارگیری نرم افزارهای مکانیزه اداری و مالی در سازمانها , هنوز امور اداری و وجود 

دفتری و گردش اسناد اغلب به طریقه سنتی انجام می گیرد. سرعت پایین، افزایش بوروکراسی غیر نیاز ، 

چه سبب افزایش قابل وابسته شدن سیستم به افراد و نیز عدم هماهنگی روش سنتی با نرم افزارهای یکپار

گردد. اتوماسیون اداری که دربرگیرنده سیستم  مالحظه خطاهای انسانی و کاهش بهره وری در سازمانها می

های مالی , پرسنلی , اداری , بایگانی و فنی باشد و در یک مجموعه متمرکز و مرتبط قابل استفاده باشد. 

فعالیتهای درون سازمانی یکی از مهمترین معیارها و  برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت بر عملکرد
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پیش نیازها در توسعه و کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای امروزی محسوب میشود تحقیقات گروه 

دهد سازمانهای سنتی حتی موسسات موفق و مطرح جامعه )تحقیقات انجمن مدیریت جریان کار( نشان می

درصد دیگر غیر از اتالف وقت و سربار 72کنند و از  نسانی خود استفاده میدرصد منابع ا92, عمال تنها از 

شود شرکت هریس همواره سعی نموده بصورت تخصصی تمام امور صنفی , هزینه چیزی عایدشان نمی

مالی و فنی اتحادیه ها بشکل متمرکز و مرتبط در یک مجموعه با قابلیتهای باالی آمار و گزارشگیری ارایه 

سهمی در پیشبرد اهداف مدیران دلسوز اتحادیه ها داشته باشد شرکت هریس پیوسته مشتاق دریافت کند تا 

نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده اعضای محترم هیات مدیره و مدیران اجرایی ارجمند اتحادیه ها در 

 باشد پیشبرد و توسعه اتوماسیون اداری می

نام اتوماسیون اداری وجود ندارد، بلکه ترکیبی از وسایل و  بسیاری عقیده دارند که سیستم و چارچوبی به 

 تجهیزات گوناگون برای تسهیل درامور مرتبط با فعالیتهای اداری را اتوماسیون اداری می نامند. 

که جنبه های بیشتری از کاربردها و فعالیتهای اداری و بازرگانی گسترش یافت، وجود یک  5362اما از دهه 

داری، مناسب که حجم عظیم اطالعات، مکاتبات، مراسالت را دربرگیرد به وضوح سیستم یکپارچه ا

احساس شد که با نامهای مختلفی همچون سیستم های اداری، سیستم های اطالعات اداری، سیستم های 

کاربر نهایی و سیستم های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است. ولی عمومی ترین و باالترین درجه از 

اسیون سیستم های اداری به نام اتوماسیون اداری نامیده می شود. سیستم های فوق تعریف مشخصی اتوم

های کاربر است و این خود بدین معنی است که سیستم های  ندارند بلکه منحصر به تعیین دیدگاه

 اتوماسیون اداری دارای تعاریف بی شماری است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم. 

توماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط ا

اطالعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی که اتوماسیون 

می سازد ارتباطات اداری را از داده پردازی، سیستم اطالعات مدیااااریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز 

است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی 

   (.5،2221)رایمونداست.

                                                 
1 RAYMOND 
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از امور اداری ازطریق فناوری اطالعاتی حمایت می کند. سیستم های اطالعات 2سیستم های اطالعات اداری

است که ابزارهایی را برای ارتباطات و هماهنگی ( MISمدرن ازجمله اجزا سیستم اطالعاتی مدیریت )

 مابین کارگران دانشی به وسیله ایجاد مدیریت اثربخش اسناد و پیامها و جلسات الکترونیک فراهم می کند. 

اتوماسیون اداری عبارت است از کاربرد وسایل الکترونیک در فعالیتهای دفتری به منظور افزایش کارایی؛ 

ناشی از تکامل تبادل اطالعات، در داخل دفتر و بین دفاتر و محیط آنها بوده و درنتیجه کارایی افزایش یافته 

 .(5932با ارائه اطالعات بهتر برای تصمیم گیری می تواند به مدیر سود برساند. )بهشتیان، 

 اهمیت اطالعات و سیستم های اطالعاتی 2-5-5-2

ان است. همان طور که منابع انسانی، مواداولیه و اطالعات یکی از منابع باارزش واصلی مدیران یک سازم

منابع مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند لکن در عصر اطالعات و ارتباطات، اطالعات 

دارای ارزش ویژه ای هستند. ازطرفی اطالعات کلید جامعه مردمی است و انتشار و استفاده از آن یک 

رشد این شاخص به معنای ارتقای ملی خواهدبود. اطالعات به طور  شاخص اجتماعی به شمار می رود.

 محسوسی بر بینش و رفتار ما اثر می گذارد. 

فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه ای نیز در دهه گذشته پدیده انفجار اطالعات را موجب شدند و به 

نها خواهند گذاشت. امروزه نه تنها طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطالعات موردنیاز آ

مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده 

اطالعات هستند. کاربران نظام اطالعات، اطالعات را چون یک منبع ارزشمند، هم سنگ سرمایه و نیروی 

العات مهم و ارزشمند هستند و اساسی برای کل فعالیتهای سازمان کار به کار می برند. از آنجا که اط

محسوب می شوند، لذا بایستی سسیتم هایی را برپا کرد تا بتوانند اطالعات را تولید و آنها را مدیریت کنند. 

هدف نهایی چنین سیستم هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطالعات دردسترس در زمان 

ه شکل قابل استفاده است. امروزه سیستم های اطالعاتی نقش اساسی در همه زمینه های فعالیت موردنیاز و ب

های موفق نشان می دهد که همگی آنها به سیستم های اطالعاتی  یک شرکت ایفا می کنند. توجه به شرکت

ارگیری ها با آن روبرو هستند، صرفاً به ک جهت فعالیت روزانه شان مجهزند. چالش حقیقی که شرکت

سیستم های اطالعاتی متکی به رایانه نیست، بلکه هدف اساسی استفاده اثربخش سیستم های اطالعاتی در 

                                                 
2 OFFICE INFORMATION SYSTEM=OIS 
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مدیریت است. سیستم های اطالعاتی که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و 

 ره وری باال موجب می گردند.ا بهکارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهااااداف سازمان را ب

 انواع سیستم های اطالعاتی 2-5-5-9

در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیازهای اطالعاتی مدیران نداشته و از رایانه ها 

به  62فقط جهت پااردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد. در طول این دوره که تا اواسط دهه 

ول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود. درحال حاضر به این نوع کاربرد ط

رایانه پردازش داده ها، گفته می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده مقداری اطالعات نیز 

 تولید می کنند. 

ید که با هزینه کمتر اطالعات بیشتری را پردازش و پس از اختراع انواع رایانه های جد 5362در اوائل دهه 

های جدیدتری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده؛ یعنی سیستم های اطالعاتی  می کردند روش

مدیریت. پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیازهای اطالعاتی جدید، سیستم اطالعاتی جدید 

به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری باتوجه به  9ریبه نام سیستم پشتیبانی تصمیم گی

پیشرفتهای حاصله در تجهیزات رایانه ای، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل 

ارتباطات بین مدیر و کارکنان ازطریق به کارگیری تجهیزات رایانه ای و الکترونیک مطرح گردید و در سال 

   تم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند.سیس 5382

محصول جدید خود، یعنی نوار مغناطیسی/  IBMوقتی که  5364اما درواقع اتوماسیون اداری در سال 

ی کرد شروع شد، ماشین تایپی که می توانست به صورت ( را معرفMT/STماشین تایپ سلک توری )

یسی تایپ کند. این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناط

زود به سیستم های کوچک در ریزپردازنده ها تبدیل شد. و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد. و نیاز 

درصد افزایش یافت، درحالی که  81 - 32کارایی کارخانه ها  5372واقعی به تکامل این بود که طی دهه 

ود می آمدند که موجب افزایش پس بایستی سیستم هایی به وج افزایش داشت، درصد 4کارایی دفتری تنها 

 (.5935،بکلو خیش)بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند. 

 

                                                 
3 DECISION SUPPORT SYSTEM DSS 
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 سیر تکامل فناوری اداری 2-5-5-4

سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره های فناوری اداری، فناوری رایانه ای و فناوری ارتباطات است. در 

کارفرمایان در تالش بودند تا محیطی را به وجود آورند که جدا از مسائل کارخانه ای و درمعنای دوره اول 

عام محیط تولید، کلیه امور اداری، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد، از مهمترین شاخصهای این دوره 

بعد( درحقیقت در این  به 22های اداری بود. )دهه  انجام مطالعاتی درمورد جایابی و فضاسازی برای محیط

دوره سعی در جداساختن فعالیتهای اداری از فعالیتهای تولیدی بود و درنهایت واحدهای ستادی از لحاظ 

مکانی از واحدهای اجرایی جدا گردیدند. تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام 

ی نظیر حسابداری، حقوق و دستمزد و مالی بود، فراهم امور اداری که در آن زمان، بیشتر امور محاسبات

 گردد. 

 در دوره دوم؛ یعنی فناوری رایانه، با ورود رایانه های کوچک که از سرعت و دقت باالیی بهره مند بودند، 

اده از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ای کردن سازمان خود از دیران تصمیم گرفتند که با استفم

دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این حرکت به سرعت و 

 (.5939)حسین پور،وجود آمده این بود که کاربران را برای انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد. 

رایانه و استفاده از در دوره سوم؛ یعنی فناوری ارتباطات، با گسترش روزافزون و همه جانبه علوم و فناوری 

وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هریک از این سیستم ها در یکدیگر. درحقیقت امروزه سیستم 

های اداری سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند. نوعاً 

ار است. از مشخصات دیگر این دوره که االن ارتباطات از لحاظ اطالعات تجاری از اهمیت بسزایی برخورد

در آن به سر می بریم، این است که سازمانها و شرکتها به ارزش واقعی اطالعات به هنگام و یا کیفیت پی 

برده اند و در بازارهای پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطالعات به معنای از دور خارج شدن سازمان 

طات درست و با کیفیت و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با است. به دست آوردن ارتبا

 .(5935، یبیحب)محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است. 

   سازمانها در کاغذی گردش و دستی سیستم مشکالت 2-5-5-1

 :است زیر شرح به کرد، اشاره آن به توان می سازمان کاغذی گردش و دستی سیستم یک در که مشکالتی از برخی
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 نیروی بر نظارت و سرعت و دقت کنترل و است زیادی انسانی نیروی نیازمند دستی سیستم انجام و نگهداری*

 .است دیگر انسانی نیروی و دیگر سیستمی مستلزم زیاد انسانی

 دست به رسیدن تا مختلف واحدهای بین ها نامه جایی جابه و ارجاع ثبت، نامه، ورود مختلف مراحل *

 اصالحات انجام چینی، حروف کارشناسان، توسط نامه پاسخ نویس پیش تهیه برعکس، و ذیربط کارشناس

 نامه یک چندباره ثبت مستلزم و بر زمان مراحلی نامه، خروج و ثبت امضا، نهایت در و مرحله هر در مدیران توسط

 .است آن کارآیی حفظ برای زیاد انسانی نیروی بکارگیری نتیجه در و مختلف های قسمت در

 های جابجایی زمان در ویژه به دارد؛ وجود ها پرونده و ها نامه اسناد، سهوی و عمدی شدن مفقود امکان *

 .دیگر مکان به مکانی از سازمان یا واحد یک محل تغییر یا ساختاری تغییرات زمان و سازمانی

 .جوی و محیطی شرایط و زمان مرور اثر بر اسناد استهالک *

 .... و زلزله سوزی، آتش قبیل از غیرمترقبه حوادث در اسناد رفتن بین از احتمال*

 .ها پرونده و مکاتبات فیزیکی الشه نگهداری برای زیادی فضای اختصاص *

 (انسانی نیروی و وقت( ها بایگانی از عظیمی خیل در نامه جستجوی فرآیند شدن طوالنی *

 .آنها نگهداری و تکثیر دستگاه انواع کاغذ، خرید زیاد هزینه*

 .موجود مدارک و اسناد به دسترسی و نگهداری برای انسانی نیروی هزینه*

 به زیادی هزینه تحمیل موجب امر این) آنها کشف اندک احتمال و اداری مکاتبات از استفاده سوء و جعل امکان *

 حاصل اطمینان نامه اصالت به نسبت تکمیلی های اقدام انجام با ضروری موارد در تا است شده کشور نظاماداری

 (شود

 .اتکا قابل امار وجود عدم علت به بخش هر مکاتبات و فعالیت میزان و حجم مبنای بر ریزی برنامه امکان عدم *

 و آمار صحت کنترل امکان عدم نیز و سیستمی صورت به مجموعه زیر های فعالیت از گیری گزارش امکان عدم*

 (.5988)علیپور،.ها فعالیت انجام مورد در مختلف واحدهای گزارشهای

 اداری اتوماسیون های سیستم بکارگیری دستاوردهای 2-5-5-6

 .کارشناسان حتی و مدیران توسط زمان هر در و کار محل از خارج در اداری کارهای انجام امکان *

 .محل چندین در سوابق نگهداری و ثبت مکاتبات مورد بی تکثیر مانند موازی های فعالیت کاهش *

 .باال ایمنی کمتر، حجم در عملیات سوابق نگهداری *
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 .دفتر یا بایگانی یا دبیرخانه مسئول حضور به نیاز بدون و زمان هر در مکاتبات به آسان مراجعه *

 .متعدد نمودارهای همراه به نیاز مورد های گزارش تولید قابلیت*

 .افزاری نرم سیستم به ها چین حروف ها، منشی دفترها، مسئوالن های فعالیت از بخشزیادی کردن محول * 

 .شده تاخیر و معوق امور از اطالع و زمان هر و مکان هر در کارها مکانیزه پیگیری امکان * 

 .شده بندی طبقه اطالعات و مکاتبات انتقال و نقل در بیشتر کنترل اعمال  *  

 .امور تمام ثبت و عملیات انجام در دقت* 

 .کار مراحل موقع به پیگیری و امور ردیابی   *

 .عملیات گردش در سرعت و سهولت *

 سازمان یک الکترونیکی سیستم  

 .گرفت بهره سازمان یک اتوماسیون سیستم در متفاوتی امکانات از توان می سازمان ساختار و نوع به توجه با

 از برخی

 :است زیر قرار به الکترونیکی سازمان یک های قابلیت عناوین مهمترین

 (الکترونیکی نامه) ایمیل  -

 آنالین صورت به کاری وظایف انتصاب  -

 الکترونیکی کاری گزارشات  -

 خودکار پرونده و کار گردش  -

 گویا تلفن طریق از سازمان مراجعان با موثر ارتباط  -

 همراه تلفن کوتاه پیام طریق از سازمان مراجعان با موثر ارتباط -

 سازمان پورتال طریق از سازمان مراجعان با موثر ارتباط -

 الکترونیکی سازمان سوی به گام اولین  

 ادامه امکان که باشند رسیده نتیجه این به کامل طور به باید سازمان مدیران اداری، اتوماسیون اجرای از قبل

 این غیر در .باشد آمده وجود به اداری اتوماسیون اجرای برای آنان در راسخ عزم و ندارد وجود فعلی وضعیت
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 و مخالفت ترین کوچک با بلکه شد، نخواهد استفاده پروژه انجام برای امکانات و ابزارها همه از تنها نه صورت

 (.5935)تیمور نژاد،  شود می مواجه توقف حتی و تأخیر با پروژه اجرای مشکلی

 مزایا و معایب اتوماسیون اداری 2-5-5-7

مهمترین شرط کاربرد و استفاده از اتوماسیون در اکثر سازمانها، صرف نظر از موارد استفاده دیگر آن، مربوط 

به لزوم سرعت و دقت و صحت درکار آنها است. و به خاطر توسعه دامنه عملیات سازمان است که این امر 

اری موجب می گردد که مجاری احتیاج به گسترش مجاری ارتباطات با سرعت بیشتر است. و اتوماسیون اد

 ارتباطی کوتاه و ارتباطات الزم به سهولت دراختیار مدیران قرار گیرد. 

به طورکلی، مزایای کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری به دو دسته مزایای مستقیم و مزایای غیرمستقیم 

 تقسیم می شود. 

 مزایای مستقیم - 5

یا بازده و صرفه جویی در وقت یا نیروی کااااااار. معموالً این مزایا این مزایا عبارتند از: افزایش محصول 

که قابل اندازه گیری بوده و ممکن است تاثیر مستقیم و کوتاه مدت بر جریان نقدینگی داشته باشد عبارتند 

 از:

 الف( کنترل بهتر بر کار، به خاطر تقسیم کمتر نیروی کار؛

گر کمتر صورت می گیرد، مانند نوشتن روی نوار که پس از آن ب( تبدیل اطالعات از شکلی به شکلی دی

 روی کاغذ تایپ می شود؛

 ج( فعالیتهای غیرمولد مانند بایگانی، نگهداری سوابق و به هنگام رسانی کمتر می شود؛

د( سازماندهی پرسنل بهتر انجام می شود. چرا که با استفاده از امکانات کنفرانس تلفنی، مسافرت و 

 کمتر می گردد.  گردهمایی

 مزایای غیرمستقیم - 2

این مزایا غیرکمی هستند و ممکن است ازطریق سودآوری و رشد در بلندمدت سازمان را غنی سازند، این  

 مزایا عبارتند از:

 الف( وابستگی کمتر به ادارات دیگر برای تهیه کپی، چاپ و امور مشابه دیگر؛

 ارت بر جریان کار بین ادارات؛ب( نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظ
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 ج( به دلیل افزایش اثربخشی کارکنان در انجام کارهااای خاص، رضایت شغلی آنها افزایش می یابد؛

 د( به دلیل ارائه بهتر اطالعات و خدمات به موقع، رضایت مشتریان بیشتر می شود؛

اتی و قابلیت الزم برای عکس العمل نسبت به ریق استفاده از منابع اطالعه( رقابت بیشتر سازمانها ازط

 فشارها و فرصتها. 

اما کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری معایبی را نیز دربردارد که عبارتند از: ایجاد تغییرات در محیط 

انسانی، نادیده گرفته شدن برخی از روابط اجتماعی و انسانی درکارها و به صورت مکانیزه درآمدن فعالیتها، 

یچیده شدن و سختی کار با سیستم ها، بروز اخالق توجیه اشتباهات صورت گرفته و نسبت دادن آنها به پ

سیستم، مشکالت جسمانی کارکنان در کار با رایانه، نپذیرفتن سیستم های مکانیزه توسط مدیران و یا 

 کارکنان، کم شدن امنیت اطالعات هم ازنظر دسترسی و هم ازنظر تخریب. 

بردها یا زیرسیستم های اتوماسیون اداری: از دیدگاههای متعددی به انواع کاربردهای اتوماسیون انواع کار

اداری پرداخته شده است که در این جا به دو نمونه از آنها می پردازیم. در یک دیدگاه انواع دستگاههای 

 مکانیزه اداری اصلی عبارتند از:

واژه پردازها، ماشینهای کپی هوشمند، سندخوانها، سیستم  در زمینه کسب اطالعات و کپی کردن آنها: - 5

 های صوتی دیجیتالی، حروف چینی نوری. 

 در زمینه ذخیره سازی اطالعات: کشورهای بایگانی الکترونیک، زیر نگاشته ها )میکرو گرافیک(.  - 2

الت کنفرانس از راه در زمینه ارتباطات: سیستم تلفن رایانه ای، پست الکترونیک، ارسال فاکس، تسهی - 9

 دور. 

 آورده شده است.  2-5از دیدگاه دیگر عناصر اصلی سیستم های مکانیزه اداری در شکل شماره 
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 واژه پردازها  الکترونیک                      کنفرانس صوتی                                 پست             گروه پرداز ها                                 

 سیستم های بایگانی پست صوتی                        کنفرانس ویدئویی                                                              نرم افزار های ارائه          

 سیستم های پردازش     فاکس                      کنفرانس رایانه ای                                پست                             طراحی به کمک رایانه      

 

 انواع زیر سیستم های سیستم اتوماسیون اداری 5-2کل ش

 ارگونومیک2-5-5-8

پیشرفت فناوری در قرن گذشته و بویژه از جنگ جهانی دوم به بعد در رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی 

جهان صنعتی اثر چشمگیر داشته است. بی تردید پیشرفت فناوری عالوه بر ارتقای سطح زندگی بشر 

ت. با این حال، درکاهش شدید بسیاری از منابع حوادث، آسیبها و تنشهای کاری، نقش برجسته ای داشته اس

فناوری پیشرفته به همراه خود منابع جدیدی از آسیب و تنش ناشی از کار آورده است. و بایستی درنظر 

داشته باشیم که ما به شرطی می توانیم عملکرد را بهینه کرده و به بهره وری بیشتر و تامین بهداشت و 

 و استفاده از فناوری منظور کنیم. سالمت کارکنان برسیم که اصول ارگونومی را در طراحی، عرضه 

اصطالح ارگونومیک مطالعه عوامل را که راحتی، ارضاء و کارایی افرادی که با سیستم ها و وسایل تولید، 

 کار می کنند را تشریح می کند. 

وقتی کارکنان در وضعیتی تحت فشار قرار گیرند و برای مدت مدیدی به صفحه مانیتور نگاه کنند، اغلب 

آنها دچار سردرد، کمردرد و چشم درد و.... می شوند با درنظر گرفتن بسیاری از مسائل ایمنی و بهداشتی 

م که کارکنان دفتری قسمت در ساخت و تولید و عرضه وسایل اتوماسیون اداری درواقع ما درنظر گرفته ای

مهمی از داراییهای سازمان هستند و اگر خسته و تحت تاثیر باشند، نمی توانند به بهترین وجه کار کرده و 

 کارایی سیستم و فراهم ساختن اطالعات الزم جهت پشتیبانی مدیران با مشکل مواجه می شود. 

 سیستم های مکانیزه

سیستم های پشتیبانی 

 اداری

سیستم های ارتباط 

 راه دور

سیستم های جابجایی 

 اسناد

سیستم های مدیریت 

 اسناد
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فاااااه کردن سیستم های نرم افزاری جدید ازطرف دیگر، می توان گفت اتوماسیون اداری فراتر از اضا

است و بایستی مسائل مربوط به تغییر و مقاومت دربرابر تغییر را هم مدنظر داشت، یک تحقیق پیمایشی 

اجتماعی در محیط کاری، همانند رایانه ای شدن،  -انجام شده در سوئد نشان داده است که هر تغییر روانی 

کرده و موجب واکنشهای فیزیولوژیک و روانی او می شود که فرد را برای  سیستم نرواندوکرین بدن را فعال

مبارزه یا فرار تحریک می کند و درواقع فرد با مکانیزاسیون که نوعی تغییر محسوب می شود مقاومت می 

کند. و مدیران و سایر طراحان و مسئوالن ذیربط بایستی با کاربرد تکنیک های غلبه بر مقاومت که مهمترین 

   آنها مشارکت و آموزش کاربران است، بر این مقاومت غلبه کرده و یا میزان آن را کاهش دهند.

 مقایسه انواع سیستم های اطالعاتی 2-5-5-3

اتوماسیون اداری برای جریان اطالعات در داخل سازمان مناسبت تر است تا بین سازمان و محیط؛ زیرا 

رستنده و دریافت کننده برای استفاده از وسایل سازگار و یا خیلی از کاربردهای اتوماسیون اداری به ف

پروتکل های ارتباطات نیاز دارد. البته باید مدنظر داشت که اتوماسیون اداری تمام ارتباطات را فراهم نمی 

سازد. مدیران هنوز از تلفن، جلسات حضوری و خواندن گزارشهای اداری استفاده می کنند. اتوماسیون 

برای تکمیل و ایجاد ارتباطات خاص است، ولی هنوز مدیران به استفاده از گزارشهای اداری راهی 

 (.5932)کیا،غیررسمی ادامه می دهند. 

اتوماسیون اداری عمدتاً یک سیستم رسمی با رویه تعریف شده است که بایستی در ارتباط با دیگر سیستم 

قرار گیرد. کاربرد اتوماسیون اداری بسیار ساده  های رسمی مانند سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مورداستفاده

را به  MISاست. بنابراین، احتمال استفاده مدیر از آن بیشتر است. یک مدیر بایستی هم رایانه و هم دانش 

منظور استفاده از بعضی از ابزارهای پیچیده سیستم پشتیبانی تصمیم گیری دارا باشد. ولی استفاده از 

اج به چنین ابزار پیچیده توسط مدیر را ندارد به همین دلیل اتوماسیون اداری از اتوماسیون اداری احتی

 (.5935)زارع،تجذابیت خاصی برخوردار اس

از لحاظ حل مسئله و فضای حل مسئله نیز می توان کاربردهای انواع سیستم های اطالعاتی را با هم 

یران انطباق یافته و بهترین شکل برای مسائل کاربردهای اتوماسیون اداری با شخص مد.موردمقایسه قرار داد

کمتر ساختاریافته که ارتباطات غیررسمی فراوان است وفق می یابد. با وجود آنکه سیستم اتوماسیون اداری 
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اطالعات حل مسئله را دراختیار قرار می دهد، تصمیم درمورد نحوه به کارگیری آن به مدیران محول می 

 شود.

 اداری وارتباطات سازمانیاتوماسیون  2-5-5-52

این سیستم اکثر  . درون و برون سازمانی آنست کاربردهای سیستم اتوماسیون اداری، ارتباطات کی ازی

های کند. مراودات و مکاتبات اداری، بیشترین حوزههای ارتباطی سازمان را در برگرفته و متحول میحوزه

اداری  و مراودات فاده از سیستم اتوماسیون اداری، کلیه مکاتباتکنند. با استها ایجاد میارتباطی را در سازمان

فراتر از  اتوماسیون اداری، سیستم گستردگی توسعه و .گیرندو دفتری تحت پوشش این سیستم قرار می

از راه دور شرکت  هاجلسات و کنفرانس  می توان در این سیستم استفاده از با بطوریکه کشانده شده سازمانها

ورود سیستم اتوماسیون اداری  . خاتمه داد افراد در کنار یکدیگر حضور فیزیکی سنتی های به روش نمود و

را کم رنگ نموده  سازمان در سنتی مرسوم بوده و روشهای به یک سازمان همراه با تحولی عمیق در ارتباطات

ها، با صرف یا ارجاع نامه، مانند ارسال  سازمانی بسیاری از مراودات و ارتباطات امروزه بطوریکه .است

مانند ارسال (  سیستم، امکان پذیر خواهد بود. این سیستم حتی امکانات جدید ارتباطی بوسیله کمترین زمان

رسد این به نظر می  .دهدمی داده را نیز در اختیار کارکنان قرار )  های شخصیهای الکترونیک یا پیامنامه

دارد.  مناسبی ، راه حلی گی دارندارتباطات وابست اای بکه بگونههای سازمانی سیستم برای اغلب حوزه

 (.5988.)جهانبخش، .توان گفت که تأثیر آن بر ارتباطات سازمانی اجتناب ناپذیر استبنابراین می

با نگاهی به کاربردهای سیستم اتوماسیون، مشخص می شود که اتوماسیون اداری بیشترین کاربرد را در 

داشته است . این سیستم اکثر حوزه های ارتباطی را در سازمان ها ایجاد می کند. با استفاده ارتباطات   بخش

ازسیستم اتوماسیون اداری ، کلیه ی مکاتبات اداری و دفتری تحت پوشش این سیستم قرار می گیرند. 

ربرد این گستردگی کنونی سیستم اتوماسیون اداری به خارج از این مراودات نیز کشانده شده است باکا

سیستم حتی نیازی نیست که جلسات وکنفرانس ها به روش سنتی، یعنی جمع شدن فیزیکی افراد در کنار 

 (.5988،جهانبخش)یکدیگر،انجام شود زیرا کنفرانس ازراه دوراین محدودیت رابرطرف کرده است.
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 درایجادسازمانی یادگیرنده« اتوماسیون»تاثیرسیستم مکاتبات اداری 2-5-5-55

توجه به تعداد زیاد کاربران سیستم ، امکان آموزش تک تک کاربران به صورت مستقیم برای مجریان کار با 

میسر نبود و تنها به تعدادی از پرسنل هر واحد آموزش داده شد و آنها مسئولیت انتقال آموزش به زیر 

که در عمل با آن روبه رو  مجموعه خود را برعهده داشتند و عمالً دیده شد که سواالت و پرسشهای کاربران

می شوند توسط آنان و یا حتی دیگر همکارانشان که به سیستم مشرف تر بودند ،پاسخ داده می شد و این 

امر نیز خود حاکی از تبلور سازمانی فراگیر و یادگیرنده است که در آن آموزش و انتقال اطالعات در بین 

 موظف به انتقال معلومات به همکارانشان می دانند پرسنل جاری بوده و این پرسنل هستند که خود را

 (5932،حاجی محمدی)

 برفرهنگ صنعتی«اتوماسیون»تاثیر سیستم مکاتبات اداری 2-5-5-52

سیستم مکاتبات اداری برخالف تمامی سیستمهای مکانیزه که دارای کاربران خاصی می باشند ، با توجه به  

آن ارجاع می گردد می بایست دارای کاربری در سیستم مکاتبا ت  اینکه هر فردی در سازمان که نامه ای به

اداری باشد ، از کاربران بسیار زیادی برخوردار می باشد و این کاربران از تمامی سطوح سازمانی تشکیل 

شده اند ، اعم از مدیران که شرط الزم اجراء و پیاده سازی سیستمهای مکانیزه حمایتهای آنا ن بوده و می 

فرهنگ پذیرش سیستمهای مکانیزه در اذهان آنها هر چه بیشتر ملکه گردد و دیگر پرسنل زیر دست بایست 

مدیران که در صورت نداشتن فرهنگ مذکور خود سدی بزرگ بر سر راه توسعه فناوری اطالعات و تحقق 

 دولت الکترونیکی خواهد شد .

استفاده از کاغذ و قلم که در طی تاریخ سیر تکاملی کاربران این سیستم این تغییر را پذیرفته اند که بجای 

داشته و از کنده کاری بر روی سنگها و دیوارهای غار شروع شده است ، از صفحه کلید دستگاه کامپیوتر و 

یا قلم های نوری استفاده نمایند و به نامه های خود در کارتابلهای شخصی موجود در سیستم مکانیزه پاسخ 

 (.5983)سلمانی،دهند .



26 
 

بسیاری از این کاربران که قبالً با سیستم مکانیزه ای سروکار نداشته و با کامپیوتر ناآشنا بودن ،هم اکنون با 

یک سیستم مکانیزه تحت ویندوز کارمی کنند و روزانه چندین ساعت با آن سروکار داشته و با نرم افزارهای 

یاری ازمدیران که خود مستقیماً با کامپیوتر و تایپ در آن محیط آشنا شده اند . بس word کاربردی چون

سروکارنداشتند وامورات و نیازهای خود به سیستم های مکانیزه را از طریق منشی و یا کارشناسان زیر 

دستشان بر طرف می نمودند و تنها شاهد گزارشات اخذ شده از سیستمهای مکانیزه بودند ، هم اکنون با این 

ندین ساعت برای رسیدگی به نامه های ارجاعی خود از کامپیوترهای سیستم خوگرفته اند وشخصاً چ

موجود در محل کارشان که سالها تنها به عنوان یک دکور در گوشه ای بالاستفاده افتاده بودند ، استفاده می 

کنند و یا حتی از منزل نیز برای رسیدگی به مکاتبات اداری واحد خود از کامپیوترهای شخصی استفاده 

و با اتصال به سایت مربوطه به سیستم مکاتبات اداری و کارتابل خود وارد می شوند . این تعدد  نموده

کاربران و گستردگی فعالیت آنها با سیستم سبب شده است اجرای سیستم مکانیزه مکاتبات اداری همراه با 

کل گرفته است یکی از خود ، فرهنگ سازمان را ارتقاء داده و این امر که در حاشیه پیاده سازی سیستم ش

 مزایای اصلی آن بحساب آید.

 انسانی منابع مدیریت عاریفت ؛ دوم بخش 2-5-2

 نیل بمنظور انسانی نیروی پرورش و تربیت ، بکارگیری ، انتخاب ، شناسایی از عبارتست نی انسا منابع مدیریت

 درسطوح که است افرادی تمامی انسانی منابع از منظور تعریف این در . اند کرده تعریف سازمان اهداف به

 اهدافی تحقق برای خاصی مقاصد یا قصد با تشکیالتی ، سازمان از منظور و کارند به مشغول سازمان مختلف

 عنوان به نی انسا منابع مدیریت مفهوم  نظران ازصاحب بعضی دیگری بیان .در آید می وجود به مشخص

 ، انتخاب جهت ها آزمایش وانجام مصاحبه انسانی، نیروی منابع شناخت برگیرنده در که  استخدام فرآیند

 تامین و مناسب پرداخت کارکنان، روانی و روحی تقویت و حمایت مفهوم به داری نگه و پرورش و آموزش

 .    .اند داده قرار تاکید مورد را انسانی نیروی مجدد)بازآموزی( آموزش و کرده تعبیر خدماتی و رفاهی امکانات

 سازمانهای شود.در می اکتفا فوق تعاریف به سازمان در انسانی منابع مدیریت شمول و کاری محدوده بیان برای

 شده تعریف مفهوم این شغل،به این های عنوان از صرفنظر کاری، حوزه گستره جهت از معاصرنیز ایرانی
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 یک حد در کمابیش دارد انسانی منابع مدیریت تاریخچه در ای ویژه نقش که نفت صنایع در مثال، برای  است.

 و اداری مدیریت همانند دیگر عناوین در ولی گردد می استفاده انسانی منابع مدیریت دقیق عنوان از دهه

 . گیرد دربرمی را فوق ای وظیفه فتعری  . . . و پشتیبانی مدیریت ، کل اداری امور ، آموزش

 ایران در انسانی منابع مدیریت تاریخچه 2-5-2-5

 اداری نظام آمدن وجود به با تاریخچه این و باشد می قدیمی ما کشور در کارکنان امور اداره تاریخچه ایران در

 در ها فعالیت اولین شروع را 5286 سال بتوانیم شاید دلیل همین به . شد فراوانی تحوالت دچار 5286 سال در

 . بیاوریم حساب به ایران در انسانی منابع مدیریت زمینه

 وجود باشد دولتی های سازمان استخدامی امور بر حاکم که خاصی روش و مقررات شمسی 5925 سال تا

 . گرفت می انجام خاص شغلی احراز شرایط و ضابطه هیچ بدون مقام ارتقاء و انتصاب یا انتخاب و نداشت

 ارتقای ، داماستخ اصلی مالک ، اشراف و اعیان ، سرشناس های خانواده به بودن وابسته و توصیه ، نفوذ اعمال

 (5982 ، کاظمی ) بود مختلف مشاغل احراز و

 پنج بر مشتمل کانون این . رسید پارلمان تصویب به کشوری استخدام قانون ، شمسی 5925 سال در با نخستین

 با ولی بود جامع بسیار سازمان آن در انسانی منابع مدیریت علم پیشرفت به توجه با که . بود ماده 74 و فصل

 استخدام قانون اگر شاید البته . نگذاشتند اجرا به عمل در را آن دولتی های سازمان از یک هیچ سفتا کمال

 مدیریت ایران در امروزه . آمد می در اجرا به دولتی های سازمان در کامل و عمومی طور به 5925 سال کشوری

 در و باب این در تحوالت 5942 لیا 5922 های سال فاصله در . بود می این از جلوتر مرحله در انسانی منابع

 بازنشتگی و ها حقوق ، کار محیط در مقررات مورد در قانون چند فقط . بود محدود بسیار پرسنلی امور مدریت

 ( 5935 ، قربانی.) رسید تصویب به

 اولین توان می را 5941 سال در کشوری استخدام قانون تصویب و استخدامی و اداری امور سازمان تشکیل

 و اداری امور سازمان ادغام و آورد حساب به دولتی بخش در انسانی منابع صحیح مدیریت اعمال در لهمرح

 تلقی 5973 سال تا تالش آخرین را ریزی برنامه و مدیریت سازمان تولد و بودجه و برنامه سازمان و استخدامی

 . نمود
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 کنترل ، گرفته صورت دولتی بخش انسانی منابع ساختار بهبود جهت اخیر های سال در که اقداماتی جمله از

 با مزایا و حقوق ترمیم ، انسانی نیروی تعدیل قانون اجرای حدودی تا و تصویب ، دولتی بخش در استخدام

 ، دولت کارکنان و کارشناسان ، مدیران عملکرد ارزشیابی در مکرر نظر تجدید ، پرداخته هماهنگ نظام اجرای

 به دولت کارکنان ارتقاء اتصال به اقدام باالخره و عملکرد مدیریت تفکر از اثرمت و جامع  نسبتا طرحی ابالغ

 ( 5932 ، روشن ) باشد می مختلف سطوح در الزم های آموزش

 ها سازمان برای انسانی منابع مدیریت اهمیت 2-5-2-2

 منابع براساس آنها موجودیت . هستند سازمانی های نمودار از بیش چیزی از متشکل بوضوح ها سازمان

 منابع مدیریت این وجود با . گیرد می شکل دانش و اطالعاتی و مادی ، مالی ، انسانی منابع همچون متعددی

 های سازمان دهنده شکل اصلی مولفه زیرا . شود می تلقی حیاتی کارکردی مثابه به ها سازمان برای انسانی

 انسانی نیروی رهبری ، گذشته در . است انسانی بعمنا مدیریت اصلی وظیفه آنها بخش اثر مدیریت و مردمند

 تطابق باالخص سازمانی بیرون عوامل تاثیر تحت امروزه اما . بود اداری امور و آمار اداره عهده به سازمان در

 اهداف و رسالت با رابطه در انسانی منابع به مربوط امور ، جدید های نیاز با کارکنان امور رهبری قابلیت

 نقش و انسانی عامل اهمیت ، اساس این بر . شود می سازماندهی محیطی های چالش داشتن نظر رد و سازمان

 جایگاهی سازمانی های فراگرد و ها نظام مجری و طراح و استراتژیک منبع یک منزله به او فرد به منحصر

 و منبع مهمترین مثابه هب انسان از پیشرفته سازمانی تفکر در که جایی تا است یافته گذشته از واالتر بمراتب

 کوشند می خود بالندگی و انتظام ، بقاء برای ها سازمان امروزه لحاظ بدین . شود می یاد سازمانی برای دارایی

 انعطاف ، بخشی سود ، کارآمدی ، مستمر بهبود ، وسیع رشد به جهانی گستره در فرهیخته انسانی منابع طریق از

 . شوند نائل خود فعالیت عرصه در ممتاز موقعیت از برخورداری و آینده رایب آمادگی ، پذیری انطباق ، پذیری

 . آید می شمار به سازمانی های شکست یا موفقیت کلید انسانی منابع کرپس و بارون زعم به

 آن استراتژیک و حیاتی نقش عمل در و شود می انگاری سهل شدت به انسانی منابع اهمیت زمینه در متاسفانه

 در آن فرد به منحصر نقش و انسانی عامل کنونی دنیای در که است حالی در امر این شود می فتهگر نادیده

 ( 5988 ، طبرسا ) است یافته فراوانی اهمیت ها سازمان

 : از عبارتند ، گذارد می تاثیر انسانی منابع و کارکنان امور مدیریت اهمیت در که ای عمده بحران و روند چهار

 . شوند می جویی صرفه انسانی منابع مدیریت ساز کار گرفتن کار به راه از که هایی هزینه .5
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 وری بهره بحران ..2

 پرورشی و آموزشی و جمعیتی ، حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی های دگرگونی فزاینده پیچیدگی و شتاب .9

 (.5988نیا، طالب ( کار محل در کاری کژ نشانه .4

 انسانی منابع مدیریت های نقش و ها فعالیت 2-5-2-9

 اصطالح در که دارند اجرایی جنبه ها فعالیت برخی که دهند می انجام را ها فعالیت از ای مجموعه مدیران تمام

 گفته ستادی های فعالیت آن به که دارند پشتیبانی و مشورتی جنبه برخی و شود می گفته صنفی فعالیت آنها به

 انجام به منجر صفی بعد در انسانی منابع مدیریت های فعالیت که معتقدند نظران صاحب از برخی . شود می

 نقش یعنی مدیریت این از دیگران انتظارات برآوردن به منجر ستادی بعد در و وظایف یعنی آن های کارکرد

 . شد خواهد انسانی منابع های

 وظایف ها فعالیت ا

 مدیریتی وظایف الف(

 و سازمان اصول یا و عناصر عنوان تحت آنها از نظران صاحب از خیبر و داشته عام حالت وظایف از دسته این

 : از عبارتند وظایف این . برند می نام مدیریت

 ریزی برنامه .5

 سازماندهی .2

 هدایت .9

 کنترل .4

 عملیاتی وظایف ب(

 نیرو دارکت یا استخدام .5

 انسانی نیروی پرورش و بهبود .2

 خدمات جبران .9

 کارکنان روابط .4

 کارکنان نگهداری .1

 (59 81 ، جوادین سید) سازمان از کارکنان جداشدن .6



31 
 

 مجموعه یک هر که جداگانه وظایف مجموعه صورت به کارکنان امور و انسانی منابع مدیریت به آنکه جای به

 یکدیگر با ای منظومه روابطی در را آنها که است آن بهتر بنگریم ، دارد بر در را خود خاص های فعالیت از ای

 به تا اند پیوسته هم به ضرورت به که آوریم شمار به احدو یک را وظیفه هر که معنی بدین . بگیریم نظر در

 : دهند یاری ساز کار انسانی منابع و کارکنان امور مدیریت عمده هدف چهار تامین

 شایسته کارجویان کردن جلب .5

 مطلوب کارکنان نگهداری .2

 کارکنان برای انگیزه ایجاد .9

 (59 85 ، صائبی و طوسی ) هایشان استعداد کردن شکوفا و بالندگی ، رشد برای کارکنان به دادن یاری .4

 حیطه متفاوت های درسازمان زیرا ، باشد می مشکل بسیار کاری انسانی منابع مدیران های فعالیت تعیین

 در حتی . است متفاوت بسیار هم ها فعالیت نتیجه در و کند می تغییر بسیار انسانی منابع مدیران مسئولیت

 اداری مسئوالن همان واقع در آنها انسانی منابع مدیران که دارند وجود هایی سازمان هنوز صنعتی های کشور

 پر کمی امر این ایران در باشد باید که است چیزی آن از تر متفاوت بسیار آنها فعالیت و اشت گذشته های سال

 ( کارمند 122 از بیش ) ایران رگبز های سازمان از بعضی در حتی ، باشد می صنعتی های کشور از تر رنگ

 های فعالیت همان و ندارد قدرتی عمل در اما ، دارد مهمی جایگاه سازمانی چارت در انسانی منابع مدیر

 .(5988 ، کمیجانی ) دهد می انجام را اداری مسئولین

 برنامه ریزی منابع سازمانفرصت های استفاده از  2-5-2-4

وجود داردو اکثر شرکت ها و موسساات را باه    برنامه ریزی منابع سازمانمزایای که در پیاده سازی سیستم 

 سمت پیاده سازی این سیستم جلب کرده است عبارتند از:

 حذف سیستم های قانونمند ،غیر قابل تعامل و پر هزینه-5

 کسب و کارافزایش امکان دستیابی به داده ها برای اتخاذ تصمیات تجاری و -2

 ITبهنگام رسانی ساختار -9

 کاهش مستند سازی های کاغذی-4

 دریافت اطالعات بر اساس یک نظم زمانی-1
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 دقت  بیشتر در اطالعات حاوی جزییات-6

 بهبود در کنترل هزینه-7

 بهبود در زمان پاسخ گویی به مشتری-8

 پاسخ گویی سریع به عملیات تجاری و شرایط بازار-3

 ی رقابتیبهبود مزایا-52

 بهبود ارتباطات عرضه و تقاضا با مناطق و شعبات در سراسر جهان-55

 وجود پایگاه داده یکتا برای مشتریان-52

 بهبود عملیات بین الملی-59

 بهبود دسترسی به اطالعات و مدیریت درون سازمان-54

 فرم های مبتنی بر وب-51

 بهبود برنامه ریزی-56

 بهبود مزایای رقابتی57

 برنامه ریزی منابع سازمانچالش های استفاده از  2-5-2-1

ممکن است با مشکالتی مواجه شویم که نمونه ای از ایان   برنامه ریزی منابع سازماندر پیاده سازی سیستم 

 مشکالت به شرح زیر است:

 کوشش و تالش زیاد در برابر نتیجه ای ضعیف-5

 ریزی منابع سازمانبرنامه استفاده اسباب بازی گونه از سیستم -2

 درک ناقص از مفهوم یکپارچگی-9

جاایگزینی بهتارین و   -تبادیل داده -یکپارچگه سازی،آزمون و نگهداری-هزینه های پیاده سازی)آموزش-4

 فشارهای بعد از پیاده سازی(-انتظار برای بازگشت سرمایه-باهوش ترین افراد
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 ریسک های تعامل با یک فروشنده خاص-1

 دسترسی به اطالعات مسائل امنیتی و-6

 فرهنگ همکاری و تعاون در سازمان-7

 تغییرات غیرمنتظره مدیریتی-8

برناماه ریازی   -)تغییار مادیریت آماوزش    برنامه ریزی منابع ساازمان مشکالت شرکت های عرضه کننده -3

ناکاافی  -دست کام گارفتن مناابع   -مشکالت تکنولوژی-مدیریت پروژه ضعیف-ITدست کم گرفتن-ضعیف

نداشاتن برناماه   -عدم شناساایی تغییارات قبال از بحرانای شادن     -ناکافی بودن ارزیابی نرم افزار-بودن منابع

 مدیریت بحران و تهدیدات(

 برنامه ریزی منابع سازمانعوامل عمده در عدم موفقیت سیستم  2-5-2-6

می تواند توسط عوامل بسیاری تحت تاثیر قرار گیرد.در اغلب موارد،غیر  برنامه ریزی منابع سازمانشکست 

ممکن است که فقط یک بخش را مقصر بدانید،اما در بعضی موارد مشکل به طور عمده در فروشندگان نارم  

برنامه ریازی  افزار و یکپارچه کنندگان سیستم ها نهفته است،ودر برخی دیگر،سازمان در پیاده سازی سیستم 

 در گیر روش های تجربی می شود که منجر به شکست پروژه می گردد. ع سازمانمناب

 می شوند عبارتند از: برنامه ریزی منابع سازمانعامل که اغلب منجر به شکست سیستم  52اما 

 مشاوران بی تجربه-5

 سرریز بودجه-2

 جدول زمانی غیر معقول-9

 انتظارات غیر واقعی-4

 بهره برداری ماژول ها-1

 ارشی سازی بیش از حد نرم افزارسف-6

 عدم تعهد و حمایت مدیریت ارشد-7
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 مدیریت پروژه و کنترل ضعیف-8

 عوض شده تیم پروژه-3

 آموزش ناکافی کارکنان-52

 برنامه ریزی منابع سازمانمزایا و انگیزه های سیستم های  2-5-2-7

به هدف های مهمی از جمله حداکثر کردن  برنامه ریزی منابع سازماناز نقطه نظر کسب و کار ،یک سیستم 

بازده اطالعات ،حداقل کردن زمان پاسخ گویی به مشتریان و تامین کنندگان ،کااهش ساطح تصامیم گیاری     

اطالعاات سراسار زنجیاره تاامین را      برنامه ریزی منابع سازماندست پیدا کند.از همه مهم تر اینکه ،سیستم 

ر ، این به معنای کاهش هزینه ها ،کاهش موجودی و بهبود اجارا و  یکپارچه می کند.از نقطه نظر کسب و کا

 (.5988)پاکدل،انجام عملیات می باشد

 انسانی منابع مدیریت نقش گسترش در مهم عوامل 2-5-2-8

 سازمانی های فرآیند و ها سیستم مجری و طراح عنوان به او فرد به منحصر نقش و انسانی عامل اهمیت دلیل به

 شاهد پیش چندی از . است قائل انسان برای بیشتری ارزش و قدر که ، موجود اجتماعی های گرایش دلیل به و

 . شود می صحبت انسانی منابع مدیریت از امروزه که طوری به ایم بوده سازمان در پرسنل امور اداره نقش تغییر

 فراهم سپس و سازمان در شاغل های نیرو بالقوه های استعداد تشخیص نخست ، انسانی منابع مدیریت نقش

 . است آنها شکوفایی برای امکاناتی آوردن

 تغییر به توان می ، است بوده موثر سازمان در انسانی منابع مدیریت نقش گسترش در که مهمی عوامل جمله از

 قبل از بیشتری توقعات امروزه کارنیز نیروی همچنین . نمود اشاره محیط شدن تر پیچیده و سریع تحوالت و

 کاری زندگی و کار کیفیت برای و دهد نمی در تن دستمزدی هر با و شرایطی هر در شغلی هر به دیگر دارد

 . است قائل زیادی اهمیت ، مطلوب

 عدم نتیجه در و اقتصادی مشکالت . است شده هایی دگرگونی دچار نیز انسانی نیروی ترکیب طرفی از

 داوطلب ، دوم آور نان عنوان به زنان از بیشتری تعداد روز هر تا است شده باعث مردان درآمد تکافوی

 .(5981 ، سعادت ) . شوند ها سازمان در استخدام
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 انسانی منابع مدیران وظایف 2-5-2-3

 )اجرایی(و ای وظیفه های جنبه دربرگیرنده که میدهند انجام را ها فعالیت از ای مجموعه انسانی منابع مدیران

 که دارد پشتیبانی و مشورتی جنبه که انسانی منابع مدیران وظایف از برخی . شود می گفته صفی وظایف آن به

 (5987 ادینجو )سید شود می گفته انسانی منابع مدیران ستادی وظایف آن به

 انسانی منابع مدیران ای وظیفه های فعالیت الف:

 : است ذیل بشرح که  دباش می مشخص  وظایف دسته دو برگیرنده در ها فعالیت از گروه این

 : مدیریتی وظایف*

 و سازمان اصول یا و عناصر عنوان تحت آنها از نظران صاحب از وبرخی داشته عام حالت وظایف این 

 :از عبارتند که برند می نام مدیریت

 . شود می اطالق اهداف به رسیدن جهت در آینده اقدامات تجسم و  بینی پیش فرآیند ریزی: برنامه   -5

 انسانی نیروی و سازمانی های جایگاه و مراتب تعیین و روابط تنظیم کار، تقسیم فرآیند به : سازماندهی   -2

 . شود می اطالق

 کارکنان در را خود  تاثیرگذاری و نفوذ زمینه مناسب ارتباطات نظام ایجاد با مدیران اینکه یعنی : هدایت   -9

 . انگیزانند می بر هدف به نیل جهت را آنها نتیجه در و نموده

 انحرافات تعیین ، ها برنامه با مقایسه در اقدامات  نتایج سنجش ، ها برنامه انجام بر نظارت فرآیند کنترل:   -4

 . گردد می اطالق اصالحی اقدامات انجام و

 عملیاتی: وظایف*

 : است ذیل بشرح خالصه بطور انسانی منابع مدیران صاحبنظران اجماع خصوص این در

 باشد می استخدام و بکارگیری فرآیند نیرو)شامل تدارک یا استخدام   -5
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 پذیرش در کمک پذیری)یعنی جامعه و توجیه ، نیرو انتخاب از پس فرآیند این انسانی: منابع توسعه   -2

 این . گیرد می بر در را کارکنان مداوم پرورش و آموزش برای وطراحی ( ای وظیفه نقش و سازمانی هویت

 . میگیرد بر در را آنها آموزش و شاغالن ،ارزشیابیمسیرشغلی ریزی برنامه  فرآیند

 و مشاغل بندی طبقه ، پاداش ، دستمزد و حقوق پرداخت های برنامه طراحی فرآیند :4خدمات جبران   -9

 . شود می شامل را خدمت جبران پرداختی انواع

 و زمینه این در ای موسسه درون جمعی و فردی مذاکرات ، کار حقوق طراحی فرآیند به :  1کارکنان روابط   -4

 . گردد می اطالق سازمان در انضباط ایجاد چگونگی

 وقوع از پیشگیری و هی رفا خدماتی، های برنامه طراحی آیندفر به : 6انسانی نیروی نگهداشت   -1

 صورت بیشتر بخشی اثر ارتقای راستای در اقدامات این .گردد می اطالق کارکنان ایمنی و ،بهداشت  حوادث

 . گیرد می

 و پردازد می مختلف علل و سازمان از خروج ، بازنشستگی ، استعفاء به فرآیند این  : 7کارکنان انفصال    -6

 (.5988)معمارنژاد،شود. می شامل را گردد، اتخاذ زمینه این در باید که راههایی

 اثربخشی 2-5-2-52

اثربخشی »عبارتست:اند تعریف متداولی که بسیاری از اندیشمندان مدیریت در مورد اثربخشی انجام داده

تواند اهداف متعددی را فراسوی خود قرار دهد، سازمان می«. میزان رسیدن به اهداف سازمانی را گویند

اهدافی مانند: رضایت کارکنان، رضایت مشتریان)ارباب رجوع(، کیفیت تولیدات و خدمات و ... اثربخشی 

جه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است. خود را با میزان تحقق اهداف تعیین شده، بسنجد.اثربخشی تو

های)منابع( سازمان به نحوی مطلوب و اثربخشی معنای کیفیت را در خود نهفته دارد. کارایی یعنی از داده

ای پائین و به عبارت دیگر با ریخت و پاش کمتر استفاده نمائیم.اثربخشی شایسته در زمانی کم و با هزینه

 یابد:زیر تحقق میتواند با اجرای موارد می

                                                 
4 COMPENSATION 
5 HUMAN RESOURCES RELATIONSHIP 
6 MAINTENANCE HUMAN RESOURCES 
7 SEPARATION H.R 
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 کس نباید انجام دهد.حذف کارهایی که هیچ -5

 تفویض مناسب اختیار به کارکنان جهت انجام امور سازمان. -2

 ماند باید توسط شما)مدیر( انجام شود.کارهایی که باقی می -9

نگاریم. سوالی حال که با تعریف اثربخشی و کارایی آشنا شدیم نقد کوتاهی به مدد اثربخشی، بر کارایی می

توانیم کارائی را دنبال نمائیم؟ آیا کارمندی که تعداد ارباب رجوع در اینجا مطرح است، تا چه میزان می

دهد همیشه خوب است؟ از نظر تعریف کارایی پاسخ مثبت است. اما اگر اهداف بیشتری را خدمت می

ارباب رجوع، کاهش فشارهای روانی و  سازمان داشتن کارکنانی با روحیه سالم و شاداب، کیفیت خدمت به

های شغلی بر کارکنان باشد و خدمت کارمند به تعداد ارباب رجوع بیشتر از یک حد موجب مخدوش تنش

شدن اهداف مذکور شود، آنوقت پاسخ چیست؟ باید به میزانی که به این اهداف آسیبی وارد نشود کارایی را 

 ای وارد نکند.یی باید کشیده شود که به اثربخشی سازمان لطمهادامه دهیم. بنابراین نوار کارایی تا جا

هزینه معرفی شده -اثربخشی معموال همراه با هزینه است و همیشه به عنوان یک نسبت فزاینده اثربخشی

ها به تغییر در اثرات. در این پژوهش، اثربخشی وظایف کارکردی مدیریت منابع است، نسبت تغییر در هزینه

رتباط با اثر سربسر شدن، سرعت انجام کار، کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و رضایت مشتری انسانی در ا

ها همیشه از مهمترین مباحث در ارتباط با کاربرد فناوری اطالعات در و ارباب رجوع است. اثر کاهش هزینه

کارگیری فناوری مدیریت منابع انسانی بوده است. محققان و پژوهشگران زیادی به تاثیرات مثبتی که ب

اند. تاثیراتی از قبیل، کاهش هزینه ها، کاهش زمان انجام اطالعات در مدیریت منابع انسانی دارد اشاره کرده

کار و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز تعدادی از مزایای بیان شده توسط آنهاست. در تحقیقی که 

 ٪91اطالعات ار در سازمان خود بکار میگیرند، ( انجام داد، دریافت که سازمانهایی که فناوری 2224چابرو)

کمتر به نیروی انسانی نیاز دارند تا سازمانهایی که فناوری اطالعات را بکار نمی گیرند. از آنجایی که نرخ 

های تجاری است، کیوتال و بازگشت سرمایه و اساساً بازگشت سرمایه، بنیان و اساس همه فعالیت

دهد، به صورت ها را کاهش میاین مطلب که فناوری منابع انسانی هزینه شوند که( متذکر می2221فابل)

 (.5988)کریمی،یک عقیده باطنی در آمده است.
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 کارآیی 2-5-2-55

 مفاهیم کارآیی

در این تعریف، کارایی یک شاخص در مورد «میزان ستاده کارکنان در یک زمان مشخص را کارائی گویند.»

سازمان است. ستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است.)به شرط اینکه منابع چگونگی استفاده از منابع 

نویسی که در زمانی مشخص تعداد صفحات مطابق با استاندارد تعیین شده و یا افزایش نیافته باشند( ماشین

تعیین  نماید، کارمندی که در زمانی مشخص تعدادی ارباب رجوع مطابق با استانداردنزدیک آن را تایپ می

نماید، کارگری که با ضایعات کمی کاال تولید شده و یا نزدیک به آن را پاسخگویی و ارائه خدمت می

آموزان خود یاد کند، معلمی که در ساعات مشخص تدریس خود مطالب متنوع و بیشتری را به دانشمی

بیشتر است. یعنی از منابعی  ها نشان دهنده حرکت افراد مذکور در جهت کاراییدهد و ... همه این مثالمی

نمایند. استفاده مناسب از مواد، سرمایه، نیروی که در اختیار آنها است به بهترین شکل ممکن استفاده می

دهای کمی ها و یا استاندارانسانی، زمان و... حرکت به سوی کارایی است.برای سنجش کارایی باید شاخص

 (.5988)طبرسا،و قابل لمس تعیین نمود.

کارآیی بیشتر در سه حوزه مهندسی، مدیریت و اقتصاد مطرح است. این اصطالح ابتدا در حوزه علم فیزیک 

های . کارآیی در حوزه علم فیزیک )در سیستم8ها شدو ترمودینامیک مطرح شد و بعدها وارد سایر زمینه

ه دست آمده و مقدار آن همواره مکانیکی و بسته( از تقسیم تولید بالفعل )واقعی( بر تولید بالقوه )اسمی( ب

-ها و سرمایههای فیزیکی، نهادهها و سرمایهبر نهادهتر از واحد است. در حوزه علم مدیریت عالوهکوچک

ها ممکن ها و تنبیهشوند لذا از آنجایی که کارآیی افراد باتوجه به تشویقهای انسانی نیز درنظر گرفته می

. 3شودیا کمتر شود، مقدار محاسبه شده برای آن محدود به مرز واحد نمیاست از توان افراد نیز بیشتر و 

سرانجام در حوزه علم اقتصاد نیز کارایی به صورت نسبت ستانده به نهاده تعریف شده و مقدار آن همواره 

های شود که برای تولید محصوالت خود از نهادهکوچکتر از یک است. در این حالت، بنگاهی کارا تلقی می

متری استفاده کرده باشد. به عبارت دیگر، روی تابع تولید قرار گرفته باشد )یعنی با حداقل نهاده، مقدار ک

                                                 
 (5971حسن ابطحی ) -5
 مأخذ فوق -2
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ها خاصیت فیزیکی داشته باشند، نتیجه به دست معینی ستاده تولید کند( در این حالت وقتی که تمام نهاده

 آمده کارایی فنی خواهد بود. 

پولی( وارد بحث نشده و همچنین تغییرات سطح قیمت و نرخ بهره در محاسبه کارایی فنی سرمایه اسمی )

نیز، روی این نوع کارآیی هیچ تأثیری نخواهد گذاشت اما از آنجایی که تنها حل مشکالت فنی تولید برای 

های رایج بازار نیز )به خصوص با یک بنگاه کافی نیست، بنگاه باید به طرز مناسبی عملکرد خود را با قیمت

ها( تطبیق دهد. به عبارت دیگر، بنگاه هم باید به لحاظ فنی و هم به جهت قیمتی به ای نسبی نهادههقیمت

ها، ها و ستاندهصورت کارآ عمل کند. لذا، اقتصاددانان برای محاسبه کارایی در کنار محاسبه فیزیکی داده

  کنند.ارزش ریالی آن را نیز منظور کرده و کارایی اقتصادی را محاسبه می

 انواع کارآیی 2-5-2-52

 در حوزه علم اقتصاد سه نوع کارایی قابل محاسبه است.

 52کارآیی فنی

یک بنگاه وقتی از نظر فنی کارا است که روی منحنی تولید همسات )منحنی مرزی کارا( قرار بگیرد. به 

ها استفاده کرده باشد. در این حالت، کارآیی حدأقل نهادهعبارت دیگر، برای تولید مقدار معینی ستانده از 

( قرار بگیرد، از نظر فنی ناکارا qفنی برابر واحد است. حال، اگر بنگاهی خارج از منحنی تولید همسان )

 شودتلقی می

و برای تولید همان مقدار ستانده از هر د Cبه لحاظ فنی کارا هستند اما بنگاه  Eو  Aبنگاه  5-2در شکل 

باشد )که  Cشعاع رسم شده از مرکز به نقطه  OCنهاده بیشتر استفاده کرده است. در چنین حالتی اگر 

 :    55شودهاست(، درجه کارایی فنی برای این بنگاه به صورت زیر تعریف مینشانگر ترکیب استفاده از نهاده

 

 

 

 

 

 

(5X 2وX های تولیدی و نهادهq ستانده.)ی تولیدی است 

                                                 
11 - Technical Efficiency 
11 - Charnes, Cooper and Rhodes (1978) 
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 52کارایی تخصیصی

قرار داشته باشد، به لحاظ فنی کارا است. حال سؤال این  qهمانطور که بیان شد، اگر بنگاه بر روی منحنی 

 ؟ چه عواملی باعث  ˝Cو یا  A ،Eی است که یک بنگاه باید در کجای این منحنی قرار بگیرد؟ نقطه

بنگاه یکی از این نقاط را انتخاب کند؟ جواب سؤاالت فوق در این نطلب نهفته است که یک بنگاه  شوندمی

ها برای مقدار مشخصی از ستاده استفاده کند، بلکه تمایل دارد که حدأقل خواهد از حداقل نهادهنه تنها می

ولید، ناکارایی فنی نیست، بلکه های تی ممکن را نیز بپردازد. در این حالت، علت تغییر ترکیب نهادههزینه

وجود یا تغییر قیمت عوامل تولید است. به عبارت دیگر، نقاط روی منحنی مرزی، ترکیبات مختلفی از 

دهند که این ترکیبات دارای کارایی فنی یکسانی است اما هزینه تولید این ترکیبات عوامل تولید را نشان می

 ف است.)به دلیل تفاوت قیمت عوامل تولید( مختل

 های کارکردیعملکردهای مدیریت منابع انسانی بر مبنای وظیفه 2-5-2-59

در این پژوهش همانگونه که بیان آن رفت، دو متغیر وابسته کارایی و اثربخشی به منظور ارزیابی عملکرد 

( 5337)59سازمان بر مبنای وظایف کارکردی مدیریت منابع انسانی انتخاب شده است. همانگونه که رنکلی

های تمرکز واحدهای منابع انسانی در سازمانهای مختلف صرف نظر از اندازه و سایر بیان کرده، حوزه

های مسئولیت شامل: جذب، انتخاب، استخدام، جبران متغیرهای سازمانی آنها، مشابه است. این حوزه

 خدمات، آموزش، روابط کارکنان، و حقوق و مزایا است.

 یریت منابع انسانیشکاف تحول مد2-5-2-54

شکاف یا تفاوت بین عملکرد کارکردی کلی مدیریت منابع انسانی و کاربرد فناوری اطالعات در سازمان را  

دهنده میزان و شدت اند. این شکاف نشانبه عنوان شکاف تحول مدیریت منابع انسانی تعریف کرده

گزاران مدیریت منابع انسانی است. این بکارگیری فناوری اطالعات در تسهیل اجرای وظایف کارکردی کار

های کارکردی مدیریت منابع انسانی از کاربرد فناوری اطالعات شکاف نشان دهنده وسعتی است که عملکرد

فاصله دارد. هرچه شکاف کمتر باشد، نشان دهنده همسویی بهتری بین عملکرد کارکردی مدیریت منابع 

اف تحول مدیریت منابع انسانی از طریق اختالف بین میانگین انسانی و کاربرد فناوری اطالعات است. شک

 شود.امتیاز عملکرد کارکردی کلی مدیریت منابع انسانی و کاربرد فناوری اطالعات محاسبه می
                                                 

12 - Allocative Efficiency 
13 Renckly 
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 عملکرد کارکردی کلی مدیریت منابع انسانی2-5-2-51

کارایی و اثربخشی است. به  یک معدلی از مجموع میانگین عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی بر مبنای

منظور بدست آوردن این متغیر ابتدا میانگین عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی بر حسب کارایی و 

 .شوداثربخشی را محاسبه کرده و سپس از آنها معدل گرفته می

 کیفیت در نرم افزار  2-5-2-56

افزاری با کیفیات ماای باشااد . کیفیاات     نرم افزار، تولید یک سیستم دهندگان نرم هدف اصلی اکثر توسعه

کند. بنابراین کیفیت باید باه عناوان یاک  افزاری ایفا می افزار نقش مهمی را در موفقیت یک سیستم نرم نرم

دهندگان، کاربران و مدیران پروژه درنظر گرفته شود. مفهوم کیفیت یکای از مفاااهیم   جنبه مهم برای توسعه

د. به طوری که همگان آن را به عنوان یک هادف در تولیاد محصاوالت و یااا ارائااه   باش سهل و ممتنع می

دارند ولی بیان تعریف دقیقی از کیفیت برای همگان مشکل است. تعاریف متعددی باارای   خدمات بیان می

 ژگای افازار مجموعهاای از وی   کیفیت نارم  IEEE 652,52 افزار وجود دارد. با توجه به استاندارد کیفیت نرم

 .شود صورت تعریف می باشد که بدین افزاری می هاای یک سیستم نرم

 مشخص  هاا ی افازار یا ا فرایناد در رویا ارویی باا مجموعاه ای از نیازمناد ی میزان موفقیتی که یک نرم

 آورد بدست می

 .  کاربران یا  اا انتظااراتافزار یا فرایند در رویارویی با مجموعاه ای از نیازهاا ی میزان موفقیتی که یک نرم

   .آورد مشتریان بدست می

    باا رضاایت   کیفیت نرم افزار تمام خصوصیات و ویژگیهای مهم یک محصول یا یاک فعالیات در ارتباااط 

 دشو مندی از الزامات داده شده شامل می

 :افزار یکی دیگر از تعاریف معروف ارائه شده برای کیفیت نرم

اناد، همچنااین    افزار با نیازهای عملیاتی و کارائی که به وضوح بیاان گردیاده   کیفیت عبارتند از انطباق نرم

اناد و وجاود خصوصایات     افزار که به صاراحت مساتند شاده    ی نرم رعایت استانداردهای تولید و توسعه

 د.رو ی توسعه یافته انتظار میه افزارهای حرف ضامنی که برای تمام نرم
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کاه   ری از کاربردهای حساس و بحرانی انسان نقش دارند، به طاوری های کامپیوتری در بسیا امروزه سیستم

تواناد باه    تواند منجر به بروز مشکالت جدی و خطرناکی شود. ایان خطاا هاا مای     یک خطای کوچک می

کاربردهای بحرانای   . صورت یک خطا در طراحی نادرست واسط کاربر تا خطای موجوددر کد برنامه باشد

کاربردهاا   · .باشاند  عمر طوالنی دارند ونیازمند بهبودتکاملی می چرخه · :شندبا خصوصیات زیر را دارا می

عملکرد کااربرد   · .کاربردها نیاز به تعامل بادستگاههای سخت افزاری هستند · .نیاز به اجرای پیوسته هستند

 .دیگاردارد بستگی به ویژگیهای کیفی مانند دقت باال، قابلیت اطمینان، ایمنی، قابلیت همکاری با بخشاهای  

دهندگان مسائول تشاخیص و تعیاین     باشند که در واقع توسعه های گوناگون می ها دارای نیازمندی سیستم

 باشد ها می سازی این نیازمندی های و همچنین ایجاد سیستمی برای محقق این نیازمندی

 افزاری مشخصات یک محصول نرم 2-5-2-57

سازی و توسعه مورد توجه قارار گیارد. خصوصایات     پیادهانجام خصوصیات کیفی باید در مراحل طراحی، 

سازی وابسته اسات بلکاه باه تماام ایان مراحال        کیفی نه کامالً به مرحله طراحی و نه کامالً به مرحله پیاده

تایی از خصوصیات یک محصول نرم افزاری از دیدگاه مشتری عبارت اسات   بستگی دارد. یک مجموعه سه

 :از

 54کیفیت

 51هزینه 

  56دیزمانبن

باشد و با یک فرایند کامل سازماندهی شده قابل کنترل است ولای کیفیات    بینی می هزینه و زمان قابل پیش

افزار ترکیبی از خصوصیات  ای است که نرم کیفیت نرم افزار درجه"IEEE باشد. طبق استاندارد اینگونه نمی

توانایی برآوردن نیازهای تعیین شده و کیفیت،  "ISO 8422همچنین در استاندارد  "باشد. مطلوب را دارا می

. کیفیت پائین به جهت امکان نیاز به پیکربندی،کدنویسی مجدد و حتی طراحی دوباره، بر "باشد تلویحی می

                                                 
14 Quality 
15 Cost 
16 Schedule 
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 تار مای   گذارد. کشف سریعتر مشکالت کیفی در نرم افزار مقرون به صرفه روی هزینه و زمانبندی تأثیر می

رم افزار با توجه به بزرگتر شدن پاروژه هزیناه الزم بارای حال مشاکل      باشد زیرا با افزایش زمان نقص درن

 .شود نیزبیشتر می

دست یافتن به خصوصیات کیفی تنها وابسته به شیوه کد برنامه )مانند انتخاب زباان، الگاوریتم و سااختمان    

 .باشد افزارنیز می داده و. . . ( نیست بلکه وابسته به معماری نرم

 کیفیتی در نرم افزارمدلهای  2-5-2-58

گیری نیست. جهات  افزار یک مفهوم چندوجهی بوده که به سادگی قابل تشخیص و اندازه کیفیت نرم

های کیفیتی ارائه گردیده اسات . مادل هاای کیفیتای دساته بنادی  نمودن دقیقتر این مفهوم مدل مشخص

های غیروظیفه  نمودن و ارزیابی نیازمندیاز صفات کیفیتی و ارتباطات میان آنها می باشد که برای مشخص 

های مختلف نسبت باه کیفیات را بیاان  روند. مدل کیفیت قالبی است که ارتباط بین دیدگاه مندی بکار می

کند. مدلهای کیفیتی که تاکنون ارائه شده از لحاظ ساختاری به دو گروه عمده سلساله مرا تبای و غیار  می

. در مدلهای سلسله مراتبای کاه اغلاب آ نهاا دارای دوساطح مای باشاند، شوند سلسله مراتبی تقسیم می

ها قرار دارند. ارتبااط  ویژگیهای کیفیت در سطح اول و در سطح دوم خصوصیات فرعی متناظر با ویژگی

تواند یک به چند یا چند به چند باشد. مهمترین مدل های سلساله  بین اجزای سطوح یک مدل کیفیت می

 .ISO/IEC3526 ، مدلDromey، مدلFURPS ، مدلBoehm ، مدلMcCall عبارتند از: مدلمراتبی 

شده در عین داشتن مشترکات بسیار، در بعضی مفااهیم باا یکدیادگر اخاتالف دارند.  مدلهای کیفیتی ارائه

 افزاری را بهتر مشاخص می های معروف و اصلی، صفات کیفیتی مناسب در یک سیستم نرم بررسی مدل

تار و مشاخص تار بیاان  های خود را دقیق توانند خواسته ی این مدلها می نماید. ذینفعان مسئله با مطالعه

های خود در این زمیناه مشاخص نمایناد .  یابند که چه چیزهایی را باید در توصیف خواسته کنند و درمی

 .گردند در ادامه برخی از این مدلها معرفی می
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 های کارکردیمدیریت منابع انسانی بر مبنای وظیفه عملکردهای 2-5-2-53

در این پژوهش همانگونه که بیان آن رفت، دو متغیر وابسته کارایی و اثربخشی به منظور ارزیابی عملکرد 

( 5337)57سازمان بر مبنای وظایف کارکردی مدیریت منابع انسانی انتخاب شده است. همانگونه که رنکلی

رکز واحدهای منابع انسانی در سازمانهای مختلف صرف نظر از اندازه و سایر های تمبیان کرده، حوزه

های مسئولیت شامل: جذب، انتخاب، استخدام، جبران متغیرهای سازمانی آنها، مشابه است. این حوزه

 خدمات، آموزش، روابط کارکنان، و حقوق و مزایا است

 های ارزیابی عملکرد سازمانیمتغیر

، بعد اولانسانی وجود دارد: کند که دو بعد اساسی برای مدیریت منابع( بیان می5337هوسلید و همکاران)

شود و مدیرت منابع انسانی فنی است که شامل انجام کارهایی از قبیل جذب، انتخاب و جبران خدمات می

ات مدیریت منابع انسانی فنی به ، مدیریت منابع انسانی استراتژیک است که در شامل انجام آن اقدامبعد دوم

طریقی است که مستقیماً از اجرای استراتژی سازمان حمایت کند. خروجی اجرای استراتژی سازمان، 

عملکرد سازمان است. عملکرد سازمانی دربرگیرنده خروجی واقعی یا نتایجی است که سازمان با توجه به 

های مختلفی مانند برنامه ریزی متخصصان از رشته .(c ،2227پدیاآورد)ویکیاهدافی که دارد بدست می

 استراتژیک، متخصصان عملیاتی، مالی ، حقوقی و توسعه سازمانی با عملکرد سازمان در ارتباط هستند.

( معتقدند که از آنجایی که مشکالتی در تعیین و تشخیص سهم واقعی مدیریت 2225بکر و همکاران)

توان سهم مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمان وجود دارد، می منابع انسانی در ماموریت و استراتژی

کلی سازمان را از طریق دو جنبه سنجید: منطق استراتژیک مدیریت منابع انسانی)پیوند متغیرهای ارزیابی 

های سازمان(، و اثر استراتژیک مدیریت منابع استراتژیک مدیریت منابع انسانی با اجرای استراتژی

صر سیستم منابع انسانی طراحی شده برای حداکثر سازی کیفیت کلی سرمایه انسانی در کل انسانی)عنا

سازمان(. بنابراین، ابعاد چندگانه عملکرد سازمانی پذیرفته شده در این پژوهش عبارتند از: رضایت ذینفعان، 

ر کدام از این ارتباطات سازمانی، همکاری تیمی، عملکرد استراتژیک، مدیریت دانش و رشد سازمانی. ه

 ابعاد را در ادامه شرح داده خواهد شد.

                                                 
17 Renckly 
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 رضایت ذینفعان

ها تنها به ورودی یا دیدگاه سهامداران از سازمان که در آن سازمان-در مقایسه با مدلهای قدیمی خروجی

گذاران، کارمندان ، عرضه کنندگان مواد اولیه، و مشتریان بودند، در  سرمایههای فکر تامین نیازها و خواسته

های دیگری نیز هستند که سازمان های نامبرده شده در باال، گروهشود که غیر گروهتئوری ذینفعان بیان می

تئوری  (. در این دیدگاه، استراتژی سازمانی،5384های آنها باشد)فریمن،باید به فکر تامین نیازها و خواسته

کند. پیگیری رضایت سیاسی تلفیق می-ابزاری است که هر دو دیدگاه منبع محور را با سطح اجتماعی

ذینفعان مستقیماً مزایایی هم برای سازمان و هم برای ذینفعان دارد چراکه این کار منجر به تمرکز استراتژی 

ارزیابی و درک نیازها و ملزومات  سازمان بر شاخصهای موفقیت مانند شناسایی و توسعه ذینفعان کلیدی،

شود)موسسه کیفیت های دینفعان میذینفعان کلیدی، و همتراز نمودن استراتژی سازمان با نیازها و خواسته

 (.2227ملی، 

 ارتباطات سازمانی

در بسیاری از پژوهش ها، به منظور ایجاد و اجرای ارتباطات سازمانی اثربخش، شامل ایجاد جو اعتماد و 

ری در میان کارکنان و همچنین متقاعد کردن مدیران و مجریان به منظور تسهیم اطالعات در تمام وفادا

های اصلی متخصصان منابع انسانی است که آنها در محیط امروز با آن روبرو ای یکی از چالشخطوط وظیفه

عهدی است که بوسیله شوند. کیوری معتقد است که اثربخش ترین ابزار در مدیریت ارتباطات سازمانی، تمی

توان از طریق ایجاد و ادامه دادن جلسه مدیریت ارشد سازمان در این زمینه وجود دارد. و این تعهد را می

 های پیشنهادی کارمندان اجرا کرد.هایی بین مدیران و کارمندانشان و همچنین تشویق برنامه

 همکاری تیمی

دیریت منابع انسانی که تا کنون دیده شده، حرکت به سمت کند که مهمترین تغییر م( بیان می2222زنز)فیت

همکاری بوده است. صنایع، نهایتاً دریافتند که حتی با رقبای خود نیز باید همکاری هایی در زمان و مکان 

کند که مدیران منابع انسانی باید این مفهوم ضروری ( بعالوه تاکید می2222زنز)خودش داشته باشند.  فیت

توانند از طریق همکاری، بیات خود کرده و به بررسی این موضوع بپردازند که چگونه میرا وارد اد
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شود را ارتقا دهند. کاردی و ای که به منابع انسانی مربوط میکارکردهای خود و سازمان را در حوزه

بروز  ها هستند و روز( معتقدند که سازمانهای عصر حاضر در حال تغییر وضعیت به سمت تیم2221میلر)

شوند که تمایل کارکردن با تیم ( متذکر می5338دهند. مهرمن و همکاران)بیشتر به این مسئله اهمیت می

پیامدهای مستقیمی برای افراد، مدیریت منابع انسانی و سازمانها دارد. مدیریت منابع انسانی با چالشها و 

دهد. دهند را تغییر میافراد انجام می شود چراکه این تمایالت، ماهیت کاری کهفرصتهای مهمی روبرو می

 بعالوه، افراد نیاز به کسب مجموعه مهارتهای جدیدی خواهند داشت.

 عملکرد استراتژیک

همانگونه که بیان شد، مدیریت منابع انسانی دو بعد اساسی دارد، مدیریت منابع انسانی فنی و مدیریت منابع 

نقشی حیاتی در عملکرد کلی مدیریت منابع انسانی دارد. انسانی استراتژیک. مدیریت منابع انسانی، 

( عملکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی را به عنوان همسویی نزدیک 2225گومزمجیا و همکاران)

های کسب و کار و های منابع انسانی و برنامه ها)تاکتیک ها( با فرصتهای محیطی، استراتژیاستراتژی

کند. زمانی که سازمان سیاستهای های متمایز تعریف میمان و شایستگیهای منحصر به فرد سازویژگی

کند، نه تنها موجب بهبود عملکرد مدیریت منابع مدیریت منابع انسانی استراتژیک را برنامه ریزی و اجرا می

ودن شود، بلکه مزایای مستقیم و غیر مستقیمی بر موارد زیر دارد: تشویق پیش فعال بانسانی استراتژیک می

به جای واکنشگر بودن، بیان صریح اهداف سازمان، ترغیب تفکر بحرانی و بررسی مداوم فرضیات، شناسایی 

های بین موقعیات موجود و دیدگاه آینده، تشویق مشارکت مدیران عملیاتی، شناسایی فرصتها و شکاف

 ات  مشترک در همه سطوح.محدودیتهای منابع انسانی و ایجاد پیوندهای مشترک از قبیل ارزشها و انتظار

 مدیریت دانش

کند که بهترین تغییر نقش مدیریت منابع انسانی در اینده مدیریت دانش است. ( بیان می2229)58السکی

دانش اساس رقابت در کسب و کار امروز است، بنابراین، دانش در دنیای امروز مترادف با قدرت است. با 

تند که دانش چه مشهود و چه نامشهود، مهمترین دارایی آن ظهور عصر دانش، سازمانها به خوبی دریاف

                                                 
18 Lasky 
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(. بنابراین در سازمانهای عصر حاضر 53،2222سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی است)بیرلی و دالی

 مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی در تعیین موفقیت کلی سازمان شناسایی شده است.

 رشد سازمانی

مدیر ارشد اجرایی را در ایاالت متحده مورد مصاحبه قرار دادند و دریافتند که  582(، 5331گرتز و باپتیستا)

دهند. هامل و درصد از آنها به طور مستقیم تالشهایی در جهت رشد سازمانی انجام می 34در حدود 

( در مقاالت خود بر سازمانهایی تاکید داشتند که تمایل به ادامه حیات و موفقیت 5383،5334پراحاالد)

 دارند. 

 وری در سازمانبه کارگیری بهره 2-5-2-22

 وری کمک خواهد نمود:توجه به نکات زیر در تفهیم و کاربرد بهره

های عمومی)دولتی( که عموماً ارائه باشد. سازمانوری منحصر به واحدهای تولیدی و صنعتی نمیبهره -5

 ر گیرند.باشند نیز باید الگوهای آن را بکادهنده خدمات به مردم می

تر محصوالت و یا ارائه خدمات با تواند با فروش گرانوری معادل سودآوری نیست. سودآوری میبهره -2

 نرخ باالتر حاصل شود.

افزایش تولید و یا ارائه خدمات بیشتر همراه با افزون شدن تعداد نیروی انسانی، ماشین آالت و ... نشان  -9

 باشد.ع سازمان نمیدهنده استفاده موثر و کارا از مناب

 وری باید فراگیر و کل سازمان را شامل شوند.های بهرهبرنامه -4

 ای مستمر باشد.وری باید برنامهافزایش بهره -1

 وری باید از سوی مدیران ارشد حمایت شود.های افزایش بهرهبرنامه -6

 وری مشارکت کارکنان فراموش نشود.های افزایش بهرهدر برنامه -7

 های کمی برای هر واحد سازمانی باید در برنامه قرار گیرد.تعیین شاخص -8

 وری را باید در سازمان جلب کرد.های افزایش بهرهحمایت اجرای برنامه -3

 وری صورت گیرد.ایجاد یک نظام اطالعاتی برای ارائه پیشرفت برنامه افزایش بهره -52

                                                 
19 Bierly & Daly 
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 وری سازمان قرار گیرد.های بهرهاستای برنامهنظام ارزشیابی و پاداش سازمان باید در ر -55

 وری باید در یک دوره زمانی معین انجام شود.گیری بهرهاندازه -52

 وری در نظام اداریموانع بهره 2-5-2-25

های اداری وری در سازمانضعف در مدیریت یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهرهضعف مدیریت:  -5

ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، پاداش و ها و فنون برنامها تکنیکاست. عدم آشنایی مدیران ب

های انگیزشی، کنترل، انتخاب نامناسب مدیران در سطوح مختلف جابجایی مکرر آنها و عدم تنبیه، روش

 وری را بدنبال دارد.های آموزشی، موجب ضعف در مدیریت و نهایتاً کاهش بهرهریزی دورهبرنامه

کارکنانی که در کار دانش و مهارت الزم را داشته باشند کارها و وظایف  وی انسانی غیرمتخصص:نیر -2

وری باید در سازماندهی کارکنان عالوه محوله را بدرستی انجام خواهند داد. بنابراین برای بهبود سطح بهره

در گزینش افراد باشد.  ها، داشتن تخصص به عنوان یکی از اصول اساسیبر مدنظر قرار دادن سایر ویژگی

الزم به ذکر است جذب و بکارگماری کارکنان شایسته مستلزم ایجاد یک نظام منابع انسانی است که در آن 

 (.5932)محمدی،ساالری حاکم باشد.شایسته

های ارزشیابی کارکنان عبارتند: برخی از اهداف سیستم عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان: -9

های آموزشی برای اصالح آن در سطح ضعف کارکنان در انجام کارها و تدوین برنامه مشخص نمودن

سازمان، ایجاد عالقه در کارکنان بوسیله ایجاد یک نظام پاداش و تشویق منطقی در سازمان، ایجاد معیاری 

رضانه ها و شکایات ناشی از اعمال نظرهای مغمنطقی در واگذاری مزایا و امتیازات و کاهش نارضایتی

های ارزشیابی کارکنان باید عملکرد آنها را مورد سنجش قرار دهد و از آن نسبت به کارکنان. بنابراین سیستم

تواند های ناکارآمد استفاده نماید. وجود نظام ارزشیابی مناسب خود میبعنوان معیاری جهت اصالح روش

 های کاری باشد.عاملی در جهت ارتقاء انگیزه

وری در سازمان ارتباط مستقیم با وجود افزایش و بهبود بهره گیزه کاری در کارکنان:عدم وجود ان -4

های تالش و کوشش در کارکنان دارد. کارکنان با انگیزه قادر به تالش در جهت دستیابی به اهداف انگیزه

های پایین یزهها واستفاده صحیح و مناسب از منابع هستند. متاسفانه سالهاست که انگسازمان، کاهش هزینه

 کند.کاری به عنوان معضلی خودنمایی می
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اگر در سازمانی افراد بدنبال تحقق اهداف فردی و شخصی بوده حاکم بودن روحیه منفعت طلبی فردی:  -1

وری سازمان و از امکانات و منابع سازمان برای نیل به نیات و مقاصد شخصی استفاده نمایند، در نهایت بهره

 آید به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد.به اهداف سازمان بدست می که در بذل توجه

باشند. ساعت کار مفید برای شرح این موضوع آمارهایی که از نظر خواهد گذشت، راهگشا می کاری:کم -6

در مورد ساعات کار مفید کارکنان یک  5961ای که در سال مطالعه»ساعت اعالم شده است. 3تا  6در هفته 

ساعت در هفته بوده است  12دهد در ساعت کار رسمی در سازمان مزبور داری بعمل آمد نشان میسازمان ا

ساعت هم اضافه کار داشتند اما کار مفید کارکنان سازمان مزبور  8ساعت مقرر کارکنان  44یعنی عالوه بر 

 «کنند.میساعت اضافه کاری که دریافت  8ساعت در هفته بوده است. یعنی حتی کمتر از  8/7فقط 

کننده یک عامل تولید یا رانت عبارت از اضافه ارزشی است که نصیب عرضه:»های مختلف«رانت» -7

رانت به هر پرداختی که «. شودمحصول، در شرایط کمیابی مطلق یا نسبی آن نسبت به تقاضا در بازار می

از افراد و گروهها بدلیل وجود  گردد.بسیاریباشد، اطالق میباالتر از ارزش واقعی محصوالت یا خدمات می

اند. شوند که در راه کسب آن کمتر تالش و کوششی را تحمل نمودهرانت برای آنها صاحب درآمدهایی می

آمیز موجب تضعیف وجود رانت) که البته برای عده خاصی از افراد جامعه مهیا است( و پرداختهای تبعیض

های خالقیت و نوآوری،تولید و کارآفرینی ود. رانت انگیزهشروحیه تالش و کوشش در بین افراد جامعه می

نماید زیرا ارتباط منطقی بین وری را ایجاد میرا از بین خواهد برد. رانت به شکلهای مختلف کاهش بهره

های مختلف باعث تقلیل روحیه کار و تالش و برد.رانت به شیوهتالش و کوشش و عملکرد را زیر سوال می

شود. پرداختهای اضافی به کاالها و خدمات)رانت اقتصادی(، ایجاد وری در جامعه میبهرهنهایتاً کاهش 

های افراد و کارایی آنها در بدست آوردن های فنی، مهارتروحیه مدرک گرایی و عدم توجه به شایستگی

م شده مناصب شغلی موجب تالش افراد برای دستیابی به مدارک دانشگاهی به عنوان مجوزی جهت استخدا

های شایستگی در گرفتن مالکاست.)رانت علمی( اعطای پست بر اساس ارتباطات آشنایی و نسبی و نادیده

 گزینش افراد در امور تخصصی.

های زیادی زمان دارای مسئولیتبسیاری از مدیران در نظام اداری به طور هم مشغله زیاد کاری مدیران: -8

آنها عمالً نتوانند بسیاری از کارهای محوله را به شایستگی و در  شودباشند. مشغله فراوان باعث میمی

 شود:های تعیین شده انجام دهند. این امر باعث مشکالتی به قرار زیر میزمان
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باشد. انتها نمیشود. انسان دارای ظرفیت و توانایی نامحدود و بیالف( باعث عملکرد ضعیف مدیر می

ارند، بدلیل تداخل وظایف، بیشتر کارهای آنها به طور ناقص انجام های مختلف دمدیرانی که مسئولیت

 شود.می

شود. عدم حضور دائم مدیر به دلیل مشغله فراوان باعث کندی و توقف در ب( موجب نارضایتی مردم می

 انجام کار ارباب رجوع و نهایتاً نارضایتی آنها خواهد شد.

 های پویا و جدید خواهد شد.نمند با افکار و روششدن استعدادهای تواج( باعث جلوگیری از مطرح

دهد که مدیران یابد. موارد مذکور بخوبی نشان میهای دولتی رواج مید( فرهنگ انحصارطلبی در سازمان

 باشند.های دولتی میوری در سازمانپرمشغله مانعی در جهت ارتقاء سطح بهره

مضاعف اداری که کامل ثبت های مکرر ، پاراف های  ه( وجود روابط مبتنی بر عدم اعتماد . کنترل های

متعدد ، اخذ رسیدهای فراوان در مکاتبات ، سیستم های حضور و غیاب سنتی و ... که ناشی از روابط مبتنی 

 بر عدم اعتماد است باعث اتالف بسیاری از منابع سازمان شده است .

ی دولتی سنتی و در بسیاری موارد غیرعلمی و هاهای انجام کار در سازمانروش های انجام کار:روش -3

تجربی است. این امر خود مشکالت بسیار فراوانی در نظام اداری فراهم آورده که از ان جمله سردرگمی 

 توان نام برد.ارباب رجوع و خستگی کارکنان از انجام کارها را می

 وریعوامل موثر در بهره 2-5-2-22

توان به دو دسته: عوامل برون سازمانی و درون سازمانی های دولتی را میوری سازمانعوامل موثر در بهره

 تقسیم کرد. ذیالً این دو دسته عوامل بحث خواهد بود.

تاثیر وری آنها را تحتباشند و بهرهعواملی که خارج از سازمانهای دولتی میالف: عوامل برون سازمانی: 

 باشند:باشند. مهمترین عوامل برون سازمانی به قرار زیر میمیدهند، عوامل برون سازمانی قرار می

شود. فرهنگ فرهنگ به عنوان عاملی حیاتی باعث هدایت رفتارها در اعضای جامعه می عوامل فرهنگی: -5

وری بدون توجه به فرهنگی دهد. بحث بهرهحاکم بر جامعه به عنوان چتری کلیه رفتارهای ما را شکل می

سازی معیارهایی را ایجاد نمائیم که در فایده است. چنانچه در فرهنگکنیم امری بیگی میکه در آن زند

وری به جلو حرکت نمائیم. اگر در فرهنگ توانیم با شعار بهرهوری قرار گیرند چگونه میتضاد و تقابل بهره

در مقابل اهداف فرهنگی قرار خواهد  وریوری معادل استثمار افراد تلقی شود بنابراین بهرهجامعه بهره
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کارکردن ارتباطی تنگاتنگ دارند.  های فرهنگی با کار درست و درستها، عادات و سایر مقولهگرفت. ارزش

ها)سازمانی(، دوری از اسراف طلبی، خالقیت، نوآوری، جلوگیری از ریخت وپاشای که در آن توفیقجامعه

شوند راهی آسان بسوی روزهای های ماندگار تلقی میزمان به عنوان ارزش و تبذیر منابع و استفاده بهینه از

 بهتر از گذشته را پیش روی دارد.

نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، مانند: سطح عمومی پرداخت حقوق و دستمزد در  عوامل اقتصادی: -2

وری تاثیر داشته باشند. به توانند در سطح بهرهکشور، شرایط عمومی اقتصاد جامعه، مانند: بیکاری و تورم می

واهند شد. طور مثال: در شرایط تورمی بدلیل کاهش ارزش پول رایج کشور افراد مجبور به کار بیشتر خ

 وری خواهد شد.پدیده چندشغلی، موجب کاهش بهره

وجود روابط اجتماعی مبتنی بر همکاری و مودت، انضباط اجتماعی، سطح آموزش  عوامل اجتماعی: -9

وری عمومی جامعه، ترکیب جمعیت، نرخ رشد جمعیت، سطح سواد و بهداشت و نرخ بیکاری در بهره

 باشند.ها موثر میسازمان

وری آنها را تحت تاثیر قرار باشند و بهرهعواملی که داخل ساختمانهای دولتی می مل درون سازمانی:عوا -ب

 باشند:باشند. مهمترین عوامل درون سازمانی به شرح زیر میدهند، عوامل درون سازمانی میمی

عوامل مادی در دستان وری سازمان با نیروی انسانی انکارناپذیر است. زیرا ارتباط بهره نیروی انسانی: -5

تواند از منابع سازمان شوند. انسان صاحب دانش و تخصص است که میریزی میتوانمند انسان قالب

ور انسان با کیفیت است و انسان باکیفیت، انسان بادانش و هبنابراین انسان بهر  بهترین استفاده را نماید.

 تخصص است.

های آالت سازمان و طرز قرارگیری افراد در مکانرها و ماشیناستقرار تجهیزات، ابزا فضای سازمان: -2

 تواند در چگونگی انجام کارهای سازمان تاثیرگذار باشد.سازمان می

حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان باید در آنها ایجاد انگیزه الزم را فراهم آورد. به  حقوق و دستمزد: -9

مزد پرداختی را با کار انجام شده خود مرتبط و منصفانه عبارت دیگر کارکنان باید مقدار حقوق و دست

بدانند. معموالً در نظام پرداخت بخش دولتی افزایش حقوق کارکنان ثابت و یکسان به صورت ساالنه انجام 

کند. تحقیقات بسیاری ارتباط بین حقوق و ای با عملکرد کارکنان ایجاد نمیشود و آن عمالً رابطهمی

های سازمان به کارکنان باید بر وری را در سازمان نشان داده است. پرداختکارایی و بهرهدستمزد و افزایش 
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آید درک عادالنه و اساس عدالت باشد. آنچه به عنوان معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد به حساب می

بودن آن را همنصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان است.وجود نظام پرداختی که کارکنان منصفان

آید.بطورکلی افراد بر وری به حساب میبخوبی لمس و حس نمایند از اهم امور در جهت افزایش بهره

های خود را)تحصیالت، تجربه، اساس تئوری برابری آدامز که یکی از تئوریهای فرایندی انگیزشی است داده

د که مهمترین و مشهودترین آن نزد افراد کننهایی که از سازمان دریافت میکوشش و وفاداری( را با ستاده

های خود با های دیگری و دادهدهند و بعد با مقایسه ستادهباشد، مورد بررسی قرار میحقوق و دستمزد می

 های دیگری، اگر احساس عدالت در آنها انگیزش ایجاد خواهد شدداده

انی که در دستگاههای دولتی مشغول آموزش و پرورش کارکنان برای توانمندسازی کسآموزش کارکنان:  -4

شود، این بدان دلیل های راهبردی مدیریت دولتی شناخته میهستند، امروزه در سراسر جهان یکی از برنامه

میلیارد دالر  2، 5381( در سال IBMچیز به کیفیت آن گره خورده است. شرکت ای بی ام)است که همه

ص داد، جالب توجه است که سود خالص ای بی ام در آن سال های آموزش کارکنان خود اختصابابت برنامه

 کنند. های ضمن خدمت شرکت میروز در کالس 28میلیارد دالر بود. کارکنان ژاپن بطور متوسط سالیانه  6

انتخاب و بکارگیری تکنولوژی مناسب بعنوان ابزار و روشهایی که انجام کار را موجب  تکنولوژی: -1

ها و سایر ابزارهای آالت، روشوری موثر هستند. انتخاب ابزار، ماشینیا کاهش بهره شوند در افزایش ومی

توانند موثر های سازمان میها و افزایش ستادهتولید کننده کاال و یا ارائه دهنده خدمات در کاهش هزینه

 باشند.

تر انجام دادن کار پاداش کارکنان باید برای انجام کارها بنحو مطلوب و تداوم در به تشویق و پاداش: -6

مناسب دریافت نمایند. مدیران در خیلی مواقع به این موضوع که پاداش هرچند کوچک بر عملکرد کارکنان 

تاثیر دارد، واقف نیستند. در این رابطه مثالی از نظر خواهد گذشت: فرض کنید برای انجام بخشی از کارهای 

اید و بعد از پایان آن کار جهت تحویل به مدیر وشی نمودهپتان چشمسازمان از استراحت خود و خانواده

کنید، مدیر شما حتی زحمت لبخندزدن و تکان دادن سر و یا یک ابراز احساسات ساده را خود مراجعه می

کنید و یا دلسرد دهد. آیا شما در انجام مناسب کارهای محوله همانند گذشته عمل مینیز به خود نمی

دهد عدم دریافت پاداش برای عملکرد شغلی استمرار در انجام کارها ها نشان میوهششوید؟ بسیاری پژمی

دهد. مدیران شاید بر این باور باشند که حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان به نحو مطلوب را کاهش می
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پاداشی همیشگی و مناسب برای آنها است. درست است که حقوق و دستمزد بعنوان یک عامل مهم در 

های مختلف و متنوعی در ارتباط داری و عملکرد کارکنان موثر است اما کارکنان خواهان دریافت پاداشنگه

تواند مادی و غیرمادی باشد. پاداش شامل بسیاری موارد ساده همانند: باشند. پاداش میبا عملکرد خود می

یران است تا با استفاده از باشد. بر مدلبخندزدن، تشکرکالمی، سرتکان دادن به معنای رضایت و... می

 های متنوع و مختلف عملکرد مطلوب در سازمان را توسعه دهند.ها و پاداشمشوق

تواند ایفا نماید. وری سازمان : میفرهنگ سازمان نقش مهمی در ارتقاء و یا کاهش بهرهفرهنگ سازمان:  -7

پرکاری و تالش، کیفیت و دقت در انجام کارها پروری و یا تواند تشویق کننده تنبلی وتنفرهنگ سازمان می

 وری و یا تسهیل کننده آن در مجموعه سازمان باشد.تواند مانع بهرهو... باشد. فرهنگ سازمان می

 و....
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 تحقیق پیشینه سوم بخش 2-2

 داخلی: پیشینه2-2-5

در سازمان  یبر بهبود ارائه خدمات ادار یادار ونیاتوماس ریتاث یبررس ( در مقاله ای با عنوان 5939زارع)

سیستم های اتوماسیون جدید کارایی و اثر بخشی به این نتیجه می رسد که  تامین اجتماعی شهرستان رشت

 سازمان را به صورت چشمگیری افزایش داده است .

 یریگ میو نقش آن در توسعه و موثر شدن تصم یادار ونیاتوماس( در مقاله ای با عنوان 5939کریمی)

از صحت، اعتبار  نانیاطم ،یاطالعات یستمهایس ییهدف نهای به این نتیجه می رسد که در استاندار رانیمد

 یادار ونیاتوماس ستمی.س باشدیو به شکل قابل استفاده م ازیاطالعات در دسترس، در زمان مورد ن ییو روا

 .کند یم یاریرا در کنترل گردش اطالعات در سازمان  رانیاست که مد یاطالعات یها ستمیاز انواع س یکی

ای با عنوان بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمانی در شرکت پاالیش  ه( در مقال5932) معمایی

انجام داد که نتیجه نشان داد میان افزایش اتوماسیون اداری و بهره وری  5932و پخش تهران در سال 

 سازمانی در شرکت های مورد بررسی رابطه مستقیمی وجود دارد، به عبارتی نوع این رابطه مثبت بوده است.

 یکارکنان شهردار یدر بهره ور یادار ونیاتوماس یرینقش بکارگ یبا عنوان بررس ی( در مقاله ا5932) ایک

 یریو تحوالت به کارگ ریی، اقدام به تغ یستمیبا استفاده از نگرش س دیبا رسد که یم جهینت نیخرم آباد به ا

و تحوالت از  رییو اعمال تغ یادار ونیاتوماس یها ستمیو در کاربرد س میکن یادار ونیاتوماس یها ستمیس

 برمناسب غلبه  یها کیکارکنان  و تکن رییو مقاومت در برابر تغ کیبه مباحث ارگونوم یستیآن ها با قیطر

 .میداشته باش یتوجه اساس زیمقاومت آن ها ن

امروزه سیستم های اداری، پرداخت.  سیستم های اتوماسیون اداری(، به بررسی نقش 5935) لیلی حبیبی

سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ 

اطالعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهز شدن 

ارتباطات؛ یعنی سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات این سازمانها به ابزارهای رقابتی عصر اطالعات 

که جنبه های بیشتری از کاربرد و فعالیتهای اداری و بازرگانی روبه گسترش  5362است. در این میان از دهه 

گذاشت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطالعات، مکاتبات را دربرگیرد به 

له ضمن بررسی سیستم های اتوماسیون اداری ازجهات مختلف به بیان اهمیت وضوح احساس شد. این مقا
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اطالعات و اهمیت سیستم های اطالعاتی، تکامل انواع سیستم های اطالعاتی و تکامل سیستم های 

اتوماسیون اداری و مزایا و معایب اتوماسیون اداری و ارگونومیک و تفاوت انواع سیستم های اطالعاتی با 

در کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری و و نتایج آن نشان داد که  ماسیون اداری پرداخته است.سیستم اتو

اعمال تغییر و تحوالت از طریق آنها بایستی به مباحث ارگونومیک )مهندسی انسانی( و مقاومت در برابر 

شیم و با استفاده از تغییر کارکنان و تکنیک های مناسب غلبه بر مقاومت آنها نیز توجه اساسی داشته با

نگرش سیستمی، اقدام به تغییر و تحوالت و به کارگیری سیستم های اتوماسیون اداری کنیم و بدانیم که 

 نیروی انسانی هم به عنوان مهمترین عامل ایجادکننده تغییر و هم به عنوان پذیرنده و اجراکننده آن است.

سیون اداری در بهره وری کارکنان شهرداری خرم آیاد (، به بررسی نقش بکارگیری اتوما5983امین رحیمی )

پرداخت . نتایج تحقیق نشان داد که کارکنان شهرداری در مورد نقش به کارگیری اتوماسیون اداری ) سیستم 

های پشتیبان اداری، سیستم های ارتباطات از راه دور، سیستم های جابه جایی اسناد، سیستم های مدیریتی 

 ی خود نگرش مثبت دارند.اسناد( در بهره ور

به تاثیر مثبت این سیستم ها بر سازمان « سیستم های اطالعات »پژوهش خود به عنوان  در( 5932امیدوار)

اشاره نمود و یادآور می شود که سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت این سیستم ها بر سازمان اشاره نمود  و 

یرات مثبت بر ارتباطات درون سازمان ها داشته و موجب افزایش یادآور است که سیستم اتوماسیون اداری تاث

 کانال های ارتباطی و سرعت و سهولت در مراودات سازمانی شده است.

( ضمن پژوهش خود به عنوان سیستم های اطالعاتی در اداره کل منابع طبیعی به این 5988جهانبخش )

یستی به عنوان یک واحد مدیریتی در سازمان ها نتیجه رسیده است که سیستم های اطالعاتی مدیریت می با

 مورد توجه قرار گیرد و احیا طرح تکریم ارباب رجوع گرفته تا سرعت در کار و غیره مورد نیاز می باشد.

تحقیق دیگری که در این زمینه صورت گرفته است  رویکرد تحلیلی بر اتوماسیون اداری و تاثیر آن در بهره 

درصد به کارگیری اتوماسیون اداری  33بوده است که با احتمال  5932ر سال وری توسط علیقلی روشن د

انجام شده است،بررسی  5932بر بهره وری تاثیر داشته است. در تحقیق دیگری توسط تقی زاده در سال 

تاثیر فناوری اطالعات بر اثربخشی سازمان بوده است که در این تحقیق سرعت انجام کارها،بازیابی به موقع 

طالعات و سرعت دسترسی به اطالعات در مقایسه با قبل از به کارگیری سیستم فناوری اطالعات، افزایش ا

یافته و این افزایش در این ابعاد، موجب اثربخشی سازمان شده است. البته دقت در انجام کارها و ذخیره 
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یافته است اما موجب  سازی اطالعات در مقایسه با قبل از بکارگیری سیستم فناوری اطالعات افزایش

 .اثربخشی سازمان نشده است

 پیشینه خارجی: 2-2-2

( در مقاله خود تحت عنوان اتوماسیون تست : از ضبط و بازنواخت تا چهارچوب درباره 2259جان کنت )

ساختارهای کد اتوماسیون مختلف و شایستگی های هرکدام از آن ها بحث می کند. این مقاله ضمن تشریح 

 های تست پیشرفت های این زمینه را رضایت بخش می داند.چهارچوب 

( در پایان نامه خود تحت عنوان اتوماسیون خانه ، چالشی برای طراحان الکتریکی 2252ساتومارتیال )

پیمانکاران و برق کاران  هدف اصلی خود را بحث در باره دالیل عدم گسترش این پدیده در فنالند قرار می 

ق درباره اعمال فرآیند کاری و مدل های تجاری پیمانکاران برقی و طراحان و دهد و هم چنین تحقی

چگونگی تجمیع طراحان الکتریکی و پیمانکاران برای طراحی، نصب و حمایت از سیستم ها و تولیدات 

اتوماسیون های خانگی را شرح داده و علل ناموفقی طرح موصوف را عدم اگاهی توسعه دهندگان از 

 داند. اتوماسیون می

I رینحوه تاث یابی( به ارز2259)یو ختر یل T نشان داد  جیپرداخته اند. نتا یصنعت یها تیفعال یبر بهره ور

Iکه  T اثر  نیدر حال توسعه ا یاز کشورها یاریمانند بس یگذارد ول یتاثر مثبت م یبر رشد بهره ور

 .ستیمعنادار ن

فناوری اطالعات بر رشد بهره وری بر روی یک در کتاب خود به بررسی اثر ( 2222 )جولفسون و هیت 

پرداختند و یافته های آنها نشان می دهد که در کوتاه مدت با یک  5378-5334تایی در دوره  127نمونه 

سال تاخیر بازدهی سرمایه رایانه، نرمال است. در حقیقت، منافع ناشی از کامپیوتریزه شدن بنگاهها درست 

 7تا  1نکه اثری بر رشد بهره وری نیروی کار داشته باشد. اما در دوره طوالنی برابر هزینه آنهاست،بدون ای

برابر افزایش خواهد یافت. بر اساس یافته های آنها، منافع ناشی از فناوری  1سال بازدهی آنها حتی تا 

 اطالعات تنها باعث افزایش بهره وری نیروی کار نمی شود.
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 فصل دوم  خالصه

و عملکرد مدیریت منابع  اتوماسیون اداری به طور کلی این پژوهش از دو مفهوم کلیدی تشکیل شده است، 

انسانی. بر همین مبنا، فصل دوم که به بررسی ادبیات تحقیق اختصاص داده شده از سه بخش کلی تشکیل 

 تیریو عملکرد مد  یادار ونیاتوماسشود دو بخش اول همان بررسی متون موجود در ضمینه دو مفهوم می

بررسی پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پرداخته شده است و بخش سوم به ی منابع انسان

 است.
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 مقدمه 9-5

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظاور آگااهی از مساایل و مشاکالت دنیاای      

ها سبب شده است که اند.این روندها و حرکتای پیدا کردهاجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل مالحظه

(. از جملاه   5978ی، های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود )ایران ناژاد پااریز  برای بررسی رشته

باشد و انتخاب یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب میویژگیهای مطالعة علمی که هدفش حقیقت

روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکاناات اجرایای بساتگی دارد و هادف از     

 (. 5973های تحقیق است )خاکی،تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش

شناسی آن اسات  های تحقیق علمی، روشی هر علمی، روش شناخت آن است و یکی از مهمترین جنبهپایه

های مربوطه، معتبر و قابل تعمیم نخواهاد باود. از ایان رو    شناسی تحقیق، نتایج بررسی و تحلیلبدون روش

 گردد.قی میروش شناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی، تل

های معتبر)قابل اطمیناان( و نظاام یافتاه بارای     ای از قواعد، ابزارها و راهبه طور کلی روش تحقیق، مجموعه

 (.5973حل مشکالت است)خاکی، یابی به راهها، کشف مجهوالت و دستبررسی واقعیت

ی، آزماودن و آزماایش   ی فرآیندهای جستجو، بررسا هایی است که در بردارندهتحقیق مستلزم رشته فعالیت

است. این فرآیند را باید به طور منظم، به دقت، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا در آورد. نتیجه نهایی شاامل  

 ( 5986کند تا با مشکل برخورد کنیم)سکاران، کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می

-ی آماری، روش نمونهها، جامعهت دادهدر این فصل پس از بیان نوع روش تحقیق، روش گردآوری اطالعا

 گردد.ها مطرح میگیری و حجم نمونه، روش تجزیه و تحلیل داده

 روش تحقیق  -9-2

روش تحقیق یک روش نظامند برای یافتن پرسش یا راه حل یک مساله است، لاذا پایاه هار علمای، روش     

 تنای اسات کاه در آن علام بکاار      شناخت آن است. ارزش و اعتبار قوانین هر علمای، باه روش شاناختی مب   
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می رود. پس می توان اینگونه بیان کرد که روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر)قابل 

)خاکی، اطمینان( و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت است.

5978) 

محقق مشخص نماید که چه شیوه یا روشی را انتخااب نمایاد کاه     هدف از انتخاب روش تحقیق آنست که

وی را هر چه دقیقتر، آسانتر و ساده تر به پاسخ های احتمالی برسااند. روش تحقیاق بساتگی باه اهاداف و      

 (1، ص5963)نادری، ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منافع دارد.

ز جمله حل مشکالتی که در حال حاضر در محال کاار   اصوالً تحقیق را با اهداف متفاوتی انجام می دهند، ا

)ساکاران،  وجود دارد و یا افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه ای خاص که مورد عالقاه محقاق اسات.   

 (8، ص5982

انواع روش تحقیق عمدتا به دو دسته کلی شامل روش تحقیق بر حساب ناوع اساتفاده) تحقیقاات بنیاادی،      

ها )تحقیاق تااریخی، تحقیاق    ای( و روش تحقیق نحوه گردآوری دادهت توسعهتحقیقات کاربردی و تحقیقا

شود. براین اساس، نضری و مانند ان( تقسیم می -توصیفی، تحقیق پیمایشی، تحقیق میدانی، تحقیق کاربردی

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقاات توصایفی از   

 گردد.پیمایشی محسوب مینوع 

 بنابراین تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش  توصیفی پیمایشی می باشد 

 مراحل انجام تحقیق -9-9

در تحقیق حاضر محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق اقدام به مطالعاه و جماع آوری ادبیاات موضاوع نماوده و      

پرسشنامه ای برای نمونه آماری تحقیق، طراحای شاده و در اداماه پاس از     سپس با طراحی الگوی مفهومی، 

توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و براسااس تجزیاه و تحلیال داده هاای حاصال از آنهاا نتیجاه گیاری و         

 پیشنهادات ارائه گردیده است.
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 انواع روش تحقیق برمبنای هدف -9-4

 تحقیقات بنیادی در انتزاعی تارین شاکل خاود باه منظاور ایجااد و پااالیش        )پایه(:22تحقیقات بنیادی 

نظریه ها صورت می گیرند و هدف اساسی آنها آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به 

 ( 922، ص5978)خاکی، مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.

 ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی را کاه در تحقیقاات    تحقیقاتی هستند که نظریه :25تحقیقات کاربردی

 (222، ص5978)خاکی، بنیادی تدوین می شوند، برای حل مسائل اجرائی و واقعی بکار می برند.

 این نوع تحقیقات، فرآیندی جهت جماع آوری و تجزیاه تحلیال اطالعاات بارای       :22تحقیقات ارزیابی

 (224، ص5978)خاکی، تصمیم گیری هستند.

 (226، ص5978)خاکی، هدف اصلی آن توسعه محصوالت یا فرآیندهای جدید است. :29و توسعه تحقیق 

  هادف آن حال مساائل کساب و کاار و مادیریت از طریاق کااربرد روش علمای           :24تحقیقاتی علمای

 (227، ص5978)خاکی، است.

 طبقه بندی تحقیق برحسب روش -9-1

 دهند که به ساادگی قابال تشاخیص اسات و شاامل       غالباً مطالعات تحقیقی، روش یا استراتژی را نشان می

رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله، جمع آوری اطالعات و نتیجه گیری هستند. جزئیات ایان رویاه   

های خاص، تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند. هر یک از این روش ها، برای پاسخ گاویی باه   

ستن روش های گوناگون و رویه های ذیربط هم برای محقق و هام  یک مساله متفاوت استفاده می شود. دان

 (228، ص 5978)خاکی، برای استفاده کنندگان از تحقیق اهمیت دارد.

 

                                                 
1- Basic research 

2- Applied research 
3- Evaluation research 
4- Development research 
5- Action research 



61 
 

 جامعه آماری تحقیق -9-6

جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد، وقایع یا چیزهایی که محقق می خواهد باه تحقیاق در ماورد    

از یک خصوصیت مشترک برخوردار باشند که آنها را از دیگر گروههاا متماایز مای    آنها بپردازد، بطوری که 

 (927، ص5988دانایی فرد، الوانی، عادل آذر، ).نمایند

       نفار   122  باالغ بار   کاه  می باشد برق نکا دیتول تیریشرکت مد کارکنانشامل  قیتحق نیا یجامعه آمار

 .باشند یم

 آماری تحقیق روشهای نمونه گیری و نمونه -9-7

نمونه گروهی فرعی یا زیر عمران مجموعه ای از جامعه اسات کاه در برگیرناده برخای از اعضااء منتخاب       

جامعه می باشد. با بررسی و مطالعه نمونه، پژوهشگر می تواند به استخراج نتایجی شود که قابل تعمایم باه   

حتمالی)تصادفی ساده، تصادفی طبقاه  جامعه است. برای نمونه گیری روشهای گوناگونی از جمله روشهای ا

بندی شده، خوشه ای و سیستماتیک( و روشهای غیراحتمالی)در دسترس، قضاوتی، ساهمیه ای و خبرگاان(   

 (923، ص5988وجود دارد.)دانایی فرد، الوانی، عادل آذر، 

 تعیین اندازه نمونه -9-8

نفار    122برای نمونه گیری استفاده شده است بدین ترتیب که از بین     فرمول کوکراندر تحقیق حاضر از 

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق، از روش نمونه گیاری تصاادفی     225جامعه آماری 

 ساده استفاده گردیده است.

 ابزارهای جمع آوری داده ها -9-3

مکان های مختلف و از منابع مختلف گردآوری نمود. ابزارهای داده ها را می توان به شیوه های مختلف، در 

گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، اسناد و مدارک برای به دست آوردن داده ها وجاود دارد. هار   
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یک از این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجاه قارار گیرناد تاا اعتباار      

 دچار خدشه نشده و از طرفی نقاط قوت ابزار مزبور تقویت گردد. پژوهش

 هر محقق باید با توجه به ماهیت مساله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید 

و پس از کسب شرایط الزم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جویاد تاا   

از طریق پردازش و تحلیل این داده ها، بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید. انتخاب ابازار هاا   در نهایت 

باید بگونه ای باشد که محقق بتواند از نحوه انتخاب ابازار خاود دفااع کناد و از ایان طریاق دساتاوردهای        

 پژوهش خود را معتبر سازد.

 ل توضیح داده می شوند؛ در اینجا ابزار های استفاده شده در تحقیق به شرح ذی

 :برای جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظاری مارتبط    مطالعات کتابخانه ای

با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای و کتب و مقاالت فارسی و انگلیسی، پایان نامه ها، سایت های 

 ستفاده شده است.مرتبط و مستندات و گزارش های مالی و اداری بانک و ... ا

 :پرسشنامه اشاره به مجموعه سوال های از قبل تادوین شاده دارد کاه پاساخ دهنادگان،      پرسشنامه 

( در ایان تحقیاق   5987پاسخ های خود را درون دامنه ای از گزینه های معین انتخاب می کنند. )عاادل آذر، 

منظور بررسی دقیق تر، بارای هار    برای طراحی پرسشنامه ابتدا متغیرهای فرضیه های  تحقیق شناسایی و به

کدام از آنها شاخص هایی در نظر گرفته شد، سپس بر مبنای شاخص های تعیاین شاده، اقادام باه طراحای      

سواالت گردید. در نهایت پرسشنامه طراحی شده به صورت حضوری باین کارکناان توزیاع و جماع آوری     

 گردید.

مقیاسای   1ی می کند که در این پاژوهش از طیاف   مقیاسی لیکرت پیرو 1-5پرسشنامه پژوهش که از طیف 

 استفاده شده است که شامل دو بخش سواالت عمومی و اختصاصی به شرح ذیل می باشد؛
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 : طیف لیکرت5-9جدول 

 خیلی کم              کم               متوسط            زیاد       خیلی زیاد    

       5                   2                    9                4              1 

این دسته از سواالت شامل جنسیت، سن، میزان تحصیالت و  شغل پاسخگویان می سواالت عمومی:  -الف

 باشد.

سوال مای باشاد بارای سانجش فرضایه هاا         99در این بخش سواالت که حاویسواالت اختصاصی:  -ب

 طراحی شده است. 

 برازش داده ها -9-55

رد یا تائید فرضیه های تحقیق یا هر نتیجه دیگری که از تحقیق ناشی می شود، بار مبناای اطالعاات جماع     

آوری شده می باشد. چنانچه ابزار جمع آوری اطالعات و یا مقیاس های به کارگرفته شده درسات انتخااب   

نشده باشند، نمی توان به اطالعات جمع آوری شده اعتماد کرد، نهایتاً نتیجه هم قابال قباول نخواهاد باود.     

 )اعتبار( پرسشنامه را مورد بررسی قرار داد.26و پایایی 21بنابراین بایستی روایی

 روایی -9-55-5

اطالعات واقعااً باه انادازه     روایی به این معنی است که چگونه می توانیم اطمینان یابیم که ابزار جمع آوری

گیری مفهوم مورد نظر پرداخته یا موارد دیگری را نسنجیده است. به عبارت دیگر روایی یاک ارزشایابی از   

کفایت و مناسبت تفسیرها و استفاده های نتایج سانجش اسات و اینکاه آیاا ابازار سانجش توانساته اسات         

 (241، ص5988) عادل آذر، خیر؟خصوصیتی را که قصد سنجش آن را داشته است، بسنجد یا 

 

                                                 
1- Validity 
2- Reliadility 
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 پایایی 9-55-2

پایایی میزان اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار و سازگاری آن را در انادازه گیاری یاک مفهاوم نشاان مای دهاد.        

همچنین به این معناست که اگر یک آزمون را چندین بار تکرار نماائیم، نتاایج حاصاله مای بایسات نسابتاً       

 ،(5985)سکاران ، یکسان باشند.

 در این روش یک آزمون در دو نوبت برای آزمودنی هاای یکساان    :27برآورد پایایی از طریق بازآزمایی

اجرا می شود و سپس نتایج همبسته می شوند. هر چه نمره مشاهده شده ای که هر یک ازآزماودنی هاا   

یاایی بااالتر   در دومین آزماون دریافات مای کنناد باه نماره آنهاا در اولاین آزماون نزدیکتار باشاد، پا           

 ،(5978)خاکی،است.

بدین منظور در این تحقیق نیز ابتدا پرسشنامه بین تعداد محدودی توزیع گردید. همبساتگی میاان دو انادازه    

 گیری)ضریب بازآزمایی( نشان داد که ابزار پایداری خود را حفظ کرده است.

 مجموعه، با هم پیوند داشته باشند  پرسشنامه ها باید به عنوان یک :28برآورد پایایی از لحاظ ثبات درونی

و بتوانند به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه گیری نمایند. به گونه ای که پاساخ دهنادگان، معناای    

  کلی یکسانی را برای هر یک از عناصر قائل شوند.

کاه   اسات « ضریب آلفای کرونبااخ »مشهورترین آزمون برای تعیین همبستگی جوابهای سواالت پرسشنامه، 

 فرمول و اجزاء آن به شرح ذیل می باشد؛

 آزمون کرونباخ پرسشنامه 2-9جدول

 تعداد سواالت تعداد پاسخ دهندگان آلفای کرونباخ نام پرسش نامه

 99 99 2,886 پرسشنامه تحقیق

                                                 
1- Test&retest reliadility 
2- Choronbach's coefficient alpha reliadility 
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نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر به پرسشانامه اسات.جهت    522هرچه درصد بدست آمده به عدد 

  SPSSپایانی این تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده و کدگذاری پاسخ ها با استفاده از نرم افازار 

 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه می شود 

 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها -9-52

طریاق ابزارهاای   تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی است چند مرحلی ای که طی آن داده های بدست آمده از 

جمع آوری در نمونه آماری، خالصه، کد بندی، دسته بندی و.. شده و در نهایت پردازش می شوند، تا زمینه 

برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آیاد. روش هاای آمااری    

 مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از؛

 :در این نوع تجزیه و تحلیل محقق ابتدا داده های جماع آوری شاده را باا تهیاه و تنظایم       آمار توصیفی

جدول توزیع فراوانی خالصه می کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش مای دهاد و سارانجام باا     

استفاده از سایر شاخص های آماری توصیفی، آنها را تفسیر می نماید. در این تحقیاق از آماار توصایفی    

رای نمایش اطالعات جمعیت شناختی استفاده شده است. بارای ایان منظاور اطالعاات باا اساتفاده از       ب

 جدول فراوانی و نمودار توضیح داده شده است.

 :آمار استنباطی  

 طریاق  از بخصاوص  شاده  بارده  نام مختلف ابزارهای بوسیله الزم اطالعات و هاداده آوریجمع از پس

 آنهاا،  بنادی طبقاه  ضمن آنگاه. شدند SPSS افزارنرم وارد سپس شده، کدگذاری آنها همگی پرسشنامه،

 در و شد انجام پرسشنامه اعتبار و روایی آزمون سپس شده، محاسبه هاداده به مربوط توصیفی هایآماره

 اجرای طریق از فرضیات تبیین آنها، تحلیل و تجزیه و شده آوری جمع هایداده استخراج از پس نهایت

 آلفاا  آزماون  از و متغییرهاا  باودن  نرمایتاه  بارای  K-S آزمون از و T Testآزمون  نظیر آماری آزمونهای

 تجزیه انجام بمنظور استفاده مورد آماری افزارهای نرم. است شده استفاده پرسشنامه پایایی برای کرانباخ

 از شاده  آوری جماع  شاناختی  جمعیات  و عماومی  های داده تحلیل برای .است بودهSPSS تحلیلها، و

 شده استفادهExcel افزارنرم توسط توصیفی آمار از عمدتاً...( و تحصیالت جنسیت، سن، مانند)آزمودنی

 .است
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 چهارمفصل 

 تجزیه و تحلیل اطالعات
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 مقدمه 4-5   

خاصی تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت 

داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از  برخوردار است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها و  پردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.

اساس داده ها و امتیازات حاصل از  ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر مطابق اهداف ارایه شده، اطالعات،

پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطالعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، 

دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری 

 بندی جمع با نهایت و در شد پرداخته ی تحقیقگوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه ها

آزمون  و SPSS22 افزار نرم وسیلة به ها تحلیل و تجزیه این کلیة. یافت خاتمه اطالعات تحلیل و وتجزیه

T است گردیده انجام. 
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 یشناخت تیجمع یها یویژگ فی( توص4-2

 شود. یپاسخ دهدگان پرداخته م یشناخت تیجمع یها یبخش به طور مختصر به ویژگ نیدرا

 باشد.جدول و نمودار زیر توصیف کننده متغیر جنسیت در نمونه آماری مورد مطالعه می

 : توریع فراوانی نمونه از بابت جنسیت5-4جدول شماره 

 شاخصهای آماری         

 جنسیت
 درصد فراوانی فراوانی

 % 88,1 536 مرد

 % 55,1 21 زن

 2 2 بدون پاسخ

 %522 225 جمع

 

 
 

 بررسی وضعیت جنسیت -5-4نمودار شماره

درصد   88,1نفر نمونه آماری،  225نشان داده شده است از مجموع  5-4همان گونه که در جدول و نمودار 

 باشند.درصد زن می 55,1مرد و 

88.5; مرد

11.5; زن

مرد

زن
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 *تحصیالت پاسخ دهندگان:

 باشد.مورد مطالعه میجدول و نمودار زیر توصیف کننده متغیر تحصیالت در نمونه آماری 

 : توریع فراوانی نمونه از بابت تحصیالت 2-4جدول شماره 

 شاخصهای آماری         

 مدرک تحصیلی
 درصد فراوانی فراوانی

 % 1,1 52 دیپلم

 % 51 99 فوق دیپلم 

 % 17 526 لیسانس

 % 22,1 12 فوق لیسانس و باالتر

 %522 225 جمع

 

 
 

 بررسی وضعیت تحصیالت  2-4نمودار شماره

درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی   1,1نشان داده شده است  2-4همانگونه که در جدول و نمودار 

 22,1درصد کارکنان دارای مدرک لیسانس و  17درصد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم ،  51دیپلم، 

 باشند.درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر می 

دیپلم 
5%

فوق دیپلم
15%

لیسانس 
57%

فوق لیسانس و 
باالتر

23%
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 *سابقه کار پاسخ دهندگان:

 پاسخ دهندگان کار سابقهتوصیف   (9-4جدول

 

 شاخصهای آماری         

 سابقه خدمت
 درصد فراوانی فراوانی

 % 59,1 92 سال 1زیر

 % 42 88 سال 52تا1بین 

 % 92,1 67 سال 51تا52بین 

 % 56 96 سال 22تا 51بین 

 %522 225 جمع

 

 
 

 سابقه کار پاسخ دهندگان یا لهی( م9-4نمودار

با توجه به نتایج حاصل در جدول فوق مشاهده می شود که بیشترین سابقه کار پاسخ دهندگان در بازه بین 

 درصد( 59,1سال است.)  1درصد( قرار دارد و کمترین سابقه کار نیز متعلق به بازه زیر  42سال) 52تا   1

 

 

سال5زیر 
13%

سال11-5بین 
41%

سال11-15
31%

سال15-21
16%
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 بخش دوم: توصیف متغیرهای پژوهش 4-9

 اتوماسیون اداریعوامل  فی: توص4-4لجدو

 
 

 

 

/2 

 
   

 : نمودار ستونی میانگین متغیرهای تحقیق4-4نمودار 

 

باشاد. در  مای  9هاا نیاز برابار باا     باشد، بنابراین میانگین نظری پاسخمی 1تا  5ها در پرسشنامه بین با توجه به اینکه رتبه پاسخ

 یفعلا  یادار ونیاتوماسا  ساتم یاساتفاده از س  ریتااث شود که میانگین نمره نظرات آزمودنی ها در ماورد  جدول فوق مشاهده می

می باشد کاه نشاان دهناده     9باالتر از مقدار متوسط  ، یو اثربخش ییبرق نکا بر کارا دیتول تیریبکارگرفته شده در شرکت مد

 مثبت بودن نظرات آزمودنی ها از لحاظ توصیفی نسبت به سواالت تحقیق می باشد.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

سرعت 
بخشیدن به 
جریان کار

تسهیل در 
فرآیند انجام

کارها

صرفه جویی
زمان 

تسهیل در 
انجام امور 

کارها 

دسترسی 
سریع و آسان

صحت و 
دقت در 
عملیات 
کارها

ها
خ
س

پا
ن 

گی
ان
می

 انحراف معیار میانگین پاسخها بیشیرین مقدار کمترین مقدار 
 74/2 99/9 1 5 کار انیبه جر دنیسرعت بخش

 65/2 71/9 1 5 انجام کارها ندیفرآ در لیتسه
 17/2 38/9 1 5 از امکانات موجود نهیزمان و استفاده به ییصرفه جو

 63/2 81/9 1 5 یمنابع انسان یدر انجام امور کارها و بهره ور لیتسه ریتاث
 61/2 66/9 4,1 2 اطالعاتو آسان به آمار و عیسر یدسترس

 77/2 9,52 71/4 5 کارها اتیصحت و دقت در عمل
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 بخش سوم: بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 4-4

اسمیرنف استفاده  -های تحقیق، از آزمون کالموگروف به منظور انتخاب آزمون آماری مناسب جهت تجزیه و تحلیل فرضیه

 می گردد:

 : آزمون کالموگروف اسمیرنف1-4جدول
 

 

 نتیجه  آزمون zآماره  )مقدار خطا( α )سطح معنی داری(  Sig متغیر

 داده ها نرمال است 5,52 2/ 21 2,588 کار انیبه جر دنیسرعت بخش

 داده ها نرمال است 5,26 2/ 21 2,544 انجام کارها ندیفرآ در لیتسه

 ها نرمال استداده 2,74 2/ 21 2,222 از امکانات موجود نهیزمان و استفاده به ییصرفه جو

منابع  یدر انجام امور کارها و بهره ور لیتسه ریتاث

 یانسان
2,27 21 /2 

5,94 
 داده ها نرمال است

 ها نرمال است داده 5,97 2/ 21 2,525 اطالعاتو آسان به آمار و عیسر یدسترس

 داده ها نرمال است 2,68 2/ 21 2,285 کارها اتیصحت و دقت در عمل

 

درصد اطمینان این نتیجه  31می باشد، با  21/2بیشتر از سطح  p-valueبا توجه به اینکه در جدول آزمون نرمال، مقدار 

حاصل می گردد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال می باشند و بنابراین به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، از آزمون 

 پارامتریک تی تک متغیره استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

  بخش چهارم : تحلیل داده ها 4-1

برق نکا سرعت  دیتول تیریکار در شرکت مد انیبه جر یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از س ایآ: 5سوال

 بخشد؟ یم
 

 : آزمون تی سوال اول6-4جدول 

انحراف  میانگین پاسخها  تعداد آزمودنی ها

 معیار
درجه  tمقدار 

 آزادی

α Sig )سطح معنی داری( 

225 99/9 74/2 55/4 222 21/2 222/2 
 

 
 

 کار انیبه جر دنیسرعت بخش( هیستوگرام  متغیر 1-4نمودار
 

 9≤فرض تحقیق: میانگین پاسخها                         9>فرض صفر: میانگین پاسخها 
 

 

کمتر می باشد همچنین  α=  21/2)سطح معنی داری( از سطح  Sigمقدار   6-4با توجه به اینکه در جدول 

اطمیناان فرضایه تحقیاق     %31با  9( از مقدار نظری 99/9با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده)

ی باعاث سارعت   فعلا  یادار ونیاتوماسا  ساتم یاستفاده از ستایید می شود و این نتیجه حاصل می گردد که: 

 بخشیدن به جریان کار می شود.
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 تیریانجام کارها در شرکت مد ندیدر فرآ لیباعث تسه یفعل یادار ونیاتوماس ستمیس استفاده از ایآ :2سوال

 برق نکا شده است؟ دیتول
 

 : آزمون تی سوال دوم7-4جدول 

انحراف  میانگین پاسخها  تعداد آزمودنی ها

 معیار

درجه  tمقدار 

 آزادی

α Sig )سطح معنی داری( 

225 71/9 65/2 83/4 222 21/2 222/2 
 

 

 
 فرآیند انجام کارهاتسهیل  ( هیستوگرام  متغیر6-4نمودار

 

 

 9≤فرض تحقیق: میانگین پاسخها                         9>فرض صفر: میانگین پاسخها 
 

 

کمتر می باشد همچنین  α=  21/2)سطح معنی داری( از سطح  Sigمقدار   7-4با توجه به اینکه در جدول 

اطمیناان فرضایه تحقیاق     %31با  9( از مقدار نظری 71/9با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده)

در  لیباعاث تساه   یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از ستایید می شود و این نتیجه حاصل می گردد که: 

 می شود. انجام کارها ندیفرآ
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از امکانات  نهیدر زمان و استفاده به ییباعث صرفه جو یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاز س استفاده ایآ: 9سوال

 موجود شده است؟
 

 : آزمون تی سوال سوم8-4جدول 

انحراف  میانگین پاسخها  تعداد آزمودنی ها

 معیار

درجه  tمقدار 

 آزادی

α Sig )سطح معنی داری( 

225 38/9 17/2 45/1 222 21/2 222/2 
 

 

 
 به سوال سوم ینمرات آزمودن نیانگیم( هیستوگرام  7-4نمودار

 

 9≤فرض تحقیق: میانگین پاسخها                         9>فرض صفر: میانگین پاسخها 
 

 

کمتر می باشد همچنین  α=  21/2)سطح معنی داری( از سطح  Sigمقدار   8-4با توجه به اینکه در جدول 

اطمیناان فرضایه تحقیاق     %31با  9( از مقدار نظری 38/9با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده)

 ییباعث صرفه جو یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از س تایید می شود و این نتیجه حاصل می گردد که:

 .است از امکانات موجود شده نهیدر زمان و استفاده به
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 ابد؟ی یم شیافزا یمنابع انسان یدر انجام امور کارها، بهره ور لیبا تسه ایآ: 4سوال
 

 : آزمون تی سوال چهارم3-4جدول 

انحراف  میانگین پاسخها  تعداد آزمودنی ها

 معیار
درجه  tمقدار 

 آزادی

α Sig )سطح معنی داری( 

225 81/9 63/2 73/9 222 21/2 222/2 
 

 

 

 
 چهارمبه سوال  ینمرات آزمودن نیانگیم  ستوگرامی( ه8-4نمودار

کمتر می باشد همچنین  α=  21/2)سطح معنی داری( از سطح  Sigمقدار   3-4با توجه به اینکه در جدول 

اطمیناان فرضایه تحقیاق     %31با  9( از مقدار نظری 81/9با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده)

 شیافزا یمنابع انسان یدر انجام امور کارها، بهره ور لیتسهتایید می شود و این نتیجه حاصل می گردد که: 

 می دهد.
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 باشد؟ یو آسان به آمار و اطالعات، موجود م عیسر یبرق نکا دسترس دیتول تیریدر شرکت مد ایآ: 1سوال
 

 : آزمون تی سوال پنجم52-4جدول 

انحراف  میانگین پاسخها  تعداد آزمودنی ها

 معیار
درجه  tمقدار 

 آزادی

α Sig )سطح معنی داری( 

225 66/9 61/2 55/4 222 21/2 225/2 
 

 
 

 و آسان به آمار عیسر یدسترس ریمتغ  ستوگرامی( ه3-4نمودار

 

 9≤فرض تحقیق: میانگین پاسخها                         9>فرض صفر: میانگین پاسخها 
 

 

کمتار مای باشاد     α=  21/2)ساطح معنای داری( از ساطح     Sigمقادار    52-4با توجه به اینکه در جدول 

اطمینان فرضایه   %31با  9( از مقدار نظری 66/9همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده)

و  عیسار  یبرق نکا دسترس دیتول تیریدر شرکت مدتحقیق تایید می شود و این نتیجه حاصل می گردد که: 

 .باشد یآسان به آمار و اطالعات، موجود م
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 کارها شده است؟ اتیباعث صحت و دقت در عمل یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از س ایآ: 6سوال
 

 : آزمون تی سوال ششم55-4جدول 

انحراف  میانگین پاسخها  تعداد آزمودنی ها

 معیار
درجه  tمقدار 

 آزادی

α Sig )سطح معنی داری( 

225 52/9 77/2 9,29 222 21/2 259/2 
 

 

 
 

 : نمودار نقطه ای میانگین نمرات آزمودنی به سوال ششم 52-4نمودار 

 

 9≤فرض تحقیق: میانگین پاسخها                         9>فرض صفر: میانگین پاسخها 
 

 

کمتار مای باشاد     α=  21/2)ساطح معنای داری( از ساطح     Sigمقادار    55-4با توجه به اینکه در جدول 

اطمینان فرضایه   %31با  9( از مقدار نظری 52/9همچنین با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده)

باعاث صاحت و    یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از ستحقیق تایید می شود و این نتیجه حاصل می گردد که: 

 کارها شده است اتیدقت در عمل
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 فصل پنجم

و  گیرینتیجهبحث، 

 پیشنهادها
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 تحقیق خالصه 1-5

در فصل های پیشین مباحث نظری تحقیق ، متدلوژی و نتایج بدست آمده از جمع آوری و تجزیه و تحلیل 

آماری داده های تحقیق به تفصیل ارائه گردید. در این فصل ، ابتدا جمع بندی ، بحث و نتایج حاصل از 

فصل قبل انجام شد ، ارائه می شود . سپس مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تجزیه و تحلیل هایی که در 

تحقیقات قبلی انجام شده، عنوان گردید و در نهایت پیشنهادات حاصل از این تحقیق و  پیشنهادات برای 

 پژوهشهای آینده مطرح شده است

 های تحقیق یافته -1-2

 توصیفییافته های الف( 

 است شده مطرح درپرسشنامه سوال 9 تعداد شناختی جمعیت های ویژگی تعیین رمنظو به حاضر درپژوهش

جنسیت، تحصیالت  و سابقه کاری که نتایج حاصل از آن بطور خالصه بصورت زیر می  :عبارتنداز که

 باشد:

درصد   88,1نفر نمونه آماری،  225که از مجموع شود  یبا مالحظه اطالعات جدول و نمودار ، مشخص م

 باشند.درصد زن می 55,1 مرد و

درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی   1,1که   شود یبا مالحظه اطالعات جدول و نمودار ، مشخص م

 22,1درصد کارکنان دارای مدرک لیسانس و  17درصد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم ،  51دیپلم، 

 درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر می باشند.

تا   1به نتایج حاصل در جدول مشاهده می شود که بیشترین سابقه کار پاسخ دهندگان در بازه بین  با توجه

 درصد( 59,1سال است.)  1درصد( قرار دارد و کمترین سابقه کار نیز متعلق به بازه زیر  42سال) 52

 نتیجه گیری،بحث و مقایسهب( 

استفاده از  ریتاثمیانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به با توجه به سوال اصلی تحقیق نشان می دهد که 

، باالتر از حد متوسط است. بنابراین فرضیه اصلی بر کارایی و اثربخشی ی  فعل یادار ونیاتوماس ستمیس

 یفعل یادار ونیاتوماس ستمیستفاده از سشود. به عبارت دیگر به نظر افراد نمونه، اتحقیق پذیرفته می

 .رداردیتاث یو اثربخش ییبرق نکا بر کارا دیتول تیریدر شرکت مدبکارگرفته شده 
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 نیدر ا یادار ونیاتوماس یریاست ،اثرات بکارگ یو اثر بخش ییاز کارا یقیتلف یمنابع انسان یچون بهره ور

 یها نانیداشته باشد وبا توجه به فاصله اطم ریتاث زین یمنابع انسان یشود که بهروه ور یدو مولفه باعث م

 لیهمان طور که در جداول تحل عهدر کل جام یو اثر بخش ییدو مولفه کارآ نیشده در ا یدرصد بررس 31

گرفت که که  جهیتوان نت یدو مولفه کم است  پس م نیدر ا نانیتوان گفت که چون فاصله اطم یشد م انیب

 یمنابع انسان یبر بهره ور یادار ونیاتوماس یریبکار گ نیدارد.بنابرا ریدو مولفه تاث نیبر ا یادار ونیاتوماس

کارکنان  یکار اقیاشت شی،افزا ییسرعت  پاسخ گو شیافزاباعث،  یادار ونیاتوماس یریدارد.بکار گ ریتاث زین

،   کارکنان یها ازیبه ن ستمیس ییو عدم پاسخ گو ستمیس یسرعت ارائه اطالعات ، مشکل قطع شی، افزا

 . ده است.ش  یو سازمان یفرد یدر هدف ها تیموفق

استفاده از  ریتاثکه میانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به   با توجه به سوال فرعی اول تحقیق نشان می دهد

 دیگر عبارت به باالتر از حد متوسط است کار  انیبه جر دنیدر سرعت بخش یفعل یادار ونیاتوماس ستمیس

برق نکا  دیتول تیریکار در شرکت مد انیبه جر یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از سنمونه،  افراد نظر به

کمتر می باشد همچناین   α=  21/2)سطح معنی داری( از سطح  Sigبا توجه به مقدار   .بخشد یسرعت م

اطمیناان فرضایه تحقیاق     %31با  9( از مقدار نظری 99/9با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده)

ی باعاث سارعت   فعلا  یادار ونیاتوماسا  ساتم یاستفاده از ستایید می شود و این نتیجه حاصل می گردد که: 

 بخشیدن به جریان کار می شود.

استفاده از  ریتاثکه میانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به دوم تحقیق نشان می دهد با توجه به سوال فرعی 

 به دیگر عبارت باالتر از حد متوسط است. بهانجام کارها  ندیفرآ لیدر تسه یفعل یادار ونیاتوماس ستمیس

 شده است.انجام کارها ندیدر فرآ لیباعث تسه یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از سنمونه،  افراد نظر

که بیانگر این مطلب است که میانگین نظرات افراد نمونه با توجه به سوال فرعی سوم تحقیق نشان می دهد 

از امکاناات   نهیزمان و استفاده به ییدر صرفه جو یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از س ریتاثدر پاسخ به 

 یادار ونیاتوماسا  ساتم یاساتفاده از س نمونه،  افراد نظر به دیگر عبارت باالتر از حد متوسط است. بهموجود 

 Sigباا توجاه باه مقادار       می شاود.  از امکانات موجود  نهیدر زمان و استفاده به ییباعث صرفه جو یفعل

کمتر می باشد همچنین باا توجاه باه بیشاتر باودن مقادار میاانگین         α=  21/2)سطح معنی داری( از سطح 
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اطمینان فرضیه تحقیق تایید می شود و این نتیجه حاصال مای    %31با  9( از مقدار نظری 71/9محاسبه شده)

 می شود. انجام کارها ندیدر فرآ لیباعث تسه یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از سگردد که: 

 لیتسه ریتاثر پاسخ به که میانگین نظرات افراد نمونه دبا توجه به سوال فرعی چهارم تحقیق نشان می دهد 

 نظر به دیگر عبارت ی باالتر از حد متوسط است. بهمنابع انسان یبهره ور شیدر انجام امور کارها، بر افزا

 انسانی تأثیر مثبت دارد. منابع بهره وری بر اداری اتوماسیون نمونه، سیستم افراد

  ریتاثکه میانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به با توجه به سوال فرعی پنجم تحقیق نشان می دهد 

نمونه،  افراد نظر به دیگر عبارت باالتر از حد متوسط است. به و آسان به آمار و اطالعات عیسر یدسترس

 باشد یو آسان به آمار و اطالعات، موجود م عیسر یبرق نکا دسترس دیتول تیریشرکت مد

استفاده   ریتاثکه میانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به با توجه به سوال فرعی ششم تحقیق نشان می دهد 

 به دیگر عبارت باالتر از حد متوسط است. به کارها  اتیدر صحت و دقت عمل یادار ونیاتوماس ستمیاز س

 کارها شده است اتیدر عملباعث صحت و دقت  یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از سنمونه،  افراد نظر

 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده1-9

ی در سازمان بر بهبود ارائه خدمات ادار یادار ونیاتوماس ریتاث یبررس ( با عنوان 5939در پژوهش زارع)

تامین اجتماعی شهرستان رشت به این نتیجه می رسد که سیستم های اتوماسیون جدید کارایی و اثر بخشی 

استفاده سازمان را به صورت چشمگیری افزایش داده است .ما هم در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که 

 یو اثربخش ییبرق نکا بر کارا دیتول تیریبکارگرفته شده در شرکت مد یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاز س

 .رداردیتاث

رحیمی کیا به بررسی نقش بکارگیری اتوماسیون اداری در بهره وری کارکنان شهرداری خرم آیاد پرداخت . 

تحقیق نشان داد که کارکنان شهرداری در مورد نقش به کارگیری اتوماسیون اداری ) سیستم های نتایج 

ارتباطات از راه دور، سیستم های جابه جایی اسناد، سیستم های مدیریتی اسناد( پشتیبان اداری، سیستم های 

 ستمیاستفاده از س که میدیرس جهینت نیپژوهش به ا نیما هم در ا در بهره وری خود نگرش مثبت دارند.

 برق نکا شده است دیتول تیریانجام کارها در شرکت مد ندیدر فرآ لیباعث تسه یفعل یادار ونیاتوماس
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به این نتیجه رسیده است که باید با «  سیستم های اتوماسیون اداری » حبیبیان  ضمن پژوهش خود به عنوان 

استفاده از نگرش سیستمی ، اقدام به تغییر و تحوالت به کارگیری سیستم های اتوماسیون اداری کنیم و در 

آن ها بایستی به مباحث ارگونومیک  کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری و اعمال تغییر و تحوالت از طریق

و مقاومت در برابر تغییر کارکنان  و تکنیک های مناسب غلبه بر مقاومت آن ها نیز توجه اساسی داشته 

انسانی تأثیر مثبت  منابع بهسازی بر اداری اتوماسیون نمونه، سیستم افراد نظر باشیم. لذا در این تحقیق هم به

باعث صرفه  یفعل یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از س که میدیرس جهینت نیپژوهش به ا نیما هم در ا دارد.

 .از امکانات موجود شده است نهیدر زمان و استفاده به ییجو

 های پژوهش محدودیت 1-4

در قلمرو مدیریت و علوم رفتاری هیچ گاه نمی توان به تحقیقی پرداخت که صد در صد علمی باشد.علت 

وهله اول مشکالتی است که در هنگام اندازه گیری و گردآوری داده ها در زمینه های ذهنی  این امر در

همچون احساسات ، عواطف، نگرش ها و برداشت ها پدید می آید. این مشکالت زمانی ظاهر می شوند که 

به طور بخواهیم رفتار انسانی را به صورت کمی درآوریم لذا همیشه نمی توان تمام ویژگی های علم را 

کامل در آن ها یافت. مقایسه پذیری ، پایایی و تعمیم پذیری گسترده اغلب در کار تحقیقی به سختی حاصل 

می شود. افزون بر این ، در تحقیق علمی تا وقتی که در طرح خود بتوانیم تا اندازه ای به هدفمندی، 

،صرفه جویی ،دقت و اعتماد دست استحکام و حداکثر آزمون پذیری ،تکرار پذیری ،تعمیم پذیری ،عینیت 

 یابیم راه دشواری را باید بپیماییم

 پژوهشگر کنترل تحت هایمحدویت -الف

 محدودیت ابزار سنجش و کمی کردن نکات کیفی مرتبط با سواالت تحقیق

محدودیت آزمودنی ها که تنها از میان برخی از همکاران صورت پذیرفت و کل جامعه مورد نظر ، مورد 

 مطالعه قرار نگرفت 

 محدودیت های خارج از اختیار محقق -ب

کوتاه بودن دوره نمونه گیری از جمله محدودیت های هر تحقیق دانشگاهی است، که دقت مطالعه را کاهش 

 از این امر مستثنی نبوده است. می دهد که تحقیق حاضر
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مشکالت ناشی از توزیع پرسشنامه در میان آزمودنی ها و عدم آزمودنی ها و عدم تمایل بسیاری ازآنها در 

 پاسخ به سواالت پرسشنامه.

یکی از محدودیت های تحقیق ،میزان تعمیم پذیری یافته ها یا مدل پیشنهادی است.این که چه میزان این 

 طح جامعه ی آماری قابل تعمیم استیافته ها در س

 .نداشتن اطالعات کافی جامعه مورد مطالعه از موضوع پایان نامه

 پیشنهادهای حاصل ازتحقیق 1-1

پیشنهاد می گردد که برای پرداخت اثربخشی و نظام ارزشیابی نیروی انسانی و واگذاری  کارها بر اساس *

 استفاده گردد.شایستگی از سیستم های اتوماسیون اداری 

*برای افزایش مهارت های شغلی و توسعه نیروی انسانی و تقویت نگرش علمی کارکنان مدیران شرایطی 

 را فراهم کنند که کارکنان بتوانند از سیستم اتوماسیون اداری استفاده نمایند.

سیستم های  *برای کارمندیابی و سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان و استفاده نیروی انسانی از طریق

 اتوماسیون اداری اقدام گردد.

ه و شفافیت را در د*نیازهای استخدامی ساالنه بر تعیین نیروهای فاقد پست بر اساس اتوماسیون اداری استفا

 سازمان فراهم آورند.

 *به منظور اجرا و بکار گیری موفق سیستم اتوماسیون اداری برنامه های مختلفی تدوین و اجرا گردد.

پیشنهاد می شود نیاز های آموزشی کارکنان در بکار گیری این سیستم جدید در نظر گرفته شود و با * 

استفاده از استادان مجرب و بکارگیری سیستم های پیشرفته آموزشی این آموزش ها در سطح مطلوبی 

 آن ها گردد.برگزار شود تا اشتباهات کارکنان در این زمینه کاهش یابد و باعث افزایش اشتیاق کاری 

*پیشنهاد می شود که کارکنان به یک سیستم اخطار دسترسی داشته باشند که الویت دسترسی به نامه ها را 

 مشخص کند و همچنین حداکثر زمانی که برای پاسخ گویی به ان ها احتیاج  می باشد  را تعین کند.
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کاهش زمان و سیکل جابه جایی نامه *بکار گیری اتوماسیون اداری در این سازمان عالوه بر این که باعث 

های اداری گردیده است پیشنهاد می شود که بر روی تسریع فرآیند های شرکت و رسیدگی به شکایات و 

 امور ارباب رجوع تاثیر بیشتری باید بگذارد.

 *پیشنهاد می شود که در کمترین زمان ممکن یکپارچه سازی در این سیستم ها انجام شود.

ود مشارکت کارکنان در کار ها افزایش یابد و نیاز های واقعی آن ها در نظر گرفته شود و * پیشنهاد می ش

 در صورت ماموریت یا مرخصی بودن کارکنان جانشینی برای آن ها در نظر گرفته شود.

بکار گیری اتوماسیون اداری در این سازمان در کنترل بیشتر امور کارکنان تاثیر داشته باشد ، در نتیجه 

نهاد می شود از سیستم اتوماسیون اداری برای بهبود سیستم دبیر خانه برای دریافت مجوز های الزم پیش

 .برای مرخصی ، ماموریت ، اضافه کاری استفاده شود

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 1-6

 تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و حوزه ستادی

 میزان تأثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد مدیرانبررسی 

 بر رضایت مشتری اتوماسیون اداری بررسی تأثیر

 کارکنان تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمانی

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ4OOwpKHKAhVIlnIKHW8HA1E4ChAWCCowAg&url=http%3A%2F%2Fisihome.ir%2F%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2588-%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%2F212-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25A3%25D8%25AB%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-.html&usg=AFQjCNHrEUcuzx7CN5vbgDZIUKuWw7784g&sig2=ijznsgc-HZZihn2E9UrZ1Q&bvm=bv.111396085,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ4OOwpKHKAhVIlnIKHW8HA1E4ChAWCCowAg&url=http%3A%2F%2Fisihome.ir%2F%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2588-%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%2F212-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25A3%25D8%25AB%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-.html&usg=AFQjCNHrEUcuzx7CN5vbgDZIUKuWw7784g&sig2=ijznsgc-HZZihn2E9UrZ1Q&bvm=bv.111396085,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYquXqpKHKAhWJ_nIKHWE9B5Q4ChAWCFkwCA&url=http%3A%2F%2Fmadsg.com%2F%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%2F&usg=AFQjCNHgKF1BNjLZgJVxuK2OwaWBKpU5rg&sig2=CtN9enhcW98vAcrUs4fz4w&bvm=bv.111396085,d.bGQ
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 یدربخش منابع انسان یاطالعات یها ستمیموانع و مشکالت استقرار س یبررس،  مرادیحسن زاده،عل .5

  .5932 تیریارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مد ینامه کارشناس انیپا وزارت نفت،

 .5935 سیتهران: شرکت پرد ،تیریمد یاطالعات یها ستمیس ن،یحس ،یابوالحسن ؛یمهد ان،یبهشت .2

 ،یدولت تیریمرکز آموزش مد. تهران: اطالعات یفناور تیریمدشبنم.  ن،یتد ؛یمهد ،یتهران ثاقب .9

5932.  

مقطع  یجزوه چاپ ت،یریتهران: دانشکده مد ،تیریاطالعات مد یها ستمیس ؛داود ،یسلمان .4

  5983اول  مسالیارشد، ن یکارشناس

  .5932 ر،ی. تهران: متیریاطالعات مد یها ستمیس. یعل ،یپناه یزاده، اصغر؛ عل یرافص .1

مرداد و  12و  15شماره  ت،یری. مداطالعات یو نظامها یبر اطالع رسان یمقدمه ا. دیمج ،یفتح .6

  .5932 وریشهر

ات مدیریت در اداره کل منابع طبیعی استان چهار سیستم اطالع(، 5988) جهانبخش،فرشاد .7

 یاری،دانشگاه آزاد چهارمحال بختمحال

 یرینقش بکارگ یبررس(. 5932)بهار و تابستان  انی، بهشت یمحمد ی، قدم پور ، حاج ایک یمیرح .8

 .33-524( ،ص 27، ) یشهر تیری. مد خرم آباد یکارکنان شهردار یدر بهره ور یادار ونیاتوماس

 یادار ونیاتوماس ریتاث یبررس(. 5935، کاوه ) مورنژادیزاده ، اصغر و ت یبکلو ، سارا و صراف خیش .3

 19-18(، ص3، ) توسعه و تحول تیری، مد ییبر کارا

بر  یادار ونیاتوماس یریبه کارگ ریتاث ی. بررس( 5988، سمانه  )مرداد  پوریزاده ، اصغر و عل یصراف .52

 57-24( ،ص 9توسعه و تحول ،) تیری. مدیمنابع انسان یبهره ور

 -سال پانزدهم -ریماهنامه تدب ،یادار ونیاتوماس یها ستمینقش س یبررس(، 5935) یبیحب یلیل .55

 514شماره 

عملکرد شرکت  سهیمقا یارشد، بررس ینامه کارشناس انیپا(، 5932حسن زاده، مهران ،) محمد .52

 .تهران قات،یواحد علوم تحق - یدانشگاه آزاد اسالم ،ونیبوتان قبل و بعد از اجرای طرح اتوماس

تأثیر سیستم های اتوماسیون بر ارتباطات (، 5981مدنی، فریبرز و نوروزی، معصومه) موسوی .59

 .تهران قات،یواحد علوم تحق - یدانشگاه آزاد اسالم سازمانی،
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ارزیابی تاثیر اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی بر تصمیم گیری های "زهرا،  ،یقربان حسن .54

 5935، 45،نشریه حسابرس،شماره"گذارانمدیران و سرمایه

 5932، 28صادرات،شماره،فصلنامه بانک "حسابداری منابع انسانی،چالش یا فرصت"روشن،حسن، .51

بررسی امکان سنجی بکارگیری مدل های ارزشگذاری منابع  "،یمیطالب نیا،قدرت اله، بهروز کر   .56

 5988،"انسانی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ایران

فرصت ها و چالش های فراروی سیستم های حسابداری منابع "طبرسا،غالمعلی، سعید پاکدل،   .57

 5988،"کرد سازمان های نوینانسانی با روی

 5986،"حسابداری منابع انسانی رویکردی نوین در حسابداری"موژان همت،  طبرسا،غالمعلی، .58

و توسعه( در  قی)تحق یانسان رویین تیفیک تیاهم(.  5988اکبر و عباس معمار نژاد. )  ،یجانیکم .53

 95: 95 ،ی. پژوهشهای بازرگانرانیرشد اقتصادی ا

و  تیریدفتر بهبود مد ،یعملکرد منابع انسان یابیارز، 5982کشور، یزیو برنامه ر تیریسازمان مد .22

 یو منابع انسان تیریمعاونت امور مد عملکرد، یابیارز

 ا ترجمه و غیر دولتی دولتی سازمانهای برای استراتژیک ریزی برنامه( 5983)ام ا جان برایسون .25

  دوم چاپ دولتی مدیریت وزشمرکز آم ا انتشارات منوریان عباس

  سومچاپازاد اسالمی دانشگاه ا انتشارات مدیریت اصول(5935) عبداهلل - جاسبی .22

  هفتم ا چاپ سمت ا انتشارات مدیریت اصول( 5932)  ا علی رضائیان .29

 چاپ -میر  ا انتشارات کار و روابط انسانی منابع استراتژیک مدیریت( 5982ناصر ) - میرسپاسی .24

  نوزدهم

22. OLOF BRENNER, STENAND   &11 VOSTBERG (2111). “WORKING 

CONDITIONS AND ENVIRONMENT AFTER A PARTICIPATIVE OFFICE 

AUTOMATION PROJECT”. JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS, 121 . 

22. PARKER, CHARLESS (2112) MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, 

MCGRAW HILL . 

22. RAY, CHARLES AND KALMER JANET (2111) OFFICE AUTOMATION A 

SYSTEM APPROACH, 3RD, AMYZ SOUTH WESTERN EDUCATIONAL 

PUBLISHING . 
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22. ZWASS, VALDIMI (2112). MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, WM .C. 

BROWN 
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 تعالیبسمه 

 نباشید خسته و سالم عرض با

بررسی تاثیر بکارگیری نرم افزار پگاه آفتاب بر بهره  هدف با تحقیقی گردآوری ابزار است، شده ارائه جنابعالی خدمت که ای پرسشنامه

 باور که است گرفته صورت دلیل این به نظر ارائه برای جنابعالی انتخاب. باشد می وری منابع انسانی شرکت مدیریت تولید برق نکا

 است خواهشمند لذا. داشت خواهد ای ویژه اثر تحقیق نتایج علمی غنای بر خصوص این در شما ارزنده نظرات نقطه دارم

 .نمایید اعالم شده شناسایی متغیرهای مورد در را خود نظرات

 کاظم تونی                                                                                                          فراوان     باتشکر  

 سواالت عمومی

  مرد  زن جنسیت:

  متاهل  مجرد وضعیت تاهل:

 92سال الی  26  سال 21کمتر از  سن:

 سال

 91سال الی  95 

 سال

 42سال الی  96 

 سال

  از چهل سالبیشتر  

  دکتری  کارشناسی ارشد  کارشناسی  فوق دیپلم  دیپلم سطح تحصیالت:

 51سال الی  55  سال 52سال الی  6  سال 1کمتر از  سابقه کار:

 سال

 22سال الی  56 

 سال

بیشتر از بیست  

 سال

 

 ................................................ سمت شغلی:
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5 

ن 
ید

خش
ت ب

رع
س

کار
ن 

ریا
 ج

به
 

استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی در سرعت بخشیدن به جریان کار در شرکت مدیریت تولید 

      تاثر گذار بوده است برق نکا

      باعث حذف ساترهای غیر ضروری دخیل در کارها شده است اداری فعلی استفاده از سیستم اتوماسیون 2

      .سرعت تجزیه  و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات با اجرای اتوماسیون اداری  بیشتر شده است 9

4 

ها
کار

ام 
نج

د ا
آین

فر
ل 

سهی
ر ت

د
 

در شرکت مدیریت تولید برق استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی در تسهیل فرآیند انجام کارها 

      شده است. نکا

      استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی باعث شده است اهداف به روشنی و وضوح بیان شوند  . 1

      .استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی در کارکنان روش سنتی بهبود عملکرد را افزایش می دهد 6

      استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی باعث اثر بخش انجام شدن کارها شده است   7

      استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی در تسهیل حسابرسی امور موثر بوده است . 8

      استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی برنامه ریزی مالی در شرکت را آسان نموده  است . 3

52 

ود
وج

ت م
انا

مک
ز ا

ه ا
هین
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فاد

ست
و ا

ن 
زما

ی 
وی

 ج
رفه

ص
 

      شده است. صرفه جویی زمان سبباستفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی 

      شده است. استفاده بهینه از امکانات موجود سبباستفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی  55

فعلی صرفه جویی های مالی ناشی از کاهش بروکراسی های اداری  استفاده از سیستم اتوماسیون اداری 52

      را افزایش داده است.

      استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی انسجام واحد ها را افزایش داده  است . 59

سازمانی شهای مالی در راستای استراتژیک و ارز منابع، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلیبا  54

      تخصیص می یابند .

51 

ر 
اثی

ت
ها

کار
ور 

 ام
جام

ر ان
ل د

سهی
ت

 و 

نی
سا

ع ان
ناب

ی م
ور

ره 
به

 

      سبب افزایش توانایی کارکنان می گردد. تسهیل در انجام امور کارها

      سبب افزایش درک و شناخت متقابل کارکنان و مسئولین می گردد. تسهیل در انجام امور کارها 56

      سبب افزایش حمایت سازمانی کارکنان می گردد. تسهیل در انجام امور کارها 57

      سبب افزایش انگیزش کارکنان می گردد. تسهیل در انجام امور کارها 58

      سبب بهبود بازخوردهای کارکنان می گردد. تسهیل در انجام امور کارها 53

      سبب افزایش اعتبار کارکنان می گردد. تسهیل در انجام امور کارها 22

      سبب افزایش سازگاری کارکنان می گردد. تسهیل در انجام امور کارها 25

22 

و 
ار 

 آم
 به

ان
آس

و 
ع 

سری
ی 

رس
ست

د

ت
العا

اط
 

      وجود دارد. دسترسی سریع و آسان به آمار و اطالعاتامکان در شرکت مدیریت تولید برق نکا 

اطالع رسانی در مورد تغییرات ایجاد شده در قوانین و  استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلیبا  29

      مقررات افزایش یافته است .

      سرعت تجزیه  و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات با اجرای اتوماسیون اداری  بیشتر شده است . 24

      گزارشات با اجرای اتوماسیون اداری بیشتر شده  است .دقت تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه  21

      اجرای اتوماسیون اداری باعث شفاف تر شدن قوانین و مقررات شده است . 26



93 
 

ف
ردی

 

 سئواالت پرسشنامه متغیرها

فم
خال

ی م
خیل

 

فم
خال

م
رم 

دا
ی ن

ظر
ن

 

قم
واف

م
قم 
واف

ی م
خیل

 

      با اجرای اتوماسیون اداری اطمینان نسبت به اطالعات ارائه شده بیشتر شده است . 27

28 

ت 
لیا

عم
در 

ت 
 دق

 و
ت

صح

ها
کار

 

      . است  کرده کمک شرکت در مشاغل تر دقیق تعریف به اداری اتوماسیون اجرای

      اجرای اتوماسیون اداری باعث مدون شدن شرح شغل  شده است . 23

      . است شده بیشتر کارکنان گیری تصمیم دقت اداری اتوماسیون اجرای با 92

      روشنی و وضوح بیان شوند  . عث شده است اهداف بهبا اداری اتوماسیون  اجرای 95

      .  است شده بیشتر اداری اتوماسیون اجرای با گزارشات تهیه و ها داده تحلیل و تجزیه صحت 92

      با اجرای اتوماسیون اداری ارائه پاسخ های صریح مطابق با قانون افزایش یافته است . 99
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Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

بخشیدن سرعت  221 1 5.11 3.33 .74 

 61. 3.75 5.11 1 221 تسهیل در فرآیند

 57. 3.98 5.11 1 221  صرفه جویی زمان

 69. 3.85 5.11 1 221  تاثیر تسهیل در انجام امور

 65. 3.66 4.5 2 221 دسترسی سریع

دقت و صحت  221 1 5722 3712 1722 

 

NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

ندتسهیل در فرآی سرعت بخشیدن  صرفه جویی  

 زمان

ر تاثیر تسهیل د

 انجام امور

دقت و صحت دسترسی سریع  

N 221 221 221 221 221 221 

Normal Parametersa,b 
Mean 3.33 3.75 3.98 3.85 3.66 3.12 

Std. Deviation .74 .61 .57 .69 .77 1.77 

Most Extreme Differences 

Absolute .192 .131 .172 .176 .141 1.152 

Positive .168 .165 .195 .183 .198 1.93 

Negative -.192 -.131 -.172 -.176 -.141 -1123 

Kolmogorov-Smirnov Z .2211 1.217 .589 .618 1.314 1.782 

Asymp. Sig. (2-tailed) .465 .119 .279 .624 .167 1.59 

a. Test distribution is Normal.  

b. Calculated from data.  
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T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 17818. 741. 3.33 221  سرعت بخشیدن

 16476. 61. 3.75 221 تسهیل در فرآیند

 15364. 57. 3.98 221  صرفه جویی زمان

ورتاثیر تسهیل در انجام ام   221 3.85 .69 .16486 

 دسترسی سریع

دقت و صحت  

221 

221 

3.66 

3.12 

1.65 

.77 

.7668 

.16542 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 959 Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 5916. 2811. 111. 221 4.11  سرعت بخشیدن

 6213. 2832. 111. 221 4.89 تسهیل در فرآیند

 5487. 2161. 111. 221 5.41  صرفه جویی زمان

رتاثیر تسهیل در انجام امو   3.79 221 .111 .2982 .5959 

 دسترسی سریع

دقت و صحت  

4.11 

3.23 

221 

221 

.111 

.113 

.1222 

.32211 

.4612 

.62211 
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T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total 221 3.389 .45787 .14527 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed)  959 Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

total 4.389 221 .111  .3236 .6131 

 

Reliability 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 111.1 

Excludeda 1 .1 

Total 93 111.1 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.886 33 
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The Role of ICT on educational justice administrators and heads of Islamic 

Azad University of Mazandaran East 

 

Abstract  

 

z In today's world, changes from the effects of the new technologies to live and work on the 

process of people across the globe and traditional methods of teaching and learning , 

management and education to deal seriously . no doubt, information technology and 

communications have a major impact on all the fields of education , learning and research and 

will increase Openness to influence on human life led to the familiarity and hegemony in the 

use of the technology for managers, teachers and students is necessary. The study, which aim 

of in terms of the nature and descriptive survey method , which is investigating the role of 

information technology and communications on educational justice from the perspective of 

managers and heads of Free Islamic universities mazandaran east is a question of five main 

and sub - question is composed of tools and MFQ) 25 question is used. The study included 

demographic 21 principals , bosses, and free university education officials eastern province is 

mazandaran due to the society of all the 21 people , for example, statistics and between them 

and then distributed questionnaires were collected . It is important to note that the test of 

Cronbach's questionnaire was used to measure reliability . also ( k - s )to determine the 

normality and research variables t test for analysis research questions . the results of this 

study showed that information technology and communications on educational justice from 

the perspective of managers and heads of Free Islamic universities east mazandaran 

impressive . 

 

Keywords: information and communication technology , education , access to justice , 

flexibility, learning 
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