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 چکيده
 هانج و هستند درگیر اطالعاتی تحول نام به جدیدی تحول با پیشرفته کشورهای دهه اخیر، دو در

های اطالعات مدیریت گویند. سیستممی "اطالعات عصر" آن به که شودمی جدیدی دوران وارد

سازمان یافته بوده و ابزار مناسبی است که اطالعات صحیح و خالصه شده را در دارای ساختاری 

موقع مناسب به مدیران سازمان ارائه داده و امکان تصمیم گیری سریع و دقیق را برای تصمیم 

( به عنوان متغیر مستقل و متغیر اثر بخشی MISآورد. در این تحقیق )گیرندگان سازمان فراهم می

به صورت  6931نوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه در سال و کارایی به ع

نفر از مدیران عالی صندوق ذخیره فرهنگیان شهر تهران انجام شد. اطالعات  93سرشماری بر روی 

سوال بوده و نظر پاسخ دهندگان )مدیران عالی( را برای هر  61ای که حاوی با استفاده از پرسشنامه

کند جمع آوری گردید. در این پژوهش، ل در دو وضعیت قبل و بعد از اجرای سیستم بررسی میسوا

فرضیه اهم این بود که سیستم اطالعات مدیریت، در مدیریت مدیران عالی بهبود ایجاد می کند. در 

 t، آزمون مقایسه زوجی F (ANOVA)های استنباط آماری شامل آزمون ها از آزمونآزمون فرضیه

 مورد آزمون قرار گرفتند. 33/3تفاده گردید. و همچنین در سطح معنی دار اس

1بر اثربخشی و کارآیی تأثیر داشته است. میانگین وضعیت  MISنتایج نشان داد که 
S

و  69/2، 

2میانگین وضعیت 
S

1می باشد، لذا تفاوت معنی داری بین  61/4، 
S

2و  
S

های وجود دارد. آزمون 

t  وF  .نیز فرضیه را تائید کردند  

سیستم اطالعات مدیریت، اثربخشی و کارایی، مدیران عالی، صندوق  :يديکل واژگان

 .ذخیره فرهنگیان
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 3 احمد بلوچزهی،  2 عبدالهادي بلوچزهی ،  1 بیميثم تراسيد 

 .دانشجو دکترا رشته مدیریت دانشگاه آزاد واحد تبریز 6
 .سراوان واحد آزاد دانشگاه و  دانشجو کارشناسی حسابداری 2
 .دانشجو کارشناسی حسابداری مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد واحد زاهدان  9
 

 نام نویسنده مسئول:
 ميثم ترابی

تاثير سيستم هاي اطالعاتی مدیریت در کارایی و اثربخشی 

 عملکرد مدیران عالی صندوق ذخيره فرهنگيان
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 مقدمه
در سیستم های اطالعات مدیریت هدف نهایی گردآوری، تجزیه و تحلیل، پردازش، ذخیره کردن و باالخره انتقال تمامی اطالعات 

روز  MISگذشته و حال سازمان و سازمان های مرتبط با سازمان، در یک بانک اطالعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع است. بکارگیری 

در سطح  MISلی آنچه که توجه نشده است و به عنوان سوال اصلی باقی مانده است این است که آیا بکارگیری به روز در حال فزونی است و

کارایی و اثربخشی مدیران  MISبه نیازهای اطالعاتی مدیران عالی توجه می شود؟ آیا  MISمدیران عالی ضرورت دارد؟ آیا در طراحی 

 MISعالی را افزایش می دهد؟ در این تحقیق، محقق در پی یافتن جواب برای سواالت فوق بوده و سعی نموده است با شناخت میزان تاثیر 

 بر وظایف و فرآیند مدیریت مدیران عالی، سیستم های اطالعاتی مدیریت را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

 پيشينه تحقيق .1

های موجود و در دسترس، تحقیقاتی که به طور مشخص به بررسی تأثیر سیستم های اطالعاتی پرداخته باشد به سی پژوهشبا برر

مواردی که به نوعی در راستای موضوع این تحقیق قرار دارند اشاره می شود: پژوهش کبکاب با عنوان بررسی اثرات سیستم های مکانیزه 

ت تاسیسات دریایی ایران، از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، رشته مدیریت صنعتی در سال اطالعات مدیریت بر بهروری در شرک

وسرعت  MCISانجام داده اند نتایج تحقیق به طور خالصه به شرح زیر است: میان استقرار سیستم های مکانیزه اطالعات مدیریت 6912

داری وجود دارد،که با استفاده از نتایج فصل چهار و میانگین محاسبه شده به اعتقاد  انجام کار در شرکت تاسیسات دریایی ایران رابطه معنا

کارشناسان و مدیران استفاده از سیستم های اطالعات مدیریت تا حد بیش از متوسط در انجام امور موثر است، به تعبیری راه اندازی سیستم 

اهم تحقیق بیانگر رابطه بین استقرار سیستم های مکانیزه اطالعات مدیریت  موجب افزایش سرعت انجام کارها می شود. و از طرفی فرضیه

MCIS باشد، در بررسی این فرضیه نمره کل بهروری از دیدگاه کارشناسان و مدیران و بهروری در شرکت تاسیسات دریایی ایران می

بدست آمد که این میانگین از  31/4ت که میانگین نمره محاسبه شده است این نمره حاصل میانگین نمرات تاثیر بر کارایی و اثر بخشی اس

درصد بین استقرار سیستم های مکانیزه اطالعات مدیریت  33بیشتر می باشد و به عبارتی نتیجه گرفته شد که در سطح اطمینان  4عدد 

MCIS این سیستم ها موجب افزایش بهروری  و بهروری در شرکت تاسیسات دریایی ایران رابطه معنا داری وجود دارد بگونه ای که استقرار

 در سازمان خواهد شد.

( صورت گرفته مشخص گردید که استفاده از فناوری اطالعات و سیستم های 6331تحقیق دیگری که توسط دارلینک و مکلوکین )

 اطالعات مدیریت در کاربرد منابع انسانی بسیار تاثیر گذاربوده است.

با عنوان بررسی اثرات به کارگیری فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی  6911ی در سال در تحقیقی که آقای محمد یارکرمان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی دانشکده « معاونت نیروی انسانی، نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقالب اسالمی»در موفقیت 

و مطلوب نسبت به بکارگیری فناوری اطالعات/سیستم اطالعات و نقش آن در  مدیریت انجام دادند نتیجه گرفته شد که در وضع موجود

موفقیت سازمان تفاوت معناداری وجود دارد همچنین دیدگاه مدیران و نقش حمایت آنها در بکارگیری فناوری اطالعات / سیستم های 

ود دارد. و نقش محوری توسعه سازمان و بقای اطالعات و نقش آن در موفقیت سازمان در وضع موجود با وضع مطلوب تفاوت خاصی وج

 یسازمان با توجه به فناوری روز دنیا، امکان برقراری و ایجاد ارتباطات از طریق تجهیزات رایانه ای و نقش نیروی انسانی در این زمینه م

 تواند نوآور و محرک رشد و توسعه سازمان باشد.
 

 هامواد و روش .2
به معنای واقعی پیاده  MISعالی صندوق ذخیره فرهنگیان شهر تهران می باشد که در آن ها،  جامعه آماری تحقیق شامل مدیران

نفر شناسایی و تعیین گردیده است. پرسشنامه  93واحد(،  63شده. حجم جامعه آماری با توجه به فهرست واحدها و مدیریت ها مورد بررسی )

ر فرضیات را در بر داشته و نظر پاسخ دهندگان )مدیران عالی( را برای هر سوال است که در مجموع کلیه متغیرهای موجود د 61حاوی 

سوال در دو وضعیت قبل و بعد از سیستم خواسته است. همچنین پرسشنامه از نوع بسته بوده و از طیف لیکرت استفاده شده است. یعنی 

 برای هر سوال پنج جواب از خیلی کم تا خیلی زیاد تعیین شده.

 ما از تکنیک های ذیل استفاده کرده ایم:در این تحقیق 

 استیودنت( tاستیودنت )مقایسه زوجی  tآزمون  (6

 ANOVAتحلیل واریانس  (2

 ضرورتا از میانگین، انحراف معیار و واریانس در داخل آزمون های فوق استفاده شده است. (9
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 مراحل آزمون فرض های آماری تحقیق حاضر:

 تعریف فرضیه های آماری (6

  1Hو  0Hتعیین سطح زیر منحنی  (2

 𝛼تعیین آماره آزمون و مقدار متغیر استاندارد متناظر با  (9

 تصمیم گیری (4

 سواالت تحقیق این است که آیا بکارگیری سیستم های اطالعات مدیریت، اثربخشی و کارایی مدیران را افزایش می دهد؟

 ، اثربخشی و کارایی مدیران را افزایش می دهد.فرضیات تحقیق نیز بدین شکل است: سیستم های اطالعاتی مدیریت

 متغیر مستقل: سیستم های اطالعاتی مدیریت

 متغیر وابسته: اثربخشی و کارایی مدیران

شاخص های سنجش: میزان اتخاذ تصمیمات مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب، میزان تخصیص و مصرف مدیرانه منابع، میزان 

های انجام کار، میزان حمایت و رضایت کارکنان، میزان نیل به اهداف اصلی سازمان، صرفه جویی در هزینه کاهش زمان انجام کارها، میزان

 میزان برآورده شدن نیازهای اطالعاتی و تخصصی و غیره.

 فرضیه های فوق در دو وضعیت قبل و بعد از طراحی سیستم، بررسی و مورد مقایسه قرار می گیرند.
 

 هایافته .3
 توصيف آماري داده هاطبقه بندي و 

1در این مرحله جدول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها در دو وضعیت 
S

2و  
S

به طور جداگانه خالصه  

 گردیده است:

1توزیع فراوانی مربوط به وضعيت قبل از سيستم اطالعاتی مدیریت  - 1 شماره جدول
(S )

 
 

 

 شماره سؤال

 جوابها

 1خیلی زیاد  4زیاد  9تا حدی  2خیلی کم  6خیلی کم  فرضیه مربوط

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1H - 3 2/2 63 1/91 921 7/97 967 9/26 673 61تا 6

 

1دهد که وضعیت قبل از سیستم نشان می 6جدول شماره 
(S )

ها، بدترین های تحقیق و با توجه به فراوانی جواباز نظر فرضیه 

خیلی کم( و بهترین درصد( )گزینۀ  4/42) 237)تصمیم گیری( با فراوانی  6درصد و فرضیۀ شماره  41با  1وضعیت را در فرضیۀ شماره 

 درصد( )گزینۀ خیلی زیاد( داشته است. 1/2) 62)کنترل( با فراوانی  9وضعیت را در فرضیه شماره 

2توزیع فراوانی مربوط به وضعيت بعد از سيستم اطالعاتی مدیریت  – 2جدول شماره 
(S )

 

 شماره سؤال

 جوابها

 1خیلی زیاد  4زیاد  9تا حدی  2خیلی کم  6خیلی کم  فرضیه مربوط

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1H 9/16 441 6/49 974 9/1 41 2/3 2 - 3 61تا  6

 

2دهد که نشان می 2جدول شماره 
S ها، بدترین )وضعیت بعد از سیستم( از نظر فرضیه های تحقیق و با توجه به فراوانی جواب

( %9/16) 441)کارآیی( با فراوانی  1درصد( و بهترین وضعیت را در فرضیۀ شماره  7/1) 27)کنترل( با فراوانی  9وضعیت را در فرضیۀ شماره 

 ( داشته است.%7/41) 961)تصمیم گیری( با فراوانی  6و فرضیۀ شماره 
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1علت این که کنترل در وضعیت 
S  2نسبت به وضعیت

S  مناسب نیست این است که طراحیMIS  نتوانسته است کنترل های

 الزم را در سیستم کامپیوتری تعبیه نماید.

1: شاخص هاي مرکزي و پراکندگی مربوط به وضعيت 3جدول شماره 
S

 
 

شماره 

 سؤال
 واریانس انحراف معیار دامنه مینیمم ماکزیمم میانه مد میانگین جمع

خطای 

 استاندارد

فرضیه 

 مربوط

 1H 39/3 11/3 16/3 9 6 4 2 9 29/2 6363 61تا  6

 = خيلی زیاد( 5= زیاد        4= تا حدي             3= کم                 2 = خيلی کم             1)
 

1دهد که وضعیت نشان می 9جدول شماره 
S  از نظر ارتباطات در وضع مناسبی بوده است و از نظر تصمیم گیری )فرضیۀ شماره

 ( در وضعیت نامناسبی قرار دارد.6

2: شاخص هاي مرکزي و پراکندگی مربوط به وضعيت 4جدول شماره 
S

 
 

شماره 

 سؤال
 واریانس انحراف معیار دامنه مینیمم ماکزیمم میانه مد میانگین جمع

خطای 

 استاندارد

فرضیه 

 مربوط

 1H 32/3 21/3 12/3 9 2 1 1 1 21/4 9113 61تا  6

 

2نشان می دهد که وضعیت  4جدول شماره 
S  از نظر کارآیی )به دلیل کاهش زمان و هزینه و افزایش سرعت کار( در وضعیت

، اطالعات الزم برای MISریزی زیاد رضایت بخش نبوده است. علت این است که در طراحی سیستم بهتری قرار دارد. ولی از نظر برنامه

 ریزی بلندمدت و کوتاه مدت خوب شناسایی نشده است.برنامه 

 

 آزمون فرضيه
 «سیستم اطالعات مدیریت، اثربخشی و کارآیی مدیران را افزایش می دهد.»

6برای  tآزمون مقایسه زوجی  -6
H

  

 تعریف فرضیه های آماری -6-6

1هیچ تفاوت معنی داری بین 
S  2و

S  .0از حیث اثربخشی و کارآیی وجود ندارد
H :  

1تفاوت معنی داری بین 
S  2و

S  .1از حیث اثربخشی و کارآیی وجود دارد
H : 

 پس:

0

1

H : d 0

H : d 0

 


   

1: اختالف 22جدول شماره 
S

2و  
S

 
 

i
d  1میانگین قبل از سیستم

S  2میانگین بعد از سیستم
S شماره سؤال تعداد موردها 

4/2 

22/2 

61/2 

64/6 

71/6 

31/2 

33/6 

91/2 

61/4 

93/4 

64/4 

43/9 

73 

73 

73 

73 

6 

2 

9 

4 
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96/9 

34/2 

23/6 

71/6 

16/4 

13/4 

73 

73 

1 

1 

 کل 423 26/4 96/2 61/64

 

 تصميم گيري
 

 سطح معنی دار آزمون
c r

t o b
t 

33/3 614/2 43/7 

 

oبا توجه به این که  b
t  محاسبه شده ازc r

t  0بحرانی بیشتر است، لذا فرضیه
H  رد می شود. همچنین  33/3در سطح اطمینان

oمقدار  b
t  1محاسبه شده در سمت راست سطح زیر منحنی یعنی در ناحیه

H  1قرار می گیرد پس فرضیه
H گردد.تأیید می 

بحرانی است، لذا فرضیۀ صفر )یکسان بودن میانگین ها( در سطح  Fمحاسبه شده بیشتر از  Fنتایج بدست آمده نشان می دهد که 

واریانس حاصل شانس نبوده است. به عبارت دیگر، تفاوت بین گیریم که تفاوت بین دو شود و همچنین نتیجه میرد می 33/3معنی دار 

 های جامعه حاصل تأثیر سیستم اطالعاتی مدیریت است.میانگین

 

 آزمون فرضيه اهم
 «سیستم اطالعاتی مدیریت، باعث بهبود مدیریت مدیران عالی می شود.»

 tآزمون مقایسه زوجی  -6

  تعریف فرضیه های آماری -6-6

1تفاوت معنی داری بین 
S  2و

S 0در سطح مدیران عالی وجود ندارد.  نسبت به کارایی
H : 

1تفاوت معنی داری بین 
S  2و

S 1لی وجود دارد. نسبت به کارایی در سطح مدیران عا
H :  

 پس:

0

1

H : d 0

H : d 0

 


   

 گيريتصيم

0دهد که فرضیه نتایج بدست آمده نشان می
H  رد می شود و دلیل آن بزرگتر بودن  33/3در سطح اطمینانo b

t  محاسبه شده

cاز  r
t ( .27/7 > 61/2بحرانی است.) 

دهد که استفاده از سیستم اطالعات مدیریت در رده مدیران عالی اثربخش بوده است. در واقع استیودنت نشان می tمقایسه زوجی 

1تفاوت معنی دار بین وضعیت 
S  2و

S  میزان اثربخش بودنMIS .را برای مدیران عالی نشان می دهد 

oبه طور کلی با توجه به نتایج  b
t  نتیجه گرفته می شود که استفاده ازMIS  موجب بهبود مدیریت مدیران عالی شده است. چرا

1که میانگین وضعیت 
S ،61/2 2و میانگین وضعیت  11/3 با انحراف معیار

S ،69/4  می باشد. لذا فرضیه اهم تحقیق  19/3با انحراف معیار

)با خطای  ) 36/3  1پذیرفته می شود. یعنی تفاوت معنی داری بین
S  2و

S .از حیث عوامل اصلی وجود دارد 

 

 نتيجه آزمون:

 o b c r
t / t /  7 2 7 2 1 6  
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 تایید گردید. 33/3فرضیه اهم تحقیق با سطح معنی دار 

بر تصمیم گیری، برنامه ریزی، کنترل، ارتباطات درونی، محیط بیرونی، اثربخشی و کارآیی با همدیگر مساوی  MISمتوسط تأثیر 

 است.

 ها با هم اختالف معنی دار دارند.حداقل یکی از زوج

)بحرانی می باشد  Fمحاسبه شده بیشتر از  Fنتایج بدست آمده نشان می دهد که  / )1 1 0 2 9 0. لذا فرضیۀ صفر 5
H 

 میانگین ها وجود دارد.رد می شود و تفاوت معنی داری بین  33/3)یکسان بودن میانگین های جامعه( در سطح معنی دار 

 

 بحث و نتيجه گيري
بر عملکرد مدیریت مدیران عالی و همچنین ارائه یک دانش ترکیبی از مدیریت و سازمان،  MISهدف عمدۀ این پژوهش میزان تأثیر 

 کامپیوتر، اطالعات و سیستم ها بود که برای طراحی یک سیستم اطالعاتی مدیریت مؤثر و موفقیت آمیز الزم و ضروری می باشند.

 ها ازیران عالی بهبود ایجاد می کند. در آزمون فرضیهفرضیه اهم تحقیق این بود که: سیستم اطالعات مدیریت، در مدیریت مد

مورد  33/3استفاده گردید. و همچنین در سطح معنی دار  t، آزمون مقایسه زوجی F (ANOVA)های استنباط آماری شامل آزمون آزمون

 آزمون قرار گرفتند.

 نتایج حاصل از تست فرضیه ها به شرح زیر می باشد:

1بر اثربخشی و کارآیی سازمان تأثیر داشته است. میانگین وضعیت  MISنتایج نشان داد که 
S ،69/2  2و میانگین وضعیت

S ،

1می باشد، لذا تفاوت معنی داری بین  61/4
S  2و

S  وجود دارد. آزمونهایt  وF .نیز فرضیه را تائید کردند 

MIS  بیشترین تأثیر را در کاهش زمان انجام کارها و هزینه انجام کارها داشته است و همچنین در برآورده کردن نیازهای اطالعاتی

 و تخصصی مؤثر بوده است.

بر عوامل اصلی بهبود  MISمورد آزمون قرار گرفت و تائید گردید، ترتیب  33/3بر بهبود مدیریت در سطح اطمینان  MISتأثیر 

 مدیریت به ترتیب زیر بوده است.

 

 پيشنهادات
ها توجه داشته باشند از قبیل: های رفتاری افراد و گروهدر طول طراحی و ایجاد سیستم اطالعات مدیریت، طراحان باید به جنبه -6

 های ادراک، مقاومت در برابر تغییر.محدودیت

دگان برای حل مسأله بایستی روی استثنائات و اختالفات تأکید داشته باشد و اطالعات اطالعات فراهم شده برای تصمیم گیرن -2

 .دفراهم شده برای جستجو کردن فرصت بایستی روی منابع بکار نرفته یا ایجاد آلترناتیوهای بهتر که قبالً نادیده گرفته شده اند، تأکید کن

ذاشته شود تا اثربخشی و کارآیی سیستم را در نیل به اهداف در داخل سیستم طراحی شده باید یک شاخص سنجش عملکرد گ -9

 منعکس کند.

ها، عوامل حیاتی مهمترین گام در طراحی این است که قبل از طراحی بافت سازمانی یعنی اهداف خرد و کالن، ساختار، استراتژی -4

 موفقیت شناسایی گردد و به طور کامل شناخت حاصل شود.

های بهینه تعیین و در طراحی آنها ها انجام گیرد تا روشها و روشتجزیه و تحلیل سیستم بایستی یک MISقبل از طراحی  -1

 مورد استفاده گردد.

های جدید محیطی، ها و فرصتطراحی و عملیات سیستم های اطالعات سازمان یک فرآیند مستمر و ادامه دار است: محدودیت -1

ود. لذا ششود که این نیز باعث تغییر نیازهای اطالعاتی میدید و یا تغییر آنها میهای جدید، اهداف جدید منجر به تصمیمات جتکنولوژی

 این جنبه را باید در نظر گرفت.

بایستی نیازهای اطالعاتی هر  MISهر مرحله از وظایف و فرآیند مدیریت نیاز به اطالعات خاص خودش را دارد، لذا در طراحی  -7

نیازهای  کند و. و بایستی توجه داشت که این نیازها با توجه به موقعیت و زمان و مکان فرق میفرآیند مدیریت بطور کامل شناسایی گردد

 شود.اطالعاتی عوض می
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