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و باعث ایجاد تغییر در نحوه انجام عنوان یکی از فرآیندهای تحول و توسعه سازمان تلقی شده  سازی اتوماسیون اداری بهپیاده مقدمه:
داری بر عملکرد و فرآیندهای کاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال اتوماسیون ا تأثیر. مطالعه حاضر با هدف تعیین گرددامور می

 انجام شد. 1931

 کاربر اتوماسیون اداری در حوزه ریاست و  993کاربردی است که به شیوه توصیفی تحلیلی بر روی  نوعپژوهش حاضر از : روش
 ها به وسیله انجام شد. داده علوم پزشکی شاهرود دانشگاه های تحت پوششهای دانشگاه، مراکز اورژانس و بیمارستانمعاونت

سؤال بود که بر  93گردآوری گردید. این پرسشنامه حاوی  آن قبالً به روش علمی تأیید گردیده بود، ای که که روایی و پایاییپرسشنامه
کای و ضریب  اده از آزمون مجذورو با استف SPSS.v16افزار ها توسط نرمای لیکرت تنظیم شده بود. دادهاساس مقیاس پنج گزینه

 همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

درصد از افراد از اتوماسیون  92( ساعت در روز بود. تنها ±03/9) 30/9( ساعات کار با شبکه اتوماسیون ±میانگین )انحراف معیار  :نتایج

( نمره نگرش ±درصد( بودند. میانگین )انحراف معیار  1/13درصد( داشته یا ناراضی ) 3/11اداری رضایت داشته و بقیه رضایت نسبی )

درصد نگرش منفی داشتند. با انجام  0/11درصد از افراد نگرش مثبت و  9/22( بود، ±31/1) 29/16افراد نسبت به اتوماسیون اداری 
 ،تری داشتندی که نگرش مثبتطوری که افراد داری مشاهده گردید بهآزمون مجذور کای بین نگرش و رضایتمندی افراد رابطه معنی

 (.P=331/3تر بودند )راضی
سازی و استفاده مثبت اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان بود. با توجه به وجود برخی مشکالت در پیاده تأثیرنتایج بیانگر : یگيرنتيجه

 زمان شود.تواند سبب افزایش کارایی و اثربخشی سااز این تکنولوژی، رفع مشکالت اجرایی آن می
 

 اتوماسیون اداری، کاربران، نگرش، عملکرد، رضایتمندی: هاكليد واژه

 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
، یآورامروزه به دلیل گسترش و توسعه روزافزون تغییرات فن

ها کامالً متحول شده است اطات و مکاتبات اداری در سازمانارتب
آوری اطالعات و ارتباطات با هدف ایجاد . استفاده از فن[1]

ای سریع، آسان های کارا و ارائه خدمات مناسب به گونهسازمان
 .[9]ها مورد توجه قرار گرفته است و مناسب در اغلب سازمان

های عصر حاضر تا زمانکارگیری اطالعات در سااهمیت به 
ای یعنی سرمایه، آنجا پیش رفته که مکمل منابع توسعه

 . طراحان [9]آید تجهیزات و نیروی انسانی به حساب می
ها نیز به منظور انطباق افزارهای اطالعاتی و مدیران سازماننرم

های کارگیری سیستمبا این تغییرات باید در طراحی و به
های جدید سازمان را مد نظر قرار دهند زاطالعاتی، اهداف و نیا

های اطالعاتی، معیار و مالک چرا که مدیریت موفق نظام ،[6]
 .[0]شود موفقیت هر سازمانی محسوب می

های اطالعاتی به عنوان منابع ارزشمندی محسوب سیستم
شوند که توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان می

. [1]سازند وری باال را فراهم میبا بهره تحقق اهداف سازمانی
های اطالعاتی، اطمینان از صحت، اعتبار و هدف نهایی سیستم

روایی اطالعات در دسترس، در زمان مورد نیاز و به شکل قابل 
. سیستم اتوماسیون اداری یکی از انواع [0]باشد استفاده می

ش های اطالعاتی است که مدیران را در کنترل گردسیستم
 .[2]کند اطالعات در سازمان یاری می

آوری اطالعات اتوماسیون اداری، به عنوان هدیه صنعت فن
ای نوین است که گر چه عمر آن در به بوروکراسی اداری، ایده

، با این وجود به صورت [3]رسد ایران به بیش از یک دهه نمی
اندازی شده است. های دولتی و خصوصی راهفراگیر در سازمان

شود و هر روز به تعداد کاربران اتوماسیون اداری اضافه می
ها به سرعت جایگزین های جدید و مکانیزه در سازمانسیستم
 . [9]شوند های سنتی و دستی میسیستم
اند تا ای طراحی و تولید شدهافزارهای اتوماسیون به گونهنرم

 مین کرده و یک سیستمتوانند تمام نیازهای سازمان را تأب
. اتوماسیون اداری [13]یکپارچه گردش اطالعات تولید کنند 

های الکترونیکی رسمی و غیر رسمی مشتمل بر تمام سیستم
بوده که به برقراری ارتباطات بین اشخاص در داخل و خارج 

اتوماسیون اداری دارای مزایایی از  .[3]شود سسه مربوط میؤم
آوری، بهبود سرعت وری سازمان، افزایش سودقبیل افزایش بهره

استفاده بهینه از زمان، کاهش  و جویی، صرفه[11]انجام کارها 
های کارکنان، افزایش سرعت دسترسی به اطالعات، خطا

 باشدافزایش کیفیت ارائه خدمات و رضایت ارباب رجوع می
[16-19]. 

ها مطالعات سیستم اتوماسیون اداری بر سازمان تأثیردر مورد 
زاده و علیپور در مطالعه خود بیان است. صرافی زیادی انجام شده

کردند استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان سبب کاهش 
ها، افزایش دقت های سازمانی، افزایش سرعت انجام کارهزینه

به مشتریان، افزایش  پاسخگویی در انجام امور، افزایش سرعت
. [1]است  ارتباطات بهتر شده رضایت و اشتیاق کاری و  برقراری

ای در دانشگاه فردوسی مشهد نشان داد همچنین نتایج مطالعه
ها، رضایتمندی اتوماسیون اداری سبب افزایش دقت در انجام کار

های توسعه مهارت ؛رضایت شغلی کارکنان و ارباب رجوع
ها فعالیت یکنواختی کاهش ؛کاهش بوروکراسی اداری ؛کارکنان

رفت و آمدهای بیهوده و غیر کاهش  ؛هاو اصالح دوباره کاری
ها و بهبود تبادل نامه پیگیری سهولت ؛ضروری کارکنان

 پاسخگویی تر شدنکاهش زمان ارائه خدمات و آسان ؛اطالعات
 . [2]به ارباب رجوع و افزایش رضایت آنان شده است 

 های دولتی نشان داد دیگری در یکی از سازمان مطالعه
داری در سازمان سبب افزایش سازی سیستم اتوماسیون اپیاده

کارایی و کیفیت، افزایش دقت در انجام امور، صرفه جویی در 
زمان، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان و تسریع در کار 

از سایر کشورها  ه دیگری. مطالعات مشاب[9]واحدها شده است 
های نوین ارتباطی و کارگیری تکنولوژی به، نیز نشان داد
و  ،دقت ،های مختلف سبب افزایش کیفیتازماناطالعاتی در س

افزایش کارایی  ؛بهبود عملکرد کارکنان ؛هاسرعت انجام کار
گیری تصمیم ؛ثبت دقیق اطالعات و کاهش خطاها ؛سازمان

تبادل بهتر اطالعات و افزایش  ؛تسهیل در انجام امور ،بهتر
رضایت مراجعین و در مجموع، عملکرد بهتر کارکنان شده است 

[0،1،11،19.] 
با عنایت به موارد فوق و با توجه به گذشت چند سال از 
اجرای اتوماسیون اداری در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، 

سیستم اتوماسیون اداری بر  تأثیرمطالعه حاضر با هدف بررسی 
 عملکرد و فرآیندهای کاری دانشگاه انجام شد.

  
 روش

انجام شد  1931تحلیلی حاضر که در سال  -پژوهش توصیفی
درصد از  03مطالعات کاربردی است. در این مطالعه  نوعاز 

های بهداشتی، درمان، دارو و غذا، کاربران حوزه ریاست، معاونت
پشتیبانی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی و همچنین مراکز 

های امام حسین)ع( و فاطمیه دانشگاه علوم اورژانس و بیمارستان
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 تصادفی  گیریبه روش نمونه نفر( 993پزشکی شاهرود )
ها ای سیستماتیک انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دادهطبقه

سؤالی که روایی و پایایی آن قبالً  93ای با استفاده از پرسشنامه
، گردآوری شد. پایایی ثبات [10]به روش علمی تأیید گردیده بود 

آلفا  ها با محاسبه ضریبدرونی پرسشنامه پس از ورود داده
ال عمومی ؤس 3دست آمد. پرسشنامه شامل  به 219/3کرونباخ، 

 ال اختصاصی در مورد تأثیر سیستم اتوماسیون اداری ؤس 13و 
 ای لیکرت تنظیم شده بود،بود که بر اساس مقیاس پنج گزینه

میزان رضایت کاربران از دیگر ال اختصاصی ؤس دوهمچنین 
را مورد ارزیابی قرار  اتوماسیون اداری و مشکالت این سیستم

ن امتیاز برای به هر یک از سؤاالت کمترین و بیشتری داد.
ها گرفته شد. پرسشنامه رپرسشنامه به ترتیب یک و پنج در نظ

فاقد نام و نام خانوادگی و هر گونه عالمت شناسایی بودند و 
 یا رد دعوت جهت شرکت در مطالعه آزاد بودند.  افراد در قبول
نمرات نگرش کاربران نسبت به اتوماسیون  بندیدر دسته

به  30تا  00 به عنوان نگرش منفی و 00اداری، امتیاز کمتر از 
عنوان نگرش مثبت در نظر گرفته شد. در مورد  رضایتمندی آنها 

درصد به عنوان ناراضی )رضایتمندی خیلی  63رضایت کمتر از 
 وسط(رضایت نسبی )رضایتمندی مت ،درصد 13تا  61 ،کم و کم(
اضی )رضایتمندی زیاد و خیلی درصد به عنوان ر 13و باالی 

و با  SPSS.v16افزار توسط نرمها ( محسوب گردید. دادهزیاد
کای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده از آزمون مجذور

 تحلیل شد.
 

 نتایج
 9/00) بیش از نیمی از کاربران سیستم اتوماسیون اداری

 23بیش از سطح تحصیالت و ( را زنان تشکیل داده درصد
 از  درصد 1/92لیسانس و باالتر بود.  در حدآنها  درصد

درمانی -کارکنان رسته بهداشتی ،کنندگان اتوماسیوناستفاده
 درصد(، 6/91)مالی -و بعد از آن کارکنان رده اداری بودند

کنندگان از سیستم اتوماسیون اداری بودند. بیشترین استفاده

 32/90 سن افراد مورد مطالعه( ±معیار )انحراف میانگین 

سابقه کار آنها ( ±)انحراف معیار سال و میانگین  (30/0±)
که حاکی از جوان بودن جامعه  سال بود( 99/0±) 01/19

با روزانه کار ( میزان ±)انحراف معیار پژوهش است. میانگین 

از  درصد 0/09ساعت بود و ( ±03/9) 30/9 شبکه اتوماسیون
متر از یک ساعت در روز از اتوماسیون اداری استفاده کارکنان ک

 کردند.می

اذعان داشتند سیستم  (درصد 06/00)کارکنان بیشتر 
جامع نبودن سیستم  .اتوماسیون اداری با مشکالتی همراه است

در  ،درصد( 32/99) اتوماسیون اداری در رفع نیازهای کارکنان
 31/90زانه )فرد پاسخگو جهت رفع مشکالت رونبودن  دسترس

های اولیه برای استفاده از شبکه درصد(، کافی نبودن آموزش
 36/11های مالی )وجود مشکالتی در پرداخت ،درصد( 00/16)

ه بدرصد(  99/3مکاتبات اداری )مشکالت مربوط به درصد( و 
از  درصد 92بیشترین مشکالت گزارش شده بودند. تنها  ترتیب

 رضایت نسبی بقیهت داشته و افراد از اتوماسیون اداری رضای
 ( بودند.درصد 1/13) ( داشته یا ناراضیدرصد 3/11)

که اجرای  نداز افراد اذعان داشت درصد 9/90در مطالعه حاضر 
اتوماسیون اداری باعث شده که حجم کار افراد نسبت به قبل 

ند که اجرای اتوماسیون کردعنوان  درصد 1/19افزایش یابد. 
به و  شدهقت عمل افراد نسبت به قبل دموجب افزایش اداری 

سهولت انجام کارها نسبت به قبل افزایش آنان  درصد 9/10نظر 
که اتوماسیون  نداز افراد عنوان نمود درصد 0/62یافته است. 

اداری باعث شده که انجام کارهای تکراری نسبت به قبل کمتر 
ل از افراد مورد مطالعه بیان نمودند که تباد درصد 2/00 ؛شود

 درصد 9/06 ؛ وبه قبل افزایش یافتهاطالعات بین واحدها نسبت 
که مدت زمان انجام کارها نسبت به قبل کابران معتقد بودند 

 کاربران بیان داشتند  درصد 13کاهش یافته است. 
سازی اتوماسیون اداری سبب افزایش سرعت عمل در انجام پیاده
را موجب اداری  اتوماسیونآنها  درصد 9/60و  ها شده استکار

افراد بیان داشتند  درصد 9/03. دانستندمیها افزایش کیفیت کار
اتوماسیون اداری افزایش روابط کاری بین کارکنان را در پی 

افراد مورد مطالعه بیان کردند کنترل  درصد 3/03 ؛داشته است
آنان بیان  درصد 0/62 ؛ها نسبت به قبل بیشتر شده استفعالیت

افزایش رضایت مراجعین را در پی داشته و  ،تمکردند این سیس
کاربران بیان کردند اتوماسیون اداری باعث افزایش  درصد 0/60

اذعان داشتند استفاده از  درصد 1/01 .رضایت کارکنان شده است
های جدید توسط این سیستم باعث افزایش نیاز به کسب مهارت

کردند با  کاربران بیان درصد 9/09 همچنین ؛کارکنان شده است
های سازمان نسبت به قبل کمتر اجرای اتوماسیون اداری هزینه

 بازی در سازمان نیزبیان کردند کاغذ درصد 3/11 .شده است
کاربران سیستم  درصد 09 ؛نسبت به قبل کمتر شده است
کارگیری این سیستم سبب  هاتوماسیون اداری اذعان داشتند ب
 3/01است، همچنین  ها شدهکاهش تردد کارکنان بین واحد

از افراد مورد مطالعه بیان کردند اتوماسیون اداری باعث  درصد
عالوه بر این  .کاهش زمان انتظار مراجعین در سازمان شده است
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سازی از افراد مورد مطالعه بیان کردند پیاده درصد 9/02
اتوماسیون اداری در نیاز سازمان به نیروی انسانی نسبت به 

از آنها بیان کردند با  درصد 9/00اشته است و ی ندتأثیرگذشته 

ها نسبت به نظم و انضباط در انجام کار ،کارگیری این سیستم هب
توزیع پاسخ کاربران به سؤاالت  گذشته تفاوتی نداشته است.

 است.آورده شده  1ر جدول د سؤاالت میانگین وزنیپرسشنامه و 
 

  اتوماسيون تأثيرهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در مورد سيون اداری در واحد: توزیع فراوانی نظرات كاربران اتوما3جدول 

 یندهای كارآبر عملکرد و فر

 گویه

 اجرای اتوماسيون اداری باعث شده 

 كه نسبت به قبل:

خيلی افزایش 

 یابد
 ±ميانگين خيلی كمتر شود كمتر شود فرقی نکرده افزایش یابد

 انحراف معيار

 داد )درصد(تع (5)از 

 30/9 ±33/3 1(0/9) 03(1/99) 23(9/90) 01(6/99) 3(2/9) حجم كار افراد 

 11/9±11/3 1(6/3) 19(0) 06(91) 169(6/03) 13(9/6) دقت عمل افراد 

 16/9±21/3 9(9/1) 13(3/0) 11(0/90) 199(1/00) 99(1/3) تسهيل كارها 

 96/9±22/3 19(0) 136(0/69) 20(6/91) 90(9/11) 3(2/9) انجام كارهای تکراری 

 13/9±26/3 0(1/9) 11(0/1) 09(9/99) 190(9/00) 92(0/11) سرعت عمل 

 69/9±21/3 19(0) 119(9/60) 20(6/91) 99(9/3) 0(1/9) هزینه تمام شده 

 91/9±11/3 9(9/1) 09(0/93) 193(9/02) 91(2/2) 9(9/1) نياز به نيروی انسانی 

 91/9±29/3 6(0/1) 66(6/12) 02(1/99) 113(61) 9(9/1) كيفيت كارها  

 03/9±16/3 1(6/3) 2(9/9) 20(6/91) 196(1/01) 3(2/9) ها كنترل فعاليت

 63/9±00/3 3(3) 0(3/9) 199(9/00) 31(9/63) 6(0/1) نظم و انضباط 

 69/9±03/3 1(6/3) 93(6/2) 139(0/69) 133(1/60) 0(3/9) كنندگان رضایت مراجعه

 91/9±29/3 6(0/1) 96(9/16) 21(3/99) 113(61) 13(9/6) ری با همکاران روابط كا

 26/9±10/3 9(2/3) 0(1/9) 61(9/13) 119(2/10) 96(13) تبادل اطالعات بين واحدها 

 92/9±01/3 9(2/3) 99(1/3) 133(2/61) 113(61) 6(0/1) رضایت كاركنان 

 11/9±36/3 99(6/19) 111(0/62) 13(3/92) 13(9/6) 19(0) بازی كاغذ

 90/9±13/3 1(6/3) 1(0/9) 19(3/90) 103(0/11) 11(1/6) های جدید نياز به كسب مهارت

 61/9±21/3 11(1/6) 119(9/60) 26(1/90) 90(9/11) 6(0/1) كنندگان  مدت زمان انتظار مراجعه

 63/9±03/3 0(1/9) 190(9/09) 06(91) 99(6/19) 9(9/1) مدت زمان انجام كارها 

 03/9±12/3 91(3/13) 163(9/19) 00(99) 2(9/9) 1(6/3) تردد كاركنان بين واحدها 
 

 

نگرش کاربران کل نمره ( ±)انحراف معیار میانگین 

 .بود 30حداکثر نمره یعنی  از (±31/1)  29/16 اتوماسیون اداری
 درصد 0/11افراد مورد مطالعه نگرش مثبت و  درصد 9/22

آزمون  ستم اتوماسیون اداری داشتند.نگرش منفی نسبت به سی
داری را بین نگرش با رضایتمندی افراد کای رابطه معنیمجذور 

تری که افرادی که نگرش مثبتمورد مطالعه نشان داد به طوری
 تر بودندنسبت به سیستم اتوماسیون اداری داشتند، راضی

(331/3=P .) بین رضایتمندی افراد از با انجام این آزمون
ماسیون اداری با جنسیت، سن، تحصیالت، ساعت کار با اتو

داری مشاهده رابطه معنی ،شبکه، رسته شغلی و واحد سازمانی
داری را بین پیرسون نیز رابطه معنی ضریب همبستگینگردید. 

 رضایتمندی از اتوماسیون اداری با سابقه کار نشان نداد )جدول
9.) 
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 از اتوماسيون اداری با برخی از متغيرهااتوماسيون اداری در واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی شاهرود كاربران : رابطه رضایتمندی 1جدول 

 متغيرها

 وضعيت رضایتمندی
 كل

نتيجه آزمون 

مجذور كای 

(P.VALUE) 

 ناراضی راضی نسبتاً راضی

 تعداد )درصد(

 جنسيت
 130(133) 16(1/19) 11(0/11) 90(9/90) مرد

30/3<P 
 199(133) 13(1/0) 29(1/19) 63(9/93) زن

 سن )سال(

93> (9/93)19 (0/02)96 (9/19)0 (133)61 

30/3<P 
63-93  (0/96)96 (6/13)12 (1/1)1 (133)32 

03-63 (0/93)90 (0/00)63 (1/19)19 (133)22 

03< (9/99)6 (9/02)0 (9/2)1 (133)19 

 تحصيالت

 13(133) 9(2/10) 2(1/69) 2(1/69) دیپلم

30/3<P 

 90(133) 9(2) 19(62) 11(66) فوق دیپلم

 110(133) 11(0/3) 136(19) 60(9/90 لیسانس 

 12(133) 9(1/11) 10(9/29) 1(1/0) فوق لیسانس

 19(133) 1(9/2) 3(00) 9(0/11) دکتری

سابقه كار 

 )سال(

13> 0/90)91 (2/19)03 (1/3)3 (133)36 

30/3<P 93-13 (93)90 (0/16)13 (0/1)1 (133)39 

93< (3/91)16 (2/00)93 (9/10)3 (133)09 

 شغلی رسته

 20(133) 0(2) 01(6/16) 96(1/90) اداری مالی

30/3<P 

 31(133) 19(9/16) 00(1/19) 91(1/99) بهداشتی درمانی

 69(133) 6(0/3) 99(2/06) 10(0/90) آموزشی فرهنکی

 9(133) 3(3) 9(0/11) 1(9/99) آوری اطالعاتفن

 3(133) 3(3) 0(2/00) 9(9/99) فنی مهندسی

 0(133) 3(3) 9(13) 9(63) امور اجتماعی

 9(133) 3(3) 3(3) 9(133) خدمات

 ساعت كار 

 با شبکه

1≤ (2/99)93 (0/10)20 (0/2)11 (133)191 

30/3<P 
9-1  (1/93)11 (2/09)13 (0/11)1 (133)91 

1-6 (1/90)2 (1/19)12 (9/13)9 (133)93 

13-0 (0/90)12 (9/06)91 (9/2)6 (133)62 

 نگرش
 92(133) 11(9/93) 11(1/00) 1(1/9) منفی

331/3=P 
 911(133) 19(9/1) 199(1/19) 11(9/91) مثبت

  993(133) 96(13) 162(3/11) 10(92) كل

      

 گيریبحث و نتيجه
ها نشان داد کاربران تحلیل دادهطور که نتایج حاصل از همان

سازی این سیستم در سیستم اتوماسیون اداری اعتقاد داشتند پیاده
 کارها، تسهیل افراد، عمل سطح دانشگاه سبب افزایش دقت

 کیفیت بهبود عمل، سرعت تکراری، افزایش کارهای کاهش
 اطالعات و روابط کاری بین کارکنان، کاهش تبادل بهبود امور،

بازی و های سازمان، کاهش کاغذکنان، کاهش هزینهکار تردد
 کنندگانهبوروکراسی اداری و افزایش رضایت کارکنان و مراجع

و   شده است که تمامی موارد فوق با نتیجه مطالعه موسوی
همخوانی  ،[2] تکان و همکارانقره نوروزیانو  [11]نوروزی 

 دارد.
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 تأثیربررسی " شیخ بکلو و همکاران در مطالعه خود با عنوان
سازی سیستم بیان کردند پیاده "اتوماسیون اداری بر کارایی

اتوماسیون اداری در سازمان سبب افزایش کارایی و کیفیت، 
جویی در زمان، افزایش افزایش دقت در انجام امور، صرفه

شده است و  سرعت پاسخگویی به مشتریان و تسریع کار واحدها
که با نتایج  شتهی نداتأثیر ،نیدر نیاز سازمان به نیروی انسا

مطالعه حاضر همخوانی دارد، ولی آنها در مطالعه خود بیان کردند 
ثر ؤم ،سازمان یهاسیستم اتوماسیون اداری در کاهش هزینه

آنها بیان داشتند . نیست که با نتیجه مطالعه حاضر مطابقت ندارد
های جاری که سیستم اتوماسیون اداری تنها بر کاهش هزینه

های نیروی انسانی، گذار بوده است و در هزینهتأثیرسازمان 
از  .گذار نبوده استتأثیر ،های سازمانیملزومات اداری و ماموریت

اندازی و نگهداری سیستم، پشتیبانی از آن، امکانات طرفی راه
 افزاری و آموزش نیروی انسانی بسیار افزاری و نرمسخت

دازی سیستم اتوماسیون اداری نه انبنابراین راه ،بر استهزینه
 های سازمانی را در پی نداشته است بلکه تنها کاهش هزینه

 .[9] های سازمان شودتواند موجب افزایش هزینهمی
های اتوماسیون با توجه به تشابه در ساختار و عملکرد سیستم

 از تعدادی  ،های اطالعات بیمارستانیاداری و سیستم

های اطالعات بیمارستانی نیز مورد یستمسهای مرتبط با پژوهش
در  عبادی و همکارانو  امیری و همکاران. بررسی قرار گرفت

خود بیان کردند سیستم اطالعات بیمارستانی سبب  مطالعات
افزایش  ؛افزایش دقت کارکنان ؛هاافزایش سرعت انجام فعالیت

های کاهش هزینه ؛کاهش استفاده از کاغذ ؛کیفیت ارائه خدمات
برقراری  ؛کنترل بهتر آنها تسهیل در انجام امور و ؛سازمانی

 ؛افزایش رضایت کارکنان ؛های سازمانیارتباط بهتر بین واحد
ها کاهش تردد کارکنان در واحدها و کاهش مدت زمان انجام کار

 .[10،10] شده است که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد
سیستم  نشان داد که پور و سیادتنتایج پژوهش مختاری

 کاهش  ؛جویی در زماناطالعات بیمارستانی سبب صرفه
 بهبود  ؛انجام دقیق امور ؛بهبود تبادل اطالعات ؛هاهزینه

های انجام امور و کاهش نیاز به نظارت کارکنان شده است روش
 .  [12] مطالعه حاضر همخوانی دارد وکه با نتایج مطالعات مذکور 

کاربران سیستم  ،العه مشابه دیگری در بندر عباسدر مط
کارگیری این سیستم در  به اطالعات بیمارستانی اذعان داشتند

ها، کاهش جویی در وقت، کاهش هزینهبیمارستان سبب صرفه
تر به بازی، افزایش سرعت ارائه خدمات، دسترسی راحتکاغذ

تایج اطالعات و افزایش دقت عمل کارکنان شده است که با ن
 . [13] مطالعه حاضر مطابقت دارد

در مطالعه دیگری دیدگاه کارکنان سیستم اطالعات 
بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مورد بررسی قرار 

سازی سیستم اطالعات کارکنان بیان داشتند پیاده .گرفت
سبب افزایش دقت و سرعت در انجام امور، کاهش  بیمارستانی

ان، کاهش مصرف کاغذ، افزایش کیفیت ارائه های سازمهزینه
 بر خدمات، تبادل بهتر اطالعات و بهبود کنترل و نظارت

 . [93] ها شده است که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داردفعالیت
کارگیری سیستم   نتایج مطالعه دیگری در کانادا نشان داد به

ها، اطالعات بیمارستانی سبب افزایش کیفیت در انجام کار
کاهش زمان انجام کارها، بهبود عملکرد کارکنان، افزایش ایمنی 
بیماران، افزایش کارایی بیمارستان، ثبت دقیق اطالعات و 

عملکرد بهتر  ،گیری بهتر و در مجموعکاهش خطاها، تصمیم
از نتایج پژوهش حاضر  بخشی بات که سکارکنان شده ا
 با بخشی از همچنین نتایج این مطالعه  [.0]همخوانی دارد 

و  Bitton  [19] ،Rozenblumو Bates هاییافته
افزایش کیفیت،  زمینهدر  ،Jiang [11]و  Du و [1] همکاران

ها، تسهیل در انجام امور، تبادل بهتر دقت و سرعت انجام کار
 اطالعات و افزایش رضایت مراجعین و نتایج یزدانی و همکاران

پس از اجرای   های سازمانیکاهش هزینه مورددر  ،[91]
 مطابقت دارد. ،اریمکانیزاسیون اد

مثبت اتوماسیون اداری بر  تأثیرمطالعه حاضر بیانگر نتایج 
مندی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی نگرش و بهبود رضایت

 سازی و . با توجه به وجود مشکالتی در پیادهباشدمیشاهرود 

کارگیری این تکنولوژی در سطح دانشگاه، رفع مشکالت  هب
و های آموزشی متناسب با نیازها زاری دورهاجرایی کاربران و برگ

تواند سبب افزایش کارایی و اثربخشی و بهبود انتظارات آنان می
 های مطالعه حاضر نشان دادعملکرد سازمان شود. همچنین یافته

برای بهبود وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب 
با  بایست تکمیل سیستم اتوماسیون اداری در سطح دانشگاهمی

همکاری گروهی از کارشناسان رایانه، کاربران و مدیران ارشد 
انجام شود و در طراحی آن نیازهای همه کاربران مدنظر  ،سازمان

قرارگیرد و سیستم تا حد امکان با سطح مهارت و دانش کاربران 
افزاری مین تجهیزات سختسازگاری داشته باشد. همچنین تاً

و خطوط ارتباطی مناسب جهت افزاری مناسب و پیشرفته ونرم
دهی، سرعت انتقال اطالعات و پیشگیری افزایش سرعت پاسخ

های مد نظر قرار داده شود. دوره ،های مکرر سیستماز قطعی
های نوین الکترونیکی، نحوه کار آوریدر خصوص فن آموزشی

امکان  ؛با شبکه اتوماسیون برای کارکنان جدیدالورود برگزار شود
توماسیون اداری در خارج از محل کار برای کاربران دسترسی به ا
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Introduction: The implementation of automation is considered as a process in organizational 
development, and change the procedure of affairs. The aim of this paper was to determine the impact 
of automation on performance and work processes in Shahroud University of Medical Sciences in 

2012. 
Method: This descriptive analytical study was conducted on 239 automation users in presidential 

field, deputy departments, emergency centers and hospitals of Shahroud University of Medical 
Sciences. The data were collected by a questionnaire contained 30 questions with five-point Likert 

scale which its reliability and validity had been confirmed. Data analysis performed by Chi-

square and Pearson Correlation. To analyze the data SPSS version 20 was used. 
Results: The average of work time with automation network was 30.05±2.70 hours per day. Only 

28% of staffs were satisfied of automation and the rest has relative satisfaction (61.9%) or were 

unsatisfied (10.1%). The average scores of attitudes toward automation was 64.83±6.96and 88.3% of 
staffs had positive attitude, and 11.7% had a negative attitude. Also, there was significant 

relationship between attitude and satisfaction, as people who had more positive attitudes were more 

satisfied (P=0.001). 
Conclusion: The results indicated a positive impact of automation on the performance of employees. 

Due to problems in implementation and use of this technology, resolving operational problems can 
increase the efficiency and effectiveness of the organization. 

 

Key words: Automation, Users, Attitude, Satisfaction 
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