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A survey on the efficacy of automation on the staff’s efficiency (A case 
study of staff management area at Kermanshah University of Medical 
Sciences) 
Arash Ziapour1, Neda Kianipour2*, Nader Rajabi Gilan3, Seyed Ramin Ghasemi4 

Social Development & Health Promotion Research Center, Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 
 
Abstract 
Introduction: Office automation has recently drawn a lot of attention in the field of IT. The 
present study aimed to investigate the effect of automation on the efficiency of the staff in the 
management area at Kermanshah University of Medical Sciences.  
Materials and Methods: The present research is a descriptive, survey study. The study 
population consisted of all the personnel in the management area at Kermanshah University of 
Medical Sciences. The sample included 13, who were selected using stratified random sampling 
method. The instruments of the study were two researcher-made questionnaires on automation 
efficacy and staff efficiency. The content and face validity of the questionnaires were confirmed 
by experts in the field and the reliability was found to be 0.95 for the questionnaire on 
automation efficacy and 0.93 for the questionnaire on staff efficiency, using Cronbach’s alpha. 
The data were analyzed through SPSS software, version 18, using Pearson correlation, and multi-
correlation regression.   
Results: The findings indicated that the correlation between office automation and staff 
efficiency was 0.84, which was significant at p=0.01. the correlation between the components of 
staff efficiency (relevancy, sensitivity, accuracy, being economical, and speed) and office 
automation were 0.707, 0.641, 0.640, 0.638, 0.630, 0.368, respectively. All these correlations 
were statistically significant at p=0.01.  
Conclusion: The office automation is a secure, economical, and efficient system for information 
exchange of information inter and intra-office.  
Keywords 
Office Automation, Efficiency, Health Personnel, Efficacy 
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   .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند چندگانهپیرسون و تحلیل ضریب رگرسیون 

  اصیل مقاله

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68001291


  

 
         

  وري کارکنانبهره اتوماسیون اداري بر  بخشی بکارگیري اثربررسی 

  

  2، شماره 6، دوره 94 تابستان

M
E

D
IA

 

53  

معنادار % 1در سطح  کهوجود دارد ) 846/0(وري کارکنان اتوماسیون اداري و بهره همبستگی دهد کهنشان می نتایج : نتایج

و اتوماسیون ) صحت، ایمنی، اقتصادي بودن و سرعت مرتبط بودن، دقت،(وري کارکنان هاي بهرهضریب همبستگی مؤلفه. است

ها در تمامی این همبستگی. است) 368/0(و ) 630/0(، )638/0(، )640/0(، )641/0(، )707/0(اداري به ترتیب از باالترین میانگین 

  .معنادار هستند% 1سطح 

ثر در دسترس مدیران قرار ؤم صورت کارا و هب وبا صرفه  اطالعات با استفاده از سیستم اتوماسیون اداري ایمن، :گیرينتیجه

تبادل، سرعت و صحت اطالعات در داخل دفتر و بین دفاتر و محیط آنها توسط سیستم اتوماسیون اداري باعث  همچنین. گیردمی

  .شودگیري مدیران می سودمند براي تصمیم ایجاد اطالعات مفید و

  
 واژگان کلیدي

 اثربخشی، سالمت رکنانکا وري،بهره اتوماسیون اداري،

    

  مقدمه

با پیشرفت  ].1[ اندامکانات در دسترس خود بوده ها وتوانایی و اثربخش از منابع، اکار ،استفاده مفید هباز در اندیش از دیر هاانسان

هایی در د سیستمدست به ایجا) اطالعات(ها براي از دست ندادن یکی از منابع ورودي تر شدن ارتباطات تجاري، سازمانو پیچیده

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

جهانی شدن ( 1990 ههاي این محیط در دهرقابت کسب و کار و دگرگونی واقع محیط پر در. جهت جلب رضایت آنان، عرضه کنند

هاي اطالعاتی را لزوم توجه به سیستم) پایه دانش و اطالعات بدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی براقتصاد و ت

روز به روز اهمیت  ،هاي اطالعاتی استهاي اتوماسیون اداري که نوعی از انواع سیستم، بحث سیستمدلیلبه همین . کرد نداندوچ

رسمی و غیررسمی بوده که به برقراري ارتباط  یهاي الکترونیکداري، مشتمل بر تمام سیستمن ایوتعریف اتوماس]. 2[ یابدي میتربیش

پردازي، سیستم  کلمه اصلی که اتوماسیون اداري را از داده. شودسسه و بالعکس مربوط میؤاطالعات بین اشخاص در داخل و خارج م

اتوماسیون اداري به منظور تسهیل انواع ارتباطات به . اطات استارتب ،سازدیت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز مییراطالعات مد

منظور  هاي دفتري بهدر فعالیت یعبارت است از کاربرد وسایل الکترونیک ،اتوماسیون اداري]. 3[ هر دو صورت شفاهی و کتبی است

نتیجه با ارائه  ن دفاتر و محیط آنها بوده و درکارایی افزایش یافته ناشی از تکامل تبادل اطالعات، در داخل دفتر و بی ،افزایش کارایی

محدودیت منابع در دسترس افزایش جمعیت و رشد نیازها و  ].4[ تواند به مدیر سود برساندگیري می اطالعات بهتر براي تصمیم

در  وري راهرهها افزایش بسازمان و مدیریت جامعه سیاست، اندرکاران عرصه اقتصاد، هاي بشر باعث شده است که دستخواسته

وري کسانی است که افزایش بهره ،هاي ادارياطالعات در محیط فناوري دالیل کاربرد]. 5[ هاي خود قرار دهندبندي برنامهاولویت

وري در گروه کارکنان اداري دهد که رشد بهرهنشان می است انجام شده 1970هایی که در دهه بررسی .کننددر این ادارات کار می

گذاري دهد که سرمایههاي انجام شده نشان میوردآبر .استماندگی  عقب گروه کارکنان صنعتی و تولیدي دچار کندي و نسبت به

گذاري در بخش برابر سرمایهاً ده حدود، کار رفته ه الت بآاي براي کنترل کامپیوتري تجهیزات و ماشینهاي کارخانهبراي محیط

استفاده بهتر از زمان به  صورتبر سازمان به  آنثیر أوري تبا مکانیزه نمودن امور دفتري بهرهدر صورتی که ]. 6[ اداري بوده است

کیفیت بهتر مدیریت با ، استفاده بهتر از نیروي کار با کاهش تعداد کارکنان و یا افزایش بازدهی پرسنل، کارایی بیشتر براي

یابد میافزایش ن بیشتر با استفاده از اطالعات موجود در محیط سازما اثربخشیو افزایش بازده یا عملکرد بهتر ، گیري بهتر تصمیم

حل برخی مسائل . نمایندمی ي بهترهاحل به منظور درك صحیح مسئله زمان زیادي را صرف مطالعه و شناسائی راه هاسازمان]. 7[

مله تري را در ایفاي وظایف مدیریتی از جثرؤم طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب وپیچیده سازمانی زمان طوالنی را می

در  وري یک سازمان بیشتر باشد هزینه تولید واحد کارهرچه بهره ].8[ آوردریزي و کنترل براي مدیران فراهم میگیري، برنامهتصمیم

 .ن سازمان در بازار کار بیشتر خواهد بودآن کمتر و بنابراین امکان رقابت آ

جویی در وقت و یا نیروي کار  وماسیون اداري عالوه بر این که باعث افزایش محصول یا بازده و صرفهاستفاده از سیستم ات

 ،نظارت بر جریان کار بین ادارات براينیاز کمتر به تشریفات و کنترل ، کار، سازماندهی بهتر پرسنل شود باعث کنترل بهتر بر می

 ها نشان دادهبررسی ].9[ گرددمیاطالعات و خدمات  و به موقع ارائه بهترو  افزایش رضایت شغلی آنهاو افزایش اثربخشی کارکنان 

وري نیروي انسانی ارتباط سسات و بهرهؤبازده م هاي اتوماسیون اداري وا سیستمباطالعات  فناوريگذاري و بین سرمایه است
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و در نتیجه، افزایش تنوع محصوالت و بهبود کیفیت و  هااطالعات منجر به افزایش توانایی سازمان فناوري. دوسویه مثبتی وجود دارد

 4/1، منجر به 1973-95کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور آمریکا طی دوره به ].10[ گرددجلب رضایت مشتري می

تباطات و رشد در کشور انگلستان، تعمیق سرمایه مربوط به فناوري اطالعات و ار. وري نیروي کار شده استدرصد رشد بهره

وري نیروي کار در این کشور شده ، منجر به رشد بهره1990هاي پایانی دهه ها طی سالوري کل عوامل تولید این نوع فناوري بهره

ثیر أافزایش داده و بیشترین ت وري کار را در کشورهاي اروپاي شرقی و مرکزي فناوري اطالعات و ارتباطات به طور قوي بهره. است

استفاده از سیستم اتوماسیون اداري عالوه بر اینکه باعث افزایش محصول یا  ].11[ داشته است 1990گرایی کشورها در دهه را بر هم

تبدیل اطالعات از یک ، خاطر تقسیم کمتر نیروي کار هکنترل بهتر کار ب شود باعثجویی در وقت و یا نیروي کار می بازده و صرفه

نیاز کمتر به ، غیره وابستگی کمتر ادارات براي تهیه کپی چاپ و، سازماندهی پرسنل، یرمولدهاي غفعالیت، شکل به شکل دیگر

بت بیشتر سازمان از طریق استفاده ارقو  افزایش رضایت شغلی کارکنان، نظارت بر جریان کار بین ادارات برايکنترل  تشریفات و

 برايکارهاي مفید،  ماسیون اداري، بهترین ابزار براي رسیدن به راهبا توجه به این که اتو ].12[ شودمی بهتر از منابع اطالعاتی

هاي مکانیزه به گردش حل از همین رو است که راه. باشدجویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود در سازمان میصرفه

جویی  ین فرایند، مکاتبات کاغذي، صرفهدر ا. سازدمکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می

در پژوهش خود نشان دادند که اتوماسیون  نوروزي موسوي مدنی و ].13[ گرددوري عملی میو استفاده بهینه از زمان و افزایش بهره

اد تأثیر چندانی اداري ارتباطات رسمی و مراودات دفتري را بسیار تسهیل نموده است، ولی در مورد ارتباطات غیر رسمی و شخصی افر

گیري از برخی برخوردها و ارتباطات منفی و غیرضروري در سازمان، نقش مثبتی  در زمینه پیش همچنین این سیستم. نداشته است

کارگیري اتوماسیون  هباد در مورد نقش بآ کارکنان شهرداري خرم نشان داد همکاران کیا ورحیمینتیجه تحقیق  ].14[ کند ایفا می

کارگیري اتوماسیون  هدهد که بعلیپور نشان می زاده و هاي صرافییافتههمچنین،  ].15[ وري خود نگرش مثبت داشتند رهاداري بر به

  ].16[ ن در حد چشمگیري نبوده استآثیر أثیر مستقیم داشته اما میزان تأوري منابع انسانی تاثربخشی و بهره اداري برکارایی،

چنان رشد سریعی برخوردار است که دیگر  سسات اقتصادي از آنؤها و مري در سازمانمتحول شدن ارتباطات و مکاتبات ادا

جویی از تا ابزاري فراهم شود که با بهره بر این اساس ضرورت دارد. بر اداري به روال پیشین پذیرفتنی نیست هاي کند و زمانفرایند

عنوان روشی نوین از  منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداري به ینبد. هاي اداري پرداختآن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند

بندي آنها، بستر هاي سازمان و طبقهآوري اطالعات مجموعه فعالیتدیگر، با جمعبخشد و از سویی سویی به جریان کار سرعت می

ا توجه اهمیت مسأله و با در نظر گرفتن اینکه عالوه بر این، ب ].17[ سازدمناسبی را براي سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می

دمات دولت در امر بهداشت و درمان قانون اساسی رسالت خطیر ارائه خ ن و آموزش پزشکی به عنوان نمایندهوزارت بهداشت، درما

ر حیطه بهداشت و و گستره خدمات این سازمان دافراد جامعه تا دورترین نقاط کشور به عهده دارد  بهداشتی و درمانی را به کلیه

بنابراین، . شودگیرد ضرورت پرداختن به موضوع روشن میهاي سنی، جنسی، اقتصادي و فرهنگی جامعه را بر میگروه درمان کلیه

هدایت خدمات وزارت متبوع بر  ریزي وولیت اصلی برنامهاما مسؤنیروي انسانی تحت پوشش وزارت بهداشت در سطح کشور پراکنده 

هاي انجام شده، تاکنون هیچ گونه تحقیقی در این زمینه در دانشگاه از سوي دیگر طبق بررسی. زي این سازمان استستاد مرک عهده

وري کارکنان اتوماسیون اداري بر بهره اثربخشیبررسی به همین دلیل پژوهش حاضر به . علوم پزشکی کرمانشاه انجام نگرفته است

  .پرداخته است حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 ها مواد و روش

  1392ل صورت مقطعی در سا بهاست که تصادفی  -ايگیري طبقهپیمایشی با روش نمونه - توصیفی مطالعهیک پژوهش حاضر 

بر اساس اطالعات به دست آمده از معاونت توسعه  .ستادي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گرفت بین کارکنان شاغل در حوزه

 .نفر برآورد شد 153با استفاده از فرمول کوکران  گیرينمونه. نفر بود 255ي انسانی حجم جامعه آماري پژوهش و نیرو

ها در تحقیق، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک شامل متغیرهاي جنسیت، سن، سطح تحصیالت و سابقه آوري دادهابزار گرد

بخشی اتوماسیون اداري از دو پرسشنامه اثر. وري کارکنان  بودبهره بخشی اتوماسیون اداري وکاري و پرسشنامه خودساخته اثر

اي که داراي گویه 32) تست(وري کارکنان از یک آزمون ، و براي پرسشنامه بهره)سؤال 13(و اثربخشی ) سؤال 14(شاخص، کارایی 

) سؤال 6(، سرعت )سؤال 6(دي بودن ، اقتصا)سؤال 6(، ایمنی )سؤال 4(، صحت )سؤال 5(، دقت )سؤال 5(شش بعد مرتبط بودن 

گذاري در تحقیق حاضر، نمره) وري کارکنانبخشی اتوماسیون اداري و بهرهاثر(براي سنجش هر یک از متغیرهاي . شداستفاده 
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یی روا. طراحی شد)) 5(، خیلی زیاد )4(، زیاد )3(، تا حدي )2(، کم )1(خیلی کم (نامه به روش طیف لیکرت در پنج گزینه پرسش

پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي . محتواي این ابزار از طریق اخذ نظر صاحبنظران و اساتید مورد تأیید قرار گرفته است

  .دست آمد به 93/0وري کارکنان و بهره 95/0بخشی اتوماسیون اداري کرونباخ براي اثر

ل واحد ستادي وري دانشگاه متبوع مجوزهاي الزم اخذ شد و به مسؤآوري اطالعات، ابتدا از معاونت تحقیقات و فناو براي جمع 

بخشی  نطمیناو ااي افراد توضیح داده شد و اصول اخالقی در پر کردن پرسشنامه برا هدف از انجام پژوهش بتددر ا. شددانشگاه ارائه 

رضایت افراد براي  .شدمطالعه جلب ر د شرکتاي نمونهها بررضایت و  رعایت گردید ديفرت مشخصان محرمانه ماندن مواپیرزم ال

پس از تکمیل شدن  .بود ستاد دانشگاهدر دیپلم به باال، سابقه خدمت دو سال داشتن حداقل مدرك تحصیلی شرکت در مطالعه، 

آزمون (هاي تحقیق و استنباطی براي آزمون فرضیه) توزیع فراوانی و درصد فراوانی(آمار توصیفی  در دو سطحها دادهها، پرسشنامه

با  محاسبات مربوط به تحلیل داده .تجزیه و تحلیل گردید) تست، آنوا، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانهتی

  .انجام گرفت 18 نسخه SPSSافزار  استفاده از نرم
  

  ها یافته

 31از نظر سنی، . زن بودند) صددر 6/51(نفر  79مرد و  ) درصد 4/48(نفر  74نفر حجم نمونه،  153در این پژوهش، از مجموع 

نفر با  44سال،  40تا  31درصد در رده سنی بین   1/43نفر با  66سال،   30گویان در رده سنی کمتر از درصد از پاسخ 3/20نفر با 

سنی  به ردهاالترین فراوانی سنی مربوط ب. سال بود 50درصد باالتر از  8/7نفر با  12سال و  50تا  41درصد در رده سنی بین  8/28

  39از نظر وضعیت تأهل، . بود) نفر 12(سال به باال  50 ترین فراوانی سنی  به ردهو پایین اختصاص داشته) نفر 66(سال با  40تا  31

نفر  24در مقطع دیپلم، ) درصد 4/14(نفر  22از نظر تحصیالت، . اندبوده متأهل) درصد 5/74(نفر  114مجرد و  )درصد 5/25(نفر 

لیسانس  در مقطع تحصیلی فوق) درصد 2/22(نفر  34در مقطع کارشناسی و ) درصد 7/47(نفر  73در مقطع فوق دیپلم، ) درصد7/15(

 5زیر ) درصد 7/15(نفر   24از نظر سابقه خدمت، . بوده است) نفر 73(ها مربوط به کارشناسی) نما(بیشترین تعداد . اندو باالتر بوده

سال و  20تا  15بین ) درصد 19(نفر  29سال،  15تا  10بین ) درصد 2/24(نفر  37سال،  10تا  5بین  )درصد 8/24(نفر   38سال، 

   .باشندسال و باالتر در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشغول به خدمت می 20نیز ) درصد 3/16(نفر  25
  

  و وضعیت تأهل جنسیت بر حسب  ري کارکنانواتوماسیون اداري و بهرهمیانگین  مقایسهنتایج آزمون تی براي  : 1جدول 

 متغیر هاگروه تعداد میانگین انحراف معیار هاتفاوت میانگین  t درجه آزادي سطح معناداري

000/0 151 809/1 3486/0 
 مرد 74 19/6 05/1

ت اتوماسیون اداري
سی

جن
 

 زن 79 84/5 30/1

000/0 151 650/1 8760/0 
 مرد 74 74/18 74/2

 ري کارکنانوبهره
 زن 79 86/17 71/3

005/0 151 880/2 6262/0 
 مجرد 39 48/6 93/0

 اتوماسیون اداري

ل
ت تأه

ضعی
و

 

 متأهل 114 85/5 24/1

025/0 151 271/2 3717/1 
 مجرد 39 31/19 37/3

 وري کارکنانبهره
 متأهل 114 94/17 21/3

  

مستقل مورد مقایسه قرار  tزن و مرد با استفاده از آزمون  وري کارکناناداري و بهره اتوماسیون میانگینمیزان  1در جدول 

زن و مرد  وري کارکناناتوماسیون اداري و بهره میانگینتفاوت مشاهده شده بین  وح معناداري محاسبه شده نشاد دادسط. گرفت

تفاوت مشاهده شده بین  نشاد دادمجرد و متأهل  رکنانوري کااتوماسیون اداري و بهره میانگینمیزان  همچنین .معنادار است

  .باشدمعنادار میمجرد و متأهل  وري براي کارکناناتوماسیون اداري و بهره

از آزمون  ، سن و سابقه خدمتتحصیالتمتغیرهاي وري کارکنان، بر اساس اتوماسیون اداري و بهره تفاوت میانگینبراي مقایسه 

% 5از تر پایین ،دست آمده هدهد سطوح معناداري بنشان می 2حاسبه شده در جدول تفاده شد و نتایج مطرفه اس تحلیل واریانس یک

درصد تفاوت معنادار  95طمینان ابا  ، سن و سابقه خدمتتحصیالتبا  وري کارکنانهستند، بنابراین بین اتوماسیون اداري و بهره

  .وجود دارد
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  ، سن و سابقه خدمتوري بر حسب تحصیالتیون اداري  و بهرهاتوماس نتایج تحلیل واریانس :2جدول 

 سطح معناداري  F  مجذور میانگین درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییرات  متغیر

ت
ال

صی
ح

ت
 

 اتوماسیون اداري

  727/2  3  182/8  تغییرات بین گروهی

  414/1  149  647/210  تغییرات درون گروهی  000/0  929/1

    152  829/218  مجموع

 وري کارکنانبهره

  078/5 3  234/15 تغییرات بین گروهی

  012/11 149  755/1640 تغییرات درون گروهی  000/0  461/2

   152  989/1655 مجموع

ن
س

 اتوماسیون اداري 

 996/4 3 989/14 تغییرات بین گروهی

 368/1 149 840/203 تغییرات درون گروهی 004/0 652/3

  125 829/218 مجموع

 وري کارکنانبهره

 902/27 3 706/83 تغییرات بین گروهی

 552/10 149 283/1572 تغییرات درون گروهی 041/0 644/2

  152 989/1655 مجموع

ت
سابقه خدم

 

 اتوماسیون اداري

 052/1 4 207/4 تغییرات بین گروهی

 450/1 148 622/214 تغییرات درون گروهی 000/0 725/1

  152 829/218 مجموع

 وري کارکنانبهره

 663/7 4 652/30 تغییرات بین گروهی

 982/10 148 337/1625 تغییرات درون گروهی 000/0 698/1

  152 989/1655 مجموع

 معناداري در سطح یک درصد **

  
رکنانوري در بین  کاضریب همبستگی بین اتوماسیون اداري  و بهره: 3جدول   

 متغیرها ضریب همبستگی  سطح معناداري

 وري و اقتصادي بودنبهره 707/0 000/0

 وري و صحتبهره 641/0 000/0

 وري و دقتبهره 640/0 000/0

 وري و ایمنیبهره 638/0 000/0

 وري و سرعتبهره 630/0 000/0

 وري و مرتبط بودنبهره 368/0 000/0

  ي کلروو بهرهاتوماسیون اداري   846/0  000/0

                       معناداري در سطح یک درصد**
  

دست آمده  هب) 846/0(وري کارکنان دهد که رابطه اتوماسیون اداري و بهرهنشان می 3نتایج آزمون ضریب همبستگی در جدول 

وري کارکنان ین اتوماسیون اداري و بهرهتوان نتیجه گرفت که بدرصد اطمینان می 99بنابراین با . معنادار است% 1است که در سطح 

کارایی و (وري کارکنان هاي بهرهدهد که ضریب همبستگی مؤلفههمچنین، جدول نشان می. رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

است و ) 368/0(و ) 630/0(، )638/0(، )640/0(، )641/0(، )707/0(و اتوماسیون اداري به ترتیب از باالترین میانگین ) بخشیاثر

وري کارکنان و وري کارکنان، بهرهدر بین ابعاد اتوماسیون اداري و بهره. معنادار هستند% 1ها در سطح تمامی این همبستگی

ترین رابطه را نشان ترین و ضعیفبه ترتیب، قوي 368/0و  707/0وري کارکنان و مرتبط بودن با ضریب اقتصادي بودن و بهره

وري کارکنان از نظر آماري همبستگی مستقیم و معناداري توان نتیجه گرفت بین اتوماسیون اداري و بهرهمیبر این اساس . دهند می

  .وجود دارد

اقتصادي بودن، صحت، دقت، جنس، سن، تحصیالت، وضعیت تأهل، سابقه کار، (هاي مستقل سنجش بهتر تأثیر متغیر براي

  .استفاده شده است به شیوه گام به گامچند گانه وري کارکنان از رگرسیون هبر متغیر وابسته بهر) ایمنی، سرعت و مرتبط بودن

هاي جدول نشان داده. آمده است 4وري کارکنان در جدول هاي مستقل با متغیر وابسته بهرهمتغیر گانهرگرسیون خطی چند

دقت، سرعت، سابقه خدمت، تحصیالت،  اقتصادي بودن،متغیر  هفتدهد از بین متغیرهاي وارد شده در مدل رگرسیونی اولیه،  می
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اقتصادي بودن شود که از بین متغیرهاي پیشین، معلوم می Betaبا توجه به ضرایب . در مدل نهایی باقی ماندند مرتبط بودن و ایمنی

 )140/0( و ایمنی) 149/0( ، مرتبط بودن)-153/0( ، تحصیالت)-177/0( ، سابقه خدمت)196/0( سرعت ،)306/0( ، دقت)333/0(

به  ایمنیو  اقتصادي بودندهد که مقایسه ضرایب استاندارد شده نشان می. کنندوري کارکنان را تبیین میبهره ،به شکل معناداري

از سوي دیگر متغیرهاي . وري کارکنان دارندترین میزان تأثیر را بر متغیر وابسته بهرهترین و ضعیفقوي 140/0و  333/0ترتیب با 

 ندا عنوان متغیر مستقل توانسته و سابقه خدمت و تحصیالت به) اقتصادي بودن، دقت، ایمنی، سرعت و مرتبط بودن(اري اتوماسیون اد

  .کندوري کارکنان را تبیین درصد  از تغییرات متغیر وابسته بهره  9/74میزان 

 
 بر حسب متغیرهاي مستقل) وري کارکنانبهره(تحلیل رگرسیون متغیر مالك  :4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يریگ جهینتو  بحث

وري زمانی، پرداختن به مبحث بهرهبا توجه به اهمیت نیروي انسانی در یک سازمان و نقش آن در رشد و تحقق اهداف سا

عنوان مرکز پرورش نیروي  ها به، دانشگاهمیانهاي مدیران امروزي است و در این ترین دغدغهنیروي انسانی در کارکنان یکی از مهم

کار گیرند تا  هی را بانسانی توانمند و متخصص از اهمیت بیشتري برخوردارند و طبیعتاً مدیران نیز عالقمندند تا تمام ابزارهاي مدیریت

هاي تی، تحلیل واریانس یک سویه، هاي پژوهش از آزموندر خصوص تحلیل فرضیه .]18[ وري پویا داشته باشندکارکنانی با بهره

  .ستفاده شده که نتایج زیر حاصل شدضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام ا

وري کارکنان تفاوت  بخشی اتوماسیون اداري و بهرهبین زن و مرد از نظر میانگین اثر دهدان مینتایج حاصل از آزمون تی نش

نتایج  ).1جدول (وري کارکنان در مردان بیشتر از زنان است بخشی اتوماسیون اداري و بهرهداري وجود دارد و میانگین اثر معنی

نتایج . ]20،19[ وري  و ابعاد آن با جنسیت همسو و هم جهت نیسترهزاده و همکاران در رابطه با  بهو حسن Chenهاي پژوهش

داري وجود تفاوت معنیوري کارکنان بخشی اتوماسیون اداري و بهرهاثر در زمینه بین زن و مرد دهدحاصل از آزمون تی نشان می

دهد  نشان میتحلیل واریانس نتایج . ]20[ زاده و همکاران همسو نبودبا نتایج پژوهش حسنهاي پژوهش حاضر یافته .)1جدول( دارد

ها با نتایج این یافته ).2جدول (داري وجود دارد و گروهاي تحصیلی تفاوت معنیوري کارکنان بخشی اتوماسیون اداري و بهرهاثربین 

دادند بین  تحصیالت و ، که نشان بردبار، ملکشاهی و همکاران، استوار و همکاران، بردبار، هاي هادیان و همکاراننتایج یافته

زیرا هر چه قدر  ،]20-25[ همخوانی ندارد زاده و همکارانهاي حسنبا نتایج یافتهداري وجود دارد همسو بود و وري رابطه معنی بهره

با این فرض  البته. هاي روزمره خود از خالقیت و دانش روز استفاده نمایندتوانند نسبت به فعالیتتحصیالت باالتر باشد افراد بهتر می

زیرا مطالعات متعدد نشانگر آن است که انطباق و ارتباط  تحصیلی در جایگاه شغلی خود باشندکه کارکنان مورد نظر با توجه به رشته 

بخشی اتوماسیون اداري اثردهد بین نشان میتحلیل واریانس نتایج  .]26،27[وري نیروي انسانی است گذار بر بهره با شغل عامل اثر

  Bloomهاي نتایج پژوهش حاضر با پژوهش ).2جدول ( داري وجود داردتفاوت معنی سنیهاي  هگرو وري کارکنان بر حسبرهو به

 خوانی ندارد وري همدر رابطه با سن و بهره اناري، هادیان و همکاران زاده و همکاران،  بردبار، دهقان، حسن، بردبار Reenenو

تفاوت  سابقه وري کارکنان بر حسببخشی اتوماسیون اداري و بهرهاثردهد بین نشان میواریانس تحلیل نتایج  .]29،28،25،22-20[

فرد،  هاي نوريو با یافته ]30،31[و سراج  همسو بود جو هاي حقیقتنتایج پژوهش حاضر با یافته ).2جدول ( داري وجود داردمعنی

طور مثال  به .]32،29،28،25،22،20[ مغایرت دارد ،ن و همکاران انجام گرفت، هادیااناري ، دهقان Reenenو  Bloom،ر، بردبابردبار

 سطح معناداري t ضریب بتا  ضریب تعیین R انحراف معیار B تغیرهاي مستقلم

 364/0 361/1 مقدار ثابت

866/0 749/0 

 
736/3 000/0 

 000/0 539/5 333/0 094/0 520/0 اقتصادي بودن

 000/0 884/5 306/0 085/0 501/0 دقت

 001/0 394/3 196/0 100/0 339/0 سرعت

 000/0  - 920/3  - 177/0  041/0  - 161/0  سابقه خدمت

 001/0  - 506/3  - 153/0  055/0  - 191/0  تحصیالت

 003/0  075/3  149/0  089/0  275/0  مرتبط بودن

 015/0  457/2  140/0  089/0  219/0  ایمنی
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و  ]30[ وري باالتري نسبت به دیگر سنوات خدمت دارندسال بهره 20تا  15جو به این نتیجه رسید که سنوات خدمت بین  حقیقت

فرد  اما نوري. وري تفاوت معناداري وجود داردرهسراج نیز به این نتیجه رسید که مدیران داري سوابق خدمت متفاوت از نظر میزان به

نتایج آزمون . ]31[ شان وجود نداردوريبه این نتیجه رسید که در بین سطوح مختلف سوابق خدمت تفاوت معناداري در میزان بهره

وري کارکنان رابطه مثبت و بین اتوماسیون اداري و بهرهدهد، نشان میوري کارکنان اتوماسیون اداري و بهرهبین ضریب همبستگی 

 کهدهد وري کارکنان نشان میهاي مستقل با متغیر وابسته بهرهمتغیر گانهرگرسیون خطی چند نتایج  ).3جدول ( معناداري وجود دارد

وري کارکنان را به شکل معناداري بهره مرتبط بودن و ایمنی ،تحصیالت ،سابقه خدمت، سرعت، دقتاقتصادي بودن، متغیرهاي 

  ).4جدول ( کنندبیین میت

به عنوان مثال نتایج تحقیق . ها نتایج مشابهی با یکدیگر دارندبینیم که پژوهشبا مقایسه نتایج این بررسی و سایر مطالعات می

Astonz همچنین نتایج پژوهش رضایی ]. 33[وري کارکنان رابطه وجود دارد و همکاران نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و بهره

هایی هم عوامل دیگري بر البته در پژوهش]. 34[وري مدیران ارتباط وجود دارد ایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و بهرهنت

 وري مؤثر شناخته شده است مانند پژوهشی که توسط آیین پرست انجام گرفت و نشان داد که پنج عامل انگیزش، مشارکت دربهره

نتایج حاصل از . ]35[ وري کارکنان دارندو آموزش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر بهره تصمیمات، مهارت شغلی، شناخت شغلی

 وري رابطه وجود داردپژوهش مقصودي و شیرزاده نشان داد که میان رضایت شغلی، میزان درآمد و عوامل رفاهی با افزایش بهره

وري تأثیر مثبت اتوماسیون اداري بر بهره در زمینه و و همکارانشود نتایج این تحقیق  با نتایج تحقیق شیخ بکلخاطر نشان می. ]36[

این مدل را در بهبود عملکرد نیروي انسانی مؤثر دانسته، از  گانه وهش توسط طبیبی کلیه عوامل هفتنتایج پژ. ]5[ همخوانی دارد

 میان متغیرهاي انگیزشی، بازخورد عملکردوري نیروي انسانی اثر دارند و از این همه عوامل مورد بحث بر میزان بهره اودیدگاه 

وري نیروي نتیجه آنکه افزایش بهره. ، سه عاملی هستند که از نظر کارکنان بیشترین تأثیر را دارند)بودجه( ، حمایت سازمانی)ارزیابی(

. تحقیق حاضر همسو بود که با نتایج، ]37[ شودگر میعوامل اثر گذار بر آن جلوه ها با در نظر گرفتن کلیهانسانی در سازمان

در تحقیقی عوامل مؤثر بر عملکرد نیروي انسانی بررسی نمود و دریافت عواملی چون ارزیابی، انگیزش و، توانایی کارکنان  پورصادق

، ]29[ ستوري کارکنان مؤثر ااناري نشان داد ارزیابی منظم نیز بر بهره از طرفی نتایج پژوهش دهقان. ]38[ اندوري مؤثر بودهبر بهره

پرست نشان داد عواملی از قبیل توان، شناخت شغلی،  به طور مشابه، نتایج پژوهش آیین. که با نتایج تحقیق حاضر همسو بود

که با نتایج تحقیق حاضر همسو بود  اندوري نیروي انسانی مؤثر بودهانگیزش، ارزیابی عملکرد و حمایت سازمانی در افزایش بهره

وري نیروي انسانی را بدین شرح هاي اثرگذار بر بهرهتعدادي از ابعاد و مؤلفه ،Kennethو   Hrsyتوسطر در پژوهشی دیگ. ]35[

، )تناسب با محیط کار(، محیط )آموزش و بازخورد عملکرد(، ارزیابی )حمایت سازمانی(، کمک )دانش و مهارت(توانایی  .تعیین کرد

  .]39[ هاي این تحقیق مشابهت داردد با بعضی از عوامل و مؤلفهاین موار). ل قانونی و حقوق پرسنلمسای(اعتبار 

در واقع فراهم آوردن شرایط مناسب براي کسب باالترین . وري و حفظ و رشد آن از اهداف اصلی سازمان استافزایش بهره

آید، به به آسانی به دست نمیر است و تغییر نیز هرگز وري نشانگر تغییفرایند مدیریت بهره. وري استعملکرد پایه مدیریت بهره

کیا و همکاران در  رحیمی. وجود آورد منظور دستیابی به این تغییرات باید زمینۀ الزم فراهم شود و تحوالت جدي در سازمان به

 دوري خود نگرش مثبت دارنکارگیري اتوماسیون اداري در بهره هآباد در مورد نقش ب پژوهشی نشان دادند، کارکنان شهرداري خرم

وري توانایی تکان و همکاران نشان داد سیستم اتوماسیون اداري بیشترین تأثیر را بر شاخص بهرهنتایج پژوهش نوروزیان قره. ]15[

ها کمترین ود دقت و نیز سهولت پیگیري نامهوري بهبهاي اجرایی و مدیریتی داشته و شاخص بهرهسازمان در به روز نمودن روش

 فناوريکاوسی و همکاران در پژوهشی نشان دادند که رابطه معناداري بین استقرار . ]40[ پذیردیستم میتأثیر را از این نوع س

نشان تورانی و یزدانی میالجردي هاي تحقیق یافته. ]41[ وري سازمانی و بهبود رضایت مشتریان وجود دارداطالعات در افزایش بهره

اند و به وضوح یا درك نقش، تمایل یا انگیزش و همچنین فنون ارزیابی و ردهداد مدیرانی که اصول روابط انسانی را رعایت ک

وري دهند، بهرهسازگاري محیط، آشنا هستند، نسبت به مدیرانی که فقط به توان، حمایت سازمانی و اعتبار تصمیم گیري اهمیت می

باالترین میانگین . داري وجود داردوري رابطه معنابهره هدایتی و همکاران نشان دادند بین فرهنگ سازمانی و. ]42[ اندبیشتري داشته

زاده و علیپور  نتایج پژوهش صرافی. ]43[ هاي وضوح، شناخت نقش، توانایی بودوري کارکنان نیز مربوط به مؤلفهنمرات بهره

تأثیر مستقیم داشته اما میزان  منابع انسانی وري در حوزهکارگیري اتوماسیون اداري بر عواملی نظیر کارایی، اثربخشی و بهره به

وري رابطه پور و همکاران در پژوهشی نشان دادند بین فرهنگ سازمانی و بهرهنصیري. ]7[ تأثیرات، در حد چشمگیري نبوده است

. ]44[ ودهاي وضوح و شناخت نقش و توانایی بوري کارکنان نیز مربوط به مؤلفهباالترین میانگین نمرات بهره. داري وجود داردمعنا
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وري و برقراي اصول انسانی ارتباط معناداري را با اثر بخشی داري با بهرهنشان داد که نظارت ارتباط معنا Cramentنتایج پژوهش 

 ریزي با اثر بخشیوري با نظارت بیشتر از ضریب همبستگی میان برنامهدهد که در این میان ضریب همبستگی میان بهرهنشان می

تأثیر نیست، زیرا وري بی در تحقیقی نتیجه گرفت که نقش روابط انسانی حاکم بر سازمان نیز در افزایش بهره Alexi. ]45[ است

 Couinاز سوي دیگر، . ]46[ درصد گزارش شده است 95وري در سطح اطمینان ارتباط میان روابط انسانی حاکم در سازمان با بهره

  .]47[ دهدوري نشان میداري را با بهرهي، ارتباط معنیریزدر تحقیقی نشان داد که نظارت، و برنامه

توان چنین نتیجه گرفت که مدل مورد بررسی توانایی الزم را در هاي صورت گرفته و تحقیقات مطالعه شده میبا بررسی

از . ان ابزار مناسبی استوري کارکنان را داشته و براي مدیران و سازمخصوص تعیین عوامل و میزان تأثیر عوامل مؤثر در بهبود بهره

هاي یکی از مدل Achieveاین رو یکی از مهمترین وظایف مدیران بهبود عملکرد نیروي انسانی است در این خصوص مدل 

  .شناخته شده در این زمینه است

ري نیروي انسانی در وشود که وجود سیستم اتوماسیون اداري بر برخی از ابعاد بهرهدر نهایت با توجه به نتایج تحقیق مشاهده می

اي داشته است و در همچنین، سیستم اتوماسیون اداري در سهولت و سرعت تبادل اطالعات نیز نقش عمده. سازمان تأثیر گذار است

کارگیري  گیري از برخی ارتباطات غیرضروري هنگام کار از دیگر نتایج بهپیش. هاي جدید ارتباطی موفق عمل کرده استایجاد کانال

ها توان گفت که وجود این سیستم تأثیرات مثبتی بر ارتباطات درون سازمانبنابراین، در مجموع می. ها استیستم در سازماناین س

اي که قابل توجه در این میان نکته. هاي ارتباطی و سرعت و سهولت در مراودات سازمانی شده استداشته و موجب افزایش کانال

بایست به الزامات نیروي انسانی در زمینۀ پشتیبانی نیز توجه کافی اي میهاي رایانهسازي سیستماست، این است که در کنار پیاده

کند که یک گروه مجرب و متخصص در کنند، ایجاب میصورت تحت شبکه کار می ها که معموالً بهوجود این گونه سیستم. نمود

  .ص احتمالی سیستم بپردازندمحورهاي مرتبط، در سازمان حضور داشته باشند و به رفع نواق

هاي وضعیت فعلی کشور ما به هدر رفتن منابع یا به عبارتی نبود کارایی است؛ یعنی انسان به عنوان مؤثرترین و یکی از دشواري

به شدت گیري از او شود و میزان بهرههاي ذهنی خود به کار گرفته میتر از ظریفیتترین منبع تولید در سطحی بسیار پایینراهبردي

. ]48[ وري آسیا بسیار پایین استوري نیروي انسانی در ایران در مقایسه با سایر کشورهاي عضو سازمان بهرهبهره. پایین است

براي مدیران سازمان رسیدن به این امر . ها و مؤسسات، ناشی از عوامل مختلف و متنوع استها، شرکتوري پایین در سازمان بهره

ه بهینه از منابع انسانی،  منابع مادي و مالی خواهد بود و از آنجا که کنترل منابع مادي و مالی به راحتی امکان مهم، مستلزم استفاد

پذیر است و بر این فرضیه بنا شده است که دستیابی به باالترین و برترین فناوري و بهترین و بیشترین امکانات مالی فراهم است و با 

تحقیق  اساسی، نیروي انسانی است که زمینهقابل دستیابی خواهد بود، تنها متغیر عمده و  هاي مناسب و تحول مدیریتتالش

شوند، کار گرفته می هاي کنونی اتوماسیون اداري که هم اکنون در ایران بهخصوصیات سیستم. ]49[ وري را فراهم خواهد ساخت بهره

هاي رسد که طراحی سیستمنظر می به. آیدشمار می ها بهاین سیستم ها به استفاده ازاي در تمایل سازمانخود عامل تعیین کننده

هاي مفید آن توجه کافی ها و قابلیتاتوماسیون اداري در ایران بیشتر معطوف به بعد مکاتبات دفتري و اداري شده و به سایر توانایی

ر ایران، مبحث مناسبی است که به عنوان موضوع هاي طراحی و ارائه شده دبنابراین بررسی امکانات موجود در سیستم. نشده است

بر . گردد همچنین با توجه به مباحث مطرح شده پیشنهادات زیر ارائه می. پژوهشگران در تحقیقات آینده پیشنهاد می شودتحقیقی، به 

در راستاي اجراي اي صورت گرفته در مطالعه حاضر، پیش از هر اقدامی هاي اسنادي و کتابخانهاساس نتایج حاصل از بررسی

اتوماسیون اداري در دانشگاه، مدیران و کارکنان دانشگاه بایستی به طور کامل به این نتیجه رسیده باشند که امکان ادامه وضعیت 

 ابزارها و در غیر این صورت، نه تنها از همه .فعلی وجود ندارد و عزم راسخ در آنان براي اجراي اتوماسیون اداري به وجود آمده باشد

امکانات براي انجام طرح استفاده نخواهد شد، بلکه با کوچکترین مخالفت و مشکلی اجراي طرح با تأخیر و حتی توقف مواجه 

والن مربوطه در سازمان در ابتدا و قبل از اجراي سیستم اتوماسیون گردد مدیران و مسؤدر همین راستا توصیه می. شود می

اي به الزامات نیروي هاي رایانهگردد در کنار پیاده سازي سیستمهمچنین توصیه می. هندهاي جامعی در این زمینه صورت د بررسی

شود در کاربرد سیستم اتوماسیون اداري و اعمال تغییر و همچنین پیشنهاد می. انسانی در زمینه پشتیبانی نیز توجه کافی صورت گیرد

هاي مناسب غلبه بر مقاومت آنها نیز توجه روشرکنان در برابر تغییر و تحوالت از طریق آنها به مباحث مهندسی انسانی و مقاومت کا

به . هاي اتوماسیون اداري نماییمگیري سیستمکار اساسی صورت گیرد و با استفاده از نگرش سیستمی، اقدام به تغییر و تحوالت و به

عنوان پذیرنده و  ن عامل ایجاد کننده تغییر و نیز بهتریویژه مدیران سازمان به عنوان مهم هبیان دیگر، بایستی نیروي انسانی، ب

شود از سوي دیگر پیشنهاد می. هاي آتی مورد توجه قرار گیردها و سیاستگذاريریزيها بیش از پیش در برنامهاجراکننده این سیستم
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م پزشکی کرمانشاه در میان کل هاي راهکارهاي ارتقاي عملکرد سیستم اتوماسیون اداري در ستاد دانشگاه علودر ابتدا اولویت

شود نتایج فوق را در سطح اعتبار یابی شود و در گام بعد پیشنهاد می) ITمرکز (کارکنان سازمان از طریق کارشناسان خود سازمان 

هاي کارگاه ها وهاي دولتی مرتبط با نظام آموزشی اعتبار یابی و مورد بررسی قرار گیرد؛ ارائه دورهها بویژه سازمانسایر سازمان

در سطح سازمان و همچنین فراگیر و عمومی براي ) هاکارکنان دبیرخانه ویژه به(هاي اتوماسیون اداري آموزشی براي کاربران سیستم

 شود بهبود انگیزههمچنین پیشنهاد می. شودکارکنان سازمان پیشنهاد می ه در بعد ارتباطی آن در میان کلیهفراگیري کامپیوتر به ویژ

  .ها در سازمان مورد توجه جدي قرار گیردگیري این فناوريکار کنان در بهکار

  

  سپاسگزاري

باشد که توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی می 92144این مقاله برگرفته از  طرح تحقیقاتی به شماره 

کارکنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی  یهریاست و همکاران این مرکز و کل وسیله از بدین. است شدهکرمانشاه حمایت 

     گردداند قدردانی میکرمانشاه که ما را در این امر یاري نموده
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