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تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی اتوماسیون اداری و
اثربخشی سازمانی


فتاح شریف زاده

چكيده
این پژوهش به دنبال رابطه بین میزان درجه گستردگی اتوماسیون و اثربخشی سازمان است .اهمیت
و نقش اتوماسیون و وسایل تکنولوژیک برای ارائه خدمات بهتر و جدیدتر و سازگار نمودن سازمانها
برای رویارویی با محیط های متنوع و در حال تغییر امروزی و از طرفی مهم بودن اثربخشی برای این
که سازمانها به کار خود ادامه دهند وبررسی این موضوع که آیا سازمانهای دولتی درسطح استان با
توجه به برنامههای توسعه از سیستمهای مکانیزه استفاده میکنند و آیا این به کارگیری مفید بوده
است؟ ،زمینههای اجرای این پژوهش را فراهم نمود .سپس با مطالعه مقاالت ،کت ،،استفاده از پایااه
داده ها به گردآوری ادبیات نظری در ارتباط با اتوماسیون ،اثربخشی و رابطه اتوماسیون و اثربخشی
اقدام شد و فرضیات تدوین گردید .سپس از میان جامعه آماری شامل سازمانهای دولتی قلمرو تحقیق
(استان گیالن) نمونههای معرف شامل چهار سازمان انتخاب شد .برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز
و آزمون فرضیات به توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه و مشاهده اقدام گردید .با توجه به روشهای
آماری که شامل آزمون میاناین و آزمون تفاوت میاناین تحلیل آماری صورت گرفت و پژوهشاران
با اجرای روشهای آماری به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات در مورد سازمانهای مورد مطالعه اقدام
نمودند تا آمادگی الزم برای تحقق اهداف و کارآمدی نظام اداری با توجه به کاربرد فناوری
اطالعات امکان پذیر شود
کليد واژگان :فناوری اطالعات ،اتوماسیون اداری ،اثر بخشی سازمانی ،اتوماسیون و فناوری اطالعات.
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مقدمه
تاریخ نوع بشر را میتوان از طریق توسعه سازمانهای اجتماعی تعقی ،نمود.
افزایش جمعیت و پیچیده شدن زندگی اجتماعی بشر عاملی است که ظهور پدیده
سازمان به عنوان یک ضرورت اجتماعی را ناگزیر ساخته است .در ابتدا سازمانها بسیار
ساده بود و کلیه عملیات در آنها به صورت رودررو انجام میگرفت .به تدریج ،با
افزایش روزافزون جمعیت تعداد شهرها و گسترش مهاجرت روستائیان به شهرها و به
تبع آن پیچیده ترشدن زندگی اجتماعی سازمانها نیز متکاملتر شده اند .درقرن بیستم
این فرآیند تکاملی سازمانها شدت بیشتری یافته است ،به نحوی که به هیچ عنوان
نمیتوان سازمانهای کنونی را با سازمانهای اولیه از لحاظ اندازه ،تنوع عملیات و
پیچیدگی مقایسه نمود .به عالوه در سازمانهای کنونی سرعت عملیات تا حدی است
که فعالیتهای چند روزه به فعالیتهای چند دقیقه ای همراه با کیفیت باال مبدل شدهاند
این خود نشان دهنده فنآوری مورد استفاده این سازمانها در انجام عملیات خود
میباشد و از طرفی اثربخش بودن هدف هر سازمانی است .سازمانها میکوشند که
اثربخش باشند و در این راه باید خود را با تحوالت روز همراه کنند و از آن استفاده
نمایند .اتوماسیون و به کارگیری تکنولوژی جدید یکی از این تحوالت است که باید
دید تا چه اندازه استفاده از آن به اثربخشی سازمان کمک میکند.
فناوری عاملی است که تأثیر بسزایی در افزایش اثربخشی سازمان دارد .در این
پژوهش موضوع با تأکید بر چند سازمان اداری دولتی مورد بررسی قرار میگیرد.
فناوری حاصل خصوصیات ابزارسازی انسان است .با نااهی عمیق به پیرامون و تعمقی
در خور نسبت به خود و نسبت به غیر در مییابیم که اساسی ترین تفاوت ما با غیر همان
ویژگی ابزارسازی ماست .بشر موجودی ابزار ساز است و این کار را در بلندای تاریخ
ادامه داده است .از تفکر و خالقیت خویش مدد گرفته و در سیر تکاملی حیاتش از
سادگی به پیچیدگی سیر مینماید.

بيان مسأله و اهميت پژوهش
موضوع مورد بررسی"تجزیه و تحلیل رابطه بین درجه اتوماسیون اداری و اثربخشی
سازمانی در سازمانهای استان گیالن" است که دو عبارت "اتوماسیون و اثربخشی"
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توضیح داده میشود .با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکلهای مختلفی از
جریانهای ارتباطی ،شبکههای ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه افکنده است.
با پیشرفت و پیچیده تر شدن ارتباطات 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 و پیرامون خود نهایت استفاده را ببرند.
بحث اتوماسیون اداری  ،روز به روز اهمیت بیشتری مییابد ،زیرا امروز سازمانهایی
میتوانند در اغل ،اوقات خود را در باالترین میزان آمادگی برای مقابله با تغییرات
محیطی و داخلی ببینند که از درجه باالیی از اتوماسیون سود برده باشند.
سازمانها و ادارات دولتی بر طبق مصوبات دولت ملزم به به کارگیری تجهیزات
اداری پیشرفته ،کامپیوتر و ...شدهاند تا بتوانند با استفاده از آنها سریع تر ،دقیق تر و با
هزینه کمتر امور مربوط به سازمان خود را انجام دهند ولی آیا فی الواقع از این
تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و کامپیوترها استفاده صحیح در جهت اهداف اثربخشی
سازمانها میشود؟
اثربخش بودن و دستیابی به اهداف ،هدف هر سازمانی است و در این راستا آنها
برنامههای مختلفی را اجرا میکنند .دولت جمهوری اسالمی ایران برای کارآمد کردن
سازمانهای خود برنامههای متعددی را در ،چارچوب تحول اداری طراحی کرده است
که یکی از این برنامههای تحول اداری اتوماسیون اداری است تا از طرفی از هزینههای
دولت کاسته شود و هم کارها اثربخش تر گردد .این پژوهش به دنبال آن است تا
تناس ،میان درجه اتوماسیون و اثربخشی سازمانی را در سازمانهای دولتی استان گیالن
بررسی نماید .یعنی با توجه به فرهنگ سازمانها در استان مقتضیات محیطی ویژگی
کارکنان ،تغییرپذیری مسئوالن و عوامل دیار میخواهیم ببینیم چه رابطه معناداری
بین این متغیرها وجود دارد؟ با توجه به جهان در حال تغییر و سیر سریع اطالعات و به
کارگیری فناوریهای پیشرفته ،انجام اتوماسیون اداری ضروری به نظر میرسد .از
طرفی نااهی به گستره سریع کاربرد کامپیوتر در انجام کارهای اداری و همچنین در
نظر گرفتن پیشرفتهای عمده حاصله در فناوری اطالعات و نیز نهایتاً به نقش و اثر آن
دو در کاهش ضری ،اتالف وقت ،انرژی و هزینه انجام امور همراه با افزایش میزان
دقت و صحت عملیات و نو بودن چنین تحوالتی در سازمانهای کشور تالش و اهتمام
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جدی را در خصوص بررسی و تعیین اثرهای اقتصادی ،اجتماعی این نوع فناوری در
سطح خرد (سازمان) و کالن میطلبد .همان طور که اشاره شد اکثر سازمانهای کشور
در حال حاضر بدون توجه به جو مناس ،سازمانی و درنظر گرفتن آمادگیهای پیش
نیاز اقدام به استقرار شبکههای وسیع کامپیوتر کردهاند موضوع از نظر کاربردی از این
نظر اهمیت دارد که عالوه بر تبیین تناس ،بین درجه اتوماسیون و اثربخشی به مسایل و
مشکلهای فوق نیز میپردازد.

ضرورت به کارگيری فنآوریهای اطالعاتی
به علت افزایش روزافزون پیچیدگی کارها و فعالیتها ،مدیران و گردانندگان
جوامع در سالهای اخیر به فنآوری توجه زیادی کرده اند .پیچیدگیهای موجود در
جوامع و محیطهای کار ،ناشی از تأثیر عوامل اقتصادی ،رقابت جهانی ،پیشرفتهای
فناوری ،فشردگی زمان و محدودیتهای اجتماعی است .سازمانها صرف نظر از
وسعت و قلمرو فعالیت شان تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار دارند .نمودهای پیشرفت
فناوری از یک سو در ظواهر زندگی پدیدار میشوند و از سوی دیار در نظامهای
کاری و تولیدی رخ مینمایند( .مومنی ،27،1،65 ،اخوان و دیاران.)1،32 ،
زمان مفهوم دیاری یافته است ،لحظهها ارزشمند شدهاند و کارها در محدودههای
زمانی فشرده تر انجام میشوند به عالوه ،سازمانها باید به مسئولیتهای اجتماعی خود
نیز پاسخ گویند و با توجه به اثرهایی که از ابعاد اجتماعی و میزان هزینههای احتمالی
اجتماعی دارند ،تصمیمگیری کنند .برای این مهم نیاز به اطالعات مفیدی دارند تا
بتوانند تصمیمهای مناسبی را اتخاذ نمایند .جملای این عوامل در پیچیدگی روزافزون
کارها دخالت دارند و در این میان نظامهای اجتماعی نمیتوانند با اکتفا کردن به وسایل
و سازوکارهای دیروز به نیازهای امروز پاسخ گویند و الزم است به ابزار روز مجهز
شوند.
برای ادامه حیات در دنیای پیچیده امروز نیاز به تغییرهای اساسی در سازمانهاست.
فناوری جدید میتواند از طریق ایجاد ساختارهای نوین و وظایف سازمانی جدید به
تحقق این هدف کمک کنند.
درباره اهمیت کاربردی این مسئله یعنی اتوماسیون اداری میتوان به مصوبه شورای
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عالی اداری در نود و سومین جلسه آن اشاره کرد که در آن به پیشنهاد سازمان مدیریت
و برنامه ریزی جهت تحقق اهداف برنامه سوم توسعه و به منظور دستیابی به اطالعات
دقیق و به هناام در بخشهای مختلف ،بهبود امور ،افزایش کیفیت تصمیم گیری
کاهش هزینهها و افزایش کارایی به دستااههای اجرایی درمورد استفاده از سیستمهای
مکانیزه اداری و تکنولوژیهای پیشرفته دستورهای الزم داده شده است.

فرضيات تحقيق
فرضيه اصلی :افزایش بکارگیری و استفاده از سیستم اتوماسیون ،اثربخشی سازمانی را
به طور قابل توجهی افزایش نمیدهد.
فرضيه فرعی :9افزایش بکارگیری و استفاده از سیستم اتوماسیون و سطح گستردگی
اتوماسیون ،کارایی سازمان را به طور قابل توجهی افزایش نمیدهد.
فرضيه فرعی :2افزایش بکارگیری و استفاده از سیستم اتوماسیون و سطح گستردگی
اتوماسیون و الکترونیک ،رضایت کارکنان سازمان را به طور قابل توجهی افزایش
نمیدهد.
فرضيه فرعی :7افزایش به کارگیری و استفاده از سیستم اتوماسیون و سطح گستردگی
اتوماسیون ،کیفیت تصمیم گیری سازمان را به طور قابل توجهی افزایش نمیدهد.
فرضيه فرعی :4افزایش بکارگیری و استفاده از سیستم اتوماسیون و سطح گستردگی
اتوماسیون ،پاسخاویی به ارباب رجوع و رضایت ارباب رجوع را به طور قابل توجهی
افزایش نمیدهد.
منظور از اتوماسیون به عنوان متغیر مستقل تغییر و جایازینی وسایل اداری مورد
استفاده با وسایل جدیدتر و پیشرفتهتر است .گسترش اتوماسیون یعنی تغییر وسایل مورد
استفاده از دستی به الکترونیکی (سلجوقی11 ،؛  ،1،31زاهدی و دیاران)1،32 ،
اثربخشی سازمان :به عنوان متغیر وابسته
اثر بخشی ،میزان یا حدی است که یک سازمان اهدافش محقق میشود (دفت،
1،66؛ .)،5
به عنوان معیار اثربخشی در سازمانهای دولتی میتوان به معیارهای زیر اشاره کرد:
9ـ کارایی :دسترسی به هدفهای تعیین شده با حداکثر بازدهی (دقیقتر ،سریعتر ،با
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هزینه کمتر).
2ـ رضایت کارکنان :رضایت آنها از آن چیزی که شغل به آنها میدهد که نتیجه
آن به صورت کاهش غیبت و جابجایی و داشتن انایزه جلوهگر میشود.
7ـ پاسخگویی به ارباب رجوع :ارباب رجوع به عنوان یک عامل راهبردی به
خصوص برای سازمانهای دولتی که هدفشان ارائه خدمت به مردم است ،مطرح
میشود که رضایت آن و پاسخاویی مناس ،به آنها میتوان یک عامل مهم برای
اثربخشی باشند.
4ـ تصميم گيری :توانایی سازمان برای گرفتن تصمیمهای به هناام و درست در
محیط بسیار متغیر است و در حال پیشرفت.

بحث و بررسی مدل ها ومبانی نظری
با پیشرفته و پیچیده ترشدن ارتباطات تجاری ،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 و پیرامون خود نهایت استفاده را نمایند و
اطالعات خود را به نحو شایسته ای حفظ کنند و در صورت نیاز با پردازش مناس ،و
در زمان مناس ،این اطالعات را به مشتریان و در جهت جل ،رضایت آنان ،عرضه
نمایند .اما از دهه  1671که جنبههای بیشتری از کاربردها و فعالیتهای اداری و
بازرگانی رو به گسترش نمود،وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناس ،که حجم
عظیم اطالعات را در برگیرد به وضوح احساس شد که با نامهای مختلفی همچون
سیستمهای اداری ،سیستمهای اطالعات اداری ،سیستمهای کاربر نهایی و سیستمهای
محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است .ولی عمومیترین و باالترین درجه از
اتوماسیون سیستمهای اداری به نام اتوماسیون اداری نامیده میشود.
سیستمهای فوق تعریف مشخصی ندارند بلکه منحصر به تعیین دیدگاههای کاربر
(استفاده کننده) میباشد و این خود بدین معنی میباشد که سیستمهای اتوماسیون
اداری دارای تعاریف بیشماری میباشد .با توجه به ساده ترین تعریف فوق میتوان به
این مسئله نیز اشاره کرد که تعریف باال یک بیان جامع از اتوماسیون اداری میباشد.
اتوماسیون اداری شامل مجموعه از سیستمها و تکنولوژیهایی میباشد که به کارکنان
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در انجام دادن وظایفشان در یک محیط تجاری کمک میکند .با این بیان میتوان
استفاده کنندگان از تکنولوژیها و سیستمهای اتوماسیون اداری را به صورت زیر طبقه
بندی نمود (این طبقه بندی به واقع طبقه بندی کارکنان اداری نیز میباشد) .مجریان
(مدیران اجرایی) ،مدیران ،حرفهایها ،تکنسینها ،منشیها و کارمندان دفتری و
دبیرخانه با توجه به گستردگی کاربران اتوماسیون اداری ،باید به نوعی محیط را با
تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای هر یک از طبقات فوق مهیا ساخت که در حقیقت
تکنولوژی اداری برای طبقههای فوق تجهیزات زیر را آماده نموده است .کامپیوترها،
چاپارها ،اسکنرها ،دستااههای کپی ،دستااههای دورناار(فکس) و نقشه کش ها،
پست الکترونیکی و سیستمهای پست صوتی و تصویری استفاده از این سیستمها و
تکنولوژیها ،فعالیتهای اداری ذیل را پشتیبانی میکنند .داده پردازی ،واژه پردازی،
بایاانی الکترونیک ،نمایش گرافیکی ،چاپهای رومیزی انواع واقسام محاسبات،
کشیدن نقشه و بایاانی و… (عندلی ،آذر ، 11 ،1،66،مشایخی ،علینقی و دیاران،
.)1،31
اتوماسيون نوعی فناوری است که با استفاده از علوم کامپیوتر و مکاترونیک
(تلفیقی از الکترونیک به مکانیک) برای تولید کاال یا خدمات به کار گرفته میشود.
اتوماسیون در معنای گسترده به دو دسته تقسیم میشود :اتوماسیون تولید و اتوماسیون
خدمات.
منظور از اتوماسیون اداری مکانیزه کردن سیستم اداری است که در آن رد وبدل
اسناد نوشتاری بر روی کاغذ به حداقل رسیده و در زمان و وقت و نیروی انسانی صرفه
جویی قابل مالحظه ای میگردد که درحقیقت یک نوع بهینه سازی در ارسال اسناد در
سیستمهای اداری میباشد.

قابليتهای اداری اتوماسيون





برچیده شدن روشهای سنتی و کهنه انجام کارها
حذف گردش اسناد و ضمائم آن در بین واحدها و کارکنان
جلوگیری از به هدر رفتن وقت در انجام کارها
حذف فاصلههای زمانی
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 مکانیزه شدن بایاانیها و ایجاد تحول اساسی در شیوهها و ابزار دسترسی به
اطالعات امکان تهیه انواع گزارشهای اطالعاتی ،آماری ،مدیریتی ،نظارتی ،فوری،
و ضروری
 اطالع سریع و بی واسطه مدیران از نتیجه اقدامهای انجام شده
 برقراری ارتباط الکترونیک و بال درنگ بین کارکنان و مدیران
 برقراری ارتباط الکترونیکی بین سایر واحدها که در خارج از ساختمان مرکزی
هستند
 برقراری ارتباط الکترونیک با سایر سازمانها که با سازمان در ارتباطند
 تحول اساسی در شیوه دسترسی به اطالعات
 امکان برقراری پست الکترونیک با دیار واحدهای تابعه
 امکان برقراری ارتباط بین چند سیستم اتوماسیون اداری مستقر در چند ساختمان
مجزا (علی قنبری)1،66 ،3 ،
 ارسال اسناد از یک سیستم مبدأ به یک یا چند سیستم مقصد در ساختمانهای
مختلف از طریق پست الکترونیک
 دریافت اسناد از یک یا چند سیستم مبدأ مستقر در ساختمانهای مختلف در یک
سیستم مقصد از طریق پست الکترونیک
اتوماسيون بدون تغيير1در واقع استفاده ازابزارهای متداول مهندسی برای اتوماتیک
کردن یک روند ثابت از فرآیندها یا عملیات سرهم بندی (مونتاژ) را مدنظر دارد .این
نوع اتوماسیون برای تولید با حجم باال بسیار مناس ،است و معموالً اجرای هرگونه تغییر
در طرح تولید بسیار سخت است .این نوع اتوماسیون گاهی اوقات اتوماسیون سخت
( )Hard Automationنیز نامیده میشود.
*
اتوماسيون انعطاف پذیر به گونه ای طراحی میشوند که محصولهای گوناگونی
را تولید میکنند و زمان اندکی برای انجام تغییرات برای عوض کردن نوع محصول
صرف میشوند .پس یک سیستم تولید انعاف پذیر برای تولید ترکیبات گوناگونی از
محصولها بر اساس هر گونه برنامه معینی قابل استفاده است( .همان منبع).

1- Fixed Automation
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سير تكامل فناوری اداری
الف ـ فناوری اداری
ب ـ فناوری رایانه ای
ج ـ فناوری ارتباطات (عندلی ،آذر ،1، :1،66 ،طرح جامع فناوری اطالعات)1،3، ،
فناوری اداری :در این دوره کارفرمایان در تالش بودند تا محیطی را به وجود آورند
که جدا از مسائل کارخانهای و در معنای عام محیط تولید کلیه امور اداری ،پرسنلی و
تجارتی در آن صورت گیرد .از مهمترین شاخصهای این دوره انجام مطالعاتی در
مورد جایابی و فضاسازی برای محیطهای اداری بود( .دهه بیست به بعد) .در حقیقت
دراین دوره سعی در جدا نمودن فعالیتهای اداری ازفعالیتهای تولیدی گردید 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 امور اداری که در آن
زمان ،بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری ،حقوق و دستمزد و مالی بود ،فراهم گردد.
فناوری رایانهای :با ورود رایانههای کوچک که از سرعت و دقت باالیی بهرهمند
هستند ،مدیران تصمیم گرفتند که با استفاده از این وسایل و سرمایه گذاری در
کامپیوتری کردن سازمان خود را از سرعت و دقت کامپیوترها در کاهش زمان کار و
حذف اشتباههای انسانی استفاده نموده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که
کاربران را برای انجام امور روزمره شان به خوبی یاری نمود.
فناوری ارتباطات :با گسترش روزافزون و همه جانبه علوم و تکنولوژی کامپیوتر و استفاده
از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هر یک از این سیستمها در یکدیار در
حقیقت امروزه سیستمهای اداری سیستمهای جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد
ارتباط و بهبود ارتباطات میباشد که نوعاً ارتباطات از لحاظ تجاری از اهمیت به سزایی
برخوردار میباشد .از مشخصات دیار این دوره که هم اکنون ما در آن به سر میبریم ،این
است که سازمانها و شرکتها به ارزش واقعی اطالعات به هناام و با کیفیت پی بردهاند و
در بازارهای پیچیده امروزی عدم وجود ارتباط با منابع اطالعات به معنای از دور خارج
شدن سازمان میباشد ،به دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت و مربوط به معنی
هماهنای و سازگار بودن سازمان با محیط و جواباو بودن نسبت به تغییرها میباشد (طرح
جامع فناوری اطالعات و ارتباطات.)1،3، ،
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مزایای اتوماسيون اداری :پشتیبانی ازاهداف و رسالت سازمانی اتوماسیون اداری افراد
را قادر میسازد که به طور عینی در ادارهها به اهداف و مقاصد سازمانی دست یابند.
بازده کارکنان افزایش مناسبی نسبت به ساعت حضورشان در محل کار پیدا میکند.
افزایش بهره وری :اگر بهره وری افزایش پیدا کند ،هزینهها کاهش پیدا میکند و در
نهایت منجر به افزایش سود سازمان میگردد.
بهینه سازی در کارکنان :اتوماسیون اداری میتواند تواناییهای افراد را درکارهای
کوتاه مدت ارزیابی و با آموزش اقدام به بهبود آن نماید.
بهبود در سرعت که منجر به بازده در اداره میشود .با سرعت بخشیدن به امور ،زمان
برای خالقیت افزایش پیدا میکند و زمانهای پردازش ذخیره سازی و توزیع اطالعات
کاهش مییابد.
بهبود در تصميم گيریهای مدیریتی :مدیران اطالعات مناس ،و مربوط را به سرعت
دریافت میکنند و میتوانند از کلیه مشخصهها و استراتژیها برای حل مشکالت
استفاده نمایند.
بهبود و کنترل تمامی امور اداری :مدیران میتوانند از طریق اتوماسیون اداری به
جزئیات بسیاری از بازده کارکنان دسترسی پیدا کند که اغل ،به طور اتوماتیک توسط
تجهیزات کامپیوتری این کار صورت میگیرد.
بهبود در کيفيت بازده اداری :ورود دقت و به موقع بودن اطالعات از عوامل مهمی
هستند که منجر به افزایش کیفیت اطالعات و در نتیجه باال رفتن کیفیت بازده کاری
کارمندان اداری میگردد.
پيوستگی سيستمهای اداری :استفاده از تجهیزات اتوماتیک میتواند منجر به استفاده
از ارتباطات بسیار اثربخش و مؤثر گردد.
کار کردن میتواند بسیار عالقه مندانه ،با رضایت و یا چالش انایز باشد .از
اتوماسیون اداری میتوان برای حذف روزمرگی و وظایف تکراری استفاده نمود که
این امر باعث رضایت کارکنان و افزایش کیفیت زندگی کاری آنها گردد.
تدارک برای ارائه خدمات جدید :سازمانها میتوانند به مشتریان خدمات جدیدی
را پیشنهاد کنند مانند سرعت در سفارشات استفاده از پایااه دادهها و شبکههای اطالع
رسانی و بانکهای اطالعاتی و انعطاف پذیری برای تمامی وضعیتهای مختلف
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سفارشات
محدودیتها و چالشهای اتوماسیون اداری
1ـ ماهیت اتوماسیون اداری :بدون دانش و اطالع از ارزش و ماهیت اتوماسیون اداری
مدیران نوعی بیتفاوتی ،بیحالی و یا بیاثر بودن حتی در بعضی مواقع مقاومت در
برابر این تغییرات را نشان میدهند که خود زمینه ساز شکست در همان ابتدای کار
میباشد.
5ـ مجوز هزینه :بسیاری ازمزایای اتوماسیون اداری نامحسوس هستند و فواید آن در
بعضی مواقع به سرعت قابل رویت نمیباشد و توجیه هزینههای کالن آن برای مدیران
دشوار میباشد .همچنین دادهها برای توجیه مزایای اتوماسیون اداری معموالً غیرقابل
دسترسی میباشد.
،ـ ساختار سازمانی :استفاده از اطالعات دادهها و پردازش و تغییر بر روی آنها خود
قدرت منحصر به فردی به حساب میآید که این فکر وجود دارد که با آمدن
اتوماسیون اداری این ساختار سازمانی و قدرت بهم خورده و دیار نقشهای کلیدی از
بین میروند و این خود زمینه ساز مقاومت میگردد.
1ـ رویه سازی :اغل ،سازمانها رویههای خود را بر اساس سیستمهای قدیمی تنظیم
نمودهاند که با آمدن تکنولوژیهای جدید در قال ،اتوماسیون اداری احتمال تغییر این
رویهها که بعضاً ممکن است برای عدهای زمینه ساز قدرت و نفوذ و در نهایت رضایت
بوده به خطر بیفتد.
 2ـ افراد :افراد خود به تنهایی به دالیل مشخص یا گروهی میتوانند مانع از اجرای یک
سیستم شوتد.
7ـ در بعضی موارد اتفاق میافتد که عدم پشتیبانی از سیستمهای ارائه شده توسط
فروشندگان باعث ایجاد اخالل و یا به تعویق افتادن اجرای سیستم میگردد.
6ـ نرم افزار :تهیه و تدارک نرم افزارهای سازگار ،مناس ،و کارآیی و امنیت و پشتیبانی
کامل خود یکی از مشکالت سیستم میباشد.
3ـ امنیت :سازمان تمام اطالعات مهم و حیاتی خود را به سیستم و کاربران آن واگذار
میکند و امنیت و حراست از این اطالعات در محیطهای رقابتی فعلی برای اکثر
سازمانها حائز اهمیت میباشد.
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6ـ قانونی بودن :گاه اتفاق میافتد که برنامههایی از این سیستمها (اتوماسیون اداری)
باید از دید مراجع قانونی باذرد تا قانونی بودن استفاده و کاربرد آن مشخص شود مانند
استفاده از نرم افزارهای حسابداری که باید توسط مراجع ذیصالح این فن مورد بررسی
قرارگیرد و قانونی بودن آن مشخص گردد (هوشمند .)15 ،1،65،در دهه  1671و اوایل
دهه  1661تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت با مروری بر این
تحقیقات به معیارهای سیگانه متفاوتی دست مییابیم که عبارتند از:اثر بخشی کلی
سازمان ،بهره وری،کارایی ،کیفیت ،حوادث ،رشد ،میزان غیبت درکار ،ترک خدمت،
رضامندی شغلی ،انایزش ،روحیه افراد و گروههای کاری سازمان،کنترل انسجام،
یاتعارض ،انعطاف پذیری و انطباق ،برنامهریزی ،و هدفگذاری ،اجماع ،در هدف،
نهادینه،کردن اهداف سازمانی ،همسویی نقش و هنجارها ،مهارتهای ارتباطی مدیران،
مهارتهای انجام وظیفه مدیریتی ،مدیریت اطالعات و ارتباطات ،بهره برداری از
محیط ،ثبات نسبی و تداوم فعالی و موفقیتهای سازمان ،ارزش منابع انسانی ،مشارکت
و نفوذ افراد وکارگروه ها ،و تاکید بر آموزش ،توسعه و بهروری سازمان.
برخی از این معیارها نسبت به برخی دیار مهمترند .محققینی که این سی معیار را
تدوین کردهاند به این مهم پی بردهاند که چون سازمانها ممکن است براساس عوامل
مختلف و مستقل از هم اثربخش یا نااثربخش باشند ،لذا نمیتوان برای اثربخشی تعریفی
واحد و عملیاتی ارائه داد.
این باور که اثربخشی به تعریف در نمیآید ،به طور وسیعی مورد قبول واقع شده
است و از دیدگاه پژوهشی ممکن است این موضوع صحیح به نظر آید .از طرفی دیار
با بررسی دقیق ادبیات اثربخشی در سالهای اخیر نوعی توافق روی سنجش اثربخشی را
مالحظه میکنیم.
روش مبتنی بر فرآیند درونی هم بدون عی ،نیست و کاستیهایی دارد .در اجرای
این نمیتوان رابطه کل تولید و سازمان را با محیط خارج ارزیابی کرد .هم چنین
معموالقضاوت دربارهی سالمت داخلی سازمان و کارکرد خوب آن به صورت ذهنی
صورت میگیرد زیرا بسیاری از اقالم مصرفی و فرآیند درون سازمانی را نمیتوان به
صورت کمی درآورد .روش مبتنی بر فرآیند درون سازمانی (همانند بسیاری از
روشهای دیار که با استفاده از آنها اثربخشی سازمان را اندازهگیری میکنند) نکات
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مثبتی هم دارد .ولی مدیران باید همواره متوجه باشند که کارآیی سازمان دیدگاه
محدودی از اثربخشی سازمان ارائه میکند (رابینز.)67 ،1،62 ،

روش شناسی تحقيق
پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است.
جامعه آماری کارکنان ،مدیران و مراجعین سازمانهای دولتی استان گیالن میباشد.
سازمانهای دولتی استان گیالن به دو نوع سازمان تقسیم میشود.
 .1سازمان هایی که به طور گسترده از اتوماسیون اداری بهره مند هستند.
 .5سازمان هایی که از اتوماسیون در حد متوسط و پایین استفاده میکنند.
برای شناسایی این دو نوع سازمان ،با مراجعه به چندین سازمان و مصاحبه با مدیران
آنها و همچنین با مراجعه به سازمانهای دارایی و مدیریت و برنامه ریزی به عنوان
متولیان امر اتوماسیون اداری تا حدودی تفکیک این دو نوع سازمان حاصل گردید .به
طوری که سازمان هایی مانند:
1ـ بهزیستی 5ـ مخابرات ،ـ برنامه ریزی 1ـ پست 2ـ نیرو 7ـ حمل و نقل پایانهها و ...به
عنوان سازمان هایی که به طور گسترده از اتوماسیون استفاده میکند.
سازمان هایی مانند:
1ـ آموزش و پرورش 5ـ بهداشت ،ـ تأمین اجتماعی 1ـ شهرداری  2ـ اداره کل تربیت
بدنی 7ـ تعاون به عنوان سازمان هایی که کمتر از اتوماسیون برخوردارند معرفی شدند.
در این امر مشخص گردید.
و از طرفی برای تمرکز و دقت بیشتر باید تعدادی از این سازمانها انتخاب شوند و
ضمناً برای داشتن نمونه ای در اندازه کافی به طوری که تعداد آن قابل توجه باشد و
یافتههای پژوهش قابل تعمیم باشد ،سازمانهای مخابرات و بهزیستی به عنوان نماینده
سازمانهای با درجه اتوماسیون باال و سازمانهای بهداشت و آموزش و پرورش به
عنوان نماینده سازمان با درجه اتوماسیون پایین و متوسط انتخاب گردید .در واقع روش
نمونه گیری از نوع تصادفی طبقهای است که در آن از سازمانهای طبقه بندی شده در
دو گروه (دو نوع) سازمانهایی به صورت تصادفی انتخاب میشوند که کارکنان و
مدیران و مراجعین آن سازمانهای نمونه آماری تحقیق را تشکیل میدهند.
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جدول  .9سازمانهای مورد مطالعه و چگونگی جمعآوری اطالعات از آنها
سازمان

مدیران و کارکنان

مراجعان

توزیع شده

تکمیل شده

بهزیستی

56

56

06

مخابرات

65

66

 56از06

آموزش و پرورش

06

06

06

بهداشت

06

56

06

 پیشایری از بیماریهای شایع و بومی و کنترل آن
 درمان مناس ،بیماریها و حوادث
 پیش بینی و تدارک داروهای اساسی و مورد نیاز

روشهای جمع آوری اطالعات
الف ـ پرسشنامه :که شامل سه پرسشنامه زیر است:
اولین پرسشنامه شامل  6سوال بود که برای سنجش درجه گستردگی اتوماسیون در
سازمانها ،مورد استفاده قرار گرفت این پرسشنامه در مرحله اول پژوهش در بین
مدیران ،معاونین و رؤسای دوایر سازمان توزیع گردید.پرسشنامه دوم که حاوی 57
سوال است برای بررسی این موضوع که آیا سازمان اثربخش هست یا خیر در بین
مدیران و کارکنان سازمانهای تحت پژوهش توزیع گردید.
و پرسشنامه شماره  ،برای بررسی میزان رضایت ارباب رجوع و نحوه پاسخ گویی
سازمان به ارباب رجوع در بین مراجعین سازمانهای تحت پژوهش پخش شد.
ب ـ مصاحبه :در مرحله اول پژوهش برای انتخاب و تعیین نوع سازمان به مصاحبه با مدیران
و معاونین و کارکنان سازمانهای مختلف و مدیران سازمانهای مدیریت و برنامهریزی و
اقتصاد و دارایی به عنوان متولیان امر اتوماسیون پرداخته شد و با توجه به اطالعات به دست
آمده امکان تفکیک سازمانها به دو گروه به مقدار زیادی فراهم گردید.
ج ـ مشاهده :برای اطمینان از صحیح بودن نوع سازمان (اتوماسیون باالـ اتوماسیون
متوسط) و تعیین میزان استفاده از سیستم اتوماسیون و همچنین اثربخشی سازمان به

تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی74 ...

خصوص در زمینه رضایت و نحوه پاسخاویی به ارباب رجوع مشاهده و حضور در
سازمانهای تحت پژوهش کمک مهمی به پژوهش کرد.
دـ منابع آرشيوی :به عنوان یکی دیار از روشهای جمع آوری اطالعات به خصوص
در مرحله ادبیات تحقیق کمک بسزایی به پژوهشاران نمود.

پایایی (قابليت اعتماد)
میتوان قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه کنند
برای آن فرمولی وجود دارد که هرچه درصد به دست آمده به  %111نزدیک تر باشد،
قابلیت اعتماد بیشتر است (.مقیمی)،2 ،1،66 ،
برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس هر زیرمجموعه سوالهای پرسشنامه و
واریانس کل را محاسبه نمود و سپس از فرمول زیر استفاده کرد.
2

)

 j
J
(1 
J 1
2

Ra 

 :Jتعداد زیرمجموعه سوالهای پرسشنامه.
 :  jواریانس زیرمجموعه Jام.
 : واریانس کل آزمون (سرمد و دیاران)1،67 ،176 ،
پرسشنامه شماره  5در یک گروه  51نفری اجرا شد و سپس با استفاده از نرم افزار
 ،SPSSضری ،اعتبار پرسشنامه با ضری ،همسانی آلفای کرونباخ و سطح اطمینان
 Ra: %6، ،%62گردید.
پرسشنامه شماره (( )1سنجش اتوماسیون) در یک گروه  12نفری توزیع و با استفاده
از نرم افزار  SPSSضری ،اعتبار پرسشنامه با ضری ،همسانی آلفای کرونباخ %67
بدست آمد.
روشهای تجزیه و تحليل آماری :روشهای آماری مورد استفاده در تحقیق شامل
آزمون میاناین  X   xبرای سنجش درجه گستردگی
i

n

اتوماسیون و آزمون تفاوت بین دو میاناین

x1  x 2

1  2

n1 n2

2

2

Z

برای تعیین رابطه بین درجه

گستردگی اتوماسیون و معیارهای مورد بررسی در ریاضیات است در سطح اطمینان .%62
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با توجه به آزمون میاناین برای سنجش درجه گستردگی اتوماسیون با توجه به
پرسشنامه چهار گزینه ای (کم ،1:متوسط ،5:زیاد ،،:خیلی زیاد )1:که دو گزینه بیانار
اتوماسیون کم و متوسط و دو گزینه بیانار اتوماسیون باال هستند ازمیاناین به دست
آمده برای هرسازمان میزان درجه گستردگی اتوماسیون آن سازمان را مشخص نمود و
سازمانها را به دو گروه تقسیم نمود .با توجه به نقش مهم میاناین به عنوان یک
شاخص مهم در آمار استنباطی و تعداد زیاد نمونه از آزمون تفاوت بین دو میاناین
برای رد یا تأیید فرضیهها در سطح اطمینان  %62استفاده میشود بطوری که اگر Z
بدست آمده برای هر شاخص مورد بررسی از  1/71کمتر باشد فرضیه تأیید و در
صورت بزرگ بودن  Zاز  1/71فرضیه رد میشود.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار جامع  SPSSاستفاده
گردید .این نرم افزار تمامی موارد مرتبط با آزمونهای آماری را محاسبه نموده و در
اختیار پژوهشار قرار میدهد.
X1  X 2

 22
n2



Z 

12
n1

تحليل درجه اتوماسيون :در مرحله اول بعد از انتخاب سازمان ها ،برای تعیین سطح و
میزان به کارگیری اتوماسیون در سازمانهای تحت بررسی از آزمون میاناین استفاده

شد و نتایج زیر بدست آمد x ) :
i

(X 

n
جدول  .2شاخصهای مورداستفاده و توزیع آن برای سنجش اتوماسيون در شرکت
مخابرات

کنفرانس
کامپيوتری

انجام

چاپگر

کارهای

و

تخصصی

فكس

2/0

3/33

1

که میاناین

کل  2 / 96

x

i

n

پست

جایگاه

کارکنان

سيستم

سيستم

سيستم

الكترونيک

اینترنتی

ماهر

تشكيالت

پرسنلی

مالی

2/33

2/2

3/60

2/0

3/60

3/63

مخابرات
mean

()n=12
X

گردید که با توجه به پرسشنامه  1گزینه ای (کم،1:

متوسط ،5:زیاد ،،:خیلی زیاد )1:این نتیجه حاصل میشود که میزان اتوماسیون در
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شرکت مخابرات " زیاد" است .ضمن آنکه از  6معیار در  6معیار در حد زیاد و تنها در
 5معیار در حد متوسط و کمتر از آن است.
جدول  .7شاخصهای مورد استفاده وتوزیع آن برای ارزیابی سطح اتوماسيون در سازمان
بهزیستی
کنفرانس
کامپيوتری

انجام

چاپگر

کارهای

و

تخصصی

فكس

2/5

3/33

1

که میاناین

کل  2 / 87

i

پست

جایگاه

کارکنان

سيستم

سيستم

سيستم

الكترونيک

اینترنتی

ماهر

تشكيالت

پرسنلی

مالی

2/33

3/33

2/56

2/53

3/33

3/60

x
n

بهزیستی

()n=12
X 

به دست آمد که با توجه به پرسشنامه  1گزینهای

(کم ،1:متوسط ،5:زیاد ،،:خیلی زیاد ،)1:این نتیجه حاصل میشود که درجه اتوماسیون
در حد تقریباً "زیاد" است .ضمن آنکه از  6معیار مورد سنجش در  6معیار باالتر از حد
متوسط و فقط در  5معیار در حد متوسط و کمتر از آن است.
جدول  .4شاخصهای مورد استفاده وتوزیع آن برای اندازه گيری توماسيون در مرکز
بهداشت
کنفرانس
کامپيوتری
1

انجام

چاپگر

کارهای

و

تخصصی

فكس

2/33

2/33

که میاناین کل با توجه

پست

جایگاه

کارکنان

سيستم

سيستم

سيستم

الكترونيک

اینترنتی

ماهر

تشكيالت

پرسنلی

مالی

2/60

2/13

1/33

2/60

2/00

3

به  2 / 2

i

x
n

مرکز
بهداشت

()n=12
X 

که با توجه به پرسشنامه  1گزینهای

(کم ،1:متوسط ،5:زیاد ،،:خیلی زیاد ،)1:این نتیجه حاصل میگردد که درجه
اتوماسیون در حد" متوسط" است .ضمن آنکه از  6معیار مورد سنجش تنها  ،معیار در
حد باال و در  7معیار در حد متوسط و زیر آن است.
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جدول  .5شاخصهای مورد استفاده برای سنجش سطح اتوماسيون در سازمان آموزش و
پرورش
کنفرانس
کامپيوتری

انجام

چاپگر

کارهای

و

تخصصی

فكس

2/20

3/33

پست

جایگاه

کارکنان

سيستم

سيستم

سيستم

الكترونيک

اینترنتی

ماهر

تشكيالت

پرسنلی

مالی

2/2

1/33

2/13

2/4

2/63

2/50

آموزش
1

که میاناین کل با توجه به

رابطه  2 / 12

i

x
n

X

و
پرورش

()n=12
که با توجه به پرسشنامه  1گزینهای

(کم ،1متوسط ،5:زیاد ،، :خیلی زیاد ،)1:این نتیجه حاصل میگردد که درجه
اتوماسیون در حد "متوسط" است .ضمن آن که از  6معیار مورد سنجش تنها در ،
معیار در حد باال و در  7معیار در حد متوسط و کمتر از آن است.
با توجه به مطال ،باال به طور کلی سازمانهای مورد بررسی در این پژوهش به دو
گروه تقسیم میشوند :سازمانهای گروه الف :شامل(مخابرات و بهزیستی) که درجه
اتوماسیون در آنها در حد" زیاد" است و دوم سازمانهای گروه ب :شامل (بهداشت و
آموزش و پرورش) که درجه اتوماسیون در آنها در حد" متوسط" است.
با توجه به تحلیل دادههای میزان اتوماسیون نتایج زیر به دست آمد:
انحراف معيار

ميانگين

n

6/413

2/3

36

انحراف معيار

ميانگين

n

6/466

2/60

36

با توجه به آزمون تفاوت دو میاناین ()z

x1  x 2

 22
n2



12
n1

اتوماسیون
سازمانهای الف

اتوماسیون
سازمانهای ب

Z

در سطح اطمینان %62

تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی19 ...

تفاوت دو میاناین به دست آمده برای دو سازمان برابر( )Z=2/27میباشد.
چون  zبدست آمده از 1/71بزرگ تر است بنابراین بیانار اختالف معنادار بین دو
نوع سازمان به لحاظ درجه گستردگی اتوماسیون است یعنی دو نوع سازمان انتخابی
(الف) و (ب) به لحاظ اتوماسیون دارای اختالف معناداری با یکدیار هستند بنابراین
مرحله اول پژوهش یعنی انتخاب دو نوع سازمان با درجه اتوماسیون متفاوت انجام
میگیرد.
در مرحله دوم به بررسی فرضها میپردازیم:
فرض فرعی1
با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون و به کارگیری تجهیزات و وسایل
الکترونیکی و تکنولوژیک ،کارآیی سازمان افزایش نمییابد.
H : A  B  0
H1 : A  B  0

برای تأیید یا رد فرضیه از آزمون تفاوت دو میاناین

x1  x 2

 22
n2



12

Z

در سطح

n1

اطمینان  %62و  =1/12استفاده میگردد.
با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامههای پنج گزینه ای (خیلی کم،1:
کم ،5:متوسط ،،:زیاد ،1:خیلی زیاد )2:این نتایج به دست میآید.
انحراف معيار

ميانگين کارآیی

تعداد

6/400

4/64

116

انحراف معيار

ميانگين کارآیی

تعداد

6/303

3/06

146

نتيجه

Z

α

رد میشود

2/01

6/66

کارآیی سازمانهای گروه الف (بهزیستی ،مخابرات)

کارآیی سازمانهای گروه ب (آموزش و پرورش و بهداشت)

فرض فرعی 1

با توجه به اطالعات تجزیه و تحلیل شده نتیجه میگیریم که :چون  Zبدست آمده از
 1/71بزرگتر است بنابراین تفاوت معنی داری بین دو سازمان در   =1/12وجود دارد.
یعنی با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون ،کارآیی افزایش مییابد و فرض فرعی 1
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رد میشود.
جدول شماره  : 7مقایسه سازمانهای با اتوماسیون سطح باال (الف) و سطح متو سط از
نقطه نظر کارایی
با توجه به اطالعات بدست آمده از پرسشنامهها توزیع شده با مقیاس (خیلی کم 1:تا
خیلی زیاد)2:
الف

ب

سازمانها با اتوماسيون باال

n

ميانگين کارآیی

انحراف معيار

آزمون تفاوت دو ميانگين

شرکت مخابرات

66

4/63

6/626

Z=6/1

سازمان بهزیستی

56

4/66

6/436

در سطح=6/66

سازمانها با اتوماسیون متوسط

n

میانگین کارآیی

انحراف معیار

آزمون تفاوت دو میانگین

سازمان آموزش و پرورش

06

3/45

6/334

Z=6/6

مرکز بهداشت

56

3/64

6/331

در سطح =6/66

در سطح اطمینان  %62چون  Zبه دست آمده برای دو سازمان از یک نوع کوچک
تر از  1/71است پس این نتیجه بدست میآید که تفاوت میان دو سازمان با درجه
اتوماسیون یکسان معنی داراست یعنی در دو سازمان که از یک نوع درجه اتوماسیون
برخوردارند تفاوت معنی داری از لحاظ کارآیی مشاهده نمیشود.
ولی تفاوت بین دو نوع سازمان معنی دار است .یعنی با افزایش درجه گستردگی
اتوماسیون کارآیی سازمان افزایش مییابد .این امر میتواند به این دلیل باشد که
سازمانهای دارای اتوماسیون باال به دلیل بهرهگیری بیشتر از این سیستم و امکانات آن
قادر خواهند بود که با سرعت ،سهولت ،صحت و دقت بیش تری کار خود را انجام
دهند و این به دلیل نقش این سیستم و امکانات آن در پردازش سریعتر اطالعات،
کاهش دوباره کاری ها ،عدم نیاز به انجام کارهای تکراری میباشد .سیستم اتوماسیون
قادر خواهد بود که میزان هزینههای واحد را کاهش دهد و بازده فردی را افزایش دهد.
چون افراد سریع تر و با هزینه کمتر کار خود را انجام میدهند .بنابراین فرض فرعی 1
که میگوید با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون ،کارآیی افزایش نمییابد ،رد
میگردد.
در ارتباط با فرض فرعی 5
با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون و بکارگیری تجهیزات و وسایل

تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی18 ...

تکنولوژیک ،رضایت کارکنان افزایش نمییابد.
انحراف معيار

ميانگين کارآیی

تعداد

6/014

3/03

116

انحراف معيار

ميانگين کارآیی

تعداد

3/06
Z

146
α

5/1

6/66

6/303
نتيجه
فرض رد میشود

H : A  B  0
H1 : A  B  0
رضایت کارکنان در سازمانهای گروه (الف)

رضایت کارکنان در سازمانهای گروه (ب)
فرض فرعی 2

چون آماره  Zبدست آمده از  1/71بزرگ تر است در سطح  = 1/12و اطمینان
 %62تفاوت معنی داری بین دو نوع سازمان (الف) و (ب) وجود دارد یعنی با افزایش
درجه گستردگی اتوماسیون ،رضایت کارکنان افزایش مییابد و فرض  5رد میشود.
جدول  .3مقایسه سازمانهای با اتوماسيون سطح باال و متوسط با توجه به ميانگين رضایت
کارکنان
الف

ب

سازمانها با اتوماسيون باال

n

ميانگين کارآیی

انحراف معيار

آزمون تفاوت دو ميانگين

شرکت مخابرات

66

3/06

6/506

Z=6/2

سازمان بهزیستی

56

3/02

6/064

=6/6

سازمانها با اتوماسيون متوسط

n

ميانگين کارآیی

انحراف معيار

آزمون تفاوت دو ميانگين

سازمان آموزش و پرورش

06

2/02

1/336

مرکز بهداشت

56

2/30

1/351

Z=6/0
=6/66

در سطح اطمینان ( %62چون  Zبدست آمده برابر دو سازمان هم نوع از 1/71
کوچک تر است) این نتیجه به دست میآید که تفاوت میاناین میان دو سازمان با
درجه اتوماسیون یکسان معنیدار نیست .یعنی دو سازمان که درجه اتوماسیون یکسان
دارند تفاوت معنیداری از لحاظ رضایت کارکنان مشاهده نمیشود .ولی تفاوت
میاناین میان دو نوع سازمان معنی داراست یعنی با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون،
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رضایت کارکنان افزایش مییابد .این امر میتواند به این دلیل باشد که سازمانهای با
درجه اتوماسیون باال به دلیل استفاده از کامپیوتر و ابزار الکترونیکی استقالل بیش تری
برای کارکنان خود قائل میشوند و این استقالل کاری ،رضایت آنان را افزایش
میدهد .ضمن آن که تنوع کاری بیشتر میگردد زیرا وسایل تکنولوژیک مقدار زیادی
از کارهای تکراری و غیرضروری افراد را کم میکند و ضمن کاهش خستای
کارکنان ،رضایت آنان را افزایش میدهد.
کارکنان سازمان برای اینکه بتوانند ازسیستمها و ابزار تکنولوژیک استفاده کنند نیاز
به آموختن وآموزشهای الزم دارند و این امر به بروز تواناییهای مختلف در افراد
منجر میشود و فرصتهای بیش تری برای رشد و پیشرفت افراد فراهم میآورد،
درنتیجه استفاده از ابزار الکترونیک باعث بهبود کیفیت برنامههای آموزشی سازمان
میشود و این امر رضایت کارکنان را افزایش میدهد.
با توجه به اطالعات مرتبط با فرض فرعی  :،با افزایش بکارگیری اتوماسیون و
تجهیزات و وسایل تکنولوژیک ،کیفیت تصمیمگیری سازمان افزایش نمییابد و طبقه
بندی دادهها بشرح زیر:
H : A  B  0
H1 : A  B  0

انحراف معيار

ميانگين کارآیی

تعداد

6/353

3/04

116

کیفیت تصمیمگیری در سازمانهای گروه (الف) (بهزیستی ـ مخابرات)

انحراف معيار

ميانگين کارآیی

تعداد

1/233

3/10

146

نتيجه

Z

α

کیفیت تصمیمگیری در سازمانهای گروه (ب) (آموزش و پرورش ـ
بهداشت)

فرض رد میشود

6/3

6/66

فرض فرعی 2

میتوان نتیجه گرفت که چون  Zبدست آمده از  1/71بزرگتر است در سطح
 =1/12و اطمینان  %62تفاوت معنی داری بین دو گروه سازمان (الف) و (ب) وجود
دارد یعنی با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون ،کیفیت تصمیمگیری افزایش مییابد
و فرض فرعی  ،رد میشود.

تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی17 ...
جدول  . 9مقایسه سازمانهای با سطح باال و متوسط از منظر شاخص کيفيت تصميم گيری

الف

ب

ميانگين

سازمان با اتوماسيون باال

n

شرکت مخابرات

66

4/23

سازمان بهزیستی

56

4/14

سازمان با اتوماسيون متوسط

n

تصميمگيری

ميانگين
تصميمگيری

انحراف معيار

تفاوت ميانگين دو سازمان

6/436

Z=6/32

6/463

=6/66

انحراف معيار

تفاوت ميانگين دو سازمان

سازمان آموزش و پرورش

06

2/31

1/203

مرکز بهداشت

56

3/646

1/36

Z=6/0
=6/66

در سطح اطمینان  %62چون  Zبدست آمده برای دو سازمان همنوع کوچک تر از
 1/71است پس این نتیجه حاصل میگردد که تفاوت میاناین دو سازمان با درجه
اتوماسیون یکسان معنی دار نیست یعنی در دو سازمان که درجه اتوماسیون یکسان
دارند تفاوت معنی داری از لحاظ کیفیت و تصمیمگیری مشاهده نمیشود .ولی تفاوت
میاناین میان دونوع سازمان معنی داراست یعنی با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون،
کیفیت تصمیمگیری افزایش مییابد .این امر میتواند به این دلیل باشد که سازمانهای
با درجه گستردگی باال به دلیل استفاده از وسایل تکنولوژیک و سیستم اتوماسیون چون
قادر خواهند بود که اطالعات مورد نیاز و ضروری برای تصمیم گیری مدیران در سطح
مختلف را با سرعت ،دقت و صحت بیشتری فراهم کنند و بر کیفیت تصمیمگیری خود
میافزایند ،ضمن آنکه چون این سیستمها توانایی تحلیل اطالعات را برای مدیران و
کارکنان به تعداد بیشتری فراهم میکنند بر کیفیت تصمیمها میافزایند .از طرفی وجود
ابزارهای ارتباط و پیشرفته امکان ارتباط سریعتر بین واحدها و سازمانها را برای
سازمان با درجه باالی اتوماسیون فراهم میآورد و با توجه به این مسئله که امکان انتقال
تصمیمها با توجه به این سیستم سریعتر امکان پذیر است و هم چنین وجود
تکنولوژیهای پیشرفته ارتباطی و اینترنت سهولت بیشتری در دستیابی به اطالعات به
روز را فراهم میکند ،کیفیت تصمیمها در این سازمانها افزایش مییابد.
بنابراین فرض فرعی  ،که بیان میدارد با افزایش گستردگی اتوماسیون ،کیفیت
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تصمیم گیری افزایش نمییابد پذیرفته نیست.
فرض فرعی چهارم حاکی از این است که با افزایش گستردگی اتوماسیون و بکارگیری
تجهیزات و وسایل تکنولوژیک ،رضایت ارباب رجوع افزایش نمییابد .با تجزیه و
تحلیل دادهها و اطالعات زیر:
H : A  B  0
H1 : A  B  0

انحراف معيار

ميانگين کارآیی

تعداد

6/362

3/41

146

انحراف معيار

ميانگين کارآیی

تعداد

1/63

3/16

156

نتيجه

Z

α

فرض رد میشود

2/24

6/66

.

رضایت ارباب رجوع در سازمانهای گروه (الف)

رضایت ارباب رجوع در سازمانهای گروه (ب)

فرض فرعی 4

میتوان نتیجه گرفت که چون  Zبه دست آمده از  1/71بزرگتر است در سطح
 =1/12و اطمینان  %62تفاوت معنی داری بین دو گروه سازمان (الف و ب) وجود
دارد یعنی با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون ،رضایت ارباب رجوع افزایش مییابد
و فرض  1رد میشود.

تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی14 ...
جدول  .1مقایسه سازمانهای با سيستم اتوماسيون سطح باال و متوسط در خصوص
رضایت ارباب رجوع

الف

ب

ميانگين رضایت

سازمان با اتوماسيون باال

n

شرکت مخابرات

56

3/46

سازمان بهزیستی

06

3/30

سازمان با اتوماسيون متوسط

n

سازمان آموزش و پرورش

06

3/21

مرکز بهداشت

06

3/14

ارباب رجوع

ميانگين رضایت
ارباب رجوع

انحراف معيار

تفاوت ميانگين دو سازمان

6/015

Z=6/43

1/61

=6/66

انحراف معيار

تفاوت ميانگين دو سازمان

1/13

Z=6/4

6/331

=6/66

در سطح اطمینان  %62چون  Zبه دست آمده برای دو سازمان هم نوع از 1/71
کوچکتر است این نتیجه به دست آمده که تفاوت میاناین میان دو سازمان با درجه
اتوماسیون یکسان معنی داری نیست .به عبارتی دیار ،در دو سازمان که درجه
اتوماسیون یکسان دارند تفاوت معنی داری از لحاظ رضایت ارباب رجوع مشاهده
نمیشود ولی تفاوت میاناین میان دو نوع سازمان معنی داری است یعنی با افزایش
درجه گستردگی اتوماسیون ،رضایت ارباب رجوع افزایش مییابد .این امر میتواند به
این دلیل باشد که سازمانها با درجه اتوماسیون باال با توجه به وسایل مورد استفاده
الکترونیک و تکنولوژیک ،چون قادر خواهند بود که به مراجعین خود با سرعت،
دقت ،صحت و کیفیت بهتری خدمات ارائه دهند رضایت مراجعین خود را افزایش
دهند.
توانایی سازمان با اتوماسیون باال به ارائه خدمات در تمام اوقات و ارائه خدمات با
سهولت بیش تر مثالً از طریق سایتها و ارائه خدمات جدید رضایت مراجعین را
افزایش میدهد .ضمن آن که با استفاده از ابزار تکنولوژیک و کامپیوترها مراجعین
سازمانی قادر خواهند بود بدون مراجعه یا با مراجعه کم تر به سازمان کارهای خود را
حل و فصل نمایند و این بر رضایت آنها میافزاید.
در واقع سازمانها با اتوماسیون باال نسبت به سازمانها با اتوماسیون پایین تر
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پاسخاویی به ارباب رجوع دقیق تر و راحت تر صورت میگیرد .بنابراین فرض
فرعیها مبنی براین که با افزایش گستردگی اتوماسیون ،رضایت ارباب رجوع و نحوه
پاسخ گویی به او افزایش نمییابد ،رد میگردد.

نتيجه گيری و پيشنهادهایی برای تحقيقات آینده
با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون و بکارگیری تجهیزات و وسایل
تکنولوژیک ،اثربخشی سازمان افزایش نمییابد.
با توجه به این که معیارهای اثربخشی در پژوهش (کارآیی ،رضایت کارکنان،
کیفیت تصمیم گیری و رضایت ارباب رجوع) هستند و با توجه به رد هر یک از این
معیارها در فرضیات فرعی  1تا  1چنین نتیجه گیری میشود که فرض اصلی هم رد
میشود یعنی با افزایش درجه گستردگی اتوماسیون ،اثربخشی سازمان افزایش مییابد.
هر قدر سطح و درجه اتوماسیون گسترش یابد ،کارایی سازمان افزایش مییابد چون
سیستم اتوماسیون ابزاری است که به کارکنان در انجام وظایفشان به لحاظ سرعت،
دقت ،کاهش هزینه ،و کاهش دوباره کاری کمک میکند.
 هر قدر درجه گسترش سیستم اتوماسیون افزایش مییابد ،رضایت کارکنان افزایش
مییابد ،لذا اگر سازمانی بخواهد به این مهم دست یابد میتواند سیستم اتوماسیون را
بکارگیرد.
 هر قدر سطح و درجه سیستم اتوماسیون افزایش مییابد ،کیفیت تصمیمگیری
سازمان افزایش مییابد این امر به دلیل نقش مهم سیستم اتوماسیون در دسترس
آسانتر ،دقیقتر ،صحیحتر و به روزتر به اطالعات و افزایش میزان ارتباطات میباشد.
 اگر سازمانی بخواهد میزان رضایت ارباب رجوع خود را افزایش دهد میتواند از
سیستم اتوماسیون بهره گیرد.
 در راستای پیشنهاد برای سازمان جهت تحقیق اهداف (اثر بخشی) و به کارگیری
نظام اتوماسیون میتوان به سئواالت زیر پاسخ داد
 آیا در سازمان فرهنگ استفاده از تجهیزات الکترونیک وکامپیوتر و سیستم
اتوماسیون ایجاد شده است؟
 آیا نسبت به کارآیی این نظام و سیستم اعتقاد و باور وجود دارد؟

تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی11 ...

















آیا اثرات کاربرد سیستم اتوماسیون بر سازمان به خوبی درک شده است؟
آیا سازمان توان ایجاد تغییرات رفتاری الزم ناشی از بکارگیری سیستم اتوماسیون را
دارد؟
آیا کارکنان و مدیران مهارت و آموزش الزم را آموخته اند؟
آیا زیر ساختهای فنی( سخت افزاری و نرم افزاری) مناس ،وجود دارد؟
آیا سازمان دارای نیروی انسانی متخصص است؟
آیا ترس و مقاومت در برابر سیستم اتوماسیون از بین رفته یا پرسنل فکر میکنند که
سیستم جایازین آنهاست؟
توصیه میشود با توجه به موفقیت سازمانهایی که به میزان زیاد از اتوماسیون
استفاده میکنند سازمانها با استفاده از کارشناسان خبره به مکانیزه کردن
سیستمهای خود اقدام نمایند؟
توصیه میشود برای بدست آوردن نتایج بهتر از به کارگیری سیستم اتوماسیون ،به
توسعه فرهنگ به کارگیری از سیستم با توجه به آموزشهای بلند مدت و کوتاه
مدت اقدام نمایند؟
نکته مهم به روز ناهداشتن و توسعه مناس ،با توجه به نیازهای اطالعاتی است که
مدیران باید به آن توجه کنند.
یک وظیفه دیار سازمانها تعیین ویژگی اطالعاتی است که سطوح مختلف به آن
نیازمندند؟
ایجاد و توسعه جایااه اینترنتی و توجه به این موضوع که این جایااه دارای
اطالعات الزم از قبیل -1آرم دستااه ،معرفی دستااه ،تشکیالت کلی دستااه،
معرفی واحدهای وابسته ،شرح وظایف دستااه ،آدرس ،تلفن ،پست الکترونیک و
اخبار و رویدادهای دستااه باشد؟
به سازمانها توصیه میشود عالوه بر دادن آموزش هفتاانه پایه ای به کارکنان،
دوره ای اختصاصی بر اساس نیازهای شغلی برگزار نمایند.
با توجه به دنیای متحول و پیچیده و لزوم ارائه خدمات بهتر به مردم و از طرفی باال
رفتن سطح توقع مردم از ارائه خدمات ،به سازمانها توصیه میشود در اسرع وقت
نسبت به استقرار سیستمهای مکانیزه اقدام نمایند و از طرفی به سازمانهای
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برخورداری نیز توصیه میشود با توجه به نکات باال نتایج بهتری از سیستمهای خود
حاصل نمایند.
 به سازمانها توصیه میشود که در جایازینی شیوههای دستی با شیوههای جدید
مبتنی بر اتوماسیون ،اولویت با سیستمهایی است که تأثیر و نقش بیش تری در بهبود
ارائه خدمت به مردم داشته باشند.
پيشنهاد برای تحقيقات آتی :موانع به کارگیری سیستم اتوماسیون و گسترش آن در
سازمان ها
 بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در کشور
 بررسی وضعیت بین سازمانهای دولتی و خصوصی در زمینه کاربرد و تأثیر
سیستمهای مکانیزه و اتوماسیون
 کنکاش در مورد رابطه بین بکارگیری سیستم اتوماسیون با دیار معیارهای اثر
بخشی بصورت مجزا
 بررسی تطبیقی بین کشورهای دیار و ایران در زمینه بکارگیری و نقش اتوماسیون
 تأثیر سیستم اتوماسیون بر اشتغال و تغییر نقشها
 میزان همبستای معیارهای اثربخشی و اتوماسیون در سازمانهای دارای اتوماسیون یا
سازمانهای فاقد اتوماسیون
 تحقیق شیوه مدیریتی و تمایل سازمان به استفاده از اتوماسیون
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