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  چکیده
هـاي  یـري از سیسـتم  گاخیـر مـوج اسـتفاده و بهـره     يها دههدر ، مقارن با عصر اطالعات و تکنولوژي

هاي گیري از این سیستمفراگرفته است و بسیاري از آنها تمایل زیادي براي بهره را ها سازماناطالعات 
تحقیـق  ایـن  هـدف  . اند نمودهاز خود نشان داده و در جهت بکارگیري آن اقدام  یو ارتباطات یاطالعات

گیري سطوح بهبود تصمیمت مدیریت و اطالعا هاي یستمساطالعات در  هاي یژگیوبررسی ارتباط بین 
بیمارستان مـادر و کـودك    جامعه آماري این پژوهش را مدیران سطوح مختلف. استمختلف مدیریت 
روش تحقیـق بـه لحـاظ هـدف کـاربردي و بـه لحـاظ نحـوه         . انـد  دادهنفر تشکیل  60شیراز به تعداد 

ساخته بوده اي محققپرسشنامه ها دادهابزار گرداوري . استتوصیفی از نوع پیمایشی  ها دادهگردآوري 
بـه منظـور   . اسـت  شـده است که روایی آن به روش محتوا و پایایی آن با آزمون آلفاي کرونباخ تاییـد  

آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیـل رگرسـیون اسـتفاده    هاي مربوط به تحلیل داده
عـات از  اطال هـاي  یژگـی ودار و مسـتقیمی بـین   ارتباط معنا نتایج به دست آمده نشان داد.  شده است

اطالعـات مـدیریت و    هاي یستمسمحتواي اطالعات و شکل اطالعات در ، لحاظ زمان مناسب اطالعات
  . داشته استگیري مدیران وجود تصمیم

 
  سطوح مدیریتاطالعات، تصمیم گیري،  هاي یژگیو، اطالعات مدیریت هاي یستمس :واژگان کلیدي
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  مقدمه

زیرا هر مدیري براي . آید مدیریتی به شمار می يها تیفعالو  وظایف هیکلیري رکن اساسی گ تصمیم
هدایت و نظارت همواره با مواردي مواجه ، سازماندهی، اجراي هر یک از وظایف خود برنامه ریزي

هاي مدیران براي سازمان داراي اهمیت یکسان  همۀ تصمیم. که نیاز به اخذ تصمیم دارد شود یم
بر است و یا  اجراي آنها هزینه، گذارند یماثر ها بر عده زیادي از اعضاي سازمان بعضی تصمیم. نیست

ها ممکن است از اهمیت زیادي گذارند و برخی تصمیم مدت بر سازمان بر جاي می تأثیري بلند
از هزینۀ کمی براي اجرا نی، نباشند و فقط بر عده کمی از اعضاي سازمان اثر بگذارند برخوردار

کیفیت و چگونگی ، در هر صورت. داشته باشند و فقط تأثیري کوتاه مدت بر سازمان داشته باشند
  .کند ن و تحقق اهداف سازمانی تعیین میتصمیمات مدیران میزان توفیق آنان را در ادارة سازما
ي مختلف و در حقیقـت انتخـاب بهتـر    هاي راهتصمیم گیري عبارت است از انتخاب یک راه از میان 

به عنوان فرآیندي تعریف کـرد کـه شـامل تعریـف      توان میتصمیم گیري را . راه براي نیل به اهداف
بـووي و  (اجراي تصمیم و ارزیابی است ، )ها حلانتخاب راه (اتخاذ تصمیم ، ها حلارزیابی راه ، مسئله
  ).172 :1993، دیگران

اجـراي وظـایف   . و کافی اسـت  مناسب، به موقع، خمیر مایه هر تصمیم گیري خوب اطالعات درست
 ترین مهماز آنجایی که ). 1384، فیضی(اساسی مدیریتی مبتنی بر استفادة کارآمد از اطالعات است 

مدیریت است و با توجه به افزایش حجم اطالعات تجهیز مدیریت بـه یـک   ، دریافت کننده اطالعات
ارتقـا بخشـد بـه یـک ضـرورت       مطمئن که توانایی مدیریت در اتخاذ تصمیمات رااطالعاتی  سیستم

 وهاي اطالعاتی را تبـدیل بـه اطالعـات جـامع      داده اطالعات مدیریت هاي سیستم .تبدیل شده است
اطالعـات اسـاس    ایـن  و دهنـد  مـی و در اختیارسطوح مختلف سازمان قرار  کنند میکامل و مناسب 

، سـید جـوادین  ( دهنـ د مـی استراتژیک سازمان را شکل  ولند مدت ب، کوتاه مدت هاي گیريتصمیم 
1386.(  

عصـر  ، عصـر ارتباطـات  ، عصـر رایانـه  ، گوناگونی نظیر عصـر اطالعـات   هاي نامدر عصري که آن را با 
و  شـود  مـی اطالعات به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت هر سازمانی محسوب ، نامند می ها ماهواره

اطالعاتی درصـدد اسـت تـا     هاي سیستمامروزه . حیات و ممات هر سازمانی به اطالعات بستگی دارد
اطالعـاتی شـامل فنـاوري     هـاي  سیسـتم . نیاز سازمان به اطالعات دقیـق و بـه روز را فـراهم نمایـد    
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را جمـع آوري و پـردازش    هـا  دادهو افـرادي اسـت کـه     هـا  دادهپردازش  هاي رویه، ها داده، اطالعات
ریت سیسـتمی یکپارچـه و   سیسـتم اطالعـات مـدی   ، به طور کلی). 1387، سرلک و فراتی( دکنن می

  .کند میمبتنی بر رایانه است که اطالعات الزم براي حمایت از عملیات و تصمیم گیري را فراهم 
به  دنهاد درمانی همواره مورد توجه خاص همگان بوده است و این نها ترین مهمبیمارستان به عنوان 

گیـري مـدیران و رضـایت شـغلی      میوه تصمیش، نابراینب .هاي مناسب مدیران نیاز دارد گیري تصمیم
بـه   هـاي  گیريصمیم ت .مؤثر باشد ها بیمارستانتواند در راستاي عملکرد صحیح مدیران  کارکنان می

است ایـن تصـمیمات بـه     بیمارستان موقع از جمله وظایف جدایی ناپذیر مدیران به خصوص مدیران
 ).1383، احمدي و دیگرانعلی (دارند  تأثیر بیمارانطور مستقیم یا غیر مستقیم بر حیات 

به این تغییـرات از یـک طـرف و     ها سازمانبا اذعان به تغییرات محیطی و ضرورت پاسخگویی سریع 
تسـریع پاسـخگویی بـه    ، در بهبـود سـالمت بیمـاران    هـا  بیمارسـتان نقش حیاتی تصمیمات مدیران 

ی چگونگی ارتباط بین مراجعان و ارتقاي سالمت جامعه از سوي دیگر باعث گردید تا مطالعه و بررس
اطالعات مدیریت و تصمیم گیري سـطوح مـدیریت بـه عنـوان      هاي سیستماطالعات در  هاي ویژگی

  .مساله اصلی این پژوهش قرار گیرد
  مروري بر مبانی نظري

  اطالعات مدیریت هاي سیستم 
ر نمود و شروع به کا 1970هاي اطالعاتی مدیریت با به کارگیري علم رایانه در دهه  رشته سیستم

علوم اجتماعی توسعه و تکامل یافت  يها رشتهبه تدریج و با کمک گرفتن از تعداد بیشتري از 
اطالعاتی مدیریت مفهومی است که فقط چند  يها ستمیسبا آن که ). 2002، باسکرویل و مایرز(

 عموماً. گوناگون مورد فهم و درك واقع شده است يها روشلیکن به  گذرد یمدهه از عمر آن 
که این اصطالحات ، اطالعاتی مدیریت به کار رفته است يها ستمیسچندین اصطالح براي تشریح 

علم ، فناوري اطالعات، يا انهیرافناوري اطالعات ، يا انهیرااطالعات  يها ستمیس: عبارت اند از
یک پردازش الکترون، پشتیبان تصمیم يها ستمیسمدیریت اطالعات و ، کردن کسب و کار يا انهیرا

  . اطالعاتی يها ستمیسمدیریت منابع اطالعات و ، ها داده
به نظر . اطالعاتی مدیریت ارائه داد يها ستمیسیکی از اولین تعاریف را در خصوص ) 2002(دیویس 
سیستمی جامع مرکب از انسان و ماشین است که براي ، سیستم اطالعات مدیریت، دیویس
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سیستم ، ه طور کلیب .سازد یماطالعاتی را فراهم ، مدیریت و عملیات، ها میتصمپشتیبانی از 
اطالعات مدیریت سیستمی یکپارچه و مبتنی بر رایانه است که اطالعات الزم براي حمایت از 

سیستمی . 1: عناصر اصلی این سیستم عبارت اند از. کند یمعملیات و تصمیم گیري را فراهم 
که نرم افزارهاي اطالعاتی را از  يا انهیراستمی سی. 2، یکپارچه براي خدمت به تعداد زیادي کاربر

ماشین که به جستجوهاي فوري و  -رابط بین کاربر. 3، کند یمطریق پایگاه اطالعات به هم مرتبط 
پشتیبانی از عملیات و تصمیم . 5ارائه اطالعات به تمام سطوح مدیریتی و . 4. دهد یمموقتی پاسخ 

  ).5 :1988، آواد(گیري 
و ، سازماندهی، العاتی شامل به کارگیري فناوري اطالعات به منظور جمع آورياط يها ستمیس

نیازهاي ، اطالعات مدیریت يها ستمیس. جهت استفاده در فرایند تصمیم گیري است ها دادهتوزیع 
در واقع ). 169 :2005، شرمرهورن. (دینما یماطالعاتی مدیران در طول تصمیمات روزمره را تأمین 

اطالعاتی در سازمان جهت  يها ستمیسبه کارگیري یا مطالعه سیستماتیک ، ها ستمیساین 
  .وظایف مدیریت و تصمیم گیري است، پشتیبانی از عملکرد

سیستم اطالعات مدیریت سیستمی یکپارچه براي فراهم آوردن اطالعات به منظور پشتیبانی از  
راهم آوردن اطالعات مربوط به این سیستم با ف. برنامه ریزي و کنترل عملیات یک سازمان است

سیستم  توان می، مروزها .کند میحال و آینده سازمان به تصمیم گیري مدیران کمک ، گذشته
، رسمی و غیررسمی تعریف کرد که اطالعات گذشته هاي سیستمرا به صورت ، اطالعات مدیریت

این . نمایند میهم حال و آینده عملیات داخل مؤسسه و محیط آن را به صورت کتبی و شفاهی فرا
کارکنان و عوامل اصلی محیطی را با تهیه اطالعات در زمان مناسب براي کمک در ، سیستم مدیران

لیکن الزم است دو ، اصطالحات موجود در تعریف روشن است، عمدتاً. کند میتصمیم گیري حمایت 
ریزي شده و مستند  رسمی برنامه هاي سیستمسیستم اطالعات مدیریت حاوي ، اول. توجه شود نکته

عواملی در ، دوم. شوند میایجاد  غیررسمی براي حل مسائل خاص مقطعی هاي سیستمسازي شده و 
سهامداران و دولت نیز از اطالعات خروجی استفاده ، تأمین کنندگان، محیط مؤسسه مانند مشتریان

 گسترده است و مشاهده کرد که سیستم اطالعات مدیریت کامالً توان میاز این تعریف . کنند می
  ).1385،  مک لوید( دباش دیران در حل تمام انواع مسائل میهدف از آن تأمین حمایت کامل همۀ م
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کـه جهـت پشـتیبانی از     باشـد  میاطالعاتی  هاي سیستمبنابراین سیستم اطالعات مدیریت نوعی از  
صمیمات روز مره یـا  مدیریتی ایجاد شده است و اطالعاتی را جهت پشتیبانی از ت هاي گیريتصمیم 

 اي شـده چنین اطالعات از قبل تعریف . کند میدر سازمان ارائه  اي حرفهساخت یافته مدیران و افراد 
  .سازد انی و عملیاتی سازمان برآورده مینیازهاي اطالعاتی تصمیم گیرندگان را در سطوح می

ک منبـع اطالعـاتی در   یـ ، اوالً: کنـد  مـی سیستم اطالعات مدیریت به دو طریق به حل مسئله کمک 
سیسـتم اطالعـات   . کنـد  مـی ثانیاً به شناسایی و درك مسـئله کمـک   . نماید میپهنه سازمان فراهم 

 توانـد  نمیضعف عمده آن این است که . نماید میمدیریت احتمال وقوع مسائل را به مدیران گوشزد 
اطالعات دقیق مورد  ،اغلب مواقع سیستم اطالعات مدیریت. نیازهاي خاص هر فردي را برطرف کند

در پاسخ به چنین نیـازي بـه   ) اس. اس. دي(مفهوم سیستم پشتیبانی تصمیم  کند نمینیاز را فراهم 
  ).1387،  سرلک و فراتی(وجود آمد 

  هاي اطالعات مناسب  ویژگی
 يها برنامهاز اطالعات با کیفیت به منظور توسعه  ها سازمان. مفهومی نسبی است، اطالعات
با کیفیت بودن اطالعات . کنند یماستفاده  ها سازمانو تعامل با دیگر ، اسایی مسائلشن، راهبردي

اطالعات مناسب در سه بعد زیر قابل بررسی  يها یژگیومعموالً . آن دارد يها یژگیوبستگی به 
  :هستند

در مواقعی که به آنها نیاز است موجود و  یستیبا یمزمان مبین این است که اطالعات : زمان. 1
  .باشد) آینده، حال، گذشته(زمانی دلخواه  يها دورهفراهم گردد و همچنین به روز باشد و مرتبط با 

متناسب با نیازهاي کاربر ، اطالعاتی است که عاري از اشتباه و خطاست، اطالعات مفید: محتوا. 2
نشانگر غیرضروري را کنار گذاشته است و  يها دادهاطالعات . (دقیق و مرتبط است، کامل، است

  ).1387، سرلک وفراتی() معیاري صحیح از عملکرد است
اطالعات بایستی به شکلی فراهم گردد که درك آن براي کاربران آسان بوده و نیازهاي : شکل. 3

ارائه اطالعات نیز بایستی منظم و با استفاده از ترکیبی از . کاربران را به طور مشروح برآورده نماید
و همچنین اطالعات ؛ ها صورت گیرد تا براي کاربران مفید و مناسب باشداعداد و نمودار، کلمات

، دفت(بایستی از طریق یک رسانه مفید نظیر اسناد چاپی و نمایش صوتی و تصویري صورت گیرد 
  . جزئیات هر یک از ابعاد نشان داده شده است 1در جدول ). 547 :2006
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  گیري هاي اطالعاتی و تصمیم سیستم
. در حال افـزایش اسـت   يها سازمانبر ، اطالعاتی يها ستمیسرایانه به عنوان بخشی از  تأثیر فناوري

. یابنـد  موجود نیز توسعه مـی  يها يفناورو  گذارند یمجدیدي پا به عرصه وجود  يها يفناورهر روز 
بیشـتري از   يهـا  جنبـه به سرعت در حـال افـزایش اسـت و     ها نیماشتعامل و همکاري بین افراد و 

 يهـا  ستمیسدالیل متعددي براي پشتیبانی . دهد یمسازمانی را تحت پوشش خود قرار  يها تیفعال
  :ندآنها عبارت نیتر متداولکه برخی از ، گیري وجود دارد از فرایند تصمیم يا انهیرا

  فکري در پردازش و ذخیره سازي يها تیمحدودفایق آمدن بر 

. ر پـردازش و ذخیـره اطالعـات محـدود اسـت     توانایی ذهن بشـر د ، )1997(بر طبق نظریه سایمون 
  . ممکن است به خاطر آوردن اطالعات به هنگام نیاز به آنها براي افراد مشکل باشد

 دانش يها تیمحدود  
  )1387،  رلک و فراتیس(هاي اطالعات با کیفیت  ویژگی - 1جدول

  :بعد زمان. 1      

  نها نیاز است ارائه شوندکه به آ اطالعات باید هنگامی: دسترسی به موقع نیاز   
  اطالعات باید به روز باشد  : به هنگام بودن    
  اطالعات در هر باري که به آنها نیاز است باید ارائه شوند: فراوانی    
  آینده ارائه شوند، حال، براي زمان گذشته توانند یماطالعات زمانی : دوره زمانی    

  :بعد محتوا. 2    
  .ید عاري از اشتباهات باشداطالعات با: صحت    
  .مرتبط با اطالعات مورد نیاز براي یک موقعیت خاص باشد: مربوط بودن    
  .همه اطالعاتی که مورد نیاز است باید فراهم شود: کامل بودن    
  .فقط اطالعاتی که مورد نیاز است باید ارائه شود: مختصر بودن    
  .تره وسیع یا محدودي داشته باشند یا بر عوامل داخلی یا خارجی متمرکز باشدقلمرو یا گس تواند یماطالعات : قلمرو    
  .نشان دهد، انجام شده يها تیفعالعملکرد را به وسیله اندازه گیري  تواند یماطالعات : عملکرد    
  :بعد شکل. 3    
  باشنداطالعات باید به شکلی ارائه شوند که به راحتی قابل درك : صریح و روشن بودن    
  به صورت خالصه ارائه شود تواند یماطالعات : خالصه بودن    
  در یک توالی از قبل تنظیم شده قرار بگیرد توانند یماطالعات : منظم    
  .به صورت توصیفی یا عددي یا نموداري ارائه شود توانند یماطالعات : شکل ارائه    

  



  

 /  95 هاي اطالعات مدیریت و تصمیم گیري مدیرانسیستم هاي ویژگیبررسی ارتباط بین 

توانایی افراد در حل آن ، متنوعی نیاز باشد يها دانشهنگامی که براي حل مسئله به اطالعات و 
، راه حلی براي این مشکل باشد تواند یم، گردهمایی چند نفر در این زمینه. شود یمبسیار محدود 

این توانایی را براي  يا انهیرا يها ستمیس. دیآ یماما مسائل هماهنگی و ارتباط در کار گروهی پیش 
حجم زیادي از اطالعات ذخیره شده دسترسی یابند و آنها را تا به سرعت به  کنند یمافراد ایجاد 

و ارتباطات در کار گروهی کمک  به تسهیل هماهنگی توانند یمهمچنین  ها انهیرا. پردازش کنند
  . کنند می

هزینه ، به خصوص اگر متخصص و خبره باشند، گردهمایی گروهی تصمیم گیرنده :کاهش هزینه
و توانایی گروه را براي برقراري  شود یمث کاهش تعداد افراد گروه باع يا انهیراحمایت . آور است

  .آورد فراهم می) جویی در هزینه مسافرت صرفه(ارتباط از مناطق مختلف 
 يها بانکممکن است در  ها داده. پیچیده است يها محاسبهمستلزم  ها میتصمبعضی از  :حمایت

ممکن است به صورت  ها دادهاین . ان باشنداطالعاتی مختلفی نگهداري شده و حتی خارج از سازم
 ها انهیرا. دور انتقال دهیم يها محلآنها را به سرعت از ، صدا و گرافیک باشند و یا نیاز باشد

اي جستجو و ذخیره کرده یا انتقال  به سرعت و به طریق مقرون به صرفهالزم را  يها داده توانند یم
 .دهند

، براي مثال. گرفته شده را بهبود بخشند يها میتصمانند کیفیت تو می ها انهیرا: حمایت از کیفیت
حتی خود . شود یمتحلیل خطر به سرعت انجام ، گیرد هاي بیشتري مورد ارزیابی قرار میراهکار

اده از رایانه تصمیم با استف. را انجام دهد ییها یکارشناس تواند یمرایانه هم به طور مستقیم 
أثیرهاي را بررسی و ت ها امکان، هاي پیچیده را اجرا کنند شبیه سازي به سرعت توانند گیرندگان می

به اتخاذ  ما را، ها تیقابلتمام این . صورت اقتصادي ارزیابی کنند گوناگون را به سرعت و به
  ).43 :1384، ثاقب تهرانی و تدین(دهند  هاي بهتر سوق می تصمیم

  :ات عبارت اند ازاطالع يها ستمیسبه طور کلی رابطه اتخاذ تصمیم و 
  فراهم آوردن اطالعات الزم جهت اخذ تصمیمات مهم و حل مشکالت -1
 :528، مومنی(اي  جهت اخذ تصمیمات تکراري و مقایسهفراهم آوردن اطالعات الزم  -2

1372 .(  
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اطالعاتی را نشان  يها ستمیسو رابطه بین انواع تصمیمات در سطوح مختلف سازمان  1نمودار 
  . دهد می

 

  )82، 2008، و الودنi الودن(اطالعاتی و پشتیبانی انواع تصمیمات  يها ستمیسانواع  -1نمودار 
 پیشینه پژوهش

 بکـارگیري سیسـتم اطالعـات مـدیریت بـر      ریتـأث بررسـی   طی پژوهشی که به) 1381( چراغی 
 کنـد کـه    گیـري مـی   پرداخته است چنین نتیجـه  کرمانشاه رشهدر  تصمیم گیري مدیران بانک سپه

بین بکـارگیري  ، گیري مدیران بانک و بهبود فرآیند تصمیم اطالعات مدیریت بین بکارگیري سیستم
 بـین بکـارگیري سیسـتم    ، گیري در مـدیران بانـک   و کیفیت بهتر تصمیم پشتیبانی تصمیم سیستم
و کاهش هزینـه و افـزایش    تراکنش ین بکارگیري سیستمب، و بهبود ارتباطات در مدیران بانکخبره 

جـویی در زمـان و بهبـود     هاي اطالعات مدیریت و صـرفه  بین بکارگیري سیستم و وري در بانک بهره
  .رضایت مشتري و کارمند در بانک سپه کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد

   ــري ــق دیگ ــانی(در تحقی ــتم ، )1378، رحم ــش سیس ــا نق ــود  ه ــدیریت در بهب ــات م ي اطالع
در اصفهان مورد بررسی قرار تابعه  هاي سازمانبودجه کشور و  وگیري مدیران سازمان برنامه  تصمیم

هـاي اطالعـات مـدیریت     سیسـتم  اساس نتایج بدست آمده بیان شـده اسـت کـه    رگرفته است که ب
   .گردد تابعه می هاي سازمانبودجه کشور و یري مدیران سازمان برنامه و گ ب بهبود تصمیمموج
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  اطالعات مدیریت در تصـمیم   هاي سیستمنقش ، )1389، مهرداد کهن جامه(در تحقیق دیگري
نتـایج   .استان مازندران مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت    اي منطقهگیري مدیران ستادي شرکت برق 

عـات در  سـرعت اطال درصـد از مـدیران معتقدنـد کـه      64 دهـد کـه  حاصل از این تحقیق نشان می
. دارد تـأثیر اي مازنـدران   گیري مدیران ستادي برق منطقـه  اي در تصمیم اطالعات رایانه هاي سیستم

هـاي اطالعـات    بـه هنگـام بـودن اطالعـات در سیسـتم      اند که درصد از آنها تایید کرده 66مچنینه
درصـد از   66، بعـالوه . دارد تـأثیر مازنـدران   اي منطقهتادي برق گیري مدیران س تصمیماي در  رایانه

اي در تصـمیم گیـري    هـاي اطالعـات رایانـه    عـات در سیسـتم  مرتبط بودن اطالمعتقدند که  مدیران
  .دارد تأثیرمازندران  اي منطقهمدیران ستادي برق 

 تکنولـوژي  /یتهاي اطالعات مـدیر  سیستم تأثیربه بررسی  در پژوهشی) 2002( ،کوري و پروکتر
کنند و  بیشتر در این زمینه تاکید می بیآنها به تحقیقات تجر. اند طالعاتی بر مدیران میانی پرداختها

هـاي اطالعـات مـدیریت و تکنولـوژي      گـذار  سیسـتم   تأثیرهاي  سه نوع از سیستم تأثیربطور خاص 
   .اند مطالعه قرار داده اطالعات را بر مدیران میانی سه بیمارستان مورد

  هاي اطالعات مـدیریت بـراي کمـک    سیستم«با موضوع  يا مقالهدر ، )2009(ردي و همکارانش 
هـاي اطالعـات    کننـد کـه سیسـتم    بیـان مـی  » گیـري در سـازمان   به مدیران در پشتیبانی از تصمیم

هدف اصلی ایـن  . کند مدیریتی در سازمان را تهیه می يها تیفعالطالعات مورد نیاز براي ا ،مدیریت
گیـري و   در جهـت تسـهیل فرآینـد تصـمیم    ،  ریتهاي اطالعـات مـدی   این است که سیستم تحقیق

العات دقیـق  هاي عملیاتی بطور موثر اط نترل و فعالیتک ،توانمند ساختن سازمان براي برنامه ریزي
 . کند موقع را تهیه می و به

 گیــري  ماطالعــات مــدیریت و تصــمیهــاي  سیســتم«بــا عنــوان  يا مقالــهدر ، )2011( نــودوري
هـاي اطالعـات مـدیریت بـر      به توصیف و تحلیـل نقـش سیسـتم   » ها هیو توصحلیل ت، بازدید:تجاري

آن بـر مـدیران سـطح بـاال در      ریتـأث گیـري و   ر این مقاله فرآیند تصـمیم د .پردازد یمتصمیم گیري 
ان در نتیجـه بیـ  . سازمان تجاري با تاکید بر تصمیم گیري بصورت اتوماتیک توضیح داده شده اسـت 

نیـز   ییها الشچ ،اطالعات مدیریت در تصمیم گیري يها ستمیسشده است که با وجود نقش مثبت 
  .دهندقرار می ریتأثها وجود دارند که کارایی آنها را تحت  در رابطه با این سیستم
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  پژوهشهاي  فرضیه
ابطـه  گیـري مـدیران سـطح عملیـاتی  ر     هاي اطالعات مدیریت و تصمیم سیستمهاي  بین ویژگی -1

  .معناداري وجود دارد
گیـري مـدیران سـطح     هاي اطالعات مدیریت و تصـمیم  بین ویژگی زمان اطالعات در سیستم -1-1

  .عملیاتی رابطه معناداري وجود دارد
گیري مدیران سـطح   هاي اطالعات مدیریت و تصمیم بین ویژگی محتواي اطالعات در سیستم -1-2

        .  عملیاتی رابطه معناداري وجود دارد
گیـري مـدیران سـطح     هاي اطالعات مدیریت و تصـمیم  بین ویژگی شکل اطالعات در سیستم -1-3

  .عملیاتی رابطه معناداري وجود دارد
گیـري مـدیران سـطح میـانی رابطـه       هاي اطالعـات مـدیریت و تصـمیم    سیستم هاي ویژگیبین  -2

  .معناداري وجود دارد
گیـري مـدیران سـطح     اي اطالعات مدیریت و تصـمیم ه بین ویژگی زمان اطالعات در سیستم -2-1

  .میانی رابطه معناداري وجود دارد
گیري مدیران سـطح   هاي اطالعات مدیریت و تصمیم بین ویژگی محتواي اطالعات در سیستم -2-2

  .         میانی رابطه معناداري وجود دارد
گیـري مـدیران سـطح     میمتصـ  هاي اطالعات مدیریت و بین ویژگی شکل اطالعات در سیستم -2-3

  .میانی رابطه معناداري وجود دارد
گیـري مـدیران سـطح عـالی رابطـه       هـاي اطالعـات مـدیریت و تصـمیم     سیستم هاي ویژگیبین  -3

  .معناداري وجود دارد
گیـري مـدیران سـطح     هاي اطالعات مدیریت و تصـمیم  بین ویژگی زمان اطالعات در سیستم -3-1

  .ردعالی رابطه معناداري وجود دا
گیري مدیران سـطح   هاي اطالعات مدیریت و تصمیم بین ویژگی محتواي اطالعات در سیستم -3-2

  .          عالی رابطه معناداري وجود دارد
گیـري مـدیران سـطح     هاي اطالعات مدیریت و تصـمیم  بین ویژگی شکل اطالعات در سیستم -3-3

 .عالی رابطه معناداري وجود دارد

  
 شناسی پژوهش روش 

که نتایج آن مـورد اسـتفاده جامعـه     اوش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردي است چرر
، ها روش تحقیـق  با توجه به نحوه گردآوري داده. دهاي مشابه خواهد بو مورد مطالعه و سایر سازمان
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ینکه به دلیل اهمچنین . گیرد در زمره تحقیقات میدانی قرار می توصیفی از نوع پیمایشی است و لذا
اي مقطعـی محسـوب     مطالعـه ، انـد  نی خاص گردآوري شـده هاي این پژوهش در یک مقطع زما داده
  .شود می

 )ییـانی و عملیـات  م، سطح عـالی (گیري  ژوهش را مدیران سطوح مختلف تصمیمجامعه آماري این پ
 گیـري در  از آنجـا کـه ایـن تحقیـق تصـمیم      .دهند تشکیل می بیمارستان مادر و کودك شهر شیراز

مدیران در تمامی سطوح در بیمارستان مـادر و کـودك    ،دهد یران را مورد بررسی قرار میسطوح مد
شـماري  شیوه آماري به صورت سر، که با توجه به دسترسی به جامعه آماري باشند مینفر  60شیراز 
  .شود است و کل جامعه آماري را شامل میبوده 

اینترنت و مقاالت استفاده شده است و بـه منظـور   ، اي براي تدوین مبانی نظري از مطالعات کتابخانه
. محقق ساخته استفاده شـده اسـت    ها از پرسشنامه هاي مورد نیاز براي آزمون فرضیه گردآوري داده

هاي جمعیت شـناختی جامعـه    پرسشنامه بکارگرفته شده شامل دو بخش بوده که بخش اول ویژگی
بخـش دوم  . و میزان تحصیالت را در برداشته است پست سازمانی، جنسیت، مورد مطالعه مانند سن

سـوال   15از ) میانی و عملیاتی، عالی( یسوال بوده که براي سنجش هر سطح مدیریت 45که شامل 
روایی پرسشنامه به روش محتوا و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفـاي کرونبـاخ   . استفاده شده است

  .تایید شده است ،بوده 0.91که ضریب بدست آمده برابر با 
 پژوهش هاي یافته

هـاي تحلیـل    هاي تحلیـل توصـیفی و روش   ها در این تحقیق از روش به منظور تجزیه و تحلیل داده
اسـتفاده شـده    SPSSو تحلیل رگرسیون بـا نـرم افـزار     ضریب همبستگی پیرسون استنباطی مانند 

  . است
 9/71درصد از پاسخ دهنـدگان مـرد و     1/28دهد که  صل از تحلیل آمار توصیفی نشان مینتایج حا

 3/12، درصد از پاسخ دهندگان داراي مدرك کارشناسی 9/78همچنین . اند بودهدر صدد از آنها زن 
 4/47، بعـالوه . باشـند  مـی درصد داراي مدرك دکتـري   8/8درصد داراي مدرك کارشناسی ارشد و 

 3/26مـدیران سـطح میـانی و    درصـد   3/26درصد از پاسخ دهندگان را مـدیران سـطح عملیـاتی و    
 .دادند مدیران سطح عالی تشکیل می، درصد
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هـاي   مبسـتگی پیرسـون را بـه تفکیـک فرضـیه     نیز نتایج حاصل از آزمون ضـریب ه  2جدول شماره
 0.01ده در سـطح آلفـاي   شـود ضـرایب بدسـت آمـ     همانگونه که مشاهده می. دهد تحقیق نشان می

شود که ضریب  بعالوه مالحظه می. گردند حقیق تایید میي تها باشند و لذا تمامی فرضیه معنادار می
ضـریب  ، 589/0 گیري مدیران سـطح عملیـاتی و زمـان اطالعـات  برابـر بـا       همبستگی  بین تصمیم
ضـریب  ، 930/0 گیري مدیران سطح عملیاتی و محتواي اطالعـات  برابـر بـا    همبستگی  بین تصمیم
ضـریب  ، 771/0 ی و شـکل اطالعـات  برابـر بـا    گیري مدیران سـطح عملیـات   همبستگی  بین تصمیم

ضـریب  ، 791/0 گیـري مـدیران سـطح میـانی و زمـان اطالعـات  برابـر بـا         همبستگی  بین تصـمیم 
ضـریب  ، 959/0 گیري مدیران سـطح میـانی و محتـواي اطالعـات  برابـر بـا       همبستگی  بین تصمیم
ـ        همبستگی  بین تصمیم ضـریب  ، 883/0 ر بـا گیـري مـدیران سـطح میـانی و شـکل اطالعـات  براب

ضـریب  ، 672/0 گیـري مـدیران سـطح عـالی و زمـان اطالعـات  برابـر بـا         همبستگی  بـین تصـمیم  
و ضـریب   820/0گیري مدیران سطح عـالی و محتـواي اطالعـات  برابـر بـا       همبستگی  بین تصمیم
ین برابنـا . باشد می 714/0گیري مدیران سطح عالی و شکل اطالعات  برابر با  همبستگی  بین تصمیم
هـاي اطالعـات مـدیریت و     اطالعـات در سیسـتم   هـاي  ویژگـی شود که بـین   چنین نتیجه گرفته می

) میـانی و عملیـاتی  ، عـالی ( فگیري مدیران بیمارستان مادر و کودك شیراز در سطوح مختل تصمیم
 .رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد

اطالعـات مـدیریت    هاي سیستمطالعات ا هاي ویژگی تأثیرهمچنین در این تحقیق به منظور بررسی 
بر تصمیم گیري مدیران در سطوح مختلف از تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده گردیـد کـه   

  .باشد می 3نتایج آن بشرح جدول شماره 
 نتایج ضریب همبستگی پیرسون - 2جدول

  نتیجه فرضیه  سطح معناداري  ضریب همبستگی  شماره فرضیه
  تایید  0.000  0.589**  1- 1
  تایید  0.000  0.930**  2- 1
  تایید  0.000  0.771**  3- 1
  تایید  0.000  0.791**  2-1
  تایید  0.000  0.959**  2-2
  تایید  0.000  0.883**  2-3
  تایید  0.000  0.672**  3-1
  تایید  0.000  0.820**  3-2
  تایید  0.000  0.714**  3-3
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  خالصه نتایج تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس -3جدول
ضریب   متغیر وابسته  متغیر مستقل

  همبستگی
ضریب 
  تعیین

ضریب 
  تعدیل شده

سطح   Fآماره 
  معناداري

  0.001  13.26  0.320  0.347  0.589  تصمیم گیري مدیران عملیاتی  زمان اطالعات
محتواي 
  اطالعات

  0.000  160.66  0.860  0.865  0.930 تصمیم گیري مدیران عملیاتی

  0.000  36.71  0.579  0.595  0.771 ران عملیاتیتصمیم گیري مدی  شکل اطالعات
  0.000  21.66  0.596  0.625  0.791 تصمیم گیري مدیران میانی  زمان اطالعات

محتواي 
  اطالعات

  0.000  147.7  0.913  0.919  0.959 تصمیم گیري مدیران میانی

  0.000  45.49  0.762  0.779  0.883 تصمیم گیري مدیران میانی  شکل اطالعات
  0.006  10.73  0.410  0.452  0.673 تصمیم گیري مدیران عالی  عاتزمان اطال
محتواي 
  اطالعات

  0.000  26.77  0.648  0.673  0.820 تصمیم گیري مدیران عالی

  0.003  13.55  0.473  0.510  0.714 تصمیم گیري مدیران عالی  شکل اطالعات
  

تصـمیم  (ت متغیر وابسـته  که چه میزان از تغییرا دهد میدر جدول فوق ستون ضریب تعیین نشان 
اطالعـات   هاي سیستماطالعات در   هاي ویژگی(به تغییرات متغیر مستقل  توان میرا ) گیري مدیران

، زمـان (اطالعـات   هـاي  ویژگـی نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن اسـت کـه   . نسبت داد) مدیریت
. لـف مـدیریتی دارنـد   اثر مثبت و معناداري بر تصمیم گیري مدیران در سـطوح مخت ) محتوا و شکل

میـانی و  ، ویژگی محتواي اطالعات در هـر سـه سـطح عـالی    ، اطالعات هاي ویژگیهمچنین در بین 
، همچنـین در ایـن جـدول   . کنـد  مـی را بر تصـمیم گیـري مـدیران اعمـال      تأثیربیشترین ، عملیاتی

ییکـه سـطح   از آنجا. دهنـد  مـی و سطح معناداري نتـایج آنـالیز واریـانس را نشـان      Fستونهاي آماره 
خطـی   هـا  فرضـیه کوچکتر است لذا در تمـامی   0.05از  ها فرضیهمعناداري بدست آمده براي تمامی 

  .شود میبودن رگرسیون تایید و معناداري معادله رگرسیون نیز پذیرفته 
  بحث و نتیجه گیري

 و اه سازمانتوسعه ، و ضرورت واکنش سریع به این تغییرات تغییرات سریع عوامل برون سازمانی
خسارات ناشی از . ا افزایش داده استرنیاز مدیران به اطالعات ، مدیریت يها نظامپیچیدگی 

راهبردي خوب و به موقع نیز خارج  يها میتصم ریتأثمیزان . ضعیف جبران ناپذیر است يها میتصم
صر مخت، مناسب، صحیح، اما نکته درخور بررسی این است که ارائه اطالعات به موقع. از وصف است
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در کلیه سطوح مدیریت سازمانی الزمه نظام کارآمد اطالعاتی مدیریت  و مفید و برقراري ارتباطات
ریزي و کنترل وظایف اجرایی را براي مدیریت تسهیل هاي صحیح و برنامهاست تا تصمیم گیري

ر به عنوان اجزا و عناص، گیري مدیرانهاي اطالعاتی و نقش آن در تصمیممدیریت سیستم. کند
  .اند مهم بقاي سازمان و حفظ موقعیت رقابتی آن مورد توجه قرار گرفته

و میزان  شود یماطالعات مدیریت درسازمانها  يها ستمیساینکه چه عاملی موجب موفقیت استقرار  
 پژوهشـگران  پرسـش مهمـی اسـت کـه    ، ها در تصمیم گیـري مـدیران  استفاده از این سیستم ریتأث

ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی ارتبـاط       ، در همـین رابطـه   .است داشته مشغول خود به را مدیریت
هاي اطالعات مدیریت با تصمیم گیري مـدیران در سـطوح مختلـف    اطالعات در سیستم يها یژگیو

بدست آمده از این پژوهش بر وجـود ارتبـاط    هاي یافته. بیمارستان مادر و کودك شیراز انجام گردید
اطالعات مـدیریت بـا تصـمیم گیـري      هاي سیستماطالعات در  يها ویژگیمعنی دار و مستقیم بین 

محتـوا و شـکل مناسـب     ،بـه ایـن معنـی کـه ویژگـی زمـان      ،  کند میمدیران سطوح مختلف تاکید 
، ملیـاتی ع( نبهبود تصمیم گیري مـدیرا  راطالعات مدیریت د هاي سیستماطالعات ارائه شده توسط 

اطالعات مدیریت و اسـتفاده از آن  در سـازمان    هاي تمسیس. بسزایی دارد تأثیر) اهبردير،  اهکارير
 هـا  سـازمان اعـتالي   واز این نتیجه در جهت رشد   توان میبا کمترین مشکل قابل اجرا بوده است و 

، ؛ کهـن جامـه  1375، اسـالمی (پیشـین   هـاي  یافتـه این پژوهش با نتـایج و   هاي یافته. استفاده کرد
که جملگی بـر  ) 2011، و نودوري 2009، دي و همکارانرو، 2011، ؛ کتیش1378، ؛ رحمانی1389

  .مطابقت دارد، کنند میاطالعات مدیریت در تصمیم گیري مدیران تاکید  هاي سیستمنقش مثبت 
 هـاي  سیسـتم پژوهش پیشنهادات ذیل جهت بکارگیري موفق  هاي یافتهو  ها فرضیهبا توجه به نتایج 

  : گردد میسازمان مورد مطالعه ارائه اطالعات مدیریت در جهت تصمیم گیري مدیران 
  حتوا و م، زمان(اطالعات از هر سه بعد  هاي ویژگیکامل  شناسایی درك ارزش اطالعات و

و پی بردن به ضرورت وجود یک سیستم اطالعاتی در جهت بهبود تصمیم گیري در سطوح ) شکل
 .مختلف مدیریتی از سوي مسئوالن ارشد سازمانی

  اطالعات  هاي سیستمبراي مدیران در سطح مختلف براي بکارگیري از ارائه آموزشهاي الزم
 .ها گیريمدیریت در تصمیم 

 اطالعات مدیریت در تصمیم گیرها  هاي سیستمبکارگیري  تآگاهی اثرات و پیامدهاي مثب 
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