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  چکیده

انجام امور  فرآیندسازي  سمت ساده ها و ادارات دولتی به با ظهور پارادایم مدیریت دولتی نوین، سازمان
هاي اخیر در حوزه  در دههخودکارسازي اداري  است که ترین این سازوکارها  یکی از مهم. گام برداشتند

هاي ناشی از  رفته است و هدف از آن کاهش هزینهها مورد توجه زیادي قرار گ فناوري اطالعات سازمان
، استفاده بهینه از امکانات موجود، سرعت، دقت و صحت انجام کارها جویی در زمان نیروي انسانی، صرفه

وري کارکنان  خودکارسازي اداري بر افزایش بهره ثیردر سازمان است؛ هدف این مقاله، بررسی تأ و غیره
روش تحقیق            . دهند کارکنان شهرداري زنجان تشکیل می جامعه آماري تحقیق را. است

پایایی  و استنامه محقق ساخته  هاي تحقیق، پرسش ابزار اصلی گردآوري داده. شی استپیمای - توصیفی
نامه از طریق روایی محتوا  روایی پرسشهمچنین . حاسبه گردیدم 0.87 مقداراز طریق آلفاي کرونباخ  آن
که  هاي تحقیق نشان داد یافته. استفاده شد spssافزار آماري  ها از نرم جهت تحلیل داده. شدیید تأ

در پایان، پیشنهاداتی براي بهبود وضعیت . باشد وري کارکنان مؤثر می خودکارسازي اداري بر افزایش بهره
  .است شدهداري ارائه خودکارسازي ا

  شهرداري زنجان وري کارکنان، سازي، خودکارسازي اداري، بهرهخودکار :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
 توسعه و گسترش دلیل به اقتصادي، سساتمؤ و ها سازمان در اداري مکاتبات و ارتباطات امروزه

 و سریع گویی پاسخ لزوم و محیطی تغییرات سریع نیز افزایش و جهان در فناوري تغییرات روزافزون
کارگیري  هدر عصر جدید از بها را  سازمان ].18[است شده دگرگون تحوالت این سازمان به مناسب
 شی، افزاامروزه. هاي پیشرفته گریزي نیست ي اطالعات و رسانههاي کامپیوتري و فناور سیستم

 سازمانهر  رانیگ میو تصم ییاجرا رانیمد یاصل يها از دغدغه یکیعنوان  به ،ها در سازمان يور بهره
 ،اند دادهقرار  يور بهره شیافزا يتوسعه خود را بر مبنا يها از کشورها، عمده برنامه ياریدر بس و است

انجام  ].7[برابر شده است 45 ،در سطح جهان يور هبهر شی، افزاریپانزده سال اخ یکه در ط ينحو به
ترین و آخرین  گیري از ایمن بهره با حداکثر سرعت و دقت و ممکنهاي اداري در حداقل زمان  فعالیت

دارد  همه مدیران را برآن می ضرورتاً ،اقتصادي مالحظه از نظر جویی قابل هاي موجود و صرفه يفناور
سازي  اداري  استفاده  بخشیدن به حوزه کاري خویش از سیستم خودکار منظور یکپارچگی و نظم تا به

 استفاده). 1385:3تقی زاده، (ادل اطالعات را در حد وسیع و منسجم فراهم نماید نموده و امکان تب
 سویی از و بخشد می کار سرعت جریان به سویی از نوین، روشیعنوان به اداري اتوماسیون از سیستم

 براي را مناسبی بستر آنها، بندي طبقه و سازمان هاي فعالیت مجموعه اطالعات آوري جمع با دیگر،
 اهداف از یکی انجام کارها، یندفرآ تسهیل با مسلماً .سازد می فراهم روزمره امور به بخشیدن سرعت

 بنابراین ].20[نماید را محقق می انسانی منابع وري بهره افزایش و رجوع ارباب رضایت یعنی سازمان هر
 بر در را اثربخشی کارایی و شاخص دو انسانی منابع وري بهره بر اداري اتوماسیون کارگیري ثیر بهتأ

 1980-2000در دوره  OECD يکشورها نیدر ب يور رشد و بهره یبررس به )2006( سایاتینی .دارد
اند،  تجربه کرده 1990را در دهه  یکه رشد خوب ییکشورها نیآنها در ب جیاساس نتابر. اند پرداخته

کار،  يروین يریکارگ بهبود در به: آنها شده است شرفتیچند عامل مشترك وجود دارد که باعث پ
 نبیاند که  نشان داده نیننان همچآ .اطالعات يفناور هیو استفاده از سرما یانسان هیاسرم شیافزا

در  يگذار هیشود، با سرما یکار نشان داده م يروین یاثربخش شیکه توسط افزا ينوآور يتالش برا
فناوري  ریثأنحوه ت یابیارز به) 2003(يو ختر یل]. 3[وجود دارد مثبتیاطالعات رابطه  يفناور

بر رشد  فناوري اطالعاتنشان داد که  جینتا. اند پرداخته یدولت يها تیفعال يور بهره رب اطالعات
 .ستیدار نمعنا در حال توسعه ياز کشورها ياریاثر مانند بس نیای ول ،گذارد یمثبت م ریثأت يور بهره
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ناسایی کرده و اثر آن را شهرداري زنجان را ش این تحقیق سعی دارد پیامدهاي اتوماسیون اداري در
ال است که آیا دنبال پاسخ به این سؤ هگر ب از این رو پژوهش. وري کارکنان مشخص سازد بر بهره

  مؤثر است؟ وري کارکنان شهرداري شهر زنجان ر افزایش بهرهبسازي اداري  کارخود

  مبانی نظري رمروري ب -2
  خودکارسازي اداري -1-2

بر تمام   سازي اداري، مشتمل خودکار. مشخصی ندارندسازي اداري تعریف  هاي خودکار سیستم
بین اشخاص داخل و خارج قراري ارتباط رسمی بوده که به برسمی و غیر ک رهاي الکترونی سیستم
وري  ي است در راستاي بهبود بهرهسازوکارخودکارسازي اداري  .شود و بالعکس مربوط می سازمان

 گیري از هاي سازمان با بهره بخش و کارا بر مجموعه فعالیتریق اعمال مدیریت اثرسازمان از ط
ستجوي آسان در اطالعات ذخیره شده، پاسخگویی ، جگردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان

، بر کاربران مناسبحذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداري، اعمال کنترل  ،موقع به مراجعان سریع و به
سازي عبارت است از نوعی  خودکار. مانیاري بهینه اطالعات، بهبود ارتباطات درونی سازثبت و نگهد

و در تولید محصوالت و یا ارائه بوده در ارتباط کامپیوتر  مکاترونیک و  تکنولوژي که با دو ابزار اساسی
  .شود کار گرفته  می هخدمات ب
از و خدمات سازي  خودکار و اي کارخانهسازي  خودکار دو دسته اساسیطور کلی به  هب سازي خودکار

   ؛شود جهت ماهیت نیز به سه دسته اصلی تقسیم می
سازي محیط کاري در جهت اهداف اي از ابزارهاي خودکار متشکل از دسته :سازي ثابت خودکار

 ،سازي این نوع از خودکار. فارش شده استمشخص و با یک طراحی مهندسی از پیش س
» حداکثر کارآیی«تالش براي ایجاد ، در ارتباطی تنگاتنگ با شود یده مینامسخت نیز خودکارسازي 

. تغییرات اساسی در مجموعه کاري برخوردار نیستچنانی در مقابل  آنقرار داشته و از انعطاف 
نوعی که طراحی مجموعه کاري از تنها زمانی قابل کاربرد اصولی است یا سخت  سازي ثابت خودکار
  .تري باشند جموعه نیز داراي چرخه عمر طوالنیخدمات مو محصوالت و خوردار بوده ثبات بر
عنوان برنامه پشتیبان نهایی در مجموعه  کنترل به حاوي یک برنامه قابل: پذیر سازي برنامه خودکار

در  .ردشده وجود دا بندي رات از پیش دستهاي از تغیی آن قابلیت سازگاري مجدد با پاره است که در
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 هاي معینی براي تغییرات متناسب با محیط وجود دارد که از آنها در سازي، الگو دکاراین نوع از خو
  .شود  طراحی برنامه کنترلی مزبور استفاده می

در ارائه  کارآییحاصل ایجاد حداکثر تغییر در فناوري براي ایجاد بیشترین : سازي منعطف خودکار
ء ، اجزاندر کمترین زمان ممک سازي منعطف در یک سیستم خودکارمحصول و خدمات است 

  ].13[یابد تغییر میارائه محصول مطلوب راستاي بسیاري در 
ازمان با قراري ارتباطات داخلی سازمان و همچنین افراد س، وظیفه براداري سازي سیستم خودکار

. کند یکردن کار کمک م ها و کیفی ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت این. ددار  عهدهبر را  آنخارج از 
ویدئو کنفرانس و کنفرانس صوتی  ،گرهاي متن، پست الکترونیک، ارسال صدا، ارسال فاکس پردازش
سازي اداري از سیستم  سیستم خودکار. کار رود وعه بهتواند در این مجم است که میهایی از ابزار

ش عملیات و هاي پرداز یستم، سکه با سیستم دبیرخانه شود ها تشکیل میفرآیندکارتابل و مدیریت 
کلیه عملیات اداري،  سازي در یک مجموعه کامل خودکار ،بنابراین. رشیو در ارتباط استسیستم آ
  .شود ، سازماندهی میيافزار نرمهاي  طریق سیستم سازمان از

کنند  طور یکپارچه و هوشمند استفاده می سازي اداري، به افزارهاي ویژه خودکار ها از نرم برخی سازمان
طور  اضافه عملیات دبیرخانه نیز به ، بهها گیري گردش و تولید اسناد و مکاتبات و تصمیمیف تا وظا

اي و        اغلب بدون ارتباط شبکه طور پراکنده و ها، به برخی دیگر از سازمان. انجام گیرد مند نظام
  .کنند سازي اداري استفاده می هاي خودکار هاي مستقل سیستماز ابزار مند غیر نظام

اربرد فناوري رایانه و ارتباط جهت تسهیل امور اداري ک ،سازي اداري خودکاردر این تحقیق منظور از 
 .آنهاست کارآییمنظور ارتقاء  در سازمان به

  وري هبهر -2-2
انی است که در وري کس رد فناوري اطالعات در محیط اداري، افزایش بهرهیکی از دالیل عمده کارب

مربوط به دو قرن قبل  ،وري در فرهنگ اقتصادي شروع استفاده از کلمه بهره. کنند این ادارات کار می
نوان یک طرز فکر و ع وري به ، بهرهویژه در کشورهاي صنعتی هدر بسیاري از نقاط جهان، ب. است

 وري ترکیبی از کارآیی و بهره. شود، تفکر پیشبرد و بهبود آنچه که وجود دارد فرهنگ تلقی می
ی با استفاده مفید از منابع آیمرتبط است، و کار کسب هدفثربخشی با ازیرا . بخشی است اثربخشی
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وري را مساوي با نسبت خروجی  مفهوم بهره، 1سازمان همکاري و توسعه اقتصادي]. 1[ارتباط دارد
د نهاده چند واحگوید که از یک واحد  وري به ما می بهره .تولید به یکی از عوامل تولید دانسته است

مقدار کاالها و خدمات  وري را ارتباط میان بهره ،توان طور کلی می به .دست آورد هتوان ب ستاده می
 ،رابطه که این شده در جریان تولید این کاالها و خدمات دانست،  تولید شده، و مقدار منابع مصرف

ین برابطه  ،وري هعبارت دیگر بهر به .شود صورت نسبت بیان می به گیري است و کمی و قابل اندازه
کسر بزرگتر از مخرج آن  هر قدر صورت. جریان تولید است کمیت منابع مورد استفاده در کیفیت و

 ؛شود اري است که موارد زیر را شامل میوري معی بهرهلذا،  .همان نسبت بیشتر است وري به ، بهرهباشد

 میزان تحقق اهداف -1

 منابع جهت تولید آمدچگونگی استفاده کار -2

 ].15[دست آمده در مقابل آنچه امکان داشته است هآنچه ب -3

  گوید؛ می) 1999(یتر دراکر پدر این راستا 
وري کارکنان  وري کارکنان دستی نیست، بلکه سنجش و ارتقا بهره افزایش بهره ،امروزه دیگر چالش "

ر نیروي کار ترین گروه د شدن به بزرگ  سرعت در حال تبدیل کارکنان دانشی به. دانشی است
بر عملکرد اقتصادي، این موضوع علت تأثیر کارکنان دانشی  به]. 9["کشورهاي پیشرفته هستند

سازمان در  هاي راهبردي مه ال ورود به برناگردد و در ح ها تلقی می اي مهم از فرصت عنوان حوزه به
سود از طریق بهبود کل ، فرصتی براي افزایش وري کارکنان دانشی افزایش بهره. وري است بهبود بهره

 .ها است و یا تولید با وجود کاهش هزینه فرآیند

وري را استفاده  باید انواعی از معیارهاي بهره ،ها براي دستیابی به اهداف و مدیریت بهبود سازمان
براي کسب  ي ارزیابیمعیارها ].16و9[کنترل و ارزیابی کنند و آن را بهبود دهندرا ها فرآیندکنند تا 
باعث ایجاد  ،تواند وري می گیري بهره یافتن ابزاري بامعنی براي اندازه. باید ردیابی شوند ،موفقیت

کردن کارکنان ور  کند که بهره می بیان) 1986(دراکر . وري گردد اي از تمرکز بر ابزار بهبود بهره زمینه
وظیفه  ،ور کردن کارکنان دستی طور که بهره ظیم مدیریت در این قرن است، همانوظیفه ع ،فکري

نقطه آغازین این وظیفه مهم مدیریت  ،وري کارکنان فکري گیري بهره اندازه. عظیم قرن گذشته بود
صورت بالقوه براي نظارت و  وري مستقر شوند، به گیري بهره زههاي دقیقی براي اندا اگر سیستم. است

وري  گیري بهره دسی صنعتی براي اندازهبسیاري از فنون مهن. بهبود عملکرد مفید خواهند بود
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 دانشیوري کارکنان  یک سیستم دقیق بهره ،براي مثال ].12[اند پیشنهاد شده دانشیکارکنان 
ا کسانی که مفید باشد و به شناسایی الگوهاي کاري غیرمعمول ی آنانتواند در نظارت بر عملکرد  می

اصول آن ممکن است شبیه به برقراري نمودار . کمک کند ،کنند شده عمل می خارج از هنجار شناخته
  .تولید باشد فرآیندکنترل کیفیت در 

  وري بهرهخودکارسازي اداري و  -3-2
نسبت به کارگران  ،وري در این گروه از کارکنان نشان داد که رشد بهره 1970نیمه دهه يها بررسی

هاي آمریکایی در خالل  هاي شرکت بررسی. استماندگی  خش صنعت و تولید دچار کندي و عقبب
رشد  ر صنعت تقریباً نود درصدوري د هنشان داد که بهر 1980وره ده ساله  منتهی به اواخر دههیک د
از  دریافتی هاي گزارش. است، در حالی که در امور دفتر چهار درصد افزایش وجود داشته است داشته

 الیکل هزینه امور دفتري از بیست ، ده ساله ی از آن است که در خالل این دروهها حاک این شرکت
نتایج این مطالعه آن بود که  یکی از. است درصد کل بودجه افزایش یافتهسی الی چهل  در صد به سی
گذاري کافی نشده است و دیگر این که فناوري مورد  اه در محیط اداري و دفتري سرمایهگ هیچ

شده  برآورد انجام. متري بوده استک کارآیی، داراي ها استفاده در این بخش نسبت به سایر بخش
آالت   ماشین ي تجهیزات کنترل رایانهگذاري در محیط کارخانه که براي  داد که سرمایه نشان می

نتیجه بدیهی این بود که . گذاري در بخش اداري بوده است برابر سرمایه 10کار رفته است، در حدود هب
جر به افزایش ، منوري باالیی دارد خانه که بهرهش امور اداري یک کارگذاري بیشتر در بخ سرمایه

وري  بهرهامور به افزایش  خودکارسازي ،که در صورتی. د شدوري امور اداري خواه توجهی در بهره قابل
 دنبال داشته باشد؛ ود پیامدهاي زیر را در سازمان بهش بینی می پیشگردد، منجر 

   .نان و یا افزایش بازده فردي کارکنانتعداد کارکم با کاهش ، توأاستفاده بهتر از نیروي کار -1
 .بیشتر کارآییجهت  استفاده بهتر از زمان به -2

  .گیري بهتر افزایش بازده مدیریت با تصمیم -3
 .زایش بازده با عملکرد بهتر افراداف -4

 .بخشی بیشتر با استفاده از اطالعات موجود در محیط سازماناثر -5



  
  وري کارکنان؛ مطالعه موردي سازي اداري بر بهره خودکارتأثیر  

  
    /7 

سازي   خودکار ستمیس ییشناسا ،گام نیاول ،اطالعات يفناور نهیشده در زم امانج قاتیبا توجه به تحق
ر یثتأ یبه بررس) 2000( همکارانجولفسون و  نیبرا. ساتبرخوردار  يادیز تیاست که از اهم اداري
 1994 -1987در دوره  شرکت 527نمونه  کی يبر رو یو اثربخش کارآییاطالعات بر رشد  يفناور

. نرمال است انهیرا هیسرما بازدهی ،دهد که در کوتاه مدت یآنها نشان م يها افتهیپرداختند و 
بر رشد  ياثر نکهیبدون ا آنهاست، نهیهز معادل ،ها بنگاه اي نمودن رایانهاز  یمنافع ناش ،قتیدرحق

 5تا  یآنها حت یسال بازده 7تا  5 یاما در دوره طوالن. کار داشته باشد يروین یو اثربخش کارآیی
 شیباعث افزا ،اطالعات ياز فناور یآنها، منافع ناش يها افتهیبراساس . افتیخواهد  شیبرابر افزا

 انیها ب افتهی نیا دییأدر ت زین) 2002( و سچل نریال]. 5[ه استکار شد يروین یو اثربخش کارآیی
سهم از  نیا. است شتریب گریاز عوامل د یانسان يروین یو اثربخش کارآییرشد  شیکنند که افزا یم

  .است فراتر رفته 2001 -1996درصد در دوره سیزده 
 تأثیر آن و اداري اتوماسیون بر تحلیلی رویکردي است، گرفته صورت زمینهاین  در که دیگري تحقیق

نود و نه درصد   احتمال بان تحقیق در ای که  بوده 1384 سال در روشن علیقلی توسط، وري بهرهدر 
 سال در زاده تقی توسط دیگري تحقیق. است داشته تأثیر وري بهره بر اداري اتوماسیون کارگیري به

 تحقیق سرعت این در که پرداخته شد سازمان اثربخشی بر اطالعات فناوري تأثیر بررسی به 1384
 کارگیري به از قبل با مقایسه در، اطالعاتبه  دسترسی سرعت و اطالعات موقعبه بازیابی کارها، انجام

 البته. شده بود سازمان اثربخشی موجب ابعاد این در افزایش و یافته اطالعات، افزایش فناوري سیستم
 اطالعات فناوري سیستم کارگیري به ازقبل  با مقایسه در اطالعات سازي ذخیره و کارها انجام در دقت

 تأثیر اتوماسیون بررسی زمینهدر  دیگري تحقیق .بود نشده سازمان موجب اثربخشی و افزایش یافته
 آن نتیجه که شد انجام 1384سال تهران در پخش و پاالیش شرکت در، سازمانی وري بهره بر اداري
 رابطه بررسی مورد هاي شرکت در سازمانی وري بهره و اداري اتوماسیون افزایش میان داد نشان

 در مکوندي توسط که کارکنان کارایی بر مکانیزاسیون ثیربررسی تأ تحقیق در .دارد وجود مثبتی
 دقت، سرعت، عوامل بین خودکارسازي که دش گیري نتیجه گونه اینشد،  انجام 1381 سال

 تحقیق در .است داشته تأثیر شغلی رضایت و سرعت بر صرفاً شغلی، رضایت و موقعبه گیري تصمیم
انجام  عملکردبر  اداري اتوماسیون تأثیر بررسی زمینه در 1381در سال  توسط محسنی که دیگري
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 امور، کلیه رویه در وحدت ایجاد اطالعات، و آمار به آسان و سریع دسترسی که شد مشخص گردید
  .دارد تأثیر کارکنانعملکرد  بر عملیات در دقت و صحت و امور انجام در سرعت

 5سازي در قالب  ترین عوامل کاربرد خودکار با مطالعات انجام شده در ادبیات و مبانی نظري، مهم
انجام ري، افزایش سرعت کار، افزایش صحت افزایش کارکرد مفید کارکنان، افزایش دقت کا( شاخص

شاخص بر  5این ثیر تأ بررسی دنبال در این تحقیق به .بندي شد دسته) ها ش دوباره کاريکار و کاه
   .وري نیروي انسانی است بهره یعنی متغیر وابسته

  

  تحلیلی تحقیقمدل  - 1شکل 

  هاي تحقیق فرضیه -3
  تحقیق اصلی هاي فرضیه -1-3 

  .داري وجود داردرابطه معنا وري کارکنان در شهرداري شهر زنجان اداري و بهره سازي بین خودکار
  هاي فرعی فرضیه -2-3
داري رابطه معناسازي اداري و مقدار زمان کارکرد مفید کارکنان شهرداري زنجان  بین خودکار -1

  .وجود دارد
داري وجود رابطه معناسازي اداري و افزایش دقت کاري کارکنان شهرداري زنجان  بین خودکار -2

  .دارد

  بندي اطالعات طبقه

        وري بهره
 نیروي انسانی

  سازي اداري خودکار

 کارکرد مفید کارکنان

 افزایش دقت کاري

 افزایش صحت انجام کار

 افزایش سرعت انجام کار

 ها کاري کاهش دوباره
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رابطه  زنجان سازي اداري و افزایش صحت انجام کارها توسط کارکنان شهرداري بین خودکار -3
  .داري وجود داردمعنا

اهاي مکاتباتی، کاهش خط(کارکنان سازي اداري و افزایش سرعت ارائه خدمات  اربین خودک -4
  .داري وجود داردرابطه معنا) گویی به مدیران و ارباب رجوع  افزایش سرعت پاسخ

زنجان کارهاي تکراري توسط کارکنان شهرداري  کاري و سازي اداري و کاهش دوباره خودکاربین  -5
  .داري وجود داردرابطه معنا

استفاده مفید اطالعات توسط کارکنان شهرداري  العات وبندي اط سازي اداري و طبقه بین خودکار - 6
  .داري وجود داردزنجان رابطه معنا

  شناسی تحقیق روش -4
. است پیمایشی -یفیتوص ،ها داده يروش گردآور نظر و از ياز نظر هدف کاربرد ،حاضر قیتحقنوع 

حجم جامعه برابر با  ،در این تحقیق. کارکنان شهرداري زنجان است، شامل ماري این تحقیقجامعه آ
 مقدار حجم نمونه آماري برابر با  ،گیري اس اطالعات وارده در فرمول نمونهاسبر. نفر است 151
 150پرسشنامه تعداد  120دست آمد که محقق جهت اطمینان از بازگشت حداقل  هنفر ب120

  .پرسشنامه توزیع نمود

  

  

به  ادبیات تحقیق و تبادل نظر با متخصصین امردر این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه مبانی نظري و 
آوري  ز جمعبعد ا. پرداخته شد وري نیروي انسانی ي اداري و بهرهاد اصلی خودکارسازشناسایی ابع

است، هاي تحقیق ، از روش پیمایشی که یکی از انواع روشاصلی کردن عوامل اطالعات و مشخص
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وري کارکنان در شهرداري  ودکارسازي اداري بر بهرهثیر خاي براي بررسی تأ استفاده شد و پرسشنامه
  .زنجان طراحی شد
از مقیاس  ،دهندگان هاي ارائه شده از طرف پاسخگیري و سنجش پاسخمنظور اندازه در این تحقیق به

نامه از طریق آلفاي  پایایی پرسش. استفاده گردید )از گزینه بسیار زیاد تا بسیار کم(امتیازي لیکرت  5
 ،وري کارکنان براي پرسشنامه تأثیر خودکارسازي اداري بر بهره αکه میزان  محاسبه شد، رونباخک

توان  لذا می. باشد بیشتر می 0.7چون مقدار ضرایب آلفا از حد قابل قبول . دست آمد هب 0.876برابر با 
پس از  تحقیق،نامه این  پرسش. استیایی قابل قبول هاي مورد نظر داراي پا ادعا کرد که پرسشنامه

دیگر و پس هاي مقاالت و تحقیقهاي نامه پرسشمطالعه  مطالعه کتب و مقاالت مربوط به تحقیق و
توسط اساتید محترم راهنما و مشاور و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها و توزیع ابتدایی  از تأیید
یی به کل نمونه آماري گو نامه بین تعدادي از نمونه آماري و اعمال نظرات اصالحی، براي پاسخ پرسش

در این پژوهش، جهت  .از طریق روش روایی محتوا حاصل شدنامه  روایی پرسش ،عبارتی به. ارائه شد
اسمیرنوف و سپس براي ابتدا براي بررسی نرمالیتی متغیرها از آزمون کولموگروف  هاي آماري تحلیل

ستفاده از همچنین با ا. از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید هاي پژوهش آزمون فرضیه
  .مستقل بر متغیر وابسته مشخص شده است ثیر متغیررگرسیون شدت و میزان تأ

  هاي تحقیق یافته -5
باقیمانده زن % 39.7دهندگان مرد و  درصد از پاسخ 60.3شناختی نشان داد که  هاي جمعیت حلیل دادهت

 10تحصیالت لیسانس،  ،درصد72.7 دیپلم، داراي تحصیالت فوق ،دهندگان درصد از پاسخ3 .اند بوده
درصد از  35.5د در حدو. ندباش داراي تحصیالت دکتري میلیسانس و صفر درصد  درصد، تحصیالت فوق
 5اي بین  سابقه ،دهندگان پاسخ از درصد 47.1در حدود . باشند سال می 5اي زیر  کارکنان، داراي سابقه

سابقه  سال 20باالتر از  ،درصد4.2و در حدود  سال 20تا  15بین نیز درصد  13.2اند،  سال داشته 15تا 
مانده  درصد باقی 35.5درصد کارشناس و  60.3دهندگان مدیر و  درصد از پاسخ 4.2. اند  مت داشتهخد

  .اند کارمند  بوده
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   متغیرهاي خودکارسازي اداري هاي توصیف داده -1-5

 آمار توصیفی متغیرهاي خودکارسازي اداري بر اساس نظر کل پاسخگویان - 1جدول 1

  خودکارسازي اداري
  هاي آماري شاخص

  انحراف معیار  میانگین
  0.82  3.80 کارکرد مفید کارکنان

  0.84  3.09 افزایش سرعت انجام کار
  0.92  3.22 دقت کاري

  0.79  3.32 صحت انجام کار
  0.86  3.13  ها کاري کاهش دوباره

  0.65  2.95  بندي اطالعات طبقه

گویان را  اساس نظر کل پاسخار متغیرهاي خودکارسازي اداري، برفوق میانگین و انحراف معی جدول
 دهندگان پاسخ دهد نشان می که باشد می 3.29ین کلی خودکارسازي اداري میانگ. دهد نشان می
بهترین وضعیت را در بین . خودکارسازي در شهرداري زنجان در حد متوسط رو به باال  است معتقدند

باشد و کمترین  دارا می 3.80کارکنان، با میانگین ابعاد خودکارسازي اداري، بعد زمان کارکرد مفید 
   .در سازمان است 2.95با میانگین  بندي اطالعات، قهمربوط به بعد طب ،مقدار

وري کارکنان هاي متغیرهاي بهره ادهتوصیف د -2-5
   

گویان وري کارکنان بر اساس نظر کل پاسخ آمار توصیفی متغیرهاي بهره -  2جدول   

  وري کارکنان ابعاد بهره
  شاخص هاي آماري

  انحراف معیار  میانگین
  0.64  3.49  توان کار کارکنان

  0.87  2.95  شناخت شغل
  0.79  3.35  حمایت سازمانی

  0.71  2.71  کارکنانانگیزش 
  0.77  3.09  بازخورد عملکرد
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 گویان اساس نظر کل پاسخ بر را  وري کارکنان ، میانگین انحراف معیار و پراکندگی متغیرهاي بهره2جدول 
از نظر  دهد می  نشانکه  باشد می 3.18وري کارکنان  ت بهرهوضعی میانگین کلی. دهد نشان می

ا در بین ابعاد بهترین وضعیت ر. در شهرداري زنجان در حد متوسط استوري کارکنان  دهندگان بهره پاسخ
باشد و کمترین مقدار مربوط به بعد  دارا می 3.49ان کار کارکنان با میانگین ، بعد تووري کارکنان بهره

  . در سازمان است 2.71انگیزش کارکنان  با میانگین 

  )اسمیرنوف –کولموگروف (هاي تحقیق  آزمون نرمال بودن داده - 5- 3
H0:  اند ها از جامعه نرمال آمده داده(ست ها نرمال ا داده(.   
H1: اند ها از جامعه نرمال نیامده داده(ها نرمال نیست  داده(.  

گیریم و در  ، فرض صفر را نتیجه میباشد )α(بزرگتر از مقدار خطا )Sig(دارياگر مقدار سطح معنا
  .گیریم ، فرض یک را نتیجه میخطا باشدداري کوچکتر از سطح معنا صورتی که مقدار

 براي ابعاد خودکارسازي اداري) اسمیرنوف - کولموگوروف(آزمون نرمال بودن  -3جدول

 گیري نتیجه یید فرضیهتأ )مقدار خطا( α داريسطح معنا متغیر

 نرمال است H0 0.05 0.215 کارکرد مفید کارکنان

 استنرمال  H0 0.05 0.103 افزایش سرعت انجام کار

 نرمال است H0 0.05 0.365 دقت کاري

 نرمال است H0 0.05 0.078 صحت انجام کار

 نرمال است H0 0.05 0.190  ها کاري کاهش دوباره

 نرمال است H0 0.05 0.171  بندي اطالعات طبقه

 آمده بیشتر از دست هبراي تمامی متغیرها سطح معناداري ب ،شود مشاهده می 3گونه که در جدول  همان
ترتیب تمامی متغیرهاي خودکارسازي اداري  بدین. شود نمی رد) نرمال بودن(و لذا فرض صفر  بوده 0.05

  .نرمال تلقی می شوند
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  وري کارکنان براي ابعاد بهره) اسمیرنوف -کولموگوروف(آزمون نرمال بودن  -4 جدول
 گیري نتیجه یید فرضیهتأ )مقدار خطا( α داريسطح معنا متغیر

 نرمال است H0 0.05 0.488  کارکنان توان کار

 نرمال است H0 0.05 0.397  شناخت شغل

 نرمال است H0 0.05 0.371  حمایت سازمانی

 نرمال است H0 0.05 0.108  انگیزش کارکنان

 نرمال است H0 0.05  0.267  بازخورد عملکرد

  
و بوده  بیشتر0.05معناداري از ح وبراي تمامی متغیرها سط ،شود مشاهده می 4جدول  گونه که در همان

وري نرمال تلقی  هاي مربوط به تمامی ابعاد بهره بدین ترتیب داده. شود رد نمی) نرمال بودن(ذا فرض صفر ل
  .شوند می

از معناي دیگر  به. هاي پارامتریک استفاده گردید لذا از آزمون ،باشند از آنجا که همه متغیرها نرمال می
وري  موجود خودکارسازي اداري و بهره اي براي بررسی وضعیت نمونهآزمون تی استودنت تک 

  . شده است استفادهکارکنان و براي بررسی رابطه بین این دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون 

  تحقیق هاي فرضیههاي مربوط به  تحلیل داده -4-5

  رابطه بین متغیرها - 5جدول 

سطح   رابطه بین متغیرها
 معناداري

ضریب مقدار 
 همبستگی

 نتیجه

 یید فرضیهتأ 0.152 0.001  اداري و مقدار زمان کارکرد مفید کارکنان سازي خودکار: 1فرضیه
 یید فرضیهتأ 0.108 0.023  اداري و افزایش دقت کاري کارکنان سازي خودکار: 2فرضیه
 یید فرضیهتأ 0.142 0.007  اداري و افزایش صحت انجام کارها توسط کارکنان سازي خودکار: 3فرضیه
 یید فرضیهتأ 0.110 0.021  ه خدمات کارکنانسازي اداري و افزایش سرعت ارائ خودکار: 4فرضیه
کاري وکارهاي تکراري توسط  سازي اداري و کاهش دوباره خودکار: 5فرضیه

 یید فرضیهتأ 0.206 0.034  کارکنان

مفید اطالعات بندي اطالعات و استفاده  سازي اداري و طبقه خودکار: 6فرضیه
 یید فرضیهتأ 0.137 0.008  توسط کارکنان
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هاي دو دامنه بزرگتر از مقدار بحرانی است،  براي آزمون 05/0شده در سطح  چون همبستگی محاسبه
حاکی از  ،دست آمده هعبارت دیگر نتایج ب به. تحقیق تأیید شده است هاي یهدر نتیجه تمامی فرض

سازي اداري و متغیرهاي مقدار زمان کارکرد مفید، متغیر خودکار نادار و مستقیم بینوجود رابطه مع
 کاري و حت انجام کارها، افزایش سرعت ارائه خدمات، کاهش دوبارهافزایش دقت کاري، افزایش ص

همچنین نتایج نشان . باشد ات و استفاده مفید از اطالعات میبندي اطالع کارهاي تکراري و طبقه
گفت بین خودکارسازي اداري و توان  ش نیز تأیید شده است و میدهد که فرضیه اصلی پژوه می

 .وري کارکنان در شهرداري شهر زنجان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد بهره

  رگرسیون تحلیل -5-5
سرعت ارائه  زمان مفید کارکرد کارکنان، دقت کاري، صحت انجام کار،(سهم هر یک از متغیرهاي 

وري کارکنان تا چه اندازه  بینی بهره در پیش) بندي اطالعات ها و طبقه اريک خدمات، کاهش دوباره
  است؟ 

زمان مفید کارکرد کارکنان، دقت کاري، صحت (براي بررسی سهم  هر یک از  متغیرهاي مستقل 
در تغییرات متغیر ) بندي اطالعات ها و طبقه کاري ، سرعت ارائه خدمات، کاهش دوبارهانجام کار

شرح  هوري کارکنان از رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید که نتایج آن ب بهره وابسته یعنی
  ؛باشد جدول زیر می

 رگرسیوننتایج تحلیل  -6جدول

  )B(ضریب غیر استاندارد )بتا(ضریب استاندارد آماره تی داريسطح معنا  متغیر مستقل
 0.244 0.330 7.001 0.000 کارکرد مفید کارکنان

 0.080 0.095 2.049 0.041 انجام کارسرعت افزایش 

 0.339 0.334 7.980 0.000 دقت کاري

 0.176 0.228 4.492 0.000 صحت انجام کار

  0.091  0.186  3.172  0.001  ها کاري کاهش دوباره
  0.086  0.128  2.723  0.012  بندي اطالعات طبقه
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) 0.05( داري از مقدار خطاودکارسازي اداري، مقدار سطح معناگانه خ چون در متغیرهاي شش
توان بیان  درصد می 95، با اطمینان )1.96قدر مطلق آماره تی بزرگتر از مقدار ( باشد میکوچکتر 

، سرعت ارائه خدمات، زمان مفید کارکرد کارکنان، دقت کاري، صحت انجام کار نمود که متغیرهاي
این متغیرها پس . ثیر داردري کارکنان تأو در افزایش بهره بندي اطالعات ها و طبقه کاري کاهش دوباره

پس معادله رگرسیون تحقیق  .قدار ضریب آنها در جدول مشخص استو م ماند در مدل باقی می
  .صورت زیر خواهد بود به
 

푌 = ٠.٨٣٤ + ٠.٢٢٤ 푋١ + ٠.٠٨٠ 푋٢ + ٠.٣٣٩ 푋٣ + ٠.١٧٦ 푋٤ + ٠.٠٩١ 푋٥ + ٠.٠٨٦ 푋٦ 

  پیشنهادگیري و  نتیجه - 6
ن عوامل خودکارسازي اداري است یکی از ای. ثر باشدوري مؤ در ارتقاي بهره تواند عوامل متعددي می

رد وري کارکنان شهرداري شهر زنجان در این تحقیق مو که چگونگی ارتباط و تأثیرگذاري آن بر بهره
بود، نشان داد که همراستا  پیشین تحقیقات هاي یافتهبا که نتایج حاصله . بررسی قرار گرفت

ت و سرعت انجام کار، کاهش ي با افزایش کارکرد مفید کارکنان، افزایش دقت، صحاتوماسیون ادار
وري نیروي انسانی  ، باعث ارتقاي بهرهبندي اطالعات ها و از طریق طبقه کاري دوباره

که در بررسی  از آن است نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه حاکی. ]19و11و6و4و2[گردد می
، 339/0وري، دقت در انجام کار با ضریب  تحقیق بر روي بهره تغیرهاي مستقلثیر مهمزمان تأ

بیشترین تأثیر را روي  176/0جام کار با ضریب و صحت و درستی ان 224/0کارکرد مفید با ضریب 
ی انجام کار دو مقوله مهم در وري نیز کارکرد مفید و درست هاي بهره از نظر تئوري. وري دارند بهره
 دلیل به ،در پایان. وري را به دنبال داشته باشد بهرهتواند  که می دآی ب میحسا ی بهیی و اثربخشکارآ

 يگیرربهکا و اجرا جهت داتیپیشنها وري کارکنان، ن اداري و بهرهتوماسیوا ايجربین ا بطهوجود را
  دد؛گر ارائه می اداري نتوماسیواسیستم  موفق

 نکنارکا ريکا قشتیاا یشافزا سازي درخودکار يگیرربهکا عدم توفیق صلیا علل از یکی -1
نها آ ريکا انگیزه یشافزا مانع ،سیستم ینا ايجرا در نشتباهاتشااکه  ستا آن شهرداري زنجان

 جدید سیستم ینا يگیرربهکادر  نکنارکا شیزموآ يهازنیا دمیشو دپیشنها نتیجه در ،ستا هیددگر
 ینا ،شیزموآ پیشرفته يسیستمها يگیرربهکا و بمجردان ستاا از دهستفاا با و دشو گرفته نظردر
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 باعث و یابد کاهش مینهز ینا در نکنارکا تشتباهاا تا دشو اربرگز مطلوبی سطحدر  هازشموآ
 .  ددگر نناآ ري و انگیزهکا قشتیاا یشافزا

 عجور بباار تشکایا کاهش بر اداري نتوماسیوا يگیرربهکا عدم تأثیر صلیا علل از یگرد یکی -2
 سیستم نوعیبه  کارکنان که دمیشو دپیشنها وسط کارکنان است و لذا نامهها به بهموقع عدم اقدام

 مانیز کثراحد همچنین و کند مشخصرا  نامهها به سترسید لویتاو که باشد شتهدا سترسید رخطاا
 .  کند تعیین را میباشدج حتیاا آن به پاسخگویی ايبر که

 جابهجایی دوره و نماز باعث کاهش ینکها بر  وهعال سازمان ینا در اداري نتوماسیوا يگیرربهکا -3
 به سیدگیر و سازمان يیندهاآفر تسریع بر باشد که اي گونه باید به ،ستا هیددگر اداري ينامهها
 .اردبگذ يبیشتر ثیرأت عجور بباار رموو ا تشکایا

 اهمیت ازمدیریت  اطالعات سیستم بخش تقویت اداري، اتوماسیون توسعه مراحل تمامی در -4
 .این امر توجه نماید لذا سازمان باید به و است اساسی برخوردار

 سیستم با کاملی تطابق تا شوند بازطراحی اي گونه به و بازنگري کاري یندهايفرآ است الزم -5
  .کاهش یابد یسازمان يها هزینه طریق این از و باشند داشته اتوماسیون

 به و خودداري افزاري نرم و کاغذي سابقه همزمان ایجاد نظیر دبیرخانه سیستم در کاري موازي از - 6
  . شود اکتفا افزاري نرم گیري سابقه

 وجود و کارکنان شهرداري  مدیران میان در اداري اتوماسیون سیستم به نسبت مساعدي نگرش -7
 ،ثرمؤ آموزش طریق از باید اما ،تأثیر منفی دارد سازمان عملکردبر  سیستم این مدیراناز نظر . دارد

 آنها اختیار در سازمانی کارکردهاي مجموعه در سیستم این ثیرتأ نوع خصوص در بیشتري اطالعات
 .گیرد قرار

  ها نوشت پی - 7
١- OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) 
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