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  مقدمه: 

  

سیستم هاي کامپیوتري و تکنولوژي اطالعات و رسانه هاي  ناگزیر به استفاده ازسازمان ها امروزه 

انتشار روز افزون محصوالت جدید ارتباطی  در ادارات و  هاکامپیوتررواج ریز هستند. پیش رفته 

از سیستم هاي ا در ابتد .استداشته همراه به در روش اجراي امور اداري  را تغییرات اساسی

اما به مرور زمان کامپیوتر ها به یکدیگر  ؛کامپیوتري براي مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد

رتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهاي مکاتبات به صورت مشترك مرتبط گردیدند. این ا

در روشهاي سنتی و البته معمول استفاده نمایند. بلکه می توانند براي یکدیگر پیام ارسال نمایند .

فعلی، مکاتبات سازمانی (چه داخلی و چه خارجی) با استفاده از نامه نگاریهاي معمول و بوسیله کاغذ 

جام می شد. البته ممکن است در این راستا براي ارسال مکاتبات فوري تر از دستگاههایی مانند ان

امروزه براي نمابر استفاده شود ولی آنچه مهم است اینکه همواره از این روشها استفاده نمی شود. 

ي به نام نرم تسهیل در امر مکاتبات و باال بردن سرعت انتقال داده ها، از نرم افزارهاي تحت شبکه ا

اتبات را ، دقت و صحت مک عت، سر . این نرم افزارهاافزارهاي اتوماسیون اداري می توان بهره برد

.رود، صحت و دقت کار در سازمان باال می  افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت
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  : تحقیق چکیده

با عمومیت یافتن دسترسی به ها بوده است.  ارتباطات سازمانی، همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان

هیچ کشوري نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را  ،اطالعاتی و رسانه هاي پیشرفته هاي کامپیوتر ها و تکنولوژي

، تغییرات هاي اطالعات و ارتباطات با ظهور فناوري .اداره کند رساخت هاي الکترونیکی قرن بیست و یکمبدون زی

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیري از  ها به وجود آمد. در سازمانارتباطات و اطالعات  شگرفی در حوزه

سیاري از سازمانها ، تمایل زیادي براي بهره گیري و بگرفته است وفراسیستمهاي اتوماسیون اداري کشور مارا

ها  اده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کالنی را جهت استقرار و بکارگیري این سیستماستف

در بهبود  ارتباطات با داخل  ها ي اطالعاتی تاچه اندازه توانسته اند صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستم

مکانیزه تأثیر  و سنجش میزان ر یک تحقیق میدانی در زمینه بررسیمبتنی ب تحقیقاین  و خارج از سازمان موثر باشند. 

حاوي  اي ، پرسشنامه. براي بررسی این تأثیردر بهبود روند مکاتبات و ارتباطات سازمانی استشدن مکاتبات اداري 

، تأثیر  دهندگانتهیه شد و پاسخ دریانوردي استان خوزستان وسواالتی درباره سیستم اتوماسیون اداري اداره کل بنادر 

اتوماسیون  از نتایج به دست آمده مشخص شد که نهایتاتوماسیون اداري را بر هر یک از معیارها ارزیابی نمودند. در 

  . و سرعت مکاتبات را تا حدودي افزایش نیز داده استاداري ارتباطات رسمی و مراودات دفتري را تسهیل نموده 

  

  : ا صطالحاتتعریف واژه ها و

زیرا این  بر اساس اهداف  تحقیق دارند  شده است که نیاز به تعریف عملیاتی در تحقیق حاضر از واژه هایی استفاده 

  واژه ها از دیدگاه هاي متفاوت و در مورد مصرف گوناگون می توانند تعاریف نظري و عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند.

  

، عمومی یا خصوصی  که  ، اعم از ثبت شده یا نشده ، بنگاه یا موسسه کارگاه،  شرکت : )Organizationسازمان (   

  ، عملکرد و نظام اداري خود را داراست . تشکیالت خاص خود بوده و ماموریتداراي وظایف و 

و افرادي در آن به مردمشود که در یک ناحیه تجاري قرار دارد و به طور کلی به مکانی اداري گفته می : )(Officeاداره

  .کنند ي فردي در آنجا کار می عنوان وظیفه
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هاي تدوین شده و  دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتري سازمان را بر اساس روشدبیرخانه: 

دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش  ردیده و گردش مکاتبات و مراسالت اداري را انجام میمعین عهده دار گ

  .نماید هاي وارده و صادره را در داخل و خارج سازمان تقبل می نامه

هایی است که ایشان را براي  مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه:  مکانیزاسیون

  .رساند انجام بهتر کارشان یاري می

  ي رسیدن به اهداف مشترك با هم در تعاملند .امجموعه اي از عناصر بهم پیوسته و وابسته که بر :) Systemسیستم ( 

، مشتمل بر تمام سیستم هاي الکترونیک رسمی و غیر رسمی بوده که به  اتوماسیون اداري: داريااتوماسیون  

شود. اطالعات بین اشخاص در داخل و خارج سازمان و بالعکس مربوط می جریانبرقراري 

گردش اطالعات و مکاتبات اداري و سازمانی  یک سیستم جامع و یکپارچه نرم افزاري براي مدیریت ، این سیستم

گزارش گیري و ،  ، ویرایش ، مشاهده ، جستجو ، بازیابی براي ورود ، سریع و دقیق است. یک ابزار نرم افزاري قوي

 .گردش اداري در بین تمام کارکنان و مدیران سازمان متناسب با ساختار آن است -ینازماس گردش مجموعه اطالعات

،  انواع دستورات ،صادره و داخلی  ، نامه هاي ، نامه هاي وارده اداري می تواند شامل انواع مکاتبات - اطالعات سازمانی 

گزارشات فنی و یا نمابرها و به طور کلی تمام اطالعات الکترونیکی و  ، ، مستندات ها، پیغام  ، یادداشت ها گزارش ها

.غیر الکترونیکی باشد

مده ي آن، به یکی از وسایل انتقال اطالعات براي اجراي وظایف در هر سازمان است، که در نهایت، قسمت عمکاتبات: 

سازمان تبدیل می گردد. شرزاسناد و مدارك با ا

وارد دبیرخانه شده و بعد از ثبت و سازمان که از قسمت هاي مختلف ی اطالق می شود نامه هایبه داخلی :  هاينامه 

  .دنتوزیع می شوسازمان ارجاع در داخل خود 

   می شوند. ارسال سازمانکه بعد از شماره و ثبت شدن به خارج از  ینامه های:  صادرههاي  نامه

  .ارسال می شوندبه دبیرخانه   غیر دولتیدولتی و  هايسازمان سایر  ی که از طرف ینامه ها :  وارده هاي نامه

مشتري شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم کاالها و خدمات خود را به او مشتري: 

  .عرضه می کنیم
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، تحقیقات و روشهاي تحقیق ( مصاحبه ، پرسشنامه ، مشاهده )  و  در واقع از طریق مشاهدات): داده  Data( داده  

  به دست می آید.ضبط نتایج درباره وقایع و یا رفتار انسانی 

عبارتست  از داده هایی که در بافتی با معنی  و مفید جا گرفته و در اختیار دریافت کننده  ):  Informationاطالعات (  

  . اطالعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است . راي تصمیم گیري استفاده کندنها بد تا از آنقرار داده می شو

بینشی است که مدیران با بهره گیري از اطالعات ، نسبت به موضوعات مورد نظر پیدا می کنند و به کمک آن   آگاهی:

می توانند درباره آن موضوع تصمیم بگیرند . در واقع آگاهی است که موجب اتخاذ تصمیم می شود ، نه داده یا اطالعات 

  ) 283،1382(طالقانی ، ص 

از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آنها است.ارتباطات فرایندي ست  یند انتقال پیامآفر ارتباطات:

که در آن معنا بین موجودات زنده تعریف و به اشتراك گذاشته می شود. ارتباط به یک فرستنده، پیام و گیرنده 

رستنده براي برقراري ارتباط در زمان درنظرگرفته شده نیازدارد، هرچند گیرنده نیاز ندارد حضور داشته باشد یا از منظورف

؛ بنابراین ارتباطات میتواند درسرتاسر مسافتهاي گسترده ي زمانی و مکانی رخ دهد. ارتباطات نیازمند    ارتباط آگاه باشد

  آن است که بخش هاي ارتباط ناحیه اي از مشترکات ارتباطی را به اشتراك بگذارند

دراصطالح به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در جهت ارائه اطالعات و خدمات به  دولت الکترونیکی: 

  همچنین با استفاده از  .ایر قسمت هاي دولتی اطالق می شود کارمندان دولت و س ، شهروندان ، بخش هاي اقتصادي

ازمانها و نهاد هاي دولتی را بر قرار   درگاه) پورتال دولت الکترونیکی ( سایت مرجع دولت که ارتباط با سایت سیار س(

بدون توجه به محدودیت هاي فیزیکی و  -می سازد ) مردم می توانند به کلیه اطالعات و خدمات دولتی ، روي  اینترنت 

  .دسترسی پیدا کنند -زمانی 

معموالً ضد و نقیض  ي ایجاد رابطه متقابل با عوامل محیطی کهعبارت است از برنامه ریز : ) Sterategyاستراتژي ( 

هستند ، جهت تامین هدف هاي سازمان . هدف مشخص می کند که سازمان به کجا می خواهد برود و استراتژي تعیین 

  کننده شیوه رسیدن به آنجاست .
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یند هاي الزم بري تبدیل نهاده ها به ستاده آه اطالعات ، تجهیزات ، فنون و فر: تکنولوژي ب ) Technologyتکنولوژي ( 

ها اطالق می شود یعنی تکنولوژي به اینکه چگونه نهاده ها به ستاده ها تبدیل می شوند ، اشاره می کند ( رابینز ، ص 

151(  

  

  :اهمیت و ضرورت تحقیق

دولتها را بر آن داشته است تا در راستاي کسب مزیت رقابتی در   وسرعت این تغییرات تحوالت بین المللیتغییر و 

عرصه بین المللی ، دور نماي استراتژیک حرکت هاي خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نماي آینده 

  یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد.

و به تبع آن تصمیمات  1400ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، سند چشم انداز ایران تصمیمات استراتژیک و 

استراتژیک در راستاي چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست هاي کلی و اجرایی در برنامه هاي توسعه اي و تبیین چالشها 

ب رجوع و همچنین عالقمندي ایران به ورود و راهکار هاي دستیابی به اهداف استاندارد سازي عملیات و جلب رضایت اربا

، حضور چشمگیر ایران در  سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضابه 

فرابخشی بر گسترش آگاهی عمومی و توسعه فن آوري و توسعه تاکید بند چهارم سند  سازمانها و مجامع بین المللی و

  دماتی را پیش روي سیستم سازمانی  می نهند که روي آوري به اتوماسیون اداري یکی از آنها است . تحقیقات ، مق

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداري در سازمانها و موسسات اقتصادي از رشد آنچنان سریعی بر خوردار است  که 

. بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاري فراهم یند هاي کند و زمان بر اداري به روال پیشین پذیرفتنی نیست فرآدیگر 

یند هاي اداري پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم دقت به انجام فرآ شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و

اتوماسیون اداري به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوري  

مجموعه فعالیت هاي سازمان و طبقه بندي آنها ، بستر مناسبی را براي سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم    اطالعات

  می سازد . 

این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازي نقاط قوت و ضعف سیستم اتوماسیون اداري اداره کل  موثر باشد 

سایر سازمانها و ادارات  به فناوریهاي سخت افزاري نرم افزاري عصر جدید بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به تجهیز 

نقش آفرینی کند .



11

  اهداف تحقیق:

  با یکدیگر هابررسی سرعت گردش نامه ها در اداره کل و مقایسه آن-1

  بررسی کاهش یا افزایش سرعت در پاسخگویی به مکاتبات -2

  بررسی کاهش یا افزایش هزینه ها-3

  عملکرد بایگانی اداره کل تأثیر اتوماسیون بر-4

  

:فرضیه هاي تحقیق

  .ت مکاتبات اداري تاثیر مثبت داردسیستم اتوماسیون بر بهبود سرعت و دق

  سیستم اتوماسیون در کاهش هزینه هاي ناشی از خرید لوازم جانبی مکاتبات تاثیر مثبت دارد . 

  تأثیر دارد.سیستم اتوماسیون اداري بر بهبود عملکرد بایگانی هاي اداره کل 

،  صحت وارده و صادره  در فرضیات فوق الذکر ، سیستم اتوماسیون با متغیرهایی مانند سنجش و نمونه گیري نامه هاي  

  اقتصادي مورد بررسی قرار می گیرد.  داشتن صرفه و دقت ارسال نامه ها و گزارش ها و
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:فصل دوم

ادبیات، مبانی نظري و پیشینه تحقیق
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  :  ارتباطات

تحول شده؛ به گونه اي که دیگر امروزه ارتباطات و مکاتبات اداري در سازمانها و موسسات اقتصادي به کلی م

یندهاي کند و زمان بر اداري پذیرفتنی نیست. بر این اساس ضرورت دارد ابزاري فراهم شود که با بهره جویی از آن فرآ

نها پرداخت. بدین منظور استفاده از پاسخگویی به موقع به آاي اداري و یندهبتوان با سرعت و دقت به انجام فرآ

سیستم اتوماسیون اداري به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سوي دیگر با جمع آوري 

بستر مناسبی را براي سرعت بخشیدن به امور فراهم می  ، اطالعات مجموعه فعالیتهاي سازمان و طبقه بندي آنها

  سازد. 

، ذخیره  ، جمع آوري اتوماسیون اداري مجموعه اي از تجهیزات کامپیوتري مختلف و نرم افزارهاست که براي ایجاد

، مدیریت و تهیه کلیه اطالعات اداري مورد نیاز براي نیل به اهداف پایه اي اداره  ها و سازمانها مورد استفاده  سازي

یون اداري به عنوان روشی نوین با جمع آوري اطالعات مجموعه اي فعالیتهاي قرار می گیرد. استفاده از سیستم اتوماس

سازمان و طبقه بندي آنها بستر مناسبی را براي سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد . افزایش سرعت و 

نه سازي ندهی و بهیه نامه و پیگیریها، سامانیازي به مراجعه حضوري براي ارائ دقت در پاسخگویی به مراجعان ، بی

، به حداقل رساندن مکاتبات کاغذي در داخل و خارج سازمان ، دسترسی به سیستم از  یندهاآگردش مکاتبات و فر

هاي امنیتی منطبق با ساختار سازمان از جمله مزایاي استفاده از سیستم  نقاط مختلف جغرافیایی و اعمال کنترل

  اتوماسیون اداري است. 

پیش گفته در رابطه با سیستم اتوماسیون اداري بر کسی پوشیده نیست که هر سازمان یا اداره که  با توجه به مطالب

  تر در مکاتبات است.  خواهان پیشرفت و توسعه باشد نیازمند استفاده از سیستمهاي سریعتر و دقیق

بندر امام خمینی (ره) با توجه به اهمیت این موضوع اقدام به راه اندازي  _اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان 

سیستم اتوماسیون اداري جهت تسهیل انجام مکاتبات اداري نمود. اولین سیستمی که در این اداره کل راه اندازي شد 

صهاي فراوان در آن، راه اندازي شد اما به علت وجود مشکالت و نق 1383سیستم مکاتبات پیک بهار بود که در سال 

جاي خود را به سیستم مکاتبات اداري فرزین داد که در آن کلیه نقصهاي سیستم پیشین رفع شده و  1387در سال 

       قابلیتهاي بسیاري به آن افزوده شده بود ضمن آنکه انتظار می رفت در گستره اي وسیع تر استفاده شده و از 

  .. بکاهد. زمان و . ،هزینه هاي جانبی مکاتبات
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سیون امو راه اندازي سیستم اتو 1387سال در این پروژه سعی بر این است که سیستم پیشین مکاتبات اداري (قبل از 

، دقت و ... مکاتبات  اداري فرزین) با سیستم اتوماسیون اداري فرزین و تأثیرات این دو نوع مکاتبات بر سرعت

  این سیستم ارایه گردد.  مقایسه شده و دالیل و راهکارهایی جهت بهبود

  

  اتوماسیون اداري

هاي الکترونیکی است که انواع ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را برقرار کرده  اتوماسیون اداري شامل تمام سیستم

مشتمل بر تمام سیستم هاي الکترونیک رسمی و غیر رسمی بوده که به بر قراري   ، اتوماسیون اداري.کند یا تسهیل می

بهره  شاتوماسیون اداري به افزای . بالعکس مربوط می شود ارتباط اطالعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و 

ند کاغذي به وسیله به وسیله این سیستم ها س کمک شایانی کرده است.و اداري  وري سازمان در حوزه امور دفتري 

شخص پس از ورود به کارتابل  .وارد کارتابل کارمند مورد نظر می شود ی، اسکن شده و به صورت الکترونیک اسکنر

خود پس از بررسی نامه آن را پاراف کرده و در صورت نیاز آن را به کارتابل کارمند دیگري ارجاع می دهد و یا آن را به 

  .بایگانی (آرشیو) ارسال می کند

برد را در بخش شود که اتوماسیون اداري بیشترین کار مشخص می  ، با نگاهی به کاربردهاي سیستم اتوماسیون اداري

. مراودات دفتري و مکاتبات  است هاي ارتباطی سازمان را در برگرفته . این سیستم اکثر حوزه ارتباطات داشته است

، کلیه  کنند. با استفاده از سیستم اتوماسیون اداري ها ایجاد می هاي ارتباطی را در سازمان بیشترین حوزه  ، اداري

گیرند. ورود سیستم اتوماسیون اداري به یک سازمان همراه  این سیستم قرار می مکاتبات اداري و دفتري تحت پوشش

، مانند ارسال یا ارجاع  . بسیاري از مراودات و ارتباطات با تحولی عمیق در ارتباطات سنتی و مرسوم سازمان خواهد بود

حتی امکانات جدید ارتباطی را نیز ، امکان پذیر خواهد بود. این سیستم  ، با صرف کمترین زمان توسط سیستم ها نامه

  .هاي شخصی هاي الکترونیک یا پیام ، مانند ارسال نامه دهد در اختیار کارکنان قرار می
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  مزایا و معایب اتوماسیون اداري

مهمترین شرط کاربرد و استفاده از اتوماسیون در اکثر سازمانها ، صرف نظر از موارد استفاده دیگر آن مربوط به لزوم 

سرعت و دقت و صحت در کار آنها است. به خاطر توسعه دامنه عملیات سازمان است  که این امر احتیاج به گسترش 

الزم  اطالعاتري موجب می گردد که مجاري ارتباطی کوتاه و مجاري ارتباطات با سرعت بیشتر است و اتوماسیون ادا

  قرار گیرد. کارمندان و مدیرانبه سهولت در اختیار 

 ، از دیگر مزایاي سیستم اتوماسیون اداري می توان به مواردي هم چون کاهش فعالیتهاي غیر مولد مانند بایگانی

، چاپ و  کاهش وابستگی به سایر ادارات براي تهیه کپی ، کنترل بهتر کار،  اطالعات بروز رسانی  نگهداري سوابق و

مشتریان  ، افزایش رضایت ، نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین ادارات امور مشابه

واضح اشاره نمود. پر  ر)رشد پدیده دور کاري (کار از راه دوو  ارائه سریع اطالعات و خدمات به موقع سازمانی به دلیل

است چنین سیستمی داراي نقصها و معایبی نیز می باشد که از آن جمله می توان نادیده گرفته شدن برخی از روابط 

، بروز اخالق توجیه  ، پیچیده شدن و سختی کار با سیستم ها اجتماعی و انسانی در کارها و ماشینی شدن فعالیتها

، نپذیرفتن سیستم  ، مشکالت جسمانی کارکنان در کار با رایانه سیستم اشتباهات صورت گرفته و نسبت دادن آنها به

، کم شدن امنیت اطالعات هم از نظر دسترسی و هم از نظر تخریب و ... را  هاي مکانیزه توسط مدیران یا کارکنان

یام استفاده اگر چه معموال از اتوماسیون اداري براي برقراري ارتباطات روزمره مانند تبادل نامه یا پ.  عنوان نمود

  ، ولی کاربردهاي واقعی آن فراتر از کاربردهاي معمول آن هستند.  شود می

  

  تحقق دولت الکترونیک در ایران

ریزي کشور در  بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه 15/4/1381شوراي عالی اداري در نود و سومین جلسه مورخه 

منظور دستیابی به اطالعات دقیق و به هنگام در بخشهاي مختلف  ، به جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه

، با  ، بهبود ارائه خدمات به مردم ، تسریع در اجراي امور ، اجتماعی و فرهنگی از طریق  اتوماسیون  فعالیتها اقتصادي

      اهش ، همچنین ک حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیري در سطوح مختلف و ارائه خدمات ضروري

، ایجاد گردش سریع و صحیح اطالعات بین دستگاههاي  ، افزایش کارایی و اثربخشی در بخشهاي مختلف هزینه ها
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ارائه بهتر از جمله مزایاي دولت الکترونیکی می توان به  . اجرایی و در راستاي تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود

توان از طریق  افزایش،  ندان و بخش هاي بازرگانی و صنعتیشهروتعامل بهتر با ،  خدمات دولتی به شهروندان

 ، ، شفافیت باالتر ، تسهیالت و سرعت بیشتر ر زمان و در هر مکانارائه خدمات به مردم ، در ه،  دسترسی به اطالعات

  فرهنگ خود محوري در خدمات رسانی اشاره نمود.  گسترش

، کشور هاي مختلف جهان بر آن اند تا با پیاده سازي  ترش آن در جوامعبا توجه به مقوله فناوري اطالعات و لزوم گس

ساختارهاي الکترونیکی گامی در جهت جامعه الکترونیکی بردارند. دولت الکترونیک نه تنها با کاهش مشکالت 

ه همین بروکراتیک، راه و رسمی جدید در عرصه ارتباطات بین دولت و شهروندان در جهت رفع احتیاجات آنها است ب

هانی هیچ گریزي از جاست و براي همگام شدن با جامعه  جهت دولت الکترونیک راه و روشی جدید براي اداره حکومت

  آن نیست. 

  

  پیشینه تحقیق: 

در زمینه تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر  در ایران علیرغم تالش محقق و جستجو از طریق 

کتابخانه اي و پروژه هاي دانشجویی دانشگاههاي مختلف، سایت هاي اینترنتی از جمله سایت هاي: مشاهده منابع 

مرکز تحقیقات مخابرات ایران، انجمن شرکتهاي انفورماتیک، مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف  و سایت 

پژوهشهاي مندرج در ذیل که به تعداد معدودي تحقیقات داخلی مرتبط بدست آمد که  از میان آنها   ،همکاران سیستم

  که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود: دهبخشهایی از وجوه مرتبط با موضوع این تحقیق پرداخته اند انتخاب ش

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش تشکیالت و روشها) با موضوع بررسی بهره وري 

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل سهرابی دانشجو:     1387شرکت ملی حفاري ایران در سال سیستم اتوماسیون اداري در 

  عادل آهنگرپور     استاد مشاور: دکتر غالمرضا جندقی

بررسی مقایسه عملکرد شرکت بوتان قبل و بعد از اجراي طرح اتوماسیون ارشد  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع

نشجو : مهران محمد حسن زاده استاد راهنما : آقاي دکتر اصغر عالم تبریز استاد مشاور : در رشته مدیریت دولتی .دا

  و برنامه ریزي کشور تهیه شده است. در موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت  84آقاي دکتر بدري پشته در سال 



17

گیري مدیران استانداري و حوزه  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تاثیراتوماسیون اداري بر بهبود تصمیم

  ستادي استادراهنما:دکترمحمدطالقانی      استادمشاور:دکتر شهرام گیالنی نیا    دانشجو: نیمارنجی جیفرودي

  تاثیر سیستمهاي انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال ( اختر برق )پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع 

قاي دکتر مهدي آستاد راهنما : جناب آقاي دکتر محمد علی نعمت بخش استاد مشاور : جناب در رشته مدیریت اجرایی ا

  جمشیدیان     دانشجو : حمید عالقمندان موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

بررسی عملکرد سیستم رایانه اي در اداره کل ثبت احوال استان فارس از حیث پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع 

  .استاد راهنما : جناب آقاي دکتر فرج اله رهنورد     استاد مشاور : جناب آقاي حبیب اله طاهر پورکالنتريکارائی

  مرکز آموزش مدیریت دولتی        79- 80دانشجو : اسماعیل دلپسند          سال 

معصومه نوروزي -فریبرز موسوي مدنی :م مولف/مترج تأثیر سیستم هاي اتوماسیون بر ارتباطات سازمانیمقاله 

  174شماره  -سال هفدهم -ماهنامه تدبیر: منبع فناوري اطالعات :موضوعبا 
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فصل سوم:

روش اجرایی تحقیق
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  روش تحقیق 

روش هاي متعددي براي تحقیق بکار برده می شود و معموالً محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش هاي 

با توجه به نقش بنابراین  . هاي متفاوتی از آن بعمل آمده استتحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندي 

گیري  هاي ارتباطی متأثر از این سیستم و اندازه شناسایی حوزهوسیع اتوماسیون اداري بر ارتباطات سازمانی و با هدف 

، تحقیقی را به روش میدانی بر روي تعدادي از کارکنانی که از اتوماسیون  ها میزان تأثیر سیستم بر هر یک از این حوزه

.ایم ، انجام داده کنند اداري استفاده می

گویان قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا  باطی در اختیار پاسخاي حاوي معیارهاي گوناگون ارت در این روش پرسشنامه

 گویی از روش پنج ایند. براي پاسخمیزان تأثیر اتوماسیون اداري را بر هریک از معیارهاي ارتباطی، مشخص نم

.اي لیکرت استفاده شده است زینهگ

  :معیارهاي مورد نظر تحقیق عبارت بودند از

سهولت و سرعت تبادل اطالعات  

 امکانات جدید ارتباطی  

سهولت بازیابی و دسترسی به اطالعات  

افزایش رضایت کارکنان و مراجعه کنندگان  

، در زمینه تبادل اطالعات و مکاتبات اداري  ، بیشترین استفاده از سیستم الزم به ذکر است که در سازمان مورد مطالعه

یز در سیستم تعبیه شده بود. متأسفانه طراحی سیستم مورد ، برخی امکانات جدید ارتباطی ن بوده است و عالوه بر آن

هاي ارتباطی یک سیستم اتوماسیون اداري بود.  اي بود که سیستم فاقد تمامی قابلیت استفاده در سازمان مذکور به گونه

رسی دقیق آن، هاي موجود در بازار در ایران وجود داشته باشد و بر رسد که این فقدان، در مورد اکثر سیستم به نظر می

.اي دارد خود نیاز به تحقیق جداگانه

  

  جامعه آماري و حجم نمونه مورد تحقیق

  : سیستم مکاتبات اداري اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان بندر امام خمینی است. موضوع تحقیق
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در اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان انجام شده و گروه هدف آن کارکنانی هستند این تحقیق  : تحقیقمکان 

  است.نفر  150تعداد آنها اداره کل استفاده می کنند. که ازسیستم اتوماسیون اداري استقرار یافته در مجموعه 

  می باشد. 1390-1389سال  : زمان تحقیق

  

  معرفی ابزار هاي جمع آوري اطالعات 

جمع آوري اطالعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسشنامه هايابزار 

بوده و با توجه به بازگشت  5تا  1نحوه  امتیاز دهی به پرسشنامه هم از امیتاز  ، به منظور ارزیابی اثر اتوماسیون اداري

پرسشنامه برگشتی انجام  106این ان داده شده ، ارزیابی نهایی نیز در میتحویل پرسشنامه  150پرسشنامه ، از  106

  .گرفته است

نیاز دارد نه به  گزینهداراي مزایاي زیادي است چون نه به تعداد زیادي  طیف هاسایر بطور کلی طیف لیکرت نسبت به 

قضاوت داوران و در عین حال نتایج حاصله از دقت و اعتبار بیشتري بر خوردار است. لذا این طیف براي بسیاري از 

  تحقیقات میدانی وسیع، در علوم اجتماعی و خصوصاً جامعه شناسی کاربرد دارد.
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  فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل آمار و داده هاي 

  تحقیق
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  :  مکاتبات اداري اداره کلنحوه گردش 

  ):فیزیکی روش(راه اندازي سیستم مکاتبات اداري قبل از 

گردش مکاتبات اداره کل متمرکز نبود بدین معنی که ارباب رجوع  ،راه اندازي سیستم مکاتبات اداريقبل از  يدر سالها

قسمت مربوط ارجاع شود یا اینکه مستقیماً می توانست نامه خود را به دبیرخانه تحویل دهد تا از طریق سیکل اداري به 

دار هر دفتر به واحد مربوط مراجعه نموده و نامه را به آنجا تحویل دهد. نامه ها ( اعم از داخلی ، وارده و صادره) توسط

   ذیربط ارسال می شد.و سپس از طریق دفتر اندیکاتوري براي ادارات  معاونت بصورت مجزا شماره دستی خورده

که ارباب رجوع به جاي تحویل به قسمت  را انجام می داد ییشماره کردن نامه هاهر معاونت تر نیز مانند دف خانهدبیر

روش علیرغم اینکه ممکن بود مسیر گردش برخی نامه ها را کوتاهتر کند این مربوط، به دبیرخانه تحویل نموده بود. 

بسیار زیاد  نیز در این روش ال مفقود شدن نامه هااحتم گمی ارباب رجوع می شد ضمن آنکهدراغلب موارد موجب سر

  .ر سخت و تقریبا غیر ممکن بوددر سالهاي بعد بسیا ها ( اعم از داخلی ، وارده و صادره)  امهن پیگیريبود.از سوي دیگر 

براي محققان این  1383سال  به همین دلیل است که امکان بررسی سیستم گردش مکاتبات اداري اداره کل، پیش از 

  پروژه امکان پذیر نبود. 

  

  :)الکترونیکی روش(پس از راه اندازي سیستم مکاتبات اداري 

به و دبیرخانه حذف شده دفاتر معاونت ها (وارده و صادره) در ثبت نامهامکان  پس از راه اندازي سیستم مکاتبات اداري،

اداره کل فقط امکان عنوان واحدي متمرکز، ثبت مکاتبات را به عهده گرفت. بر همین اساس، قسمت هاي مختلف 

گیرنده اي براي ، اگر سند پیش نویس .دارند استکه با کد مخصوص آن واحد متمایز شده را ایجاد سند پیش نویس 

خارج از اداره کل باشد اپراتور نامه . اگر گیرنده وجود نداردخارج از اداره نداشته باشد لزومی به ارسال آن به دبیرخانه 

در این میان نامه هاي مربوط به کند. البته براي گیرنده ارسال می  نامه را  و سپس نموده دبیرخانه اقدام به ثبت صادره

لزومی به ارسال فیزیکی نامه نمی باشد مگر  وارسال می گردد  اتوماسیون اداري سیستمبنادر از طریق سایر سازمان و 

از طریق دبیرخانه ثبت  فقطنامه هاي دریافتی خارج از اداره کل نیز اینکه نامه بار مالی، حقوقی یا پرسنلی داشته باشد. 

پس از نامه بار مالی، حقوقی یا پرسنلی داشته باشد شده و به قسمت مربوط ارجاع می شوند اما در صورتیکه وارده 

  صورت نامه بایگانی می گردد.در غیر این ثبت توسط دبیرخانه، نسخه فیزیکی آن نیز براي قسمت ارسال می گردد؛ 
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  سیستم بایگانی اداره کل: 

تا پیش از مکانیزه شدن سیستم مکاتبات اداري، کلیه نامه هاي وارده یا صادره بصورت دستی ارسال شده و یک نسخه 

اندازي سیستم پس از راه  هر اداره نگهداري می شد.بایگانی قسمت مخصوص در از آن بطور مجزا و غیرمتمرکز 

نامه هاي وارده با  مکاتبات اداري، بایگانی اداره کل نیز به صورت نیمه متمرکز در ساختمان مرکز اسناد قرار گرفت.

اتوماسیون ارجاع می شوند. سایر نامه هاي  از طریقها موضوع حقوقی، مالی و پرسنلی بصورت فیزیکی و سایر نامه 

وارده که بصورت فیزیکی دریافت می شوند در سیستم مکاتبات اداري ثبت شده و از طریق اتوماسیون ارجاع داده می 

  ابتدا در دبیرخانه نگهداري شده سپس بعد از مدت دو یا سه ماه به مرکز اسناد جهت بایگانی و نسخه اصلی  شوند

  می شوند. سال ار

تقریباً در تمامی موارد بصورت فیزیکی ارسال شده و یک نسخه نیز بصورت فیزیکی براي نامه هاي صادره اداره کل 

اقدام کننده ارسال می شود. مگر آنکه نامه داخلی بوده و یا اینکه مربوط به سازمان می باشد که حتی در این مورد نیز 

  ر مالی، حقوقی یا پرسنلی داشته باشد بصورت فیزیکی نیز ارسالدر صورتیکه نامه صادره مربوطه با

بر همین اساس می بایست سیستم ارسال یا دریافت می شود چرا که سیستم مالی اداره کل هنوز مکانیزه نشده است.  

ز گم شدن نامه هاي مالی، حقوقی و پرسنلی براي نگهداري راحتتر و دسترسی سریعتر در اتوماسیون بایگانی شوند تا ا

   احتمالی آنها جلوگیري به عمل آید.

  

  :  مقایسه سرعت ارسال و پاسخگویی به نامه هاي وارده و صادره

 م امامورد بررسی قرار دهی دو سیستم دستی و مکانیزه رابراي مقایسه سرعت ارسال و پاسخگویی تصمیم داشتیم 

مجزا بودن مراکز ثبت نامه کد گذاري و  نظراز  و صادرهوارده شماره نامه هاي قابل تشخیص نبودن  متاسفانه به دلیل

پیگیري  ، نمی شد آن سالها به صورت اصولی بایگانی اندیکاتوري در دفاتراینکه  و  ها در دفاتر اندیکاتوري  معاونت ها

(اولین  1387؛ بنابراین مکاتبات مربوط به سال  نامه ها قبل از راه اندازي سیستم اتوماسیون اداري کار غیر ممکنی بود

را مورد بررسی قرار داده و نتایجی به شرح زیر به دست  1390سال راه اندازي سیستم مکاتبات اداري فرزین) و سال 

  آمد: 
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تعدادي از نامه هاي صادره مربوط به اردیبهشت ماه ،  ارسال نامه ها و دقت به منظور بررسی سرعت نامه هاي صادره: 

عدد از نامه مربوط به  12تعداد  1387درسال  مورد بررسی قرار گرفت.  شده و انتخاب  1390و سال  1387سالهاي 

و جریان دریافت و ارسال نامه ها  شد نامه) بصورت تصادفی انتخاب 2معاونت موجود و حوزه مدیریت (هر قسمت  5

روز طول  43نامه در مجموع  12مدت زمان ثبت پیش نویس تا ثبت صادره این  ورد بررسی قرار گرفت.به دقت م

نامه محل  12روز طول کشیده است. با این وجود از میان این  58/3کشید که به طور میانگین براي ارسال هر نامه 

ده دقت کم در مسیر مکاتبات اداري دهن عدد از نامه ها مشخص و قابل پیگیري نیست که این امر نشان 2ارسال 

  مربوط به نامه هاي صادره می باشد. 

نیز همان تعداد نامه صادره مربوط به اردیبهشت مورد  1390سال براي مقایسه سرعت و دقت ارسال نامه هاي صادره 

روز طول کشید که به طور  26نامه در مجموع  12مدت زمان ثبت پیش نویس تا ثبت صادره این  بررسی قرار گرفت.

  برخالف سیستم غیرمکانیزه پیشین، محل ارسال این  روز طول کشیده است.  16/2میانگین براي ارسال هر نامه 

. بودو در ارسال و تحویل آنها هیچ مشکلی بوجود نیامده مشخص  ها نامه

  

به تفکیک واحد هاي ادار کل1390و  1387سالهاي میانگین مدت زمان گردش نامه صادره از زمان ثبت تا ارسال و تحویل در 
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  1390و  1387میانگین مدت زمان گردش نامه هاي صادره اداره کل از زمان ثبت تا ارسال و تحویل در سالهاي 
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امکان بررسی سیستم دستی نبود بنابراین همانند نامه هاي صادره  ،  براي بررسی نامه هاي وارده نامه هاي وارده:

نامه) بصورت تصادفی انتخاب و مدت  2معاونت موجود و حوزه مدیریت (هر قسمت  5عدد نامه مربوط به  12تعداد 

نامه (ثبت  تزمان مورد نیاز این نامه ها که منجر به پاسخ دهی یا اقدام شده است  بررسی شد. مدت زمان دریاف

 192تا آخرین اقدام انجام شده که منجر به پاسخ یا ارسال جواب شده در مجموع  1387در سال نامه  12وارده) این 

  روز به طول انجامیده است.  16روز است که به طور میانگین براي هر نامه 

 در نظر گرفته شده و 1390در عین حال همین مفروضات در خصوص نامه هاي وارده مربوط به اردیبهشت ماه سال  

نامه در این سال تا آخرین اقدام انجام شده که منجر به ارسال پاسخ شده  12ه این درمشخص شد مدت زمان ثبت وا

  روز طول کشیده است.  19روز است بدین معنی که پاسخ به هر نامه بطور میانگین  230در مجموع 

  

  به تفکیک واحدهاي اداره کل  1390و  1387مقایسه میانگین مدت زمان پاسخگویی به نامه هاي وارده در سالهاي 
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  1390و  1387در سالهاي گین مدت زمان پاسخگویی به نامه هاي وارده اداره کل مقایسه میان
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کمتر از سال  1390نامه هاي صادره که بصورت گزینشی انتخاب شده اند در سال  مدت زمان ارسال جمع بندي:

 هاي . اما در خصوص نامه بوده است که این امر ممکن است نتیجه تأثیر مکانیزاسیون در مکاتبات اداري باشد 1387

ده است. در بررسی نامه بو 1387روز بیشتر از سال  3بطور میانگین  1390وارده مدت زمان پاسخ به هر نامه در سال 

هایی که بصورت تصادفی انتخاب شده اند مشخص شد بیشترین زمان تعلل در پاسخ دهی به نامه هاي وارده مربوط 

نامه) بوده که این موضوع ممکن است به دلیل ماهیت فعالیت این واحد  2روز براي  152به واحد مهندسی و عمران (

بصورت تصادفی از این  1387ی است باشد اما بهر حال نامه هایی که در سال که بررسی و راه اندازي طرحهاي عمران

 1387واحد انتخاب شده اند نتیجه مشابهی را نشان نمی دهند بدین معنی که زمان پاسخ دهی به این نامه ها در سال 

رچه زمان ارسال نامه هاي در این واحد طوالنی تر از سایر واحدها نبوده است. بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت اگ

بهبود یافته اما این موضوع در خصوص نامه هاي وارده اداره کل  1387نسبت به سال  1390صادره اداره کل در سال 

 1387نسبت به سال  1390با این وجود اشتباه در ارسال نامه هاي صادره در سال  . چندان صادق بنظر نمی رسد

  کاهش چشمگیري داشته است.

  

  

  :  آنهاي و هزینه  مصرف کاغذبررسی 

انتظار می رفت پس از راه اندازي سیستم مکاتبات اداري فرزین مصرف  بر اساس فرضیات ارایه شده با توجه به اینکه

به دلیل  1390(سال 1389الی  1387طی سالهاي  A4رف کاغذ صکاغذ به میزان قابل توجهی کاهش یابد میزان م

تا  گرفتمورد بررسی و مقایسه قرار اینکه هنوز به پایان نرسیده در این قسمت از تحقیق مورد بررسی قرار نگرفت) 

  صرف کاغذ مشخص شود. تأثیر مکانیزه شدن مکاتبات بر م نمیزا

  نشان داده شده است: 1389لغایت  1387در زیر نمودار مصرف کاغذ طی سالهاي 
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  بر اساس بسته 1389تا  1387یسه مصرف کاغذ طی سالهاي مقا

  

  

  1389تا  1387طی سالهاي  A4مقایسه هزینه خرید کاغذ 

  

بر اساس این دو نمودار در می یابیم در سال قبل از راه اندازي سیستم مکاتبات اداري فرزین میزان مصرف کاغذ نسبتاً 

میزان مصرف و هزینه ،  استفاده از اتوماسیون اداري توسط کارمندانباال بوده که طی سالهاي بعد و فراگیرتر شدن 

  کاهش یافته است.  به میزان قابل توجهی  A4خرید کاغذ 

. به عنوان مثال  ، براي تعیین میزان سهمیه کاغذ واحدها و اداره ها معیار خاصی وجود ندارد بر اساس اطالعات موجود

علیرغم اینکه انتظار می رفت میزان سهمیه کاغذ هر اداره با توجه به راه اندازي سیستم مکاتبات اداري فرزین هر ساله 
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بسته  870تعداد   1390با اندکی کاهش مواجه باشد اما مشاهده می شود کل میزان سهمیه کاغذ اداره کل در سال 

  .شده استدر نظر گرفته  1389بیشتر از سال 

،  براي کپی و پرینت برخی اسناد و مدارك و نامه ها،  مصرفی A4الزم به ذکر است در حال حاضر بیشترین کاغذ 

، پرینت صورت  لعاتی، چاپ پروژه هاي مطا ، تکمیل پرونده هاي پرسنلی ، چاپ قراردادها پیوست برخی نامه ها

  مورد استفاده قرار می گیرد.  وضعیتها و ...

  

  اداره کل براي شرکتهاي بندري: مکانیزاسیون تسهیالت

خرید نرم افزار سیستم اتوماسیون اداري فرزین از طرف سازمان صورت گرفت و بصورت کامالً رایگان براي اداره کل 

. هدف از این امر تسهیل گردش اطالعات و مکاتبات اداري میان کارکنان اداره کل و حتی شرکتهاي خدمات  نصب شد

هزینه اي در بر ندارد خصوصی فعال در بندر . متأسفانه با وجودیکه نصب این سیستم براي شرکتهاي  بندري بوده است

جود دارد بندر و فعال در خصوصی شرکت 119تقریبا اما شرکتها در این خصوص تمایل چندانی ندارند. در حال حاضر 

شرکت به این سیستم دسترسی دارند و نامه ها و مکاتبات اداري از طریق اتوماسیون براي  35که از میان آنها، تنها 

، نامه هاي مربوط به شرکتهاي خدمات بندري از آن دست مکاتباتی است که عالوه بر  آنها ارسال می شود. با این وجود

  ارسال می شود. براي آنها هم ، نامه ها حتماً به صورت فیزیکی  ارجاع نامه از طریق سیستم

  

  دسترسی به سیستم اتوماسیون اداري: 

، قرارداد  ، پیمانی نفر از کارکنان اداره کل شامل رسمی  520حدود در سال اول نصب سیستم اتوماسیون اداري تنها 

نفر افزایش یافت. به این تعداد  578به  1390مستقیم و کارگر به این سیستم دسترسی داشتندکه این میزان در سال 

در حال ،  بندر را نیز اضافه نمود که با احتساب آنها فعال در نفر از کارکنان شرکتهاي  166می بایست  1390در سال 

  افزایش می یابد.  744تعداد افرادي که به این سیستم دسترسی دارند به حاضر 
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  1387و  1390دسترسی کاربران (اعم از اداري و نیروهاي شرکت هاي فعال بندري ) طی سالهاي مقایسه میزان 

  

  

                       

  

  1387و  1390طی سالهاي  و نیروهاي شرکت هاي فعال بندري اداري ی کاربرانمقایسه میزان دسترس
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فصل پنجم:

محدودیت هاگیري، پیشنهادها ونتیجه 
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  تحقیق:یافته هاي 

سوال در خصوص امکانات و تسهیالت سیستم اتوماسیون  26حاوي عدد پرسشنامه  150براي انجام این تحقیق 

متشکل از کاربران سیستم اتوماسیون اداري در کلیه ادارات و  جامعه آماري این تحقیقمیان  و ه شدهاداري فرزین تهی

بایست  دهندگان می پاسخ عدد از پرسشنامه هاي مذکور به قسمت تحقیق برگردانده شد. 106واحدها توزیع شد که 

هاي  ینه، با یکی از گز ، مطابق روش لیکرت میزان تأثیر سیستم اتوماسیون اداري را بر هر یک از معیارهاي عنوان شده

) نتایج به دست آمده بر اساس درصد 1کردند. در جدول ( ارزیابی می ضعیف و خیلی ضعیفخیلی زیاد، زیاد، متوسط، 

  .هاي داده شده، ارائه شده است پاسخ

% 12% رئیس،4درصد سرپرست،   8/2درصد معاون،  9/1در میان پاسخ دهندگان به سواالت پرسشنامه تهیه شده، 

درصد متصدي تحریرات و کامپیوتر بوده اند. همچنین پراکندگی تحصیالت این  21کارشناس و درصد  57مسئول، 

درصد دیپلم بوده است. 24درصد فوق دیپلم و  15درصد لیسانس،  54% فوق لیسانس، 6افراد بصورت 

بوط به که مر 26و  25، 22، 21، 5،6،8،9،10،12،13،14،15،17،18،19،20به سواالت  دهندگان از میان پاسخ

  درصد از این خدمات و امکانات رضایت  66.25امکانات و دسترسی هاي سیستم اتوماسیون اداري فرزین است 

  داشته اند. 

درصد آموزش را الزمه  60در خصوص سوال مربوط به نیاز به آموزش جهت استفاده از سیستم اتوماسیون اداري 

ضعیف ارزیابی  یانقش آموزش در استفاده از این سیستم را متوسط و  مابقی،  استفاده از این سیستم ارزیابی نموده

  کرده اند.

درصد نیز این سیستم  63این سیستم را در کاهش اتالف وقت کاربران موثر دانسته و  ، درصد از کاربران 67همچنین 

درصد از پاسخ دهندگان به سواالت پرسشنامه نیز از الکترونیکی شدن  67را در کاهش مصرف کاغذ موثر دانسته اند. 

مه در سیستم اتوماسیون مکاتبات با شرکتهاي مستقر در بندر اعالم رضایت نموده اند. در خصوص وضعیت تایپ نا

  درصد اعالم رضایت نموده اند.  65اداري فرزین توسط کاربر و یا تایپیست نیز 

ها و اسناد، بیشتر وقت  رسمی سازمانی، به خصوص تبادل نامه مکاتباتبا توجه به اینکه در ارتباطات سنتی سازمانی، 

، بنابراین وجود اتوماسیون اداري از بودکننده برخوردار کارکنان را به خود اختصاص داده و از ماهیتی تکراري و خسته 

شود که از دیدگاه سهولت و سرعت تبادل  مشاهده می .این بعد، از دیدگاه کارکنان، تحولی بزرگ محسوب شده است
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اند که در سیستم اتوماسیون  اطالعات و دسترسی به آن و همچنین به روز بودن اطالعات دریافتی، معیارهایی بوده

، از بین رفتن انحصار اطالعاتی و در دسترس قرار گرفتن  اند. در مقابل پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته ءاداري ارتقا

رسد که علیرغم توانایی و  اند. به نظر می اند که مطلوبیت چندانی را ایجاد ننموده منابع اطالعاتی بیشتر، معیارهایی بوده

هاي اطالعاتی سازمان، متأسفانه سیستم طوري تنظیم  سترسی کارکنان به بانکها براي د قابلیت اینگونه سیستم

  شود که همان سلسله مراتب سازمانی به صورتی محکم حفظ شود و انحصار اطالعاتی همچنان پابرجا باقی بماند. می
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بسیار   معیارها  سوال

  ضعیف

بسیار   خوب  متوسط  ضعیف

  خوب

درصد 

  مطلوبیت

%2184833555  سرعت سیستم فرزین  1

%2103052964  میزان پشتیبانی سیستم توسط واحد مربوطه  2

%61416422767  تأثیر سیستم در کاهش وقت کاربران  3

%14183233951  کیفیت استفاده از جستجو در سیستم  4

%11121551868  میزان دسترسی کاربر به نامه هاي کارتابل خود   5

%10113242857  میزان اختیارات کاربر در تنظیمات شخصی  6

%91617382663  تاثیر سیستم بر کاهش مصرف کاغذ   7

%14183137349  امکان گزارش گیري از عملکرد کارکنان   8

%81527431259  به کار گیري آالرم اهمیت نامه در میزکار   9

%91815521259  کیفیت عملکرد چاپ  10

%71017492367  الکترونیکی نبودن مکاتبات با شرکتها   11

%12323511764  حذف پیوست توسط کاربر   12

%41130451463  استفاده از آالرم بازگشت به فرستنده   13

%232024281146  به کارتابل امه هاي تکراري  از ورود نجلوگیري   14

%3927491766  قابلیت تنظیم فرم ها   15

%6626362567  لزوم برگزاري کالسهاي آموزشی  16

%8641371460  جستجو در سیستم بایگانی شخصی  17

%81435381057  استفاده از آالرم مهلت مدت زمان اقدام  18

%61225432064  استفاده از بنر ابتداي سیتم براي اجراي لوگوها  19

%41010423974  ینزاده از فیش حقوقی وسایر امکانات در فرقابلیت استف  20

%12133413568  استفاده از بخش پیام فرزین  21

%51215561666  یفیتیپست از نظر سرعت وکوضعیت تایپ نامه توسط تا  22

%373351964  وضعیت تایپ نامه توسط کاربر از نظر سرعت و کیفیت  23

%41125471564  میزان رضایت از موضوعات ارجاعی (جهت ارجاع)  24

%11102056659  میزان رضایت از امنیت و فاش نشدن نامه ها درسیستم  25

%5111513677  لزوم ارجاعات مخفی   26

  درصد فراوانی هر یک از پاسخها براي هر کدام از معیارهاي ارزیابی – 1جدول شماره 
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 21سوال ها داریم.  آسان تر شدن ایجاد ارتباط و ظهور روشهاي جدید ارتباطی، انتظار دیگري است که از این سیستم

» سال پیام به همکارانبرقراري ارتباط فوري و ار«رسد که به جز امکان  به این مسئله اشاره دارد. به نظر میپرسشنامه 

شوند. ارتباط  اند یا به کار گرفته نمی هاي ارتباطی سیستم یا طراحی نشده که در سیستم تعبیه شده است، سایر قابلیت

بیند،  می پیام را در سیستم آنهاکه نام  اشخاصی همهسازد به  فوري و ارسال پیام، امکانی است که کارکنان را قادر می

درصد از کاربران سیستم از وجود این امکان ابراز رضایت نموده اند.  68بنابراین  .کنددریافت کرده یا پیام ارسال 

شود. خریداران  هاي اتوماسیون اداري معموال به صورت اختیاري از طرف شرکتها ارائه می بسیاري از امکانات سیستم

نمایند. پایه کار و انتظار در یک سیستم اتوماسیون  سیستم، با توجه به نیازهاي خود اقدام به انتخاب تسهیالت می

ها و اسناد خود از  ها فقط جهت خودکار سازي روند گردش نامه هاست. بسیاري از سازمان اداري، مبتنی بر گردش نامه

د. بنابراین کنند و تمایلی به خرید امکانات دیگر آن (به دلیل کاربرد کم و البته قیمت آنها) ندارن این سیستم استفاده می

کنندگان  ها امروزه مجهز به ساده ترین و سریع ترین امکانات ارتباطی هستند، لذا استفاده علیرغم اینکه این سیستم

  .اند آن عمال اطالعی از این تسهیالت نداشته و در نتیجه این بعد سیستم را ضعیف ارزیابی کرده

م اتوماسیون اداري بر برخی از ابعاد ارتباطات سازمانی شود که وجود سیست با توجه به نتایج تحقیق مشاهده می

شود.  هاي ارتباطات و مراودات رسمی سازمانی و مکاتبات دفتري مشاهده می تأثیرگذار است. این تأثیر بیشتر در حوزه

اي داشته است و در ایجاد  همچنین سیستم اتوماسیون اداري در سهولت و سرعت تبادل اطالعات نیز نقش عمده

یري از برخی ارتباطات غیر ضروري در هنگام کار از دیگر نتایج گارتباطی موفق عمل کرده است. پیش هاي جدید نالکا

  به کارگیري این سیستم در سازمانها است.

  

توان گفت که وجود این سیستم تأثیرات مثبتی بر ارتباطات درون سازمانها داشته و موجب  بنابراین در مجموع می

  هاي ارتباطی و سرعت و سهولت در مراودات سازمانی شده است. کانالافزایش 
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  پیشنهادها در جهت بهبود روند گردش مکاتبات اداري: 

  :  مشکالت

  : به سواالت پرسشنامه مطرح شده است بسیاري از مشکالت زیر توسط کاربران پاسخگو 

موضوعکمبود تحقیقات مشابه در زمینه موضوع تحقیق به علت تازگی -1

1383عدم امکان بررسی مستندات مربوط به مکاتبات پیش از سال -2

ارسال فیزیکی نامه هاي حقوقی، مالی و پرسنلی که عالوه بر صرف هزینه جهت چاپ و پرینت، مشکالتی را -3

ورد. آنیز در بایگانی مکاتبات بوجود می 

عدم وجود امکان جستجوي مدرك براي کاربران سیستم -4

گزارشگیري از عملکرد کارکنانعدم امکان -5

 عدم آگاهی کاربران سیستم از فوریت نامه هاي دریافتی-6

عدم آگاهی کاربران سیستم از نامه هایی که توسط سرپرست جهت اصالح بازگشت داده می شوند. -7

فاش شدن نامه ها (عدم وجود ارجاعات مخفی) -8

پیام)عدم استفاده از بخش پیام (آموزش صحیح استفاده از بخش -9

سریع جهت دست یابی به سوابق و مکاتبات در بایگانی شخصی يعدم امکان دسترسی و جستجو -10
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  :  پیشنهادات 

ساز براي کلیه کاربران اداري و کاربران شرکتهاي خصوصی فعال در بندر (بصورت رثر و کاآموزش مؤ-1

 .رایگان)

جهت کاهش مصرف کاغذ و  پرسنلی و حقوقیمکانیزه کردن سیستم بایگانی مربوط به نامه هاي مالی، -2

.هزینه هاي جانبی آن

در سیستم پیک بهار فوریت و اهمیت نامه ها به نوعی مشخص بود ولی در سیستم فرزین این امکان -3

 درصد از کاربران پاسخگو به پرسشنامه، پیشنهاد  59با توجه به اعالم نیاز براي نامه ها وجود ندارد و 

جهت مشخص نمودن فوریت نامه نصب شود.  یآالرمسیستم در می شود 

استفاده از گزینه بازگشت به ، درصدي کاربران پاسخگو به سواالت پرسشنامه  63توجه به رضایت با -4

جهت مشخص شدن سندهاي برگشتی به کارتابل می توان گزینه بازگشت به فرستنده به گونه فرستنده 

عاتی که درنامه باید مورد اصالح قرار گیرد در این گزینه در نظر واي باشد که هنگام ارجاع کاربران موض

 .اء، اصالح رونوشت و غیرهگرفته شود مانند: اصالح نگارش، عدم امض

قرار دادن برنامه هاي جانبی مانند فیش حقوقی ،نظام  پیشنهادات و سیستم هواشناسی و همچنین امکان -5

درصدي پاسخگو به 74ي فرزین با توجه به رضایت ارسال ایمیل از طریق سیستم اتوماسیون ادار

سواالت پرسشنامه .

عملکرد کارکنان گزارش ت براي گرفتن اایجاد امکان گزارش گیري براي کاربران از جمله رؤساي ادار-6

به کارتابل ها و نامه هاي انجام شده خود.ه خود و همچنین کارمندان براي تعیین میزان نامه هاي وارد

درصدي از نبودن آالرمی براي جلوگیري از ارجاع مجدد نامه براي کاربر  63.2عدم رضایت با توجه به -7

گیرنده ایجاد این آالرم ضروري به نظر می رسد.

سوابق جابجایی افراد در سمت هاي مختلف شخص جایگزین امکان دسترسی به اسناد و فایل ها، هنگام -8

د. و مکاتبات صورت گرفته مسئول قبلی را داشته باش

 .انتقال مطالب مهم و لوگوهاي شبکه به صفحه ورودي فرزین-9
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اصل یک سند در مرکز اسناد و یا دیگر ادارات بایگانی شده  که نشان دهد ایجاد یک گزینه براي کاربران -10

است.

امکان مشاهده لیست کاربرانی که بر روي سندي خاص براي باال بردن ضریب امنیتی سیستم ایجاد -11

ویرایش نموده اند.اقدام به 

        براي کاهش هزینه مصرف کاغذ می توان با در اختیار قرار دادن کاغذهاي باطله براي پرینت هاي -12

چک نویس نامه اقدام نمود. غیر ضروري و

 .ایجاد جستجو با گزینه امضاء اقدام کننده-13

در این صورت  با ارجاع (به صورت اجباري) که استفاده شرکتهاي خصوصی از سیستم مکاتبات اداري -14

کاهش  نامه به کارتابل شرکت دیگر لزومی به ارسال فیزیکی نامه به شرکت نمی باشد که این خود در

، کاهش هزینه ها و ارسال سریع مکاتبات تاثیر دارد. مصرف کاغذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



40

  : مورد استفاده منابع

( تهران سایت اینترنتی  "ها و روند آینده دولت الکترونیکی ،  فرصت ها ، چالش  "جراحی ، محمد حسین -1

) 1383همکاران سیستم ، 

  ) 1382چاپ دوم ( تهران ، نشر مدیران  "روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی  "ایران نژاد مهدي -2

     "ها و روشها در مدیریت امور اداري صنعتی و بازرگانی  تجزیه و تحلیل سیستم "زاهدي ، شمس السادات  -3

  ) 1382انتشارات مروارید ،  ( تهران ،

معصومه  -فریبرز موسوي مدنی : مولف/مترجم تأثیر سیستم هاي اتوماسیون بر ارتباطات سازمانیمقاله -4

174شماره  -سال هفدهم - ماهنامه تدبیر: منبع فناوري اطالعات : موضوعبا  نوروزي
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