
 
 

 39بهار ، 7، شماره دومفصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال 
 17 تا 1صفحات 

 رانیمد یریگمیبر تصم یادار یاثر سامانه خودکارساز

 (یشرق جانی)مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد استان آذربا

 بخت آزمای بنابمحمد 
 اصغرزاده رومیانیحسین علی

 چكیده

 چیمدرن، ه یهااطالعات و رسانه یها و فناور انهیبه را یدسترس عیسر افتنی تیبا عموم
روز به مدرن و کیالکترون یهارساختیرا بدون ز یکمیو  ستیاقتصاد قرن ب تواندینم یکشور

اطالعات است؛ داشتن اطالعات  ران،یمد یریگمیمهم در تصم یاز فاکتورها یکیاداره کند. 
از  یاریاتخاذ بس یشده و جلو یریگمیهنگام باعث باالرفتن سرعت تصمو به قیدقو  حیصح
 یراابزارها ب نیتراز مهم یکی یادار یخودکارساز ستمینادرست را خواهد گرفت. س ماتیتصم

 یادار یخودکارساز ستمیس ریتاث ی. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسباشدیمهم م نیبه ا لین
نفر از  05است. این تحقیق بر روی  یشرق-بانک مهر اقتصاد استان آ رانیمد یریگمیبر تصم

صل از حا جیانجام گرفت. نتا یشرق-بانک در سطح استان آ نیمدیران شعب ا و یستاد رانیمد
 شیافزا ،یریگمیصحت تصم شیبر افزا یادار یخودکارساز ستمیآن است س نیحاضر مب قیتحق

بانک مهر  رانیمد یریگمیبودن تصم یاقتصاد ،یریگمیصمهنگام بودن ت به ،یریگمیدقت تصم
بر  یادار یخودکارساز ستمیس ریبر نقش و تاث گریامر بار د نیدارد. ا ریتاث یشرق-اقتصاد آ

 .گذاردیصحه م هایریگمیتصم
 یهنگام بودن، اقتصاد صحت، دقت، به ،یریگمیتصم ،یادار یخودکارساز: یدیکل واژگان

 بودن.
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 مقدمه

قبیل گسترده شدن تعامالت  های گوناگونی ازوکار با چالشهای کسبامروزه محیط 
ظارت سازمانی و ضرورت ن درونی و بیرونی سازمان، با نیاز به ارتباط بیشتر واحدهای

ی . فناور(05، 9831همکاران، یزدانی و ) هستند مواجه غیره مستمر بر پیشرفت کارها و
پدیده انفجار اطالعات را موجب  ،ای نیز در دهه گذشتهو ابزارهای الکترونیک و رایانه

ها خواهند نیاز آن جوامع و اطالعات مورد گیریجهتثیر مهمی بر أشدند و به طور حتم ت
 .(9،220،2595)توربان گذاشت

د اما کلی ثر در هر سازمانی حیاتی هستند؛در این میان، اگرچه ارتباطات کارآمد و مؤ    
است  گیری عبارت. تصمیمگیری هدایت شودیت، عمل است و عمل باید با تصمیمموفق

پنج ظم ی منریگمیتصمل در ارتباط با یک مسئله یا فرصت. از فرایند انتخاب یک عم
 گیری درتصمیمشود. یا فرصت آغاز می مسئلهبا شناخت  مرحله اساسی دارد که

 را آنگیرد که فرایند مختلفی صورت می هایها در شرایط گوناگون و وضعیتسازمان
ه زمانی و چگونه از هر یک از این دانند که چمدیران کارآمد می .کندمی زیانگچالش
، اتخاذ یک تصمیم عالی است یعنی ها استفاده کنند. البته هدف اصلی هموارهشیوه

 تشانیماحو برای کسانی که به  زمانی مناسب صورت گیرد باال و درتصمیمی که با کیفیت 
 .(9835همکاران، و 2)شرمرهورن و درک باشد رشیپذقابلنیاز است  در اجرای تصمیم

 یااندازهبه فشرده یکار یهادوره در اطالعات تبادل حجم و سازمان روزمره تعامالت    
 از ارجخ عمالً یسنت و یدست صورتبه هاآن یریگیپ و انجام که کرده است دایپ شیافزا

 و ایکیمیرح) شود همراه یادیز مشکالت با است ممکن و بوده یانسان یروین توان
 وابسته یهاشاخه و 8اطالعات یفناور شرفتیپ ر،یاخ یهاسال در(. 952،9815،همکاران

 با نیچنهم. است داده قرار تجاری یهاطیمح یروپیش  را یمختلف یهاحلراه آن، به
 هایبکهش ارتباطی، جریانات مختلف هایشکل پیدایش و ارتباطات روزافزون گسترش
 قاطن اقصی در که هم تجارت و است افکنده سایه افراد زندگی امور تمامی در ارتباطی

 یستن مستثنا امر این از ،شودمی دیده( خدمات یا کاال تولید) مختلف هایشیوه به جهان
 از ایبر هاسازمان تجاری، ارتباطات شدن ترپیچیده و پیشرفته با(. 5،2553،93کرفت)

                                                                                                                            
9. Turban 

2. Horn Sh. 

8. Information Technology (IT) 

5. Kraft 
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 ندرو در ییهاسامانه ایجاد به دست ناگزیر( اطالعات) ورودی منابع از یکی ندادن دست
 پردازش اب و کنند بهینه استفاده خود پیرامون در موجود اطالعات از بتوانند تا نداهزد خود

 کنند ارائه آنان، رضایت جلب جهت در و مشتریان به را اطالعات این ،مناسب
 (.9،2553،982آلن)

ها و اطالعات آوری دادهین، با جمعروشی نو عنوانبه 2اداری سامانه خودکارسازی    
که بر جریان کار سرعت ها، عالوه بر اینبندی آنهای سازمان و طبقهمجموعه فعالیت

ارهای افزسازد. نرمسازمان فراهم میگیری در بخشد، بستر مناسبی را برای تصمیممی
عه سامانه یکپارچه اطالعات از مجمو بخشی عنوانبهخودکارسازی اداری  8کاربردی
سسات صنعتی و های بخش عمومی و مؤهای فعالیت سازمانمدلبا بررسی  5مدیریت

 اشد.ب گوی نیازهای آنانپاسخ یخوببهد نتوانگانی طراحی و تولید شده است و میبازر
این تحقیق و نتایج آن عالوه بر مشخص کردن نقش سامانه خودکارسازی اداری بر 

 و هسامانتواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف گیری در سازمان مربوطه، میتصمیم
باشد. عالوه بر  مؤثراین سازمان،  در های احتمالی سامانه خودکارسازیرفع مغایرت نیز

 ریناپذاجتناب الزاماتعت بخشیدن به انتخاب و سر تواند درآن، این سامانه می
افزاری و های سختبه فناوری کردن سازمان تجهیز های امروزی، از لحاظسازمان

همین اساس و با توجه به بر  .آفرینی کندنقش همنوعهای در سازمان افزاری مدرننرم
این نوع سامانه اثر هدف این تحقیق بررسی  اهمیت و نقش سامانه خودکارسازی اداری،

 .شرقی است-مهر اقتصاد آ گیری مدیران بانکبر تصمیم
 هاسازمان از در بسیاری امروزه اداری خودکارسازی یهاسامانه از گیریبهره و استفاده    

 ودخ از هاسامانه این از استفاده و گیریبهره برای زیادی ها تمایلو سازمان متداول است
 توانسته اندازه چه تا 0اطالعاتی یهاسامانه چنین که کرد بررسی باید اما ؛دهندمی نشان

 اندنستهتوا ییهاسامانه چنین آیا و نماید کمک گیریتصمیم بهبود در هاسازمان مدیران به
نوآوری این پژوهش بررسی اثرات  .نماید وردهبرآ هاگیریتصمیم در را مدیران انتظارات

. در خصوص بررسی اثر استگیری مدیران بانک سامانه خودکارسازی اداری بر تصمیم

                                                                                                                            
9. Allen 

2. Office Automatic System (OAS) 

8. application 

5. Management Information System (MIS) 

0. Information System (IS) 
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ها زیاد کار شده است گیری مدیران، در سایر نهادها و سازمانخودکارسازی بر تصمیم
ی تعادل اقتصادی و پول برقرارکنندهیکی از عوامل مهم  عنوانبهها بانک کهییازآنجا ولی

 وانعنبهاند توخودکارسازی اداری در بانک، می سامانه آثاریک کشور هستند، بررسی 
 ینا ، هدفبنابراین ؛های صورت گرفته باشدوجه تمایز این تحقیق از سایر پژوهش

مهر اقتصاد  بانک مدیران گیریتصمیم بر اداری یخودکارساز سیستم آثار تحقیق بررسی
 .ان شرقی استآذربایج

های بانک نیز در جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه عنوانبهبانک مهر اقتصاد مدیران      
روشن  وحوضبهز های نوین بانکی هستند که اهمیت آن نیعالی مستلزم استفاده از فناوری

بار  به یریناپذجبرانگونه تصمیم نادرست از سوی مدیران لطمات و آشکار است و هر
کنیم و در نهایت با اشاره می روش تحقیق در ادامه به ادبیات تحقیق و .خواهد آورد
 شود.یی ارائه میهاشنهادیپگیری کرده و های به دست آمده، نتیجهبررسی داده

 خودکارسازی اداری سامانه

 وجود یادار سامانه خودکارسازی نام به یچارچوب و سامانه که دارند دهیعق یاریبس   
 با مرتبط امور در لیتسه یبرا گوناگون زاتیتجه و لیوسا از یبیترک بلکه ندارد،

 یشتریب یهاجنبه که 9125 دهه از اما ؛نامندیم یادار خودکارسازی را یادار یهاتیفعال
 ارچهکپی سامانه کی وجود افت،ی گسترش یبازرگان و یادار یهاتیفعال و کاربردها از

 وضوحبه ،ردیبرگ در را تبادالت مکاتبات، اطالعات، میعظ حجم که مناسب یادار
 ،یادار اطالعات یهاسامانه ،یادار یهاسامانه همچون یمختلف یهانام با که شد احساس

 یول. است شده دهینام یینها کاربر یمحاسبات یهاسامانه و یینها کاربر یهاسامانه
 خودکارسازی نام به یادار یهاسامانه یخودکارساز از درجه نیباالتر و نیتریعموم

 هب منحصر بلکه ندارند و واحدی مشخص فیتعر فوق یهاسامانه. شودیم دهینام یادار
 خودکارسازی یهاسامانه که است یمعن نیبد خود نیا و است کاربر یهادگاهید نییتع

 اشاره هاآن از یبرخ به دامها در (.9،2551)ریموند است زیادی فیتعار یدارا یادار
 .میکنیم

 تاس یررسمیغ و یرسم کیالکترون یهاسامانه تمام بر مشتمل ،یادار خودکارسازی    
 ربوطم بالعکس و سسهؤم خارج و داخل در اشخاص نیب اطالعات ارتباط یبرقرار به که

                                                                                                                            
9. Raymond 
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 تیریمد اطالعات سامانه ،یپردازداده از را یادار خودکارسازی که یاصل واژه. شودیم
 منظوربه یادار خودکارسازی. است ارتباطات ،سازدیم زیمتما میتصم یبانیپشت سامانه و

 (.2551موند،یر) است یکتب و یشفاه صورت دو هر به ارتباطات انواع لیتسه
. کندیم تیحما اطالعات یفناور قیطر از یادار امور از یادار اطالعات یهاسامانه    

 است( MIS) اطالعات یهاسامانهمدیریت  یاجزا ازجمله مدرن اطالعات یهاسامانه
 تیریدم جادیا لهیوسبه یدانش کارگران نیماب یهماهنگ و ارتباطات یبرا را ییابزارها که

 (.9،9112ژاس) سازدیم فراهم کیالکترون جلسات و هاامیپ و اسناد اثربخش
خودکارسازی اداری، یکی از بهترین ابزارها برای رسیدن به راهکارهای مفید در      

های مکانیزه به گردش حلجویی و استفاده بهینه از زمان در سازمان است. راهجهت صرفه
ازد. سچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر میمکاتبات سازمان سرعت بخشیده و هم

جویی و استفاده بهینه از زمان، عملی در این فرآیند، حذف مکاتبات کاغذی، صرفه
 وری سازمانخودکارسازی اداری مکانیزمی است در راستای بهبود بهره درواقعشود و می

، گریدعبارتبه(. 2553،05از طریق گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان )کرفت،
 یردفت یهاتیفعال در کیالکترون ابزارهای کاربرد از است عبارت یادار یخودکارساز

 داخل رد اطالعات، تبادل تکامل از یناش فتهایشیافزا ییکارا .ییکارا شیافزا منظوربه
 یریگمیمتص یبرا بهتر اطالعات ارائه با جهیدرنت و بوده هاآن طیمح و دفاتر نیب و دفتر

 .برساند سود ریمد به تواندیم
وری انیزمی است به منظور بهبود بهرهمک ،داریا خودکارسازیتوان گفت که می پس    

های سازمان با بخش و کارا بر مجموعه فعالیتمدیریت اثرسازمان از طریق اعمال 
ات ستجوی آسان در اطالع، جکترونیکی مکاتبات در سطح سازمانگردش ال گیری ازبهره

مکاتبات  ، حذف کاغذ از چرخهمراجعاتبه  موقعبهگویی سریع و ، پاسخذخیره شده
ات اطالعات، بهبود ارتباط اداری، اعمال کنترل مناسب بر کاربران، ثبت و نگهداری بهینه

 .(2،2592،980)والسیچ و اشنایدردرونی سازمانی 

 رییگتصمیم

 هلحظکیپندارند که در گیری را رخدادی منفرد میمدیران و کارکنان تصمیماغلب     

                                                                                                                            
9. Zwass 

2. Valacih & Schneider 
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ا بازی بیند آمیخته آگیری فراما در حقیقت، تصمیم ؛پیونددمشخص از زمان به وقوع می
 هرهبرانی کت. چه سازمانی اس، اختالفات شخصی و تاریخاهنهایی قدرت، سیاست

ند که رگیهایی میبهتر از آن مراتببهتصمیماتی  ،قدرت تشخیص این موضوع را دارند
ترل هایی هستند تنها در کنکه تصمیمات، رخدادفشاری می کنند کماکان بر این تصور پا

ثرتر و ؤگیری میندهای تصمیمآفرشود بعضی از که گفته می به همین خاطر استایشان. 
 (.52 ،5255، 9گاروین)تند سکارآمدتر از بعضی دیگر ه

سنگ مدیریت معادل و هم"( معتقد است که 2559-9192) 2هربرت سایمون    
گیری خالصه به نظر سایمون تمامی اقدامات مدیریتی در تصمیم ".8گیری استتصمیم

کنند، می گیریکنند، اقدام به تصمیمالیت میشود. اگرچه تمام کسانی که در سازمان فعمی
ای برخوردار است و برخی از گیری برای قشر مدیران از اهمیت ویژهولی تصمیم
(. ابعاد مهمی که 0،2592،932دانند )رابینز و کالترمی 5جوهره مدیریت را آناندیشمندان 

 از: اندعبارتگیری بایستی مدنظر قرار بگیرد در فرآیند تصمیم
های صحیح های نمایش داده شده و ذخیره شده با ارزشدرجه سازگاری داده :6صحتـ 1

به عبارتی اطالعات دقیق و صحیح، اطالعاتی است که عاری از خطا  (.9832،28)طالقانی،
 (.9818،291باشد )مقیمی،

 کنندگان به هنگامبودن اطالعات به معنای آن است که دریافت موقعبه :7بودن بهنگام ـ2
در  درنگنیاز، به اطالعات دست یابند، بدین معنی که اطالعاتی که موردنیاز است، بی

 .دسترس قرار گیرد )همان منبع(
 نآ برهایی را که منظور این است که اطالعات روشن باشد و دقیقاً معنی داده دقت: ـ9

 مبتنی است، منعکس سازد.
نه. یج حاصل از آنالیزهای منفعت، هزیبودن به لحاظ نتا صرفهبهمقرون اقتصادی بودن:ـ 1
ها برای ترکیب اطالعات مربوط به مخارج یک برنامه ای از اقداممجموعه دیگرعبارتیبه

                                                                                                                            
9. Garvin 

2. Herbert Simon 

8. management is equivalent to decision making 

5. essence of management 

0. Robbins & Coulter 

2. accurate 

7. timely 
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عبارت تحلیل سود و هزینه هم در مورد آن  کهآنو اطالعات مربوط به دستاوردهای 
 .کندصدق می
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 فناوری ارتباطات و اطالعاتو  هاسامانه

 یهاکهشب و افزارنرم افزار،سخت از یبیترک یکل انیب کی در (IS) اطالعات یهاسامانه 
 و خلق ،یآورجمع منظوربه و کرده جادیا را آن افراد معموالً که است دور راه از ارتباط

 زاتیتجه به افزارسخت. کنندیم استفاده یسازمان حوزه در سودمند یهاداده عیتوز
 ،افزارنرم. دارد اشاره دیکلصفحه و یمرکز پردازش واحد تور،یمان مانند یکیزیف یاانهیرا

. کندیم نییتع را خاص فیوظا یاجرا نحوه که است ییهابرنامه از یامجموعه ای برنامه
 زاتیتجه با که است یاانهیرا سامانه دو از شیب یگروه دور؛ راه از ارتباط یهاشبکه
 به اشاره منظوربه اطالعات یفناور عبارت اغلب. اندشده مرتبط گریکدی با یارتباط
 و هابرنامه .دارد کاربرد اطالعات سامانه کی یاشبکه یاجزا و افزارنرم افزار،سخت
 بر IS یهابرنامه کهیدرحال ؛دارد یشتریب یفن تیماه ،IT اطالعات یفناور مشاغل
 تفاوت گر،یکدی یجابه IT و IS ادیز استفاده علت به البته. است متمرکز یتیریمد مباحث

 .(9،2592،29)والسیچ و اشنایدر است افتهی کاهش آن
یا فنونی است که توسط آن فنون، عناصر  ، فناوری2فناوری ارتباطات و اطالعات    

نیستند در فرآیند  درکقابلکه دارای معانی و مفهوم  های خاماطالعات یا داده
دیل شده و به اطالعات تب درکقابلدارای معانی  کهآنو پس از  قرارگرفته لیوتحلهیتجز

 وجوده الکترونیک به مبادی مصرف را ب یهاسامانهها توسط امکان انتقال آن ،شدند
 .خواهد آورد

برای پردازش،  رایانهافزار افزار و نرممربوط به سخت فناوری ،اطالعات فناوری    
های اطالعات یا علم و مهارت همه جنبه فناوری .اطالعات استسازی و انتقال ذخیره

رشد کرده و  سرعتبهسازی اطالعات، مبحث جدیدی است که محاسبات و ذخیره
های ، این تغییرات ناشی از انجام روشدکنمی تغییرات بنیادی در دنیای کنونی ایجاد

ردن هنرهای جدید ه وجود آوهای جدید و بتجاری جدید، ایجاد تنوعات و سرگرمی
 (.9815،932،و همکاران سلطانی)است 

  

                                                                                                                            
9. Valacih & Schneider 

2. Information & Communication Technology (ICT) 
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 روش تحقیق و جامعه آماری

تفاده سکیفی بوده که با ا ،هدف کاربردی و برحسب نوع دادها برحسبتحقیق حاضر     
پردازد. حقیق میهای تهنظیر تحلیل همبستگی به بررسی داد پیمایشی -از تحلیل توصیفی

ل ی تشکیشرق جانیآذربا استان اقتصاد مهر بانک مدیران جامعه آماری این تحقیق را
 مهر بانک شعب مدیران و ستادی مدیران نفر از 05تعداد  آماری نیز دهند و نمونهمی

این تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران  .شرقی است آذربایجان استان اقتصاد
تخاب جامعه نمونه در این گیری مورد استفاده برای انانتخاب گردیده است. روش نمونه

 اطالعات گردآوری هایروش ترینمهمگیری تصادفی ساده است. تحقیق، روش نمونه

 ؛است شرح بدین تحقیق این در

پرسشنامه محقق  از ،لیوتحلهیتجز برای اطالعات و هاداده آوریجمع منظوربه     
یید قرار تأروایی آن با استفاده از نظر خبرگان مورد  که ؛است گردیده استفاده ساخته

 جدول برای متغیرهای اصلی طبق گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
ی بررس منظوربهچنین در بخش آمار استنباطی . هماست قبولقابلکه  برآورد شد 9

 استفاده شده است. SPSSافزار در محیط نرم T-Testفرضیات از آزمون 

 ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای اصلی تحقیق .1جدول

 مقدار ضریب آلفای کرونباخ

 308/5 خودکارسازی اداری 

 359/5 گیری مدیرانتصمیم

 هایافته

 استان اداقتصگیری مدیران بانک مهر سامانه خودکارسازی اداری بر تصمیمفرضیه اصلی: 
آمده از سطح  به دست ()سطح معناداری sig توجه به اینکه با گذارد.شرقی اثر می-آ

 سامانهشود و این بدان معناست که رد می H0فرض  شود،کمتر می 59/5 خطای
می  اثر شرقی-آ استان اقتصاد مهر بانک مدیران گیریتصمیم بر اداری خودکارسازی

 به مقدار توجه و با تـسا داریمعن صددر 11 نطمیناا سطح در بطهرا نـیا .گذارد
متغیر رابطه توان گفت بین این دو است(، می 705/5که برابر ) آمدهدستبه همبستگی

 .خطی مثبت وجود دارد
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  بر اداری خودکارسازی سامانهمیان آزمون ضریب همبستگی پیرسون  .2جدول
 مدیران گیریتصمیم

 خودکارسازی سامانه  
 اداری

 گیریتصمیم
 مدیران

 خودکارسازی سامانه
 اداری

 705/5 9 همبستگی

 555   داریسطح معنی

 05 05 تعداد

 مدیران یریگمیتصم

 9 705/5 همبستگی

   555 داریسطح معنی

 05 05 تعداد

 
ان گیری مدیرسامانه خودکارسازی اداری بر افزایش صحت تصمیم فرضیه فرعی اول:
 ()سطح معناداری sig توجه به اینکهبا  .گذارداثر می شرقی-آبانک مهر اقتصاد 

شود و این بدان معناست رد می H0فرض  شودکمتر می 59/5 از سطح خطای آمدهدستبه
 تصاداق مهر بانک مدیران گیریتصمیم صحت افزایش بر اداری خودکارسازی سامانهکه 

 توجه با و تـسا دارـیمعن صددر 11 نطمیناا سطح در بطهرا نـیا. گذارداثر می شرقی-آ
 ریمتغتوان گفت بین این دو است(، می 051/5که برابر ) آمدهدستبه همبستگی به مقدار

 .رابطه خطی مثبت وجود دارد
 انمدیر گیریتصمیم دقت افزایش بر اداری خودکارسازی سامانه :فرضیه فرعی دوم

( )سطح معناداری sig با توجه به اینکه. گذارداثر می شرقی -آ اقتصاد مهر بانک
شود و این بدان معناست رد می H0فرض  شودکمتر می 59/5 ح خطایاز سط آمدهدستبه

اد گیری مدیران بانک مهر اقتصسامانه خودکارسازی اداری بر افزایش دقت تصمیم میانکه 
 تـسا داریـمعن صددر 11 نطمیناا سطح در بطهرا نـیا .گذارداثر می یشرق جانیآذربا
توان گفت بین است(، می 352/5 برابر)که  آمدهدستبه همبستگی توجه به مقدارو با 

 رابطه خطی مثبت وجود دارد. ریمتغاین دو 
 بانک یرانمد گیریتصمیم بودن بهنگام بر اداری خودکارسازی سامانهفرضیه فرعی سوم: 

از  آمدهدستبه( )سطح معناداری sig با توجه به اینکه .گذارداثر می شرقی-آ اقتصاد مهر
سامانه شود و این بدان معناست که رد می H0فرض  شودکمتر می 59/5 سطح خطای



 00...  رانیمد یریگمیبر تصم یادار یاثر سامانه خودکارساز

اثر  رقیش -آ اقتصاد مهر بانک مدیران گیریتصمیم بودن بهنگام بر اداری خودکارسازی
توجه به مقدار  و با تـسا داریـمعن صددر 11 نطمیناا سطح در بطهرا نـیا .گذاردمی

رابطه  ریمتغتوان گفت بین این دو است(، می 351/5)که برابر  آمدهدستبه همبستگی
 .خطی مثبت وجود دارد

انک گیری بسامانه خودکارسازی اداری بر اقتصادی بودن تصمیم: چهارمفرضیه فرعی 
( )سطح معناداری sig با توجه به اینکه. گذارداثر میشرقی مدیران  -مهر اقتصاد آ

شود و این بدان معناست رد می H0فرض  شودکمتر می 59/5 از سطح خطای آمدهدستبه
جان گیری بانک مهر اقتصاد آذربایی اداری بر اقتصادی بودن تصمیمخودکارساز سامانهکه 

 و با تـسا داریمعن صددر 11 نطمیناا سطح در بطهرا نـیا .گذارداثر میشرقی مدیران 
توان گفت بین این دو است(، می 533/5)که برابر  هآمددستبه همبستگی به مقدار توجه

 .رابطه خطی مثبت وجود دارد ریمتغ
 بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون

 استان اداقتص مهر بانک مدیران گیریتصمیم بر اداری خودکارسازی سامانهفرضیه اصلی: 
 ازیخودکارس سامانه طریقاز  مدیران گیریتصمیم اثر منظوربه اثر می گذارد. شرقی-آ

نشان داده شده  8این نتایج در جدول استفاده شده است که رهیدومتغاداری، رگرسیون 
 است.

 طریق از مدیران گیریهای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر تصمیمکنندهمشخص .9جدول
اداری خودکارسازی سامانه  

شاخص  
 آماری

 
 مدل رگرسیون

ضریب 
 همبستگی

 
2R  2R  

شدهتعدیل Nt2S2Nd2+t2S2 

 
F 
 

سطح 
 معناداری

9 705/5  021/5  027/5  225/27  555/5  

 
 داریا خودکارسازی سامانهاز طریق  مدیران گیریضریب همبستگی بین تصمیم 5جدول

داری و دارای سطح معنی 705/5دو متغیر دهد. ضریب همبستگی بین این را نشان می
(555/5P=) سامانه( 027/5) شدهلیتعد. با توجه به مقدار ضریب تعیین است 

 ها دارد.آن مدیران گیری( بر روی تصمیمP<0/01داری )اثر معنی اداری یخودکارساز
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 اداری خودکارسازی سامانه طریق از مدیران گیریضریب رگرسیونی تصمیم .1جدول 

شاخص آماری   
 مدل

ضرایب 
 رگرسیون

خطای 
 استاندارد

بتای 
 T استاندارد

سطح 
یداریمعن  

592/5 ضریب ثابت  932 /5  - 290/2  523/5  

مشارکت در 
سازمانی یهایریگمیتصم  

125/5  507/5  705/5  153/92  555/5  

 
 اداری یخودکارساز سامانه=  592/5( + 125/5) مدیران گیریتصمیم

ان گیری مدیرش صحت تصمیمافزایسامانه خودکارسازی اداری بر: اولفرضیه فرعی 
 .اثر می گذارد شرقی-آبانک مهر اقتصاد 

 بر اداری خودکارسازی سامانههای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر کنندهمشخص. 0جدول
شرقی-آ اقتصاد مهر بانک مدیران گیریتصمیم صحت افزایش  

آماری شاخص   

 
 مدل رگرسیون

ضریب 
 همبستگی

 
2R  

2R    
شدهلیتعد Nt2S2Nd2+t2S2 

F 
 

سطح 
 معناداری

1 023/2  203/2  206/2  917/76  222/2  

     
 گیریسامانه خودکارسازی اداری و صحت تصمیمضریب همبستگی بین  2 جدول 

تغیر دو مدهد. ضریب همبستگی بین این را نشان میشرقی -آمدیران بانک مهر اقتصاد 
. با توجه به مقدار ضریب تعیین است (=555/5Pداری )و دارای سطح معنی 051/5
 ( بر روی صحتP<0/01داری )اثر معنی اداری خودکارسازی سامانه( 202/5) شدهلیتعد

 دارد. مدیران گیریتصمیم

 گیریتصمیم صحت شیبرافزا اداری خودکارسازی سامانهضریب رگرسیونی  .6جدول
 شرقیـ  آ اقتصاد مهر بانک مدیران

شاخص آماری   

 مدل
ضرایب 
 رگرسیون

خطای 
 استاندارد

بتای 
 T استاندارد

سطح 
یداریمعن  

923/2 ضریب ثابت  119 /2  - 262/16  222/2  

194/2 گیریتصمیم صحت  202/2  023/2  796/4  222/2  
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 مدیران

 توان معادله رگرسیونی زیر را تنظیم کرد:می

 اداری یخودکارساز سامانه=  821/2( + 583/5) یریگمیتصم صحت
 دقت افزایش و اداری خودکارسازیضریب همبستگی بین  :دومفرضیه فرعی 

و دارای  352/5دو متغیر دهد که ضریب همبستگی بین این نشان می مدیران گیریتصمیم
( 252/5) شدهلیتعد. با توجه به مقدار ضریب تعیین است (=555/5Pداری )معنیسطح 
 مدیران گیریتصمیم ( بر روی دقتP<0/01داری )اداری اثر معنی یخودکارساز سامانه
 دارد.
 اداری یخودکارساز سامانه=  232/5( + 372/5مدیران ) گیریتصمیم دقت

 گیریتصمیم بودن بهنگامافزایش  بر اداری خودکارسازی سامانه :سومفرضیه فرعی 
 سامانه ضریب همبستگی بین .اثر می گذارد شرقی-آ اقتصاد مهر بانک مدیران

ریب که ض دهدنشان میمدیران  گیریتصمیم بودن بهنگام افزایش اداری و یخودکارساز
 با توجه. است (=555/5Pداری )و دارای سطح معنی 351/5دو متغیر همبستگی بین این 

داری اثر معنی اداری خودکارسازی سامانه( 208/5) شدهلیتعدبه مقدار ضریب تعیین 
(P<0/01بر روی ) ر توان معادله رگرسیونی زیدارد. میمدیران  گیریتصمیم بودن بهنگام

 را تنظیم کرد:
 اداری یخودکارساز سامانه=  025/5( + 713/5مدیران ) گیریتصمیم بودن بهنگام

 بودن یاقتصاد و اداری خودکارسازی سامانهضریب همبستگی بین : چهارمفرضیه فرعی 
و دارای  533/5دو متغیر که ضریب همبستگی بین این  دهدنشان می مدیران گیریتصمیم

( 280/5) شدهلیتعد. با توجه به مقدار ضریب تعیین است (=555/5Pداری )سطح معنی
 گیریتصمیم بودن ( بر روی اقتصادیP<0/01داری )اثر معنی اداری خودکارسازی سامانه
 توان معادله رگرسیونی زیر را تنظیم کرد:میدارد. 

 اداری یخودکارساز سامانه=  908/2( + 538/5) مدیران یریگمیتصم بودن اقتصادی

 یریگجهینت

خودکارسازی اداری بر  سامانه ، بررسی اثرهدف اصلی از انجام این پژوهش    
 شرقی بوده است. بدین منظور ابتدا به-آ استان اقتصاد مهر بانک گیری مدیرانتصمیم

فارسی  ع در اختیار اعم ازمطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد و در این راستا کلیه مناب
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نه در این زمی درگذشتهچنین تحقیقاتی که مورد مطالعه قرار گرفت و هم و انگلیسی
لیه بندی کپس از جمع تیدرنهاگرفتند. صورت گرفته بودند نیز مورد بررسی قرار 

 مطالعات صورت گرفته نسبت به تدوین فرضیات اقدام شد.
 سامانه مشارکت در که دهدمی نشان پیرسون همبستگی آزمون از حاصل نتایج    

 گذاردمی اثر شرقی-آ اقتصاد استان مهر بانک مدیران گیریتصمیم بر اداری خودکارسازی
 رابطه درصد 10 سطح و در .(555/5= معناداری عدد و 705/5= همبستگی ضریب)

است  50/5 از کمتر پیرسون آزمون معناداری سطح این به توجه با. دارد وجود معناداری
 دیرانم گیریتصمیم بر اداری خودکارسازی سامانه بنابراین ؛شودمی رد صفر فرض که

 لکم گردد.می ییدتأ مذکور فرضیه و گذارداثر می شرقی-آ اقتصاد استان مهر بانک
 بر آن اثر و اداری خودکارسازی سیستم بررسی" عنوان با یپژوهش( 9815) ینیحس

 تحقیق این در. است داده انجام "(یاسوج استانداری موردی مطالعه) کارکنان عملکرد
 اسوجی استانداری در کارکنان عملکرد روی بر اداری خودکارسازی ثیرأت است شده سعی

 دندش یدأیت همگی اصلی فرض یک و فرعی فرض شش از حاصل نتایج. شود بررسی
 سامانه و سازمان این کارکنان عملکرد بین معناداری و مثبت رابطه که داد نشان و

 .است برقرار اداری خودکارسازی
صحت  بر اداری خودکارسازی سامانهدهد که نتایج حاصل از فرضیه اول نشان می    

ج حاصل چنین نتای. همگذارداثر می شرقی-آ اقتصاد استان مهر بانک مدیران گیریتصمیم
یری گخودکارسازی اداری بر افزایش دقت تصمیم سامانهدهد که فرضیه دوم نشان می از

 عنوان با یپژوهش( 9833) یرمضان. گذارداثر میشرقی -مدیران بانک مهر اقتصاد آ
 "کرج درمان و بهداشت شبکه سازمانی وریبهره بر اداری خودکارسازی اثر بررسی"

 یتازگبه شبکه این در که اداری خودکارسازی اثر است شده سعیکه  است داده انجام
 اتفرضی تمامی تاًینها که شود سنجیده سازمان این وریبهره بر را است شده اندازیراه

 ،رجوعربابا مندیرضایت برافزایش اداری خودکارسازی تأثیر ترتیب به و شده پذیرفته
 .دانشده دییتأ خدمات ارائه کیفیت بهبود و ارتباطات تسهیل ،یکاردوباره کاهش

 بودن بهنگام بر اداری خودکارسازی سامانهآزمون فرضیه سوم نیز نشان داد که      
 9یاو رابین فردریک گ اثر می گذارد شرقی-آ اقتصاد مهر بانک مدیران گیریتصمیم

 در "خودکارسازی اداری سیستم سطوح طراحی و بررسی" عنوان با تحقیقی در( 2557)

                                                                                                                            
9. Gay R.F. 
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 نظورمبه خودکارسازی سیستم طراحی اخیراً. نمایدمی ابراز چنین کالیفرنیا دانشگاه
 مان،ز و انسانی نیروی ها،هزینه جوییصرفه در اداری مختلف سطوح و کارها سازیبهینه
 و مایدنمی تسهیل را خدماتی امور انجام خودکارسازی، سامانه. شودمی بیشتر و بیشتر
 امانهسدهد که نتایج حاصل از فرضیه چهار نشان می تاًینهاو  دهدمی افزایش را وریبهره

اثر  دیرانم شرقی-آ اقتصاد مهر بانک گیریتصمیم بودن اقتصادی بر اداری خودکارسازی
 اداری خودکارسازی فناوری اثر بررسی" عنوان با یپژوهش( 9815) یاحمد و می گذارد

 اننش تحقیق این از حاصل نتایج که است داده انجام "ایرانی هایسازمان موانع رفع در
 ظارانت زمان کاهش و یکاردوباره کاهش کیفیت، بهبود در اداری خودکارسازی که دهدمی

 .است ودهب اثربی هاسازمان این در رقابتقابل قیمت و پذیریانعطاف بر و داشته تأثیر

 تحقیق جینتا برمبتنی  یهاشنهادیپ

 شود:پیشنهاد می آمدهدستبهنتایج  اساس بر
اداری، در فراگیرترین شکل خود در ادارات دولتی و  خودکارسازیمبانی مفهومی  -9

 در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی، به کارکنان آموزش داده شود.
ی سازخودکارایجاد دولت الکترونیک و  در زمینههای کلی دولت با توجه به سیاست -2

 اداری که به آن پرداخته شده است؛

 ها توسعه یابد.گیریحوزه اختیارات مدیران در تصمیم ـ الف
 امانهسشوند که تطابق کاملی با  بازطراحی ایگونهبهیندهای کاری بازنگری و فرآـ  ب

ه شود بسازمان تحمیل میهایی که به داشته باشند و از این طریق هزینهی خودکارساز
 حداقل برسد.
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 های تحقیقمحدودیت

دم عگویی به هنگام تکمیل پرسشنامه در بعضی موارد وها از پاسخنگرانی آزمودنی    
ویی به گاحتمال عدم صداقت در پاسخ جهیدرنت وگویان وضوح فواید تحقیق بر پاسخ

 از برخی همکاری به تمایل عدم و گرعدم کنترل متغیرهای مداخله نیچن وهمپرسشنامه 
 .استی تحقیق هاتیمحدود ازگر پژوهش با مدیران

 به محققین آتی هاشنهادیپ
خودکارسازی  سامانهمطالعه  امر به نیز کیفی روش به که شودمی پیشنهاد    

 حاضر حقیقت نتایج با نتایج و شود پرداخته مدیران گیریتصمیم بر اداری ی(خودکارساز)
 آماری هاینمونه و هاسازمان در تحقیق این با سوهم مطالعاتی نیچن وهمشود  مقایسه

 شود. مقایسه تحقیق این نتایج با آن نتایج و گرفته صورت دیگر
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