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به اطالعات دقيق، درست و بهنگام  ميم گيرنده جهت اخذ تصميمات صحيحو تص بودهکه تصميم گيری مهمترين وظيفه مديران  با توجه به اين :چکيده
در سازمان اطالعاتی مديريت کارا و اثربخش  هایشک وجود سيستم د نياز دارد، بدوننکه می بايست در زمان مناسب در اختيار وی قرار داده شو

تحقيق سعی بر آن است تا ضمن شناخت وضعيت موجود سيستم اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی محيط پژوهش يعنی  در اين. ضروری می نمايد
و بالطبع طرز مديريت سيستمهای اطالعاتی بر سيستم اطالعاتی و تشکيالت شرکت داروسازی تهران شيمی، تاثير شيوه مديريت و نحوه اداره 

ها،  و در اثنای تعيين مشکالت و نارسايی داده شدهنشان آن سازمان اداره تشکيالت مديريت و نحوه ه همچنين تاثير سيستم اطالعاتی بر شيو
عرضه ميسر است ت سيستمهای اطالعاتی مديريت سازمان و مديري شيوهاز طريق بهبود در که اطالعاتی  مربوط به بهبود وضع سيستم هایپيشنهاد
، موارد کمبود طراحی و موارد شرکتاطالعاتی و تجزيه و تحليل نيازهای اطالعاتی مديران واحدهای مختلف موجود  سپس با توجه به سيستم. گردند

 .مربوط به بهبود مکانيزم ارتباطی و پياده سازی سيستمهای مکانيزه اطالعاتی مديريت ارايه می گردند هایپيشنهاددر نهايت اشکال برطرف شده و 

 

 .؛ تهران شيمیمديريت سيستمهای اطالعاتی؛ صنايع دارويیاطالعاتی مديريت؛ سيستمهای ازمان؛ تصميم گيری؛ س :واژه های کليدی

 

 :به اين مقاله می بايست به صورت زير انجام شود ارجاع

اسالمی، ، دانشگاه آزاد )شرکت داروسازی تهران شيمی(طراحی ايجاد سيستمهای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی ، ١٣٧٢. محمدی گرفمی، ر
 .تهران

 

 مقدمه ١

 

در اداره سازمانهای بزرگ امروزی عمل تصميم گيری به قدری مهم است که برخی از محققان دانش مديريت، سازمان را 

با عنايت به اين که تصميم گيری مهمترين ). ١٣۶٨ ،کاظمی(شبکه تصميم و مديريت را عمل تصميم گيری تعريف نموده اند 

 جهتبه شمار می رود،  و روش تصميم گيری مدير ضابطه ای دقيق برای تشخيص کارايی هر سازمان  بودهوظيفه مديران 

١ 
 



 )شرکت داروسازی تهران شيمی(طراحی ايجاد سيستمهای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

 صميم گيرندهدر اختيار تتهيه شده و  است که به موقع درستی احتياج به اطالعات دقيق و مفروضات اخذ تصميمات صحيح

 .نمايدمی ضروری اطالعاتی مديريت در سازمان کارا و اثربخش  هایبرای اين منظور وجود سيستم .دنقرار داده شو

سيستم اطالعاتی مديريت مکانيزمی است که اطالعات مناسب، دقيق و صحيح را از طريق ايجاد، ذخيره سازی، بازيابی و 

يم، برنامه ريزی استراتژيک، مدر جهت حمايت از عمليات مديران يک سازمان به منظور اتخاذ تص هاتوزيع سريع آن

همان طوری که ). ١٣٧١ ،مومنی(عملياتی و همچنين کنترل سازمانی در اختيار مديران کليه سطوح قرار می دهد  تاکتيک و

اداره  نحوهسيستم اطالعاتی با فراهم سازی اطالعات الزم و کافی برای مديران مختلف سازمان بر شيوه مديريت و 

اطالعاتی نيز بر سيستم  هایو بالطبع طرز مديريت سيستماثر می گذارد، شيوه مديريت و نحوه اداره تشکيالت  تشکيالت

 .آن تشکيالت را غيرکارا می سازد در اداره امور، سيستم اطالعاتیاطالعاتی سازمان تاثير گذارده و هر گونه نارسايی 

به واسطه عدم تهران شيمی است که صنايع دارويی کشور به نام شرکت داروسازی مهم جامعه پژوهش يکی از کارخانجات 

انجام اين تحقيق  .می باشدتاخير در انجام تعهدات توليد و عرضه دارو  دچار مشکلکارايی سيستم اطالعاتی شرکت 

، و اثربخشی سيستم اطالعاتی آنضمن تاييد ضرورت وجود مديريت کارا و اثربخش در هر سازمان برای کارايی  ،بالشک

برای آينده  گرفته او را قادر می سازد تا صورتبه ياری رسانده و با طراحی شرکت مورد مطالعه را در رفع مسايل مبتال

 .ه و تصميمهای مناسب را اتخاذ نمايدبرنامه ريزی کرد

 

 طرح پژوهش ٢

 

 مساله و موضوع پژوهش ۱.۲

کارا و موثر نياز  یت و آن هم از نوعيصنايع دارويی کشور همانند هر سازمان يا موسسه ای به سيستمهای اطالعاتی مدير

تاخير در انجام تعهدات توليد و عرضه دارو در برابر جامعه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت . دارند

عدم برنامه ريزی، کنترل و اتخاذ تصميمات مناسب و عقاليی به واسطه فقدان دسترسی به موقع مديريت شرکت داروسازی 

کافی جهت انجام وظايف محوله به دليل عدم کارايی سيستم اطالعاتی در شرکت مذکور  تهران شيمی به اطالعات الزم و

 .مساله مورد توجه اين پروژه تحقيقاتی می باشد

 

 مينه و تاريخچه مختصری از موضوع پژوهشز ۲.۲

و بهداشتی و استفاده بهينه از امکانات موجود توليد در  ، آرايشینظر به نياز مبرم جامعه به محصوالت صنايع دارويی

 ی و چه از نظر کيفی منجر به پيدايشکشور، هر گونه تاخير در انجام تعهدات توليدات کارخانجات اين صنايع چه از نظر کّم

٢ 
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٣ 
 

، پزشکانران، که توجه و عنايت بيشمار و فوری مدي می گرددعمومی جامعه  عواقب نامطلوب متعددی برای سالمتآثار و 

يکی از . حياتی می طلبد فرآورده هایداروسازان و محققان را جهت بهبود وضع و حل مشکالت صنايع توليد کننده اين 

مسايلی که مديران اين صنايع با آن دست به گريبان هستند مساله عدم وجود سيستم اطالعاتی کارا و مناسب و بالطبع 

       هت گزارش دهی و نحوه نقل و انتقال اطالعات جهت انجام وظايف مختلف نابسامانی وضعيت ارتباطات سازمانی ج

ع در حفظ و پژوهش پيرامون سيستمهای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی کشور به دليل اهميت اين صناي. می باشد

 کهاله اجتماعی بوده عمومی جامعه از نظر مديريت يک مساله حرفه ای و از نظر جامعه يک مس بهبود بهداشت و سالمت

جا که برای بهبود وضعيت سيستم اطالعاتی به منظور ياری مديران در صنايع دارويی کشور تا  از آن. نياز به تحقيق دارد

 .نظر رسيده و ارزش تحقيق را داردبه حال اقدامی اصولی صورت نگرفته است، بنابراين مساله پژوهش مناسب به 

باال بودن تقاضا برای  ،، پايين بودن سطح بهداشت جامعهسيستمهای اطالعاتی مديريت در اين تحقيق ضمن عالقمندی به

 ضمن آن کهبه عالوه . ندنظر محقق را به خود جلب کرده ادر کشور دارو و لوازم آرايشی و بهداشتی و همچنين کمبود آنها 

شی سيستمهای اطالعاتی نيز در صنايع عدم اثربخ دارند،وجود در کشور آمار و اطالعات زيادی در باره کمبود دارو 

تامين و  ،در زمينه سيستمهای اطالعاتی مديريت و مشکالت و تنگناهای توليد" اخيرا. دارويی مشاهده و تجربه می شود

        مده اند که به لزوم آو مطالب متعددی به رشته تحرير در  شدهتحقيقات بسياری انجام  دارو به طور جداگانه عرضه

اين با اين وجود هنوز در  ولید نکارا و اثربخش اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی قوت می بخش هایسازی سيستمپياده 

مشتاقان اين حوزه تحقيقاتی و  برایحاضر راهنمايی  پژوهشزمينه کار مثبتی صورت نگرفته است که اميد می رود 

 .عملياتی باشد

 

 پژوهشاهداف  ۳.۲

طراحی سيستمهای اطالعاتی مديريتی است که به طور کارا و اثربخش " اهداف کلی تحقيق حاضر اوال: هداف کلیا •

تصميم گيری، را به طور عام در امر کشور را به طور خاص و مديران صنايع دارويی عمل نموده و مديران شرکت 

مکانيزه  هایبطه با پياده سازی سيستمی است که در راهايارايه پيشنهاد" د و ثانيانياری رسانکنترل برنامه ريزی و 

 .دناطالعاتی مديريت در سازمان مذکور مطرح می شو

بر  تشکيالتاست که شيوه مديريت و نحوه اداره  نشان دادن اين موضوع" تحقيق اوال اهداف ويژه اين: هداف ويژها •

 ،مربوط به بهبود روشها هایپيشنهادارايه " د و ثانيانسيستم اطالعاتی سازمان تاثير گذارده و از آن تاثر می پذير

است که از طريق شناخت مشکالت و تنگناهای موجود در سيستم فعلی  و نحوه اداره سازمان شيوه مديريت ،تشکيالت

 .اتی سازمان ميسر می شوداطالع

 

 



 )شرکت داروسازی تهران شيمی(طراحی ايجاد سيستمهای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

۴ 
 

 ی پژوهشمتغيرها ۴.۲

که خواهان تغيير و بهبود آن  باشدمی  نامبردهوضعيت سيستم اطالعاتی شرکت  ده اصلی مورد پژوهش در اين تحقيقپدي

از مسايل مرتبط با سيستم اطالعاتی يک سازمان می توان از مسايل مربوط به مکانيزم ارتباطی و مسايل مربوط به . هستيم

مسايل مربوط به . می شودتشکيل  متعددیهر کدام از مسايل فوق خود از متغيرهای . سيستم بايگانی آن سازمان نام برد

وضعيت  ت ارسال پيام، وضعيت دريافت پيام،رتباطی سازمان از متغيرهای وضعيت سيستم اطالع رسانی، وضعيمکانيزم ا

، وضعيت ابزار بودن فرمهای اداری و وضعيت آگاهی به موقع از تغييرات در شرکت تشکيل گزارشهاجامع و مانع بودن 

 .می گيردفقط متغير وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی مورد توجه قرار  از مسايل مرتبط با سيستم بايگانیو  شده

  که استمطرح  تشکيالتبا توجه به فرضيه ويژه تحقيق عامل ثانوی ديگری نيز تحت عنوان شيوه مديريت و نحوه اداره 

به شيوه مديريت و نحوه اداره از مسايلی که مربوط . هم بودمی بايست در پی کشف ارتباط آن با سيستم اطالعاتی سازمان 

تشکيالت و روشها، مسايل ارتباطی مرتبط با امور ارزيابی  از مسايل ارتباطی مرتبط با امور می باشند می توان تشکيالت

روابط امور مسايل ارتباطی مرتبط با ، مسايل ارتباطی مرتبط با امور مديريت اسناد و بايگانی و عملکرد کارکناننتايج 

مسايل ارتباطی مرتبط . می شوداين مسايل هم مانند مسايل فوق از متغيرهای ديگری تشکيل هر کدام از برد که  انسانی نام

متغيرهای وضعيت طراحی فرمهای اداری، وضعيت تدابير اتخاذ شده جهت آگاهی و  شاملبا امور تشکيالت و روشها 

وضعيت مجاری ارتباط کارمند با و ت مرتبط به هم هماهنگی مديران، وضعيت هماهنگی واحدها، وضعيت سرپرستی عمليا

عملکرد کارکنان نيز از مسايلی هستند که از متغيرهای نتايج مرتبط با امور ارزيابی ارتباطی مسايل . می باشند مافوق

ر مسايل ارتباطی مرتبط با امو. می گردندتشکيل  گزارشهاوضعيت ضوابط ارزيابی نتايج عمليات و وضعيت جرح و تعديل 

وضعيت بروز رسانی بايگانی و وضعيت سنجش ارزش و اعتبار اطالعات مديريت اسناد و بايگانی شامل متغيرهای 

 روابط انسانی هستند که از متغيرهای وضعيتامور و آخرين نوع از مسايل، مسايل ارتباطی مرتبط با  بوده بايگانی

 هایه پردازی و وضعيت ترتيب اثر مديران به پيشنهادشخصی، وضعيت شايعه و شايع جلوگيری از پخش اطالعات به علل

 ).١٣۶٨ ،کاظمی( می شوندکارکنان تشکيل 

عامل مربوط به که اول  سری. می گيرندمتغير مورد مطالعه قرار  سری ٢پس همان طوری که اشاره شد، در اين تحقيق 

با توجه به . می شودسازمان  تشکيالتشيوه مديريت و نحوه اداره عامل مربوط به که دوم  سریو  بودهسيستم اطالعاتی 

يعنی متغيرهای مربوط به سيستم از متغيرها  سری ٢زيرشناختها و دانسته های علمی واضح و روشن است که هر 

می گذارند و بر يکديگر تاثير بوده  با هم در تعامل اطالعاتی و متغيرهای مربوط به شيوه مديريت و نحوه اداره تشکيالت

همچنين هر . باشد بنابراين هر دسته از متغيرها می تواند هم حاوی متغير مستقل و هم حاوی متغير وابسته). ١٣۶٨ ،کاظمی(

 ،نادری و همکاران(يک از متغيرهای هر دسته می تواند هم متغير مستقل يا تاثير گذار و هم متغير وابسته يا تاثير پذير باشد 

در محيط مورد پژوهش يک دسته از که  دادنشان  تااهداف ويژه پژوهش سعی بر آن است  ا توجه بهب در اين تحقيق). ١٣٧١

نشان دادن از  استمتغيرها بر دسته ديگر از متغيرها اثر می گذارد تا بدين ترتيب به يکی از اهداف ويژه خود که عبارت 

 .شدد نايل نو از آن تاثر می پذير گذاردهسازمان تاثير که شيوه مديريت و نحوه اداره تشکيالت بر سيستم اطالعاتی  اين
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۵ 
 

 ويژه پژوهشو سوالهای ضيه فر ۵.۲

 :تحقيق عبارت است ازپژوهش در اين فرضيه ويژه 

 ‘دنه و از آن تاثر می پذيردبر سيستم اطالعاتی سازمان تاثير گذار تشکيالتشيوه مديريت و نحوه اداره ’

، سوالهای ويژه تحقيق به صورت زير فوق اوليه و ثانويه عواملسته از دجهت کسب اطالع از چگونگی وضعيت هر 

 :)١٣۶٨ ،کاظمی( می شوندمطرح 

 وضعيت مسايل مربوط به مکانيزم ارتباطی چگونه است؟ – ١

 وضعيت مسايل مربوط به سيستم بايگانی چگونه است؟ – ٢

 وضعيت مسايل ارتباطی مرتبط با امور تشکيالت و روشها چگونه است؟ – ٣

 وضعيت مسايل ارتباطی مرتبط با امور ارزيابی نتايج عملکرد کارکنان چگونه است؟ – ۴

 امور مديريت اسناد و بايگانی چگونه است؟ارتباطی مرتبط با وضعيت مسايل  – ۵

 ط انسانی چگونه است؟روابامور وضعيت مسايل ارتباطی مرتبط با  – ۶

 ):١٣٧١ ،مومنی(ند از هست که عبارت شدهبهينه اطالعاتی مديريت سواالت ديگری مطرح  هایولی برای طراحی سيستم

 ؟ندتصميم گيران سازمان چيست هایشرح شغل – ١

 ؟ندموجود هر واحد چيست گزارشهایگردش اطالعات، فرمها و  – ٢

 د؟ناطالعات مورد نياز هر يک از مديران مربوطه جهت انجام وظايف محوله چه می باش – ٣

 موارد کمبود و يا اشکال سيستم موجود اطالعاتی در هر يک از واحدها کدامها می باشند؟ – ۴

 باشند؟ جهت مکانيزه ساختن سيستمهای اطالعاتی مديريت سازمان، سخت افزارها و نرم افزارهای موجود چه می – ۵

 معماری فعلی سيستمهای مکانيزه اطالعاتی مديريت شرکت چيست؟ – ۶

د تا در نهايت نبه آنها پاسخ گفته شواطالعاتی مديريت بهينه  هایو ديگر سواالتی که می بايست در مرحله طراحی سيستم

 .ارايه گردنداطالعاتی مديريت مکانيزه پيشنهادهای مربوط به پياده سازی سيستمهای بهينه طراحی و  هایسيستم

 

 



 )شرکت داروسازی تهران شيمی(طراحی ايجاد سيستمهای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

۶ 
 

 پيش فرضها يا ويژه گی های مفروض بر موضوع و جامعه پژوهش ۶.۲

اداره تشکيالت بر عناصر ديگر از قبيل توليد، فروش و همچنين  نحوهمديريت و  شيوهجا که هر گونه خللی در  از آن

هم که فراهم کننده مديريت اطالعاتی  هایسيستمسازمان تاثير نامطلوب می گذارد، بالطبع مديريت اطالعاتی  هایسيستم

در نتيجه و  کردهد به طور شايسته عمل ننمی توان هستنداطالعات بهنگام در زمان و مکان مناسب به منظور استفاده مديران 

ويژه گی مفروض بر باره  در. اين مورد يک ويژه گی مفروض بر موضوع تحقيق است. دنمی نماي مديريت را تضعيف

  می باشد نتايج تحقيق را در کشور کننده دارو  ه تحقيق می توان گفت که چون شرکت يکی از کارخانجات مهم توليدجامع

 .کمابيش به بقيه شرکتهای صنايع دارويی نيز توصيه نمودمی توان 

 

 روش انجام پژوهش ۷.۲

علت انتخاب اين نام به دليل . می باشدويژه -ميدانی-روش توصيفی می گيردنام روشی که در اين تحقيق مورد استفاده قرار 

چون در اين تحقيق ). ١٣٧١ ،نفيسی(قرار گرفتن مختصات تحقيق در فضای طبقه بندی تحقيقات هلم استارتر می باشد 

      بادرت مقصود بيان توصيفی پديدارها بوده و از اين طريق به بهبود وضع موجود و طراحی موارد کمبود و نقصان م

و بوده محدود به يک شرکت آن جا که  از آن .می گيرد، تحقيق از نظر سطح بازده در قلمرو تحقيقات توصيفی قرار می شود

که  از نظر بعد وسعت کاربرد يک تحقيق ويژه بوده و از لحاظ اينمی پذيرد صورت  يک محدوده زمانی مشخصدر 

 .می شودتحقيقی ميدانی قلمداد د می گيردر محيط شرکت انجام " مطالعه دقيقا

و  شده حاصلشرکت  اتیبه وضعيت موجود سيستم اطالع نسبت کلی یروش انجام تحقيق بدين صورت است که ابتدا شناخت

 پس به تعيين نقاط ضعف و قوت و عللس. می شوددر باره سيستم موجود اطالعاتی سنجيده  آنطرز تلقی تصميم گيران 

به طور کلی در اين . می شوندارايه اطالعاتی  هایح مديريت سيستمپيشنهادهای مربوطه جهت اصالخته و مشکالت پردا

اطالعاتی  بهينه هایپس از آن به منظور طراحی سيستم. )١٣٧٠رياحی، (می گردد مرحله از روش تشخيصی استفاده 

دست آورده و طی مصاحبه با مديران  هو مسوولين قسمتها را ب ی ادارات، شرح شغل کليه مديران واحدها، روسامديريت

، ميزان سخت افزارها و نرم افزارهای موجود و نيازهای اطالعاتی آنها گزارشهامربوطه گردش اطالعات، نمونه فرمها و 

مربوط به بهبود مکانيزم ارتباطی و پياده  هایو پيشنهاد شدهبهينه های سپس مبادرت به طراحی سيستم. می گردندمشخص 

   به طور کلی در اين مرحله از روش طرح ريزی استفاده . می گردندمکانيزه اطالعاتی مديريت ارايه  هایسازی سيستم

 .)١٩٩٠مک لئود، (می شود 

 لتا ضمن شناخت عل شدهو بسته به ضرورت استفاده " به صورت توامافوق متدولوژی  ٢از هر انجام اين پژوهش در 

 :د که حاصل آن به طور کلی حاوی فعاليتهای زير استننيز طراحی گرد مديريتبهينه اطالعاتی  هایمشکالت، سيستم

 تحقيقاتی شناخت، تحديد و تعريف مساله و تعيين محدوده پروژه •

 آنفرضيه های تحقيق و سوالهای ويژه  ساختن •
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 جمع آوری و تنظيم داده ها •

 انجام محاسبات و تحليلهای آماری •

 تفسير و نتيجه گيری •

 سيستم اطالعاتی هت اصالح وضع موجودج ذکر پيشنهادها •

 تعريف مساله جهت طراحی سيستمهای اطالعاتی مديريت •

 تجزيه و تحليل نيازها •

 ب و پيشنهاد مربوط به پياده سازی سيستمهای مکانيزه اطالعاتی مديريتبهينه و مناس هایارايه سيستم •

 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش ۸.۲

 که دچار مشکل استتهران شيمی صنايع دارويی کشور به نام شرکت داروسازی مهم جامعه پژوهش يکی از کارخانجات 

 اين محيط . می باشدتاخير در انجام تعهدات توليد و عرضه دارو به واسطه عدم کارايی سيستم اطالعاتی شرکت مذکور 

کننده محصوالت دارويی، آرايشی و بهداشتی است که عالوه بر فروش داخلی به خارج از کشور نيز صادرات داشته و  توليد

استدالل انتخاب اين . زير نظر سازمان صنايع ملی ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعاليت می نمايد

 تحقيقمحدوده . ر درجه دوم استقبال وی از محقق می باشدمحيط در درجه اول اهميت موضوع تحقيق و اهداف پژوهش و د

نشده توجه اساسی مبذول آن محيط حيطه داخلی شرکت می باشد که به علت وسيع شدن محدوده مطالعه به محيط خارجی 

و مسوولين  ی اداراتنمونه پژوهش متشکل از کليه تصميم گيران شرکت شامل مدير عامل، مديران واحدها، روسا. است

 .ندنفر می شو ٣٠بالغ بر می باشد که پستهای مديريت را اشغال کرده و سمتها ق

 

 روش گردآوری داده ها ۹.۲

در مرحله اول که هدف شناخت وضعيت موجود سيستم . مرحله صورت می پذيرد ٣ طیگردآوری داده ها در اين تحقيق 

 طراحیسوال  ١٩مشتمل بر ) سازمان يافته(اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی شرکت است پرسشنامه ای با سواالت بسته 

ه محتوای آن با فرهنگ و ک هو طوری تغيير داده شد بوده) ١٣۶٨(کاظمی  به توسطکه اقتباسی از پرسشنامه تهيه شده  هشد

داده های به دست آمده از اين پرسشنامه هم از نوع کيفی و هم از نوع . روحيات افراد جامعه مورد تحقيق تناسب داشته باشد

 دقت شود پرسشنامه از نظر محتوايی و زمان مورد نياز برای پاسخ با جمعيت  تاسعی شده است همچنين . هستند یکّم

، شدهاست که در مدت کوتاهی نظرات کليه تصميم گيران شرکت پرسيده  آنمزيت اين روش . پرسش شونده متناسب باشد

مطالب و عقايد  امکان اين که می باشد بی نام چون پرسشنامه. رسيده می شودو زودتر به جواب بوده تحقيق کمتر  هزينه

 آماده کرده و در  ضمن پرسش شونده ها را برای مراحل بعدی مطالعه د بيشتر است و درنابراز شده به واقعيت نزديکتر باش



 )شرکت داروسازی تهران شيمی(طراحی ايجاد سيستمهای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 
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به صورتی يکنواخت مطرح می شوند و مزيت آن اين است که در اين پرسشنامه سواالت . جريان کار قرار می دهد

آزاد بوده و پرسش شونده . هستندروش به مراتب سهل تر از روشهای ديگر اين استخراج اطالعات و تجزيه و تحليل آنها در 

پايايی يا حساسيت و دقت ابزار سنجش يعنی . دنيا تبادل در نتايج پرسشنامه دخيل نمی باش) هم کششی(روابط بين فردی 

تقسيم شده اند تا تفاوتها با مختلف سطح  ٣بدين ترتيب که پاسخهای سواالت به . ندمورد توجه قرار گرفته انيز پرسشنامه 

و قدرت پيش بينی  سنجيدهدر ضمن از نظر روايی نيز پرسشنامه آنچه را که بايد بسنجد . نددقت بيشتری اندازه گرفته شو

از در مورد داده های مورد نياز . را هم دارد که اين مساله در مرحله سوم گردآوری داده ها مورد تاييد قرار می گيردالزم 

زيرا در اين روش نه تنها مطالب بر اساس نام و مشخصات  گردداين پرسشنامه از مقياس اسمی يا گروهی استفاده می 

حد  درالبته کميت هم . بيشتر بحث از کيفيت استبه جای بحث از کميت در اين مقياس  همچنينبلکه  شدهوضعيت طبقه بندی 

 .نياز مورد توجه قرار می گيرد

هم شرح وظايف و هم اطالعات مورد نياز  تا شدهسوال طراحی  ٩در مرحله دوم پرسشنامه ای با سواالت باز مشتمل بر 

داده های به دست آمده از اين پرسشنامه . آوردد به دست نافراد و واحدها را که در مراحل بعدی مورد استفاده قرار می گير

مشخصات اين پرسشنامه همانند . هستندکيفی بوده و مشخص کننده شرح شغل و اطالعات مورد نياز تصميم گيران شرکت 

زيرا شرح شغل و اطالعات مورد نياز هر واحد با  می باشدامه مرحله اول است با اين تفاوت که اين پرسشنامه با نام پرسشن

در ضمن تجزيه و تحليل . ضروری استنام واحد مربوطه و مدير آن به ناچار داشتن  کرده که از اين روواحد ديگر فرق 

سواالت از نظر . تر از پرسشنامه اول است باز بودن سواالت کمی مشکلداده های به دست آمده از اين پرسشنامه به دليل 

اطالعات را به نحو  تاو از نظر حساسيت و دقت ابزار سنجش طوری طراحی شده اند  هديروايی آنچه را که بايد بسنجند سنج

 .نيز اسمی يا گروهی استدر اين پرسشنامه مقياس مورد استفاده . احسن گردآوری کنند

        و داده های مربوط به سخت افزارها و  عات، نمونه فرمها و گزارشهاه سوم گردآوری داده ها گردش اطالدر مرحل

اين مرحله به اين دليل طی انجام مصاحبه صورت می پذيرد که . جمع آوری می شونددر شرکت نرم افزارهای موجود 

 .ترسيم نمايندالعات واحد خود را گردش اط" مديران مربوطه نمی توانند شخصا

 

 روش تجزيه و تحليل داده ها ۱۰.۲

تحت عنوان شيوه مديريت و نحوه اداره  فرعیاطالعاتی و يک عامل  مل اصلی تحت عنوان سيستمدر اين پژوهش يک عا

" قبالآمده و بقيه متغيرهايی که متغيری به دست  ٢به طور کلی داده ها از يک طرح  .تشکيالت مورد مطالعه قرار می گيرند

نوع نوع داده هايی که از اين متغيرها به دست می آيند از  .فوق هستند فرعیاصلی و  عواملاز آنها نام برده شد وابسته به 

متغيری به  ١٩يک مرحله ای و  ،که از طرح يک گروهی بودهگسسته و بر حسب مقياس اندازه گيری اسمی يا گروهی 

بنابراين روشهای آماری مناسب برای تجزيه و تحليل اين داده ها روشهای آماری توصيفی همراه با روشهای . ديدست می آ

متغيرهای مورد را قادر می سازد تا و محقق  کردهزيرا آمار توصيفی شرايط موجود را توصيف . هستندآماری استنباطی 

 نمودار و غيره پراکندگی، رسم   گرايش به مرکز، شاخصهای  ازهفراوانی ها، اند  آوردن  دست به  طريق   از را   مطالعه
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يا چند متغير و يا رابطه علت و  ٢در حالی که با استفاده از روشهای آمار استنباطی، عملکرد يا ارتباط بين . نمايدتوصيف 

 .دنو يا پيش بينی می شو گرفتهمعلولی آنها مورد بررسی قرار 

شرح وظايف مديران، نحوه تبادل اطالعاتی آنان با و تجزيه و تحليل مرحله بعدی مطالعه که عبارت است از شناخت  در

مورد بررسی عبارت از شرح وظايف اصلی، شرح وظايف و  متغيرهای ،تصميم گيرانآن ديگران و نيازهای اطالعاتی 

تبادل اطالعات با کارکنان زير نظر، شرح تبادل اطالعات با  مسووليتهای ديگر، شرح تبادل اطالعات با مدير مستقيم، شرح

نحوه ارسال اطالعات به مدير شرح و  ،اطالعات مورد نياز شغلیشرح و نحوه دريافت مديران و مسوولين ديگر قسمتها، 

 سخت افزارها ون نوع و ميزا و سرانجام ، موارد کمبود و يا اشکال سيستم موجود اطالعاتی مديريتمدير عالیيا و   مستقيم

نوع داده هايی که از اين متغيرها به دست می آيند بر حسب مقياس اندازه گيری اسمی يا  .نرم افزارهای موجود می باشند

 .متغيری به دست می آيد ٩يک مرحله ای و  ،که از طرح يک گروهی بودهگروهی 

و گزارشهای موجود واحدهای اطالعات، فرمها گردش و تجزيه و تحليل مرحله آخر تحقيق که عبارت است از شناخت  در

باز هم نوع داده هايی . هستندموجود  گزارشهای وگردش فيزيکی اطالعات، فرمها  شاملمورد بررسی  متغيرهای، شرکت

 يک  ،که از طرح يک گروهی بودهکه از اين متغيرها به دست می آيند بر حسب مقياس اندازه گيری اسمی يا گروهی 

 .متغيری به دست می آيد ٣مرحله ای و 

 

 هميت و ارزش پژوهشا ۱۱.۲

که اطالعاتی را پيرامون سيستمهای اطالعاتی مديريت، مديريت اطالعاتی، مديريت کامپيوتری،  اين پژوهش عالوه بر اين

به دست می دهد، وضعيت ) ١٩٨٨گالو، (مديريت اطالعات  طرح استراتژيک و) ١٣۶٨ابطحی، (مديريت انفورماتيکی 

را در شرکت مورد نظر به عنوان نمونه ای از صنايع دارويی کشور نشان داده و طرحی را به منظور سيستم اطالعاتی 

مديريت اطالعاتی  هایدر هنگام مکانيزه کردن سيستممی بايست با پديده های سازمانی ارايه می کند که  یبرخورد سيستم

 پراکنده کاری های از راهنمايی های الزم جهت فعاليتهای آتی ضمن برخورداری از هر شرکتی مورد توجه قرار گيرد تا 

نتايج پژوهش برای کليه متخصصين کامپيوتر، . ديجلوگيری به عمل آنيز بی حساب در زمينه کامپيوتری کردن سازمان 

و در هر سازمانی که در  بودهه مفيد فايد سيستمهای اطالعاتی مديريتمديران، دانشجويان مديريت و عالقمندان به دانش 

 .دنفکر مکانيزه کردن روشهای موجود در تشکيالت خود هست مثمر ثمر می باش

 

 محدوديتهای پژوهش ۱۲.۲

شناخت و يا هر های پرسشنامه  درحين ،شرکت اتیسنجش طرز تلقی کارکنان نسبت به وضع موجود سيستم اطالعهنگام 

 يران و تصميم گيرانمد  جزو پرسش شوندگان   کليه که  شرکت، با اين ر از تصميم گيران ديگ  داده های  جمع آوری گونه 



 )شرکت داروسازی تهران شيمی(طراحی ايجاد سيستمهای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

١٠ 
 

ولی از نظر سطح تحصيالت در مقاطع و رشته های مختلفی تحصيل کرده اند که در هنگام پاسخ با توجه به  سازمان هستند

که خارج از کنترل  می آورداين امر محدوديتی را به وجود می گويند و ارزشها و معيارهای فردی خود به سواالت پاسخ 

شاخصهايی مورد بررسی " صرفا هشودر اين پژاولين محدوديت در اختيار پژوهشگر اين است که . پژوهشگر می باشد

ن تاثيری که اي. هستندآن شرکت از اهميت بيشتری برخوردار  سيستمهای اطالعاتی مديريتکه در مطالعه  می گيرندقرار 

دومين  .را از درگير شدن در موارد غيرضروری باز می دارد پژوهشگرمحدوديت بر پژوهش می گذارد اين است که 

می بايست  اطالعاتی مديريتبهينه سيستمهای برای طراحی اعمال می شود که  یمحدوديت در اختيار پژوهشگر هنگام

و  ی اداراتاين امر فقط با مديران واحدها، روساکه  دنگردش اطالعات شرکت مشخص گرد نمونه فرمها و گزارشها و نحوه

تصميم گيران  اين کار به اين دليل می باشد که. نمی گرددمسوولين قسمتها هماهنگ و انجام شده و به بقيه کارکنان رجوع 

 .کنندجريان کار را تسهيل  می توانندمربوطه از آگاهی بيشتری نسبت به امور جاری شرکت برخوردار بوده و 

 

 سابقه موضوع پژوهش ٣

 

 مقدمه ای به سيستمهای اطالعاتی مديريت ۱.۳

مديران برای انجام وظايف خود از قبيل برنامه ريزی، سازماندهی، تصميم گيری، هدايت و رهبری، کنترل و بسيج امکانات 

سازمان به شمار  مهم داده هایاطالعات به عنوان يکی از منابع . و منابع به اطالعات مربوط، دقيق و بروز احتياج دارند

همطراز با ساير منابع سازمان از قبيل منابع فيزيکی و تجهيزاتی، منابع انسانی و منابع مالی به  آنهابنابراين ارزش رفته و 

اکثر " که معموال هسيستم روند اطالعات درون يک سازمان به عنوان سيستم اطالعاتی آن سازمان قلمداد شد. حساب می آيد

استفاده مورد توسط مديران در کليه سطوح سازمانی به منظور اتخاذ تصميم، برنامه ريزی و کنترل عمليات به اطالعات اين 

 .ديرنمی گقرار 

هدف سيستمهای اطالعاتی مديريت افزايش روند اداره اطالعات و کاهش حدس و گمان در حل مشکالت در سطوح مختلف 

ها در روند تکامل داده های جديد به سيستم اطالعات بازيابی العات و بازتاباط سازمانی از طريق سيستمهای بازخورد

سيستم مدرن اطالعاتی مديريت سيستمی است که بر اساس عرضه داده ها و اطالعات به منظور تنظيم اطالعات . است

سيستمهای . هستندسيستم شامل داده های منابع داخلی، اطالعات و داده های محيطی اين داده های . مورد نياز عمل می کند

از برنامه های تعيين شده را نيز آشکار  هاند تصاويری از مغايرتها و انحرافنبا چنين توصيفی می توااطالعاتی مديريت 

تجزيه و قابل قابل تعبير و تفسير و  طقی،ديريت در قالبها و تصاوير منم چنين اطالعاتی از طريق تهيه گزارشهای. انندگرد

       گزارشهایمديريت شامل  یاطالعات هایخروجی سيستم گزارشهای. دنتحليل مدير در اختيار مديريت قرار می گير

 .هستندارايه تصميمات جانبی به منظور عکس العمل مديران به وقايع غيرقابل پيش بينی و دوره ای، تجزيه و تحليلهای ويژه 
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سيستم اطالعاتی بازاريابی  ،سيستم اطالعاتی مالی، سيستم اطالعاتی توليد عبارت ازسيستمهای اطالعاتی مديريت شعبات من

 ).١٩٩٠مک لئود، ( دنکه متکی بر پايگاههای مشترک و عمليات متقابل می باش نيروی انسانی هستندسيستم اطالعاتی و 

 

 مديريت اطالعاتی ۲.۳

کنترل عبارت . کنترل کننده و تصميم گيرنده برای تشکيل يک سازمان دارای اهميت اساسی است وجود عوامل و فرآيندهای

که در کنترل سازمان با فرآيندهای تصميم گيری و عوامل مربوط به آن بوده و  از تعيين هدفها و هدايت سازمان به سوی آنها

صر فوق و به ويژه در پيوند با ارتباطات سازمانی در تمامی عنا. مديريت سازمان را تشکيل می دهند همراه است مجموع

جريان اطالعات که در قالب . می باشدشکل دهنده روابط رسمی و غيررسمی است انتقال اطالعات در سازمان که آنچه 

        آن از سيستم اطالعاتی سازمان در تشکيالت برقرار می شود حلقه ای را بين توليدکنندگان اطالع تا استفاده کنندگان 

در ميانه اين حلقه منابع اطالعاتی که در قالب سازماندهی اطالعات شکل گرفته اند امکان ارتباطات سازمانی را . می پيمايد

   اطالعات در تمامی شريانهای ارتباطی سازمان اين حلقه را از توليد به مصرف احتمالی  چرخه حيات. می سازند فراهم

مسيرهای اطالعاتی در پيوند با ارزش زمانی اطالعات برای استفاده کنندگان بالقوه حاوی اما عمر اطالعات در . می پيمايد

 .ها است و يک ارزش تاريخی در مقايسه های زمانی برای بايگانی یيک ارزش جاری در قالب بهنگامی اطالعات

 

 مديريت کامپيوتری ۳.۳

سازی امکانات ترکيب، ادغام، طبقه بندی و تجزيه اطالعات کامپيوترها به عنوان ابزار خودکار پردازش اطالعات با فراهم 

انتخاب مطلوب و مرحله ای . به شکل مجازی نقش واحدهای توليد کننده اطالعات جديد را برای مديران ايفاء می نمايند

در جهت  سازمان را د، ضمن حفظ بافت يکپارچه تشکيالت،زيرسيستمهايی که بر حسب نياز و به تدريج بايد مکانيزه شون

در اين مسير با توجه به طبيعت سيستمهای دستی و . تطبيق با شرايط جديد مکانيزه و حفظ يکپارچگی هدايت خواهد نمود

ويژگی های سيستمهای می بايست و  شدهکامپيوتری بايد از شبيه سازی کامل سيستمهای دستی در قالب مکانيزه خودداری 

استفاده بجا و مناسب از . است به کار گرفت هام دستی فعلی پاسخگوی آنجهت رفع نيازهايی که سيستدر خودکار را 

وظايف و  ،زيرسيستمهای حفاظت و دسترسی به اطالعات اجازه خواهد داد تا سلسله مراتب اداری و محدوده اختيارات

ضمن زيرسيستم در . دنمسووليتها در قالب ميزان و نوع اطالعات در دسترس برای هر فرد در سيستم مکانيزه حفظ گرد

با سيستم مکانيزه در فضايی از ارتباطات را استفاده کنندگان پيوند خود  تاهوشمند ثبت ماوقع اين امکان را فراهم می سازد 

نقش که در نهايت بايد گفت . اين امر در جذب طبيعی اين ابزار در بافت سازمان مفيد خواهد بود کهمتقابل احساس کنند 

 یر حفظ يا از هم پاشيدن يکپارچگی بافت سازمان تنها با نحوه به کارگيری ابزار کامپيوتری در فضاسيستمهای مکانيزه د

 .تشکيالتی سازمان مرتبط است
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 مديريت انفورماتيکی ۴.۳

د اما اين نند بسيار وسيع و گسترده باشنمی تواکه بهره مند می شوند هر چند  هاخدماتی که مديران با حضور کامپيوتر از آن

د با نگرشی نبلکه خدماتی که می توان نددمات تنها حاصل حضور کامپيوتر به عنوان مهمترين ابزار انفورماتيکی نيستخ

از اين ديدگاه عالوه بر همه . هستندد بسيار وسيعتر از چند سيستم مکانيزه جاری نانفورماتيکی بر اين ابزار ارايه گرد

، کنترل فرآيندها، کنترل کيفيت، خودکاری توليد و کليه خدمات مديريتی خدمات کامپيوتری طيفی از خدمات اطالع رسانی

فعاليت مهم و عمده در ضمن  .قابل دسترسی است) نرم افزاری و سخت افزاری(از طريق يک سيستم يکپارچه انفورماتيکی 

. ل پياده سازی استخودکار در سيستم قاب" نظارت و پيگيری از طريق سيستمهای هشدار دهنده لحظه ای به طور کامال

 دنمی توان هاد بود که مهمترين وجوه آننحاصل استفاده از روشها، سيستمها و تشکيالت انفورماتيکی امکانات بسياری خواه

در اين فضا گونه ای از مديريت . باشند فضای آزاد کاری/حداکثر روابط انسانی و استقالل کامل فردی/حداقل روابط اداری

بر حسب  کارکنانمراد از اين عريانی امکان اطالع تمامی . شکل خواهد گرفت که می توان آن را مديريت عريان نام نهاد

از (غيرمتمرکز است " ت که کاماليتنها در اين حالت گونه ای از مدير. نياز و لزوم از تمامی گردش کار تشکيالت است

هدايت سازمان را به عهده ) یاز طريق سيستم مرکزی اطالعات(متمرکز " در قالبی کامال) کارکنانقيم با نظر ارتباط مست

مبحث آينده نگری در اين شيوه مديريت امری ممکن، محتمل و " مدت و اصوال برنامه ريزی ميان مدت و بلند .خواهد گرفت

داده های احتمالی و تصادفی در يک فضای انفورماتيکی  حتی می توان مدل پيش بينی فرضی آتی را بابوده و  در دسترس

ی از امکانات وسيعی را حتی جدا نگرش انفورماتيکی مديران می تواند با تکيه بر شيوه های انفورماتيکی .به آزمون گذارد

 .اين از اصول اوليه مديريت انفورماتيکی است و نمايدسازمان عرضه  ابزار پيشرفته انفورماتيکی به

 

 طرح استراتژيک مديريت اطالعات ۵.۳

  طرح استراتژيک مديريت اطالعات ابزاری است که برای کمک به مديران و معماران سيستمهای اطالعاتی به منظور 

ی که برای نيل به هايجمع آوری اطالعات مهم در باره نيازهای سيستمهای سازمان، ارزيابی آن اطالعات و ارايه پيشنهاد

 .)١٩٨٨گالو، ( دگردطراحی می  خواهند شدمدت يک سازمان تدوين  اهداف بلند

طراحی با استفاده از روش باال به پايين صورت می گيرد و از ايجاد طرحها و نقشه های سطح باالی يک شرکت شروع 

يک  اين روش .نمايدتر به طور موفقيت آميزی تصحيح می  و مشخص کرده و سپس آن طرحها را با طرحهای تفصيلی تر

به عالوه محدوديتهای . به وجود می آوردرا طرح انعطاف پذيری زيادی  یاجرا هنگام روش فازبندی شده است که در

و شرکتها رشد پيدا می کنند نيازهای  يافتههمان طوری که تکنولوژی تغيير . دنتکنولوژی در رابطه با طرح وجود ندار

می تواند برای تجزيه و  ه استريزی که در ابتدا استفاده شد طرح روشل، به هر حا. سيستمهای اطالعاتی نيز تغيير می کنند

روش باال به پايين اطمينان می دهد که طرح بر راه حلهای کلی . تحليل و ايجاد آن شرايط جديد نيز مورد استفاده قرار گيرد

چالشی است که به تصميم گيری زيادی ای اين وظيفه  .اصالحی در يک ناحيه به خصوص نباشد فقطسيستم متمرکز شده و 

 خيلی مهم. فراهم می سازد  در سطوح مناسبی از جزييات  تصميمات صحيح  اتخاذ را برای  چهارچوبی   طرحو نياز دارد 
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بعضی از . تعيين کند هستندطرح ضروری از است که معمار سيستمها کميت و سطح اطالعاتی را که برای انجام هر فاز 

ه طرح ژديدگاه وي. هستند موضوعو ديگر فازها درگير تصاوير کلی تر از  شدهخيلی بااليی از جزييات انجام فازها در سطح 

 .استريزی در اين سطوح مختلف  دارک ابزاری برای سازماندهی کار طرحتاستراتژيک مديريت اطالعات 

 

 روش طرح ريزی ۶.۳

ريزی استراتژيک به صورتهای مختلف مورد استفاده قرار می گيرد ولی برای منظورهای اين  اگر چه عبارت طرح

طرح استراتژيک مديريت . اين عبارت به فرصت تاثيرگذاری مطلوب بر رشته ای از عمليات آتی اطالق می شود پژوهش

مهای آنان برای ايجاد و نصب سيستاطالعات به منظور تجهيز مديران متقاضی با ابزارها و اطالعاتی طراحی می شود که 

ريزی سيستمی  طرح برایيک روش سيستمی  مبنایطرح استراتژيک مديريت اطالعات بر  .اطالعاتی بدانها نياز دارند

انتخاب يک  ،مدت و کوتاه مدت، تعيين محدوديتها، ايجاد راه چاره ها گامهای اين روش شامل تعريف اهداف بلند. قرار دارد

 .هستندپياده سازی راه حل  در نهايتآل و  راه چاره ايده

) به ويژه آنهايی که مسووليت تصميم گيری را به عهده دارند(متقاضيان و استفاده کنندگان  طرح نيازمند به درگير ساختن

       و يک روش شناسی عملی و محصول گرا را برای ارزيابی نيازهای متقاضيان و تهيه توصيه نامه سيستم فراهمبوده 

. محيط کامل سيستمهای اطالعاتی طراحی می شود يکطرح استراتژيک مديريت اطالعات جهت نيل به از اين رو . می کند

کلی  یتصوير تارا قادر می سازد  هافعاليتهايی که طرح را به وجود می آورند يکی پس از ديگری اجرا شده و معمار سيستم

 .سيستمهای يک سازمان به دست آورداز مايحتاج 

 

 مقدماتی و پيشنهادهای بهبود وضع موجود سيستم اطالعاتی پژوهشيافته های  ۴

 

 يافته های پژوهش مقدماتی و تجزيه و تحليل آنها ۱.۴

 ٣٠و ارتباطات سازمانی که مشتمل بر  اطالع رسانیسيستم پس از جمع آوری کليه پرسشنامه های شناخت وضعيت موجود 

 .دنمی شودرج راوانی داده های مرتب می باشد که ف ١در جدول به طور مناسب جوابها  هستند،پرسشنامه 

         که آيا است، آگاهی از اين موضوع کنداولين مساله ای که در هنگام مطالعه پاسخهای پرسشنامه جلب توجه می 

م اطالعاتی سازمان اتفاق و شيوه مديريت شرکت در رابطه با سيست اطالعاتی رسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستمپ

اختالف نظر عمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و ’بدين منظور فرضيه . نظر عمومی دارند

 :می گيردو با استفاده از آزمون کندال تو به ترتيب زير مورد آزمايش قرار شده مطرح  ‘شيوه مديريت وجود دارد
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 )فراوانی داده های مرتب(پاسخهای پرسشنامه    ١جدول 

شماره  دسته عامل
 جمع ضعيف متوسط قوی متغير سوال

سيستم 
 اطالعاتی

مکانيزم 
 ارتباطی

 ٣٠ ١١ ١٩ ٠ سيستم اطالع رسانی ١

 ٣٠ ٢ ٢۴ ۴ ارسال پيام ٢

 ٣٠ ۴ ٢۵ ١ دريافت پيام ٣

 ٣٠ ١١ ١٩ ٠ گزارشهاجامع و مانع بودن  ۴

 ٣٠ ٧ ١۵ ٨ ابزار بودن فرمهای اداری ۵

 ٣٠ ٩ ١۴ ٧ آگاهی به موقع از تغييرات در شرکت ۶

 ٣٠ ۶ ١۴ ١٠ تامين اطالعاتی سيستم بايگانی ٧ سيستم بايگانی

شيوه 
 مديريت

تشکيالت و 
 روشها

 ٣٠ ٩ ١٣ ٨ طراحی فرمهای اداری ٨

 ٣٠ ١۵ ١١ ۴ تدابير اتخاذ شده جهت آگاهی و هماهنگی مديران ٩

 ٣٠ ١١ ١٨ ١ هماهنگی واحدها ١٠

 ٣٠ ٩ ١٨ ٣ سرپرستی عمليات مرتبط به هم ١١

 ٣٠ ٧ ١٧ ۶ مجاری ارتباط کارمند با مافوق ١٢

نتايج ارزيابی 
عملکرد 
 کارکنان

 ٣٠ ١٩ ١١ ٠ ضوابط ارزيابی نتايج عمليات ١٣

 ٣٠ ١٣ ١١ ۶ گزارشهاجرح و تعديل  ١۴

مديريت اسناد 
 و بايگانی

 ٣٠ ٩ ١۵ ۶ بروز رسانی بايگانی ١۵

 ٣٠ ٨ ١۶ ۶ سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی ١۶

 روابط انسانی

 ٣٠ ۶ ١۶ ٨ جلوگيری از پخش اطالعات به علل شخصی ١٧

 ٣٠ ١۵ ١٣ ٢ شايعه و شايعه پردازی ١٨

 ٣٠ ١٢ ١۶ ٢ کارکنان پيشنهادهایترتيب اثر مديران به  ١٩

 

  :H٠.به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت وجود ندارداختالف نظر عمومی پرسش شوندگان نسبت 

  :H١.اختالف نظر عمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت وجود دارد
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Si که به  شدهحساب  با استفاده از داده های مرتب پاسخهای پرسشنامهد نمی باش ها که مجموع رتبه های هر متغير يا سوال

 :ندهست قرار زير

S S S S۱ = ۴٩ ۲ = ۶٢ ۳ = ۵٧ ۴ = ۴٩ 

S S S S۵ = ۶١ ۶ = ۵٨ ۷ = ۶۴ ۸ = ۵٩ 

S S S S۹ = ٢٩ ۱۰ = ۵٠ ۱۱ = ۵۴ ۱۲ = ۵٩ 

S S S S۱۳ = ۴١ ۱۴ = ۵٣ ۱۵ = ۵٧ ۱۶ = ۵٨ 

S S  S۱۷ = ۶٢ ۱۸ = ۴٧ ۱۹ = ۵٠ 

 :گردندمی  هسباحمسپس پاسخ فرمولهای زير 
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که از جدول مقادير بحرانی توزيع کای دو استخراج می شود کمتر است  ٢χ ٠/٠۵) ٢٨/٨٧ = (١٨از  ٢χ که با توجه به اين

 شيوهکه پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و  ن معنیيبد. را نمی توان رد کرد H٠ يهپس فرض

ند هست زيرا تعداد معدودی از متغيرها با هم در ارتباط اختالف نظر عمومی ندارند در رابطه با اين سيستمشرکت مديريت 

 .می شودمشخص پژوهش ويژه  يهآزمون فرضهنگام که اين موضوع در 

که آيا اختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت  استد آگاهی از اين موضوع ايمساله ديگری که جلب توجه می نم

 ،که آيا در نمونه گيری بدين معنی .معنی دار است پاسخ به سواالتسيستم اطالعاتی و شيوه مديريت شرکت از حيث 

الف اخت آنکه بالعکس،  يا اينو نوسانات نمونه گيری دخيل نبوده و توزيع داده های به دست آمده توزيع يکنواخت نمی باشد 

. توزيع داده های به دست آمده يکنواخت است به طور کلینوسانات نمونه گيری در آن دخيل شده و ، نظر تصادفی بوده

مديريت از  شيوهو  ظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتین اختالف’آگاهی، فرضيه اين  جهت حصول

با  ‘و توزيع داده های به دست آمده يکنواخت است بودهناشی از نوسانات نمونه گيری متوسط و ضعيف بودن  قوی،حيث 

 :می گيردمورد آزمايش قرار به ترتيب زير استفاده از آزمون نيکويی برازش 

H٠: ، متوسط و ضعيف قویمديريت از حيث  شيوهاختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و 

 و توزيع داده های به دست آمده يکنواخت است بودهات نمونه گيری بودن ناشی از نوسان

Hمتوسط و ضعيف قویمديريت از حيث  شيوهاختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و  :١ ،

 و توزيع داده های به دست آمده يکنواخت نيست نبودهبودن ناشی از نوسانات نمونه گيری 
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استفاده  STATGRAPHاين آزمون خود دارای فرمولهايی است اما برای سهولت انجام کار از بسته نرم افزار کامپيوتری 

جهت به دست آوردن توصيفی از روابط بين که  شدهانتخاب  Log-Linear Analysisدر اين نرم افزار گزينه . می گردد

و حداکثر تعداد تکرار  ٠/٠١ميزان همگرايی . می برازاند ١جدول فراوانی های خانه  يک مدل سلسله مراتبی را بهعوامل 

 .آورده شده است ٢در جدول نتيجه . ندمی باش ٢٠

 

 آماره های آزمون نيکويی برازش برای کفايت مدل   ٢ل جدو

P-value آزمون آماره درجه آزادی 

٠/٠٠٠٠ ۵۶ ٢۴٠/٠۴۵ Likelihood ratio chi-square 

٠/٠٠٠٠ ۵۶ ٢٠٧/٢٠٠ Pearson chi-square 

 

مربوط به آزمون نيکويی  P-valueاولين . می گيرندهای فوق مورد استفاده قرار  P-valueمذکور  يهبرای آزمون فرض

کای دو  آزمون مربوط به آزمون نيکويی برازش بر اساس P-valueو دومين  بودهبرازش بر اساس آزمون کای دو معمولی 

 ی باشند، پس آزمون م  ٠/٠۵کمتر از P-valueجايی که هر دو  از آن. است می باشد nکه بر مبنای تصحيح بر اساس 

    بدين معنی که اختالف نظر . گرددمی مورد قبول واقع  H١ يهرد شده و فرض H٠ يهفرضبنابراين معنی دار بوده و 

، متوسط و ضعيف بودن ناشی از قویاز حيث شرکت مديريت  شيوهپرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و 

 نظر آنهامی توان روی  ،به عبارت ديگر. نوسانات نمونه گيری نبوده و توزيع داده های به دست آمده يکنواخت نمی باشد

 .آنان مشخص نمودو وضعيت هر متغير را با استناد به نظرات  هحساب کرد

در اين مرحله جهت تعيين وجود ارتباط بين . ه آزمون فرضيه ويژه تحقيق پرداخته می شوداطمينان از موارد فوق ب اکنون با

تاثير گذاری و تاثير پذيری بين  ،می بايست از وجود ارتباط و وضعيت شيوه مديريت شرکتوضعيت سيستم اطالعاتی 

برای اين . گرددمتغيرهای هر دسته از عوامل اوليه و ثانويه بر روی يکديگر و همچنين شدت همبستگی آنان آگاهی حاصل 

يه مطروحه فرضخرده . می شوداستفاده ) آزمون استقالل کميت های تصادفی(منظور از داده های مرتب در آزمون کای دو 

 .می باشد ‘هستند مستقل از همدو متغير ’ عبارت از در اين آزمون

  :H٠ندهست مستقل از هم Yو  Xدو متغير 

  :H١ندهست وابسته به هم Yو  Xدو متغير 

پس از . می گرددانتخاب  Crosstabulationو گزينه  شدهدر اين مورد هم جهت سادگی کار از نرم افزار فوق استفاده 

 در  عمل  اين  نتيجه. آيدبه دست   آنانبين  عدم ارتباط  يا  وجود ارتباط تا  شدهبا هم گرفته   ٢به  ٢  متغيرها، داده هاورود 
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       متغير ٢نشان عدم وجود ارتباط بين  ‘ن’نشان وجود ارتباط و حرف ‘ د’حرف در اين جدول . نشان داده شده است ٣جدول 

 .مايش داده شده استن ١به صورت نمودار امی ارتباطات فوق ماحصل تمهمچنين  .می باشند

 

 اطالعاتی و شيوه مديريت ی سيستمارتباطات بين متغيرها   ٣جدول 

متغير ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩

 ١ ن ن ن ن د د ن د ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

  ٢ د ن ن ن ن ن ن د ن ن ن ن ن د ن ن ن

   ٣ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

    ۴ ن د ن ن ن ن ن ن ن ن د ن ن ن ن

     ۵ ن ن د ن ن ن ن ن ن د ن ن ن ن

      ۶ ن ن د ن ن د ن ن ن ن ن ن ن

       ٧ د ن ن ن ن ن ن د د ن د ن

        ٨ ن ن ن ن ن ن ن د ن ن ن

         ٩ ن ن ن د ن ن ن ن ن ن

          ١٠ ن د ن ن ن د ن ن ن

           ١١ ن ن ن د ن ن ن د

            ١٢ ن ن ن ن ن ن ن

             ١٣ ن د ن ن ن ن

              ١۴ د ن ن ن ن

               ١۵ ن ن ن ن

                ١۶ ن ن ن

                 ١٧ ن ن

                  ١٨ ن

 

 متغير ٢وجود ارتباط بين  دهنده نشان‘ د’حرف 

 متغير ٢عدم وجود ارتباط بين دهنده نشان  ‘ن’حرف 
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 اطالعاتی و شيوه مديريت سيستمرتباطات مستقيم و غيرمستقيم بين متغيرهای ا  ١نمودار 
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)هيوناثلماع(تيريدمهويشیاهريغتم)هيلوالماع(یتاعالطامتسيسیاهريغتم

ميقتسمريغ ینورد طابترا
ميقتسم ینورد طابترا
ميقتسم ینورب طابترا

 

 

با وجود اين که متغيرهای هر دسته از عوامل با بعضی از متغيرهای همان دسته به طور  ،همان طوری که مشاهده می شود

مستقيم و يا غيرمستقيم در ارتباط هستند، با بعضی از متغيرهای دسته ديگر نيز به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در ارتباط 

بر سيستم اطالعاتی  تشکيالتريت و نحوه اداره شيوه مدي’از  استکه عبارت  پژوهشبدين ترتيب فرضيه ويژه  کهمی باشند 

 .گيردمی قرار  و پذيرشمورد آزمون  ‘دنسازمان تاثير گذارده و از آن تاثر می پذير
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هر يک  مديريت شرکت مورد نظر می بايست وضعيت شيوهدر مرحله آخر جهت توصيف وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و 

متغير از حيث  فراوانی مقادير هره ک اينه منظور، با توجه ب برای اين. گيردارزيابی قرار بررسی و از متغيرها مورد 

نتيجه کار  .در دسترس می باشد، می توان وضعيت کلی آن متغير را برآورد نمود ١، متوسط و ضعيف بودن در جدول قوی

 .ده استآم می باشدشرکت و شيوه مديريت  اتیتوصيف کننده وضعيت موجود سيستم اطالع که ۴در جدول 

 

 اطالعاتی و شيوه مديريت سيستموضعيت موجود  نتايج ارزيابی  ۴جدول 

 برآورد متغير شماره سوال دسته عامل

سيستم 
 اطالعاتی

مکانيزم 
 ارتباطی

 متوسط" نسبتا سيستم اطالع رسانی ١

 متوسط ارسال پيام ٢

 متوسط دريافت پيام ٣

 متوسط" نسبتا جامع و مانع بودن گزارشها ۴

 متوسط ابزار بودن فرمهای اداری ۵

 متوسط آگاهی به موقع از تغييرات در شرکت ۶

 متوسط تامين اطالعاتی سيستم بايگانی ٧ سيستم بايگانی

شيوه 
 مديريت

تشکيالت و 
 روشها

 متوسط طراحی فرمهای اداری ٨

 متوسط" نسبتا تدابير اتخاذ شده جهت آگاهی و هماهنگی مديران ٩

 متوسط" نسبتا هماهنگی واحدها ١٠

 متوسط سرپرستی عمليات مرتبط به هم ١١

 متوسط مجاری ارتباط کارمند با مافوق ١٢

ارزيابی نتايج 
عملکرد 
 کارکنان

 متوسط" نسبتا ضوابط ارزيابی نتايج عمليات ١٣

 متوسط" نسبتا جرح و تعديل گزارشها ١۴

مديريت اسناد و 
 بايگانی

 متوسط بروز رسانی بايگانی ١۵

 متوسط سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی ١۶

 روابط انسانی

 متوسط جلوگيری از پخش اطالعات به علل شخصی ١٧

 متوسط" نسبتا شايعه و شايعه پردازی ١٨

 متوسط" نسبتا ترتيب اثر مديران به پيشنهادهای کارکنان ١٩
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ابتدا ارتباطات بين متغيرهای داخلی هر دسته از . پرداخته می شودبه تفسير نتايج به دست آمده  حال با توجه به جداول فوق

 .می گيرندعوامل مورد تجزيه و تحليل قرار 

وضعيت سيستم اطالع رسانی با وضعيت آگاهی به موقع از تغييرات در شرکت و وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی 

نيز با  گزارشهاو وضعيت جامع و مانع بودن  داشتهوضعيت ارسال پيام با وضعيت دريافت پيام ارتباط . مرتبط است

از ارتباطات . دنمستقيم می باش ارتباطات فوق از نوع ارتباط. تسآگاهی به موقع از تغييرات در شرکت در ارتباط اوضعيت 

، ارتباط وضعيت جامع گزارشهاغيرمستقيم می توان به ارتباط وضعيت سيستم اطالع رسانی با وضعيت جامع و مانع بودن 

ييرات در شرکت با آگاهی به موقع از تغوضعيت با وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی و ارتباط  گزارشهاو مانع بودن 

 .وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی اشاره کرد

وضعيت تدابير اتخاذ شده . وضعيت طراحی فرمهای اداری با وضعيت سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی رابطه دارد

گی واحدها ضمن وضعيت هماهن. جهت آگاهی و هماهنگی مديران با وضعيت ضوابط ارزيابی نتايج عمليات در ارتباط است

با وضعيت سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی نيز در  داشتهکه با وضعيت مجاری ارتباط کارمند با مافوق رابطه  اين

رسانی بايگانی و وضعيت ترتيب اثر مديران به  وضعيت سرپرستی عمليات مرتبط به هم با وضعيت بروز. ارتباط است

با وضعيت  گزارشهاو وضعيت جرح و تعديل  عملياتوضعيت ضوابط ارزيابی نتايج . کارکنان مرتبط می باشد هایپيشنهاد

وضعيت طراحی فرمهای اداری با . دنمستقيم می باش ارتباطات فوق از نوع ارتباط. هستندبروز رسانی بايگانی در ارتباط 

وضعيت تدابير اتخاذ شده جهت آگاهی و . فوق ارتباط داردوضعيت هماهنگی واحدها و وضعيت مجاری ارتباط کارمند با ما

         وضعيت . بايگانی در ارتباط استو وضعيت بروز رسانی  گزارشهاهماهنگی مديران با وضعيت جرح و تعديل 

ايج ضوابط ارزيابی نتوضعيت و  داشتهکارکنان رابطه  هایبايگانی با وضعيت ترتيب اثر مديران به پيشنهادبروز رسانی 

ارتباط از نوع  عامل ثانويهارتباطات فوق بين متغيرهای . در رابطه است گزارشهاعمليات هم با وضعيت جرح و تعديل 

بقيه متغيرهای اين عامل نيز به طور زنجيره ای و غيرمستقيم با هم در ارتباط می باشند که اين  .می باشندغيرمستقيم 

 .نشان داده شده است ١ موضوع در نمودار

وضعيت سيستم . اشاره کرد یموارد به عامل ثانويهبا متغيرهای  يهاول عاملمی توان از ارتباطات بين متغيرهای همچنين 

وضعيت ارسال پيام با وضعيت . مديران رابطه داردهماهنگی و آگاهی اطالع رسانی با وضعيت تدابير اتخاذ شده جهت 

وضعيت جامع و مانع بودن . عات بايگانی در ارتباط استهماهنگی واحدها و وضعيت سنجش ارزش و اعتبار اطال

وضعيت ابزار بودن فرمهای اداری با وضعيت طراحی فرمهای . با وضعيت بروز رسانی بايگانی مرتبط می باشد گزارشها

وضعيت آگاهی به موقع از تغييرات در شرکت با وضعيت . اداری و وضعيت بروز رسانی بايگانی در ارتباط می باشد

وضعيت تامين . ابير اتخاذ شده جهت آگاهی و هماهنگی مديران و وضعيت مجاری ارتباط کارمند با مافوق در ارتباط استتد

اطالعاتی سيستم بايگانی نيز با وضعيت طراحی فرمهای اداری، وضعيت بروز رسانی بايگانی، وضعيت سنجش ارزش و 

می گردد وضعيت  همان طوری که مشاهده. ی مرتبط می باشداعتبار اطالعات بايگانی و وضعيت شايعه و شايعه پرداز

 .جلوگيری از پخش اطالعات به علل شخصی با هيج متغيری رابطه ندارد
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 نتيجه گيری و ارايه پيشنهادهای بهبود شيوه مديريت ۲.۴

سيستم ارايه گرديده است می توان نتيجه گرفت که عدم کارايی  ۴با توجه به وضعيت سيستم اطالعاتی که در جدول حال 

معلول علتهای مختلفی از قبيل علل داخلی مثل مکانيزم ارتباطی و سيستم بايگانی و علل خارجی يعنی  اطالعاتی شرکت

تم بدين معنی که جهت اصالح و بهبود سيس. اطالعاتی سازمان می باشد هایمديريت شرکت و مديريت سيستم شيوه

ثانويه را عامل اوليه پرداخت و هم اصالح وضع متغيرهای عامل اطالعاتی شرکت هم می بايست به بهبود وضع متغيرهای 

اطالعاتی و همچنين  هایی در رابطه با بهبود مديريت سيستمهايبه ارايه پيشنهاد برای اين منظور در ادامه. در نظر گرفت

 وضع مکانيزم ارتباطیبه اصالح  یبعد و در قسمت پرداخته شدهمديريت شرکت در رابطه با سيستم اطالعاتی شيوه بهبود 

 .گرددتوجه می  شرکت

بدين معنی که طرز . دنمتوسط ارزيابی می شو" نسبتادر حد  آنو سيستم اطالع رسانی  به طور کلی سيستم اطالعاتی شرکت

شرکت که خود از خط مشی گذاران و مجريان شرکت هستند از  سيستم اطالع رسانیان سازمان نسبت به تلقی تصميم گير

ارسال و دريافت پيام عليرغم وجود وسايل ارتباطی کافی از قبيل تلفن،  هایوضعيت .وضعيت چنان خوبی برخوردار نيست

وضعيت جامع و مانع . استت د که اين مساله مربوط به اداره امور تشکيالنپيک و بلندگو به طور متوسط ارزيابی می شو

متوسط می باشد که اين امر هم ناشی از عدم طراحی سيستم اطالعاتی " نسبتا شرکت در حد یدر واحدها گزارشهابودن 

از  گزارشها شده تامختلف است که باعث  گزارشهایو هم ناشی از وقت گير و پرهزينه بودن تهيه بوده مناسب " کامال

تا حد بسيار زيادی  گزارشهابا طراحی و مکانيزه کردن تهيه اين مشکل  .ی برخوردار باشندجامعيت و انعطاف پذيری کم

د در حالی که نمتوسط ارزيابی می شودر حد استفاده ابزاری از فرمهای موجود اداری و نحوه طراحی آنها . مرتفع می گردد

با بررسی های انجام شده و با توجه . می کنندفرمهای موجود در شرکت جز در بعضی موارد کليه اطالعات الزم را منتقل 

فعلی با توجه به روشهای  آنهاو حتی  از چنان نقص مهمی برخوردار نبودهفعلی شرکت در انجام وظايف، فرمها  روالبه 

 د طرزنجا که مسايلی در ارتباط با امور تشکيالت و روشهای انجام وظايف وجود دار از آنانجام کار تهيه گشته اند ولی 

 .تلقی افراد نسبت به فرمهای موجود زياد رضايت بخش نيست

جا که  از آن يعنی. متوسط است حدشرکت در رابطه با امور تشکيالت و روشهای موجود در  شيوه مديريتيابی نتيجه ارز

زمان  طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت اجرا نشده است، شرح وظايف افراد تا حدودی سليقه ای و بر اثر مرورتاکنون 

ه بنابراين بالطبع مسايل مختلفی مرتبط با امور تشکيالت و روشها و ارزيابی نتايج فعاليت افراد ب. تهيه و تنظيم شده است

و شرايط احراز آن از شدت  کارکنانمشخص شدن شرح شغل کليه  ،وجود می آيند که با پياده شدن طرح طبقه بندی مشاغل

در تدابير اتخاذ شده جهت آگاهی و هماهنگی مديران واحدها و هماهنگی بين واحدها  هایوضعيت. اين مسايل کاسته می شود

با سعی و تالش مديريت تا حد آن  کهنبوده  یسازمانی چندان مناسبدارای نمودار شرکت زيرا  هستندمتوسط " نسبتاحد 

از مطلوبيت بيشتری نيز هماهنگی مديران آگاهی و بدين طريق بالطبع تدابير اتخاذ شده جهت  و است هزيادی بهبود يافت

سرپرستی عمليات مرتبط به هم، حدود وظايف سرپرستان، مشخص بودن مجاری ارتباط کارمند با . خواهند شدبرخوردار 

د که ننيز همين وضع را دارتفويض اختيار جهت سبک شدن بار اطالعاتی و مافوق جهت گزارش رسانی و کسب دستور 

 .است  متوسط  در حدوضعيت برقراری مجاری ارتباطات   به طور کلی .هستنددر شرکت  ندی مشاغل ناشی از عدم طبقه ب
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غيبت شاغل يک شغل ضوابطی برای برقراری زمان متصدی نداشته و يا در " مشاغل اصالکه بعضی از يعنی ممکن است 

کارگماری نيرو در پستهای خالی و در مورد دوم د که می توان در مورد اول با جذب و به نجريان ارتباطات تدوين نشده باش

 .با تدوين ضوابط الزم مشکل را بر طرف نمود

به جا که  از آن. می باشدمتوسط " نيز در حد نسبتاعملکرد کارکنان يابی نتايج وضعيت مسايل ارتباطات مرتبط با امور ارز

ز افراد، ضوابطی برای ارزيابی و بررسی نتايج جز ضوابط پاداش افزايش توليد و گاهی پاداشها و تشويقهای موردی ا

تا معلوم شود نتيجه کار و خدمات صادقانه افراد چگونه مورد جبران و قدردانی قرار گيرد د نعمليات کارکنان وجود ندار

 تضعيف شده و مشکالت متعددی در راه تحقق صحيح سيستم اطالعاتی و روند کاراز نظر انگيزشی بالطبع روحيه کارکنان 

جرح و تعديل در شرکت به نوعی  نيزی فعاليتها گزارشها. بسيار است  نيازمند به مطالعهاين امر  که آيندآن به وجود می 

تدوين و در سازمان قابل توجه است که وقتی نظام ارزيابی صحيحی . تا به مذاق مديران و مقامات باالتر خوش بيايند هشد

از  ،نيز حقايق و واقعيتهای موجود را منعکس کرده گزارشهاپياده سازی گردد عالوه بر باال بردن راندمان کاری افراد، 

 .کنترلهايی نيز بر آنها اعمال می گردندحتی و  شدهتا حدود زيادی کاسته  هادخل و تصرف در آن

است ولی  در حد متوسط بايگانی هادر زی و بازيابی اطالعات مديريت اسناد و مدارک و ذخيره سا، وضعيت سيستم بايگانی

 .پيشنهاد می شود که يک سيستم هماهنگ و يکپارچه جهت بايگانی مدارک و اسناد ايجاد گردد

به " اوالمتوسط ارزيابی می شود بدين صورت که " نسبتاروابط انسانی در رابطه با سيستم اطالعاتی شرکت امور وضعيت 

 .که می بايست در اين مورد تصميم مناسبی اتخاذ گردد شدهاطالعات جلوگيری از ی از پخش بعضی علت جوانب شخص

بهبود  برای انجام وکه اطالعات الزم  برای اين. است کم "نسبتاکارکنان  هایميزان ترتيب اثر مديران به پيشنهاد" ثانيا

کارکنان خود را در فضايی سرشار از دوستی، تفاهم، حسن نيت و  تاد، الزم است نکارها به نحو رضايت بخشی مبادله گرد

تاکيد بر ارتباط دو طرفه يا دو جانبه و اعطای فرصت به . کارها احساس کنند توسعههمکاری در نيل به هدف مشترک و 

ن جو پرتفاهمی د به ايجاد چنينکه می توان هستندکارکنان به منظور ابراز نظرات خود در امور مختلف از جمله عواملی 

جا که در بيشتر موارد  از آن. هستندبرخوردار در شرکت متوسطی " اتشايعه و شايعه پردازی از وضعيت نسب. ندنکمک ک

به هر . حتی المقدور از آن پرهيز شودتا شايعه نادرست بوده و به سازمان و روحيه افراد لطمات زيادی می زند الزم است 

شيوه اين نيست که آن را از ميان برداشت و يا نيت ريشه کن کردن آن را داشت چون  جهت مبارزه با آن بهترين حال

و بدين  شدهبهترين راه آن است که داليل موضوع مورد شايعه پردازی بررسی . چنين امری امکان پذير نيست" اصوال

 .کرد طريق جلو رشد و نفوذ آن را گرفت و در واقع با ارايه منطق و استدالل جلوی آن را سد

 

 بهينه اطالعاتی مديريت هایپژوهش جهت طراحی سيستم ۵

اطالعاتی مديريت که به ترتيب بهينه  هایو مرحله طراحی سيستمموجود  هایقدمهای مرحله مطالعه و تجزيه و تحليل سيستم

 :به قرار زير هستندداشته می شوند بر
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 مرحله مطالعه و تجزيه و تحليل سيستمهای موجود ۱.۵

خروجی و نحوه گردش اطالعات هر  گزارشهایبرای بيان اين منظور، شرح وظايف، فرمهای ورودی، : مسالهتعريف  •

تاکنون در شرکت که  واحدها، به دليل اينمديران برای به دست آوردن شرح وظايف . می شوندواحد به ترتيب مشخص 

تا  هشدطراحی  العات مورد نياز مديرانشناخت شرح وظايف و اططرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده است، پرسشنامه 

د به دست نرا که در مراحل بعدی مورد استفاده قرار می گيرمديران واحدها هم شرح وظايف و هم اطالعات مورد نياز 

سپس طی جلساتی با حضور يکايک مديران واحدها، نحوه گردش اطالعات آن واحدها به دست آمده و فرمها و . آورد

همچنين نقطه نظرات آنان در باره اين مرحله از تحقيق نيز مشخص گرديدند که . گزارشهای موجود جمع آوری گرديدند

تيجه اين گام شناخت شرح وظايف مديران، ن. گرفتخواهند طراحی سيستمهای بهينه مورد مالحظه قرار در زمان 

پس از بررسی و مطالعه وضع سيستمهای  .گردش اطالعات و نمونه فرمها و گزارشهای واحدهای شرکت می باشد

 مدل به ترتيب در نمودارهای ٢موجود نوبت به ترسيم مدلهای ارتباطات و فرآيند کلی اطالعات شرکت می رسد که هر 

 .ترسيم گشته اند ٣و  ٢

 

 ل ارتباطات شرکتمد  ٢نمودار 
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 دل فرآيند کلی اطالعات شرکتم  ٣نمودار 
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موجود بهبود  هایکه می بايست از سيستممديريت اطالعاتی بهينه  هایدر هنگام طراحی سيستم: تجزيه و تحليل نيازها •

، حصول آگاهی از را کم کرده و يا از بين ببرندايده آل  هایموجود و سيستم هایو فاصله بين سيستم بودهيافته تر 

موفق و نمی توانند پيشنهادی  هایاطالعات مورد نياز مديران ذيربط امری ضروری بوده و بدون اين شناخت، سيستم

و اين  دادهه بندی و مورد تجزيه و تحليل قرار طبق عات مورد نياز مديران واحدها را، اطالگامدر اين . دنکارساز باش

در صورت منفی بودن پاسخ مبادرت . دنموجود نيازهای افراد را بر طرف می نماي هایکه آيا سيستم استسوال مطرح 

نتيجه اين گام شناخت نيازهای اطالعاتی به طور کلی،  .در سيستمها می شودبه شناخت علل اشکاالت و رفع معايب 

 .دهای شرکت می باشدمديران واح

 

 بهينهطراحی سيستمهای مرحله  ۲.۵

موجود  هایدر سيستمرا و تجزيه و تحليل نيازهای اطالعاتی مديران واحدها نواقصی اطالعاتی موجود  هایمطالعه سيستم

 هایها به ناچار بايد سيستم نواقص و نارسايی آن نمودنکه جهت بر طرف  نمايان می سازندشرکت مديريت اطالعاتی 

يکی مورد توجه و اصالح واحدها يکی مديريت اطالعاتی موجود بدين منظور سيستمهای . گردندموجود اصالح و يا تکميل 

. می شوندجديد و گردش اطالعات مناسب مرتفع  گزارشهایو و موارد کمبود و کاستی آنها با طراحی فرمها  گرفتهقرار 

 .نمايش داد ۴نمودار را به صورت شرکت مديريت مدل سيستمهای اطالعاتی  می توان بهينه هایپس از طراحی سيستم

 

 اطالعاتی مديريتمکانيزه پيشنهاد پياده سازی سيستمهای  ۳.۵

و با توجه به  بوده) ١٩٩٠ ،مک لئود(اطالعاتی بر مبنای کامپيوتر  يد بر روی سيستمتاک جا که در حال حاضر بيشتر از آن

، می توان از نظر جايگاه وجود دارد در واحد طرح و برنامه شرکتقسمتی به نام قسمت خدمات کامپيوتری اين که 

 تا ضمن ايجاد نمودقسمت واگذار  آنرا به  سيستمهای اطالعاتی مديريتياده سازی پپروژه ايجاد و کنترل  ،سازمانی

و نتايج فعاليتها و عملکردهای  کردهمتمرکز  آنهادن ، کوشش خود را نيز در جهت مکانيزه کرسيستمهای اطالعاتی مديريت

 .خود را به مدير طرح و برنامه و بالطبع مدير عامل ارايه نمايد

فرا  هاسيستم آن مکانيزه کردن و کامپيوتری ساختننوبت اطالعاتی مديريت پيشنهادی  هایپس از اطمينان از صحت سيستم

اطالعاتی  هایسخت افزاری و نرم افزاری متناسب با مدل سيستم هایسيستممی رسد که اين مرحله نيز نيازمند به طراحی 

به نياز شرکت به سيستمهای مکانيزه می توان تقدم و تاخر و اولويت طراحی و پياده سازی  نظر. شرکت می باشدمديريت 

 :به صورت زير در نظر گرفت شرکترا برای واحدهای مديريت سيستمهای مکانيزه اطالعاتی 
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 شرکت مديريتطالعاتی مدل سيستمهای ا  ۴ار نمود

 



 رضا محمدی گرفمی

٢٧ 
 

 دستمزد برای واحد مالیو سيستم حقوق زيراطالعاتی مالی و سيستم  – ١

 سيستم اطالعاتی توليد برای واحد توليد – ٢

 سيستم اطالعاتی نيروی انسانی برای واحد اداری – ٣

 برای واحد فنی سيستم اطالعاتی تعمير و نگهداری – ۴

 سيستم اطالعاتی کنترل کيفيت برای واحد آزمايشگاههای کنترل کيفی – ۵

 سيستم اطالعاتی بازاريابی و بازرگانی برای واحد بازرگانی – ۶

 سيستم اطالعاتی برنامه های کاربردی متعدد برای واحد طرح و برنامه – ٧

مسوول علمی و تحقيقات و ساير بخشهای تخصصی دارويی،  ،یفنی دارويی برای مسوول فنی دارويسيستم اطالعاتی  – ٨

 بهداشتی و آرايشی

به همين علت از آن صرف نظر شده  وسيستم اطالعاتی واحد برنامه ريزی در حال حاضر جوابگوی مايحتاج آن واحد بوده 

 .است ولی می توان در صورت نياز آن را توسعه داد

از نظر معماری سخت افزاری می توان سيستم شبکه محلی را جهت اتصال ريزکامپيوترها که در واحدهای مختلف شرکت 

کنترل کاملی را  تا بتواند گرفتهشبکه را نيز قسمت خدمات کامپيوتری به عهده اين نصب می شوند به کار گرفت که مديريت 

 هایالبته در اين راه می بايست هزينه هايی را که سيستم. اعمال کندمديريت اطالعاتی مکانيزه بر روی کليه سيستمهای 

زيرا هزينه های سيستمهای اطالعاتی  بررسی و تجزيه و تحليل قرار داد ند موردناطالعاتی مديريت به شرکت تحميل می ک

 ).١٣٧٠ ،فراهانی راد(به واسطه اندازه شرکت تغيير می کنند 

می رسد در درجه اول روش موازی و در درجه دوم روش  روش پياده سازی که در مورد اين شرکت مناسب به نظر 

مدير  می بايستکه  ای هستندای جداگانه هايمن سازی و تامين امنيت سيستمهای کامپيوتری نيز مقوله . فازبندی شده می باشد

 .مد نظر قرار دهد هاسيستم با طراحی" تواماسيستمهای اطالعاتی مديريت آنها را 

اين مرحله . است هامرحله آخر که ذکر آن الزم به نظر می رسد مرحله کنترل و تجديد نظر و يا بازنگری اثربخشی سيستم

 د و کارايی سيستم و اصالحشامل مقايسه بازده و کارايی اجرای سيستم با استانداردهای تعيين شده، مقايسه برنامه با عملکر

و  گزارشهافاکتورهای قابل بررسی در اين مرحله عبارت از دقت، هزينه و . می باشد هستنديازمند به تغيير که ن اموری

به جهت پاسخ باشد که آيا سيستم جديد اطالعات کافی، دقيق و سريع را  آنو شايد بهترين ارزيابی  بودهاطالعات مربوط 

مثبت  اگر پاسخ به اين پرسش .کميت الزم در اختيار می گذاردسواالت مورد نظر در زمان و مکان مناسب و با کيفيت و 

 .باشد ترديدی نيست که موفقيت سيستم تضمين گرديده است



 )شرکت داروسازی تهران شيمی(طراحی ايجاد سيستمهای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 
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تاخير در انجام تعهدات توليد و عرضه دارو در برابر جامعه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت عدم 

تصميمات مناسب و عقاليی به واسطه فقدان دسترسی به موقع مديريت شرکت داروسازی برنامه ريزی، کنترل و اتخاذ 

 در شرکت مذکوراطالعاتی  حوله به دليل عدم کارايی سيستمتهران شيمی به اطالعات الزم و کافی جهت انجام وظايف م

 .مساله مورد توجه اين پروژه تحقيقاتی می باشد

سيستم هدفدار مرکب از بيش از يک عنصر آرمانمند که نسبت به تقسيمات سازمان يا تشکيالت عبارت است از يک 

از  بوده عملکردی سيستم دارای آرمان مشترکی هستند و عناصر چنين سيستمی که به طور کلی از لحاظ عملکرد متمايز

ر عناصر ديگر هر گونه عيب و نقصی در يک عنصر ب. طريق مشاهدات و يا ارتباطات به رفتار يکديگر پاسخ می گويند

اداره نحوه مديريت و شيوه جا که هر گونه خللی در  از آن. تاثير گذارده و موجبات اشکال در کار بقيه را فراهم می سازد

سازمان تاثير نامطلوب می گذارد، مديريت اطالعاتی  هایتشکيالت بر عناصر ديگر از قبيل توليد، فروش و همچنين سيستم

ن مناسب به منظور استفاده مديران هم که فراهم کننده اطالعات بهنگام در زمان و مکامديريت اطالعاتی  هایبالطبع سيستم

تاثيرگذاری و تاثيرپذيری در اين تحقيق  .دنو مديريت را تضعيف می نماي کردهد به طور شايسته عمل ننمی توانهستند 

 نحوهمديريت و  شيوه’ است از اين کهکه عبارت  پژوهشويژه و فرضيه  شدهبر يکديگر به وضوح مشخص فوق عوامل 

 .گرفته استتاييد قرار آزمون و مورد  ‘دنبر سيستم اطالعاتی سازمان تاثير گذارده و از آن تاثر می پذير تشکيالتاداره 

سيستم اطالعاتی شرکت و رفع معايب و تنگناهای آن می بايست هم به بهبود وضع وضعيت جهت اصالح و بهبود بنابراين 

وضعيت مکانيزم ارتباطی و وضعيت سيستم بايگانی پرداخت و هم اصالح وضع  شامل سيستم اطالعاتیمتغيرهای عامل 

ارزيابی  امورعيت از قبيل وضعيت امور تشکيالت و روشها، وض شيوه مديريت و نحوه اداره تشکيالتمتغيرهای عامل 

در اين . روابط انسانی را در نظر گرفت امورو وضعيت ، وضعيت امور مديريت اسناد و بايگانی نتايج عملکرد کارکنان

الزم به ذکر است که موفقيت . ندمربوط به هر مورد ارايه گرديده ا هایفوق توجه شده و پيشنهاد عامل ٢پژوهش به هر 

مرهون احساس نياز واقعی مديران و مشارکت آنان با مسوولين پياده سازی  اطالعاتی مديريتسيستمهای طرح پياده سازی 

 .می باشدآن سيستمها 
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