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گردد که و دستگاه فتوکپی باز می) type writer(تاریخچه اتوماسیون اداري به ساخت ماشین تایپ  - چکیده
امروزه اتوماسیون اصطالحی نیست که . شد را ماشینی کردندعملیاتی که در گذشته به صورت دستی انجام می

هاي تبدیل اطالعات به دادهبازگردد؛ بلکه شامل  ماشینی کردن کارهابه استفاده از ماشین آالت یا  صرفاً
-ظهور کامپیوترهاي شخصی، اتوماسیون اداري را متحول ساخت و امروزه سیستم عامل. شودنیز می الکترونیکی

هاي این تحول به وجود آمده، بر تمامی زمینه. هاي اداري مسلط هستندارتباطی اینترنتی بر سیستمها و خطوط 
تجارت تاثیرگذار بوده به طوري که امروزه تقریبا در تمام دادوستدها، حداقل از یک سامانه اینترنتی به صورت 

سیون بر بهبود عملکرد کارکنان هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوما .شودروزانه استفاده می
نور استان جامعه آماري این تحقیق کلیه کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام .باشدنور میدانشگاه پیام

گیري در این نمونه .نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است 25 باشد که از میان این جامعه تعدادخوزستان می
هاي همبستگی است که به صورت گرفته و این پژوهش از نوع پژوهشتحقیق به صورت تصادفی صورت 

آوري اطالعات هم از روش در این مطالعه براي جمع .صورت گرفت 1394 تا 1393هاي مقطعی طی سال
ها براي محاسبه پایایی در فصل سوم بعد از اجراي پرسشنامه .اي استفاده شده استمیدانی و هم از روش کتابخانه

 70ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که این ضریب براي پرسشنامه اتوماسیون اداري  SPSSافزار توسط نرم
ها با تجزیه و تحلیل داده .دهد پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار استدرصد بدست آمده که نتایج نشان می

رصد اطمینان بین اتوماسیون اداري د 99دهد که با باشد و نتایج نشان میاستفاده از ضریب همبستگی پیرسون می
 .نور رابطه معنادار وجود داردو بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه پیام

  توسعه شخصی امنیت شغلی، عملکرد، اتوماسیون اداري، :واژگان کلیدي
  

 مقدمه
پرداخت ابت عدم  تغییر در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم، وگرنه بهاي سنگینی  ب

افزاري که وجود یک سیستم نرم )وريدیه جهانی علم و بهرهادکترنوردال، رئیس اتح( .دخواهیم کر
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هاي حجم عظیم اطالعات، مکاتبات، مراسالت را دربرگیرد تحت عناوین مختلفی همچون سیستم
ی هاي فوق تعریف مشخصسیستم. هاي مدیریت اطالعات سازمانی نامیده شده استاداري، سیستم

تواند باشد و این خود بدین معنی است که سیستم هاي سازمان میندارند بلکه بسیار وابسته به دیدگاه
توان گفت که اتوماسیون اداري، اتوماسیون اداري داراي تعاریف متعددي است با این وجود می

اطالعات بین  باشد که به برقراري ارتباطهاي الکترونیک رسمی و غیررسمی میمشتمل بر تمام سیستم
کلمه اصلی که اتوماسیون اداري را از . شوداشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می

. سازد ارتباطات استپردازي، سیستم اطالعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز میداده
 .اتوماسیون اداري به منظور تسهیل انواع ارتباطات درون سازمانی است

ي اتوماسیون اداري عالوه بر معماري، تکنولوژي مورد استفاده در توسعه، پروسه توسعه و هاسیستم
ولی اگر تعریف اتوماسیون اداري   هاي گوناگونی هستنداز لحاظ امکانات کاربري داراي قابلیت... 
 توان گفت حداقل این امکاناتانی از ارتباطات به معناي عام کلمه در یک سازمان باشد مییبپشت

 :عبارتند از

 پشتیبانی از انواع مکاتبات و مراودات درون و بین سازمانی بصورت الکترونیک -1

امکان به اشتراك گذاري وظایف و اطالعات سازمانی و توانایی پیگیري امور با هدف تحقق  -2
  یکارگروهی و تیم

  هاي سازمانی بصورت الکترونیکامکان تعریف فرم -3
  یندهاي سازمانیموتور گردش کار جهت محقق سازي فرآ -4
 گیري از سیستم مدیریت اسناد الکترونیک جهت پشتیبانی از انواع مستندات سازمانیبهره -5

   گیري از سیستم بایگانی متمرکز سازمانیبهره -6
   هاي متمرکز و توزیع شدهپشتیبانی از سازمان -7
   هاي اتوماسیون اداريامکان تبادل اطالعات با سایر سیستم -8
هاي ارتباطی نظیر ایمیل، با بیرون سازمان از طریق انواع استاندارد دادهامکان تبادل اطالعات  -9

   اسامفکس و اس
تواند یک سیستم اتوماسیون اداري را به صورت ممتاز مطرح نماید عبارتند امکانات دیگري که می

   :از
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یر مالی، دریافت ظهاي مختلف سازمان نهاي عملیاتی بخشارتباط سیستم با سایر سیستم -1
                                                       ...رداخت، کارگزینی، انبار، فروش، امور خریداران و پ

امکان مدیریت کار در سازمان به مفهوم تعریف و ارجاع کار و پیگیري اقدامات انجام شده  -2
                                       روي کار توسط پرسنل مختلف

عالوه بر امکانات کاربردي یاد شده توجه به  کاري در بستر امن الکترونیکامکان دور -3
تواند هاي بزرگ، میتکنولوژي و پروسه توسعه و نیز سوابق اجرایی سیستم در سایت

معیارهاي خوبی براي انتخاب یک سیستم اتوماسیون اداري و اجراي موفق آن در سطح 
  .سازمان باشد

 
 بیان مساله   -1

سازد و منجر به گیري را براي مدیران آسان میوماسیون اداري در یک نهاد یا سازمان تصمیمسیستم ات
گیري برمبناي استفاده تصمیم .شودتمندي ارباب رجوع مییهاي سازمان و کسب رضاروانسازي فعالیت

یی درآمدزا و یک شرکت خصوصی منجر به تولید مفیدتر تواند دراز اتوماسیون اداري پیشرفته می
انجام  گیري صحیح درتصمیم نهادهاي دولتی منجر به کسب رضایتمندي و در ادارات و بیشتر شود و

-اساسی از اصولی است که یک سازمان می و گیري یک بخش مهمتصمیم .گرددامورات اداري می

-صمیمپس ت. تواند با استفاده از مراحل انجام یک فعالیت و چگونگی انجام صحیح آن را برآورده کند

تر هاي مفیدتر و سازندهتواند در نهایت امر منجر به انجام فعالیتگیري صحیح براي مدیر سازمان می
 .گردد

گیري صحیح مدیر نیازمند یک سري امکانات پیشرفته و پس براي بدست آوردن یک تصمیم
بهبود روابط  تواند براین امکانات می باشد ومی )(DSS گیري هوشمند موسوم بهتصمیم هايسیستم

ها تاثیر بسزایی داشته فعالیت پرسنل تحت امر و هاي اجرایی وولین دستگاهئسایرمس مدیر با مردم و
وظیفه نظارتی این دستگاه به عنوان یک دستگاه مدیریتی  نظارتی و در فرمانداري با توجه به کار .باشد

استفاده از سیستم  باشد ویمهم م گیري صحیح امري حیاتی وتصمیم .باشدهر شهرستان می در
- بر بهبود تصمیم از تاثیرات اتوماسیون اداري. بسیار موثر واقع گردد توانداتوماسیون اداري پیشرفته می

- به بهبود کارایی کارکنان در امور سازمان اشاره کرد که این موضوع باعث می توانگیري مدیران می
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موقع بتواند بهترین تصمیم ه تلف به سبب اطالعات بگیري در مسائل مخگردد که مدیر در زمان تصمیم
گیري و درستی تصمیم مدیر بستگی تام به کمیت و کیفیت اطالعاتی سرعت عمل در تصمیم .را بگیرد

سازي غنی امکان اصالح و گیرد و همچنین بازخورد اطالعاتی تصمیم،دارد که در دسترس او قرار می
تواند در آشکارسازي نقاط قوت این تحقیق و نتایج آن نه تنها می .سازدآنها را براي مدیران فراهم می
- موثر باشد بلکه می وهاي احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع و ضعف سیستم و رفع مغایرت

-هاي سختهاي مدرن، در بعد تجهیز به فناوريسرعت بخشیدن به انتخاب الزامات سازمان تواند در

هاي زیر مجموعه تر در سازمانهاي همنوع و در سطح وسیععصر جدید در سازمانافزاري افزاري نرم
  .آفرینی کندها نقشوزارت کشور و سایر سازمان
در حوزه بهبود عملکرد کارکنان ی کردن اثرات سیستم اتوماسیون بر ـاین تحقیق به دنبال بررس

- فاده از این سیستم اتوماسیون در تصمیمما به دنبال اهمیت و ضرورت است باشد ومی نوردانشگاه پیام

 .باشیممی کارکنان و اعضاء هیات علمی ،هاي مدیرانگیري
  
 اهمیت و ضرورت تحقیق  -2

ها و موسسات صنعتی را مراودات و مکاتبات اداري در سازمان ،ستردگی فناوري اطالعاتگتوسعه و 
ید اطالعاتی جهت باال بردن سرعت و دقت لذا ابزارهاي جد ،داندبر مردود میبا فرایند کند و زمان

بنابراین توسعه روزافزون و پیچیدگی ارتباطات بین ارکان درون و  .باشدعملیات اداري ضروري می
عنوان ه گیري از سیستم اتوماسیون اداري ببرون سازمانی و گستردگی اطالعات و عملیات، الزام بهره

ناپذیر کرده ت سرعت بخشیدن به امور سازمانی اجتنابروشی نوین و بستر ارتباطات الکترونیکی، جه
 .است

و نیاز   هاي اداري و بازرگانی گسترش یافتهاي بیشتري از کاربردها و فعالیتجنبه، 1960از دهه 
یک سیستم یکپارچه اداري، مناسب که حجم عظیم اطالعات، مکاتبات، مراسالت را دربرگیرد به 

هاي مختلفی همچون سیستم اداري، سیستم اطالعات اداري، اماین سیستم با ن. وضوح احساس شد
  ترین نام براي آنولی متداول. سیستم کاربر نهایی و سیستم محاسباتی کاربر نهایی نام گرفت

  .باشداتوماسیون اداري می
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اتوماسیون اداري به برقراري ارتباط اطالعات بین افراد در داخل و خارج سازمان و بالعکس کمک 
پردازي، سیستم اطالعات مدیریت و سیستم تعریف اصلی که اتوماسیون اداري را از داده. ندکمی

اتوماسیون اداري کاربرد منابع . سازد محوریت ارتباطات سازمانی استپشتیبانی تصمیم متمایز می
ت شفاهی هاي ارتباطی به دو صورافزاري و منابع انسانی به منظور تسهیل انواع سیستمنرم ،افزاريسخت

از ) OFFICE INFORMATION SYSTEM = OIS(هاي اطالعات اداري سیستم. و کتبی است
هاي اطالعات مدرن ازجمله اجزا سیستم سیستم. کندطریق فناوري اطالعاتی حمایت می امور اداري از

 است که ابزارهایی را براي ارتباطات و هماهنگی بین نیروهاي علمی به) MIS(اطالعاتی مدیریت 
  . کندها و جلسات الکترونیک فراهم میاسناد و پیام، وسیله ایجاد مدیریت اثربخش

  
  هاي تحقیق تبیین فرضیه -3

  .بین سیستم اتوماسیون و بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد :فرضیه اصلی
  :هاي فرعیفرضیه
نور رابطه معنادار کارکنان دانشگاه پیامبین سیستم اتوماسیون اداري و افزایش کیفیت کار  -1

  .وجود دارد
نور رابطه معنادار بین سیستم اتوماسیون اداري و افزایش کمیت کار کارکنان دانشگاه پیام -2

  .وجود دارد
نور رابطه معنادار وجود بین سیستم اتوماسیون اداري و افزایش همکاري کارکنان دانشگاه پیام -3

  .دارد
نور رابطه معنادار توماسیون اداري و افزایش امنیت شغلی کارکنان دانشگاه پیامبین سسیتم ا -4

  .وجود دارد
- بین سیستم اتوماسیون اداري و افزایش سطح یادگیري و توسعه شخصی کارکنان دانشگاه پیام -5

  .نور رابطه معنا دار وجود دارد
ساعات  وارده، هاي صادره،امههاي تعداد نالذکر، سیستم اتوماسیون با مشخصهدر فرضیات فوق

کمیت  کیفیت کار،هاي با مشخصه عملکرد کارکنانادراك  به عنوان متغیر مستقل و بهبود  استفاده و
به عنوان متغیرهاي وابسته  مطرح  امنیت و سطح یادگیري همکاري با سایر کارکنان و مدیران، کار،

 .باشندمی
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  قلمرو تحقیق -4
عملکرد کارکنان در مورد بررسی تاثیر اتوماسیون اداري بر بهبود  این پژوهش :قلمرو موضوعی

  .باشدمی نور استان خوزستاندانشگاه پیام
را از  عملکرد کارکناناین پژوهش از نظر زمانی  بررسی تاثیر اتوماسیون اداري بر بهبود  :قلمرو زمانی

  .دهدقرار می مورد بررسی  1394ماه سال اردیبهشت تا پایان  1393بهمن ماه سال 
باشد انجام خواهد می گتوند و ترکالکی - نور شوشترهاي پیامدانشگاهاین پژوهش در  :قلمرو مکانی

   .گرفت
  
 تحقیق روش -5

آوري اطالعات ابزار جمع ،گیريروش نمونه، جامعه و نمونه آماري ،در این فصل نوع و روش تحقیق
هاي متعددي براي تحقیق بکار شرو .گیردرار میهاي تجزیه و تحلیل فرضیات مورد توجه قو روش

اي تحقیق اتفاق نظر ـهشود و معموالً محققان درخصوص تعریف مشخص از انواع روشبرده می
  .عمل آمده استه هاي متفاوتی از آن ببنديته و بر این اساس تقسیمـنداش

به  .باشدین میبراي مشخص کردن یک موقعیت نامع منظم يوجعلمی فرایند جستروش تحقیق 
ابتدا محقق باید مسئله اصلی را شناسایی کند، پژوهشگر با مالحضه  منظور انجام یک تحقیق علمی،

شود بعد از انتخاب کند برانگیخته مییک وضعیت غیرقابل انتظار که براي او مبهم یا ناآشنا جلوه می
تواند به ه بدین منظور او میک موضوع الزم است اطالعات بیشتري درباره مسئله موردنظرکسب شود،

در مرحله بعد،  .تحقیقات مشابه و یا افراد مطلع در این زمینه مراجعه نماید هاي مکتوب،اسناد گزارش
باید مند کردن بررسی خود میبه منظور نظام محقق بعد از بررسی جامع و عمیق مساله از ابعاد مختلف،

به طور خالصه روش تحقیق عبارت است از  .حلیل کندهاي قابل تحقیق تمسئله را به سوال یا سوال
  )201ص  خاکی،( .یک مسئله حل راهیک فرایند نظامند براي یافتن پاسخ یک پرسش یا 

توان می توان به صورت هاي مورد نیاز میتحقیقات علمی را براساس چگونگی بدست آوردن داده
تاریخی  -5تجربی  -4همبستگی  -3مایشی تحقیقات پی -2تحقیقات توصیفی  -1 :بندي کردسیمقزیر ت

  پس رویدادي  -7اقدام پژوهش  -6
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آوري اطالعات از نوع از نظر هدف، کاربردي و از نظر جمع روش به کار برده شده در این تحقیق،
نتایج حاصل از تحقیقات کاربردي به دست پژوهشگران تجربی  و کاربردي، براي . باشدهمبستگی می
لذا براي حل مسئله خاص در موقعیت زندگی تاکید  گیرد،بشر مورد استفاده قرار می هايرفع نیازمندي

هاي و ها و موسسات تجاري و بیمارستاندر نهادهاي دولتی، شرکت تحقیقات کاربردي معموالً. دارد
 .گیردهاي دانشگاهی انجام میهمچنین در محیط

 :ري شده استیدر اجراي تحقیق، مراحل زیر پیگ

اي و بررسی اسناد و مدارك موجود ین چارچوب مفهومی با استفاده از اطالعات کتابخانهتدو -1
 .هاي اینترنتی مرتبطو مشاهده سایت

 .هایی با استفاده از مبانی نظري، پیشینه تجربی تحقیقتدوین فرضیه -2

-سایر صاحبطراحی ابزار پرسشنامه با همکاري و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و  -3

 .هاي تحقیقآوري اطالعات براساس چارچوب نظري و فرضیهنظران و جمع

هاي تحقیق با استفاده از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم نتایج بدست آمده و یافته -4
 .راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است

  
 ابزار گردآوري اطالعات -6

داند در پی هنگامی که پژوهشگر دقیقا می. باشداطالعات در این تحقیق پرسشنامه میابزار گردآوري 
وري آگیري نماید پرسشنامه ابزاري کارآمد براي گردچیست و چگونه باید متغیرهاي خود را اندازه

در این تحقیق از پرسشنامه اتوماسیون اداري که توسط محقق و با همکاري  .رودشمار میه اطالعات ب
گیري و سنجش در این تحقیق به منظور اندازه .استفاده گردیده است ستاد محترم گردآوري شده،ا

خیلی (لذا پنج رتبه  .هاي ارائه شده از طرف پاسخ دهندگان از طیف لیکرت استفاده شده استپاسخ
شده وجود دارد که به هر کدام امتیازي به صورت زیر اختصاص داده  )متوسط و خیلی زیاد کم، کم،

  .است
  ساختار امتیازدهی به سواالت پرسشنامه :1-3 جدول

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم
0  1  2  3  4  
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 )Reliability(ی یو پایا) Validity(روایی  -7

  .گیري باید روا و پایا باشددر هر تحقیق علمی به روش  تجربی، وسیله اندازه
  

 اعتبار / روایی  -7-1
. به معناي جایز و درست گرفته شده و روایی به معناي صحیح و درست بودن است »روا«روایی از واژه 

. گیري بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیردمقصود از روایی آن است که وسیله  اندازه
تواند هر پژوهش علمی را هاي ناکافی و نامناسب میگیرياهمیت روایی از آن جهت است که اندازه

اند که به تعدادي از آنها اشاره بندي کردههاي مختلف طبقهروایی را به شکل. و ناروا سازد ارزشبی
 : شودمی

 اعتبار مفهومی -اعتبارتجربی ب -الف: بندي نوع اولطبقه

، روایی مربوط به مالك، روایی )ظاهري(روایی محتوایی، روایی نمادي : بندي نوع دومطبقه
 .روایی متمایز کننده ،نی، روایی سازه، روایی همگرافبیموافق، روایی متضمن پیش

زیرا هنگامی که اعتبار . در تحقیق حاضر، از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است
یک اندازه یا بافته اعتبار کسب  یا عملی براي پذیر نباشد یا مشکل بتوان از طریق تجربیتجربی  امکان

آید ده است و در واقع از طریق گواه و معیارها محقق در پی آن بر میمفهومی استفاده ش کرد اعتبار
ي روایی پرسشنامه) 1382: 288 -291خاکی، ص (که نشان دهد که روا است مفهومی را اندازه گرفت 

  .حاضر به تایید استاد راهنماي مربوطه رسیده است
  
 پایایی -7-2

به . یري مقوله یا مفاهیم انتزاعی مورد سنجش استگپایایی به منظور ثبات سازگاري تست براي اندازه
حدي که در آن نتایج  .شودنتایج مشابهی حاصل می توسط افراد مختلف، ها،اي که تکرار آزمونگونه

اي قابل اطمینان در طول زمان ثابت و با ارائه دقیقی از کل جمعیت تحت مطالعه به عنوان مجموعه
ابزار  گر نتایج مورد مطالعه بتواند بحث متولوژي مشابهی ایجاد کند،و ا. گویندشناخته شود پایایی می

 براي محاسبه ضریب پایایی یا قابلیت اعتماد، .پژوهش مورد استفاده از پایایی باالیی برخوردار است
پایایی  توان به پایایی تست اولیه و مجدد،شود که از جمله آن میهاي مختلفی بکار برده میشیوه

هاي کسانی که براي تحلیل داده .پایایی دو نیمه تست اشاره کرد ایی سازگاري بین اجزا،پای موازي،
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گیري را با روش آلفاي توانند قابلیت اعتماد ابزار اندازهکنند میاستفاده می SPSSافزار خود از نرم
 .نیز وجود دارد محاسبه نمایند که البته براي محاسبه آن فرمولی) پایایی سازگاري بین اجزاء( کرونباخ

. تر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه استدرصد نزدیک 100هرچه درصد بدست آمده به 
هاي واقعی آن داراي همبستگی هاي مشاهده و نمرهی است که نمرهییک آزمون زمانی داراي پایا

ی و روایی یي بر پایاعوامل متعدد: واییری و یعوامل موثر بر پایا) 293، ص خاکی(باالیی باشند 
عدم تجانس و همگونی ) 3عدم توجیه پرسشگران ) 2صطالحات تعریف نشدن ا) 1: موثرند ازجمله

عدم ) 6وضعیت ظاهري و درونی ابزار ) 5هاي اجراي پرسشگري تغییر شرایط و زمینه) 4پاسخگویان  
  .تناسب مراحل مختلف فرایند تحقیق

بکار  SPSSافزار نرم استفاده شده و نیز براي تحلیل داده،در این پژوهش که از ابزار پرسشنامه 
لذا پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن نیز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده  گرفته شده،

 .است
  
 پایایی آزمون اتوماسیون اداري و عملکرد -7-2-1

  لکرد در این پژوهش به روش آلفاي کرونباخهاي اتوماسیون اداري و عمپایایی آزمون مقیاس :2-3جدول
  
  
 
 
  

  
  

همانطور که . دهدهاي آزمون اتوماسیون اداري را نشان میپایایی مقیاس 2-3جدول شماره 
، 60/0، در مقیاس همکاري 55/0، در مقیاس کمیت کار 70/0در مقیاس کیفیت کار  شودمشاهده می

ي پایایی خوب و همسانی مطلوب و  باشد که نشان دهندهمی 67/0و یادگیري  69/0امنیت شغلی 
  .باشدمعناداري در این پژوهش می

  

 آلفاي کرونباخ هاي اتوماسیون اداريمقیاس

 70/0 کیفیت کار

 55/0 کمیت کار

 60/0 همکاري

 69/0 امنیت شغلی

  /.67  یادگیري
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  پایایی آزمون اتوماسیون اداري -2- 7-2
آلفاي . دهداري و عملکرد را به صورت کلی نشان میپایایی آزمون اتوماسیون اد 3-3جدول

  .باشدي پایایی خوبی براي این آزمون می باشد که نشان دهندهمی 70/0کرونباخ این آزمون 
  

  پایایی آزمون اتوماسیون اداري در این پژوهش به روش آلفاي کرونباخ :3-3جدول
  
  

  
  )هاي استنباطییافته(هاي تحقیق هاي مربوط به فرضیهیافته -8

  .هاي پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شده استبراي تجزیه و تحلیل آماري فرضیه
دار بین سیستم اتوماسیون اداري و بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه  رابطه معنی :فرضیه اصلی - 8-1

  .دارد وجود
  نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهاي اتوماسیون اداري و بهبود عملکرد 10-4جدول 

  تعداد  )دو دامنه(سطح معناداري   ضریب همبستگی پیرسون  متغیر
  25  000/0  191/0  اتوماسیون اداري و بهبود عملکرد

معنادار وجود  شود اتوماسیون اداري و بهبود عملکرد رابطههمانطور که در جدول فوق مشاهده می
  .شودبنابراین فرضیه اصلی پژوهش تأیید می). = r = ، 000/0 p 191/0(دارد 

  

  :هاي فرعیفرضیه - 8-2
دار وجود بین سیستم اتوماسیون اداري و افزایش کیفیت کار کارکنان دانشگاه رابطه معنی :فرضیه اول

  دارد
  ون اداري و کیفیت کارنتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهاي اتوماسی 11-4جدول 

  تعداد  )دو دامنه(سطح معناداري   ضریب همبستگی پیرسون  متغیر
  25  000/0  129/0  اتوماسیون اداري و کیفیت کار

شود اتوماسیون اداري و افزایش کیفیت کار رابطه معنادار همانطور که در جدول فوق مشاهده می
  .شودیه دوم پژوهش تأیید میبنابراین فرض. ) = r = ، 000/0 p 129/0(وجود دارد 

 آلفاي کرونباخ آزمون اتوماسیون اداري

 70/0 و عملکرداتوماسیون اداري 
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دار وجود بین سیستم اتوماسیون اداري و افزایش کمیت کار کارکنان دانشگاه رابطه معنی :فرضیه دوم
  .دارد

  نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهاي اتوماسیون اداري و  کمیت کار 12-4جدول 
  تعداد  )دو دامنه(سطح معناداري   ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

  25  000/0  105/0  توماسیون اداري و کمیت کارا
شود اتوماسیون اداري و کمیت کار رابطه معنادار وجود همانطور که در جدول فوق مشاهده می

  .شودبنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید می).  = r = ، 000/0 p 105/0(دارد 
  

  .دار وجود دارده  رابطه معنیبین سیستم اتوماسیون اداري و همکاري کارکنان دانشگا :فرضیه سوم
  نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهاي اتوماسیون اداري و همکاري 13-4جدول 

  تعداد  )دو دامنه(سطح معناداري   ضریب همبستگی پیرسون  متغیر
  25  000/0  280/0  اتوماسیون اداري و همکاري

اري رابطه معنادار وجود شود اتوماسیون اداري و همکهمانطور که در جدول فوق مشاهده می
  .شودبنابراین فرضیه چهارم پژوهش تأیید نمی).  = 280/0r = ، 000/0 p(ندارد 

  
  

دار وجود بین سیستم اتوماسیون اداري و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه رابطه معنی :فرضیه چهارم
  .دارد

  امنیت شغلینتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهاي اتوماسیون اداري و  14-4جدول 
  تعداد  )دو دامنه(سطح معناداري   ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

  25  287/0  201/0  اتوماسیون اداري و امنیت شغلی
شود اتوماسیون اداري و امنیت شغلی رابطه معنادار وجود همانطور که در جدول فوق مشاهده می

  .شودأیید نمیبنابراین فرضیه چهارم پژوهش ت).  = 201/0r= ، 287/0 p(ندارد 
  

- بین سیستم اتوماسیون اداري و یادگیري و توسعه شخصی کارکنان دانشگاه رابطه معنی :فرضیه پنجم

  .دار وجود دارد
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  نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهاي اتوماسیون اداري و یادگیري و توسعه شخصی 14-4جدول 
  ادتعد  )دو دامنه(سطح معناداري   ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

  25  135/0  280/0  اتوماسیون اداري و یادگیري و توسعه شخصی
شود اتوماسیون اداري و یادگیري و توسعه شخصی رابطه همانطور که در جدول فوق مشاهده می

  .شودبنابراین فرضیه پنجم پژوهش تأیید نمی). = 280/0r =  ، 135/0 p(معنادار وجود ندارد 
  
 گیرينتیجه - 9

عصر شتاب غیرقابل باور  انگیز دانش و اطالعات،کنیم که عصر شگفتی میما در عصري زندگ
گیري صحیح و بهنگام باعث باال رفتن سرعت تصمیم داشتن اطالعات دقیق، .فناوري و خالقیت است

طی سالیان اخیر موج استفاده از  .شده جلوي اتخاذ بسیاري از تصمیمات نادرست را را خواهد گرفت
گیري از این ها تمایل زیادي براي بهرهکشور را فرا گرفته است و بسیاري از سازمانسیستم اتوماسیون 

-هاي اطالعاتی تا چه اندازه توانستهاما باید بررسی نمود که چنین سیستم .دهندسیستم از خود نشان می

دیران را در اند انتظارات مگیري کمک نمایند و آیا توانستهها در بهبود تصمیماند به مدیران سازمان
  .ها برآورده کنندگیريتصمیم

مورد بررسی قرار  نورعملکرد کارکنان دانشگاه پیام در این پژوهش که تاثیر اتوماسیون اداري بر
  :گرفت نتایج زیر حاصل شد

  . رابطه معنادار وجود دارد عملکردبین سیستم اتوماسیون و بهبود  :فرضیه اصلی
  .شودتایید می p = 0/000صد خطاي و در r = 0/191با ضریب همبستگی 

  :هاي فرعیفرضیه
  .رابطه  معناداري وجود دارد کیفیت کارکنانبین سیستم اتوماسیون و افزایش  :فرضیه اول

  .شودیید میتا p = 0/000 و درصد خطاي r = 0/129با ضریب همبستگی 
  .نادار وجود داردرابطه مع کمیت کار کارکنانبین سیستم اتوماسیون و افزایش  :فرضیه دوم

  .شودتایید می p = 0/000 و درصد خطاي r = 0/105که با ضریب همبستگی 
  .رابطه معنادار وجود دارد افزایش همکاريبین سیستم اتوماسیون و  :فرضیه سوم

  .گیردمورد تایید قرار می p = 0/000و درصد خطاي  r = 0/280که با ضریب همبستگی 
  .رابطه معناداري وجود دارد امنیت شغلی کارکنانماسیون و بین سیستم اتو :فرضیه چهارم
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  .گیردمورد تایید قرار نمی p = 0/287و با درصد خطاي  r = 0/201که با ضریب همبستگی 
بین اتوماسیون اداري و افزایش یادگیري و توسعه شخصی کارکنان رابطه معناداري  :فرضیه پنجم

  .وجود دارد
 .گیردمورد تایید قرار نمی p = 0/135و با درصد خطاي  r = 0/280که با ضریب همبستگی 
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