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چکیده
هدف :هدف اصلی در این پژوهش ،شناسایی و ارائه شاخصههای هفتگانه کیفیت سیستم اطالعات و نیز بررسی تأثیر آن بر تصمیمات
کاربران سازمانها است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمره تحقیقات توسعهای کاربردی قرار میگیرد.
روششناسی :پژوهش مورد نظر از جهت روش در دسته تحقیقات همبستگی ،از نوع توصیفی–پیمایشی قرار میگیرد و دادهها از
طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدهاند .تعداد کل افراد جامعة مورد بررسی در دو سازمان دولتی و خصوصی  994نفر بوده
که طبق استاندارد جدول مورگان  14نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند و دادههای گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی از طریق نرمافزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :با توجه به وضعیت جامعه مورد مطالعه ،به منظور شناسایی و ارائه شاخصههای هفتگانه کیفیت سیستم اطالعات و نیز بررسی
تأثیر آن بر تصمیمات کاربران ،هفت مؤلفه در دو سازمان دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص گردید در جامعه
پژوهش ،به جز مؤلفه یکپارچگی سیستم اطالعاتی سایر مؤلفههای طراحی هوشمند ،انعطافپذیری ،سهولت استفاده ،سرعت
دسترسی ،قابلیت ارزیابی ،قابلیت اتکای سیستم اطالعاتی ،بر کیفیت تصمیمات کاربران تأثیر گذار است.
نتیجهگیری :نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین کیفیت سیستم اطالعات و کیفیت تصمیمات کاربران (مدیران و کارشناسان) ،رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :فناوری اطالعات ( ،)ITسیستم اطالعات مدیریت ( ،)MISمدیریت اطالعات ،کیفیت سیستم ( ،)SQکیفیت سیستم
اطالعاتی ( ،)ISQکیفیت تصمیمگیری.
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مقدمه

سواالت فرعی

با عمومیت یافتن دسترسی سریع به کامپیوترها و فناوری

 .9آیا یکپارچگی سیستمهای اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات

اطالعات 9و رسانههای دیجیتال ،هیچ کشوری نمیتواند اقتصاد
قرن بیست و یکمی را بدون زیر ساخت فناوری اطالعات اداره
کند.

کاربران تأثیرگذار است؟
 .3آیا طراحی هوشمند سیستمهای اطالعاتی بر کیفیت
تصمیمات کاربران تأثیرگذار است؟

بدیهی است یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمگیری
مدیران ،اطالعات است .داشتن اطالعات دقیق ،مرتبط و به
هنگام و سریع سبب افزایش سرعت و دقت تصمیمگیری شده
و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.
رشته سیستمهای اطالعاتی مدیریت 3با به بکارگیری علم رایانه
در دهه  9184شروع به کار نمود و به تدریج و با کمک گرفتن
از تعداد بیشتری از رشتههای علوم اجتماعی توسعه و تکامل
یافت .با آنکه سیستمهای اطالعاتی مدیریت فقط چند دهه از
عمر آن میگذرد لیکن به روشهای گوناگون مورد فهم و درک
واقع شده است.

 .2آیا انعطاف پذیری سیستمهای اطالعاتی بر کیفیت
تصمیمات کاربران تأثیرگذار است؟
 .0آیا سهولت استفاده از سیستمهای اطالعاتی بر کیفیت
تصمیمات کاربران تأثیرگذار است؟
 .0آیا سرعت دسترسی به سیستمهای اطالعاتی بر کیفیت
تصمیمات کاربران تأثیرگذار است؟
 .6آیا قابلیت ارزیابی سیستمهای اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات
کاربران تأثیرگذار است؟
 .8آیا قابلیت اتکا سیستمهای اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات
کاربران تأثیرگذاراست؟

اتکای رو به افزایش سازمان به سیستمهای اطالعاتی
سبب توجه مدیریت به سوی بهبود کیفیت سیستمهای

اهمیت و ارزش تحقیق

اطالعاتی میشود .یک مطالعه اخیر نشان میدهد "توسعه

بیل گیتس اهمیت اطالعات برای سازمان را بدین گونه بیان

کیفیت فناوری اطالعات "2یکی از توجهات اصلی پیش روی

میکند :من یک باور ساده ولی نیرومند دارم؛ شایستهترین

مدیران فناوری اطالعات است .در کیفیت فناوری اطالعات که

روش برای شاخص نمودن سازمان شما در بین رقیبان ،و

یک مقیاس چند بعدی است ،مهم است مشخص شود کدام

بهترین راه برای پیش افتادن شما از دیگران ،بهره برداری

جنبهها ی کیفیت فناوری اطالعات برای کمک به مدیران

کارآمد از "اطالعات" است .دستیابی به اطالعات الزم و

اطالعات ،در تدوین راهبردیهای بهبود اثربخشی کیفیت

چگونگی استفاده از آن است که ،برد یا باخت شما را رقم
6

فناوری اطالعات برای سازمان کلیدی است (گورال)3494 ،0

میزند (بیل گیتس )9234 ،

سواالتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد

در دوران کنونی که دوران رقابت است ،اطالعات
ششمین منبع است که به منابع پنجگانه سنتی یعنی انسان،

گرفت به شرح زیر میباشد:
سوال اصلی :آیا کیفیت سیستمهای اطالعاتی ()ISQ

0

بر کیفیت تصمیمات کاربران (مدیران و کارشناسان) تأثیر دارد؟

8

ماشین ،پول ،مواد و زمان اضافه شده است (سینگ جیل ،
 ،9233در سرلک و فراتی)9238 ،
مدارک مستند و مشخص حاصل از تحقیقات میدانی
وجود دارد ،در تأیید این که حتی وقتی که چند رقیب بزرگ
در یک صنعت به یک فناوری خاص دسترسی دارند ،تنها

1. Information Technology
2. Management Information Systems
3. Development of IT Quality
4. Gorla
5. Information System Quality

6. Gates
7. Jill
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برخی از آنها که از فناوری بهتر استفاده میکنند موفق

معرفی سیستم اطالعاتی و مبانی نظری آن

میشوند و باقی شکست میخورند.

گوردن )3440( 0میگوید سیستم اطالعاتی؛ شامل فناوری

در واقع پایداری مزیت رقابتی ،نتیجه تعامل

اطالعات ،دادهها ،رویههای پردازش دادهها و افرادی است که

زیرمجموعههای به هم وابسته موجود در یک سیستم فعالیت

دادهها را جمع آوری و پردازش میکنند (سرلک و فراتی،

انسانی است .این نوع مزیت رقابتی را نمیتوان با برنامهریزی و

)9238

به روشی ابزاری کسب کرد ،بلکه مزیت رقابتی محصول و

در معرفی سیستم اطالعاتی ذکر این نکته نیز حایز

نتیجه طبیعی اطالعاتی است که به خوبی و دوراندیشانه

اهمیت است که آن چنانکه عنوان شده است دیگر نمیتوان

مدیریت میشود( .کالرک)9231 ،9

سیستم های اطالعاتی را بهعنوان یک حوزه لحاظ کرد ،آنطور

هدف نهایی از این تحقیق این است تا پس از نگاهی بر

که سابقأ و هنگام اجرای راه حل های فناورانه لحاظ میشد.

کاربردهای سیستمهای اطالعاتی مدیریت ،بهعنوان یکی از

سیستم اطالعاتی یک سیستم فعالیت انسانی است و لذا آن را

شیوههای نوین مدیریت از فناوریهای نوظهور مؤثر امروز و

باید از یک منظر انسانی مطالعه کرد .اگر چه هر کجا که الزم

آینده صنایع پویای کشور ،به تبیین نقش کیفیت سیستمهای

باشد فناوری به کمکش میآید( .کالرک)9231 ،

اطالعاتی بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم و تأثیرگذار بر افراد
در صنعت هوافضا ،پرداخته میشود.

اجزای سیستم اطالعاتی
بهطور کلی سیستم اطالعات مدیریت شامل سه جزء است:

مبانی نظری تحقیق

مدیریت ،اطالعات و سیستم.

هوشمندی کسب و کار )BI( 3و کسب دانش و اطالعات به

سیستم اطالعات مدیریت ،میتواند تصاویری از

کمک آن:

مغایرتها و انحرافات از برنامههای تعیین شده را نیز آشکار

از آنجا که دادهها تا زمانی که در انبار داده یا بازار داده قرار

سازد چنین اطالعاتی از طریق تهیه گزارشات مدیریت در قالبها

دارند ،میتوانند در دسترس مدیران ،تحلیل گران و کاربران

و تصاویر منطقی و قابل تعبیر و تجربه و تحلیل در اختیار

نهایی قرار گیرند .آنگاه کاربران قادر خواهند بود کارهای

مدیریت قرار میگیرد.

گوناگونی انجام دهند .این فعالیتها با عنوان پردازش تحلیلی
و بهطور معمول با نام "هوشمندی کسب و کار" شناخته
میشوند .به بیان دیگر هوشمندی کسب و کار مجموعه
گستردهای از برنامهها و فنون گردآوری ،ذخیره سازی ،تحلیل

انواع سیستمهای اطالعاتی
مومنی گونهها و ویژگیهای سیستمهای اطالعاتی را در قالب
جدول صفحه بعد دسته بندی نموده است (مومنی)9230 ،

و فراهم کردن دسترسی به دادهها است که به کاربران سازمانی
در اتخاذ تصمیمات کاری و استراتژیک بهتر کمک میکند.
(توربان)9236 ،2

1. Clark
2. Businessintelligence
3. Turban

4. Gordon
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جدول  .1گونهها و ویژگیهای پردازش دادهها
گونههای نظامهای اطالعاتی
نظامهای اطالعاتی

ESS

نظامهای تصمیم

DSS

نظامهای اطالعات

MIS

نظامهای اطالعاتی

KWS

نظامهای اداری

OAS

نظامهای تراکنشی

TPS

مدیران عالی

پردازشها

برون دادهها

دورن دادهها
یکپارچه سازی دادههای

نمودارهای گرافیکی

پیش بینیها و پاسخ

درون و میان و برون

و شبیه سازی

به پرسشهای

سازمانی

تعاملی

مدیران

کاربران
مدیران عالی

برقراری ارتباط با پایگاههای

یار

دادگان متعدد برای تجزیه و

تجزیه و تحلیل و

گزارشهای ویژه

تحلیل و تهیه مدلهای

شبیه سازیهای

تصمیمگیری پاسخ

تحلیلی و سایر ابزار تحلیل

تحلیلی و تعاملی

به پرسشها

مدیران و
کارشناسان

دادهها
گزارشهای

مدیریت

انبوه دادههای ورودی

یکنواخت تجزیه و

چکیده نظامهای عملیاتی،

تحلیل اطالعات

الگوها و نمایههای ستاده

سطوح پایین

گزارشهای
مدیریتی

مدیران عملیاتی و
سطوح مدیران
میانی

سازمان
دانش بران

خودکار

طراحی مشخصات پایگاه

الگوهای شبیه

نمایههای گرافیکی

دادگان و دانش

سازی

و نموداری

اسناد اداری ،تهیه برنامههای
زمانی

مدیریت اسناد
اداری ،برنامههای
زمانی و ارتباطات
جداسازی و تهیه

و عملیاتی

اطالعات تراکنشی و

فهرست یکپارچه

عملیاتی

سازی و به روز
رسانی

کارشناسان فنی

برنامههای زمانی و

کارشناسان و

ارتباطات پستی

کارکنان اداری

گزارشهای
تخصصی تهیه
چکیده از گزارشها

سرپرستان و
کارکنان عملیاتی

مزایا و محدودیتهای فناوری اطالعات

نقش مدیریت در اداره سیستمهای اطالعاتی

فناوری اطالعات ،غالبابه دیده موضوعی کامالً فناورانه نگریسته

از آنجا که مدیران سیستمهای اطالعاتی مدیریت ،بایستی از

شده و تالش اندکی برای برخورد با آن بهعنوان یک اولویت و

دنیای حقیقی و سیستمهای موجود در سازمان مطلع باشند تا

نیازمندی حیاتی انجام گرفته است .در نتیجه ،نظارت و

بتوانند نقش مؤثری را ایفا کنند و به همین دلیل بایستی

مدیریت بر فعالیتهای ناظر بر فناوری اطالعات به مدیران فنی

اطالعات صحیح در اختیارشان قرار گیرد .یکی از نقشهای

و اجرایی واگذار شده است .نکته این جاست که فناوری

مهم مدیر در مورد سیستم اطالعات مدیریت ،آگاهی و تفسیر

اطالعات بیشتر مربوط به مدیریت یک سازمان است ،تا این که

از عوامل محیطی و بیرونی سازمان است .مدیران سیستم

مسئلهای صرفاً فنی باشد .با توجه به این نکته ،تعهد مدیریت

اطالعات مدیریت ،بایستی از ارزشهای سیستمهای موجود

نسبت به فناوری اطالعات ،جهت آگاه ساختن صاحبان و

مطلع گردند و اینکه سیستمهای دستی موجود چه اطالعات و

کاربران اطالعات از این مسئله مهم و همچنین ایجاد شفافیت

نقشی را به عهده دارند .عمالً مدیران سیستمهای اطالعات

الزم ،که برای تیم فناوری سیستم اطالعاتی برای حصول

مدیریت برای طراحی و کنترل شرکت به معاون خدمات

اطمینان از حمایت شدن از سوی سازمان ضروری است ،الزامی

اجرایی یا معاون ارشد گزارش میدهد .در بسیاری از

میباشد (دیوب)9236 ،

شرکتها ،شاخه معاونت سیستم اطالعات مدیریت ،بهوجود
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میآید که گزارش خود را مستقیماً به مدیریت عالی تسلیم
میدارد( .مک لوید)9230 ،9

هـ  .تغییر شغل و خاتمه خدمت
مدیریت باید از انجام اقدامات به موقع و مناسب در

مدیران فناوری اطالعات و صاحبان کسب و کار مسئولیت

مورد تغییر شغل و خاتمه خدمت کارکنان اطمینان حاصل کند.

تدوین منظم برنامه بلند مدت فناوری اطالعات سازمان را دارند
که از تحقیق ماموریت و اهداف کلی سازمان حمایت مینماید

انواع ناکامی سیستمهای اطالعاتی

(این گونه برنامهها بین یک تا پنج سال را در بر میگیرند).

لیتینن و هیرشهایم )9138( 3ناکامی سیستمهای اطالعاتی را به

رویکرد برنامهریزی باید چنان باشد که ساز و کار درخواست

چهار دسته طبقهبندی نمودند :ناکامی انطباق ،ناکامی فرایند،

ورودی از سهام داران درونی و بیرونی را ،که تحت تأثیر برنامه

ناکامی تعامل ،و ناکامی تامین انتظار.

راهبردی قرار میگیرند ،شامل شود .به همین تناسب مدیریت نیز

الف) ناکامی انطباق :عبارت است از شکست یک سیستم

باید فرایند برنامهریزی بلند مدت را تهیه ،رویکردی ساختارمند

اطالعاتی در تامین الزامات آن که اغلب شایعترین نوع شکست

را اتخاذ و ساختار استانداردی برای برنامهریزی بنا نهد.

سیستمهای اطالعاتی عنوان میشود.
ب) نوع دوم ناکامی ،ناکامی فرایند است ،و وقتی بروز

سیاستها و رویههای منابع انسانی مربوط به فناوری اطالعات

میکند که یک سیستم را نتوان طبق بودجه مشخص یا در زمان

الف .استخدام

مقرر تولید کرد.

بررسی سوابق پیش از استخدام از اهمیت بسیار برخوردار

ج) ناکامی تعامل نماینده نوعی ارزیابی غیر مستقیم

است .این امر میتواند هم بهصورت رسمی و هم بهطور غیر

ناکامی سیستمهای اطالعاتی است .که اگر سیستم در معرض

رسمی انجام شود .هدف بررسی سوابق حصول اطمینان از

میزان زیادی از تعامل کاربر قرار گیرد ،موفق است.

جانب یک شخص ثالث ،نسبت به اعتبار مدارک ارایه شده از
سوی متقاضی امکان احراز شغل مورد نظر وی میباشد.

د) ناکامی انتظار ،یعنی ناکامی سیستم اطالعاتی در
برآورده ساختن انتظارات کاربران.
در جدول زیر ارتباط ناکامی سیستمها را با شکلهای

ب .ارتقای شغلی
مدیریت سازمان باید فرایندهای موردنیاز را پیاده سازی

مختلف سازمانی در طبقهبندی مینتزبرگ ( )9119مشاهده

و به تناوب مورد بازنگری قرار دهد ،بهطوریکه اطمینان

میکنیم (وجود دو ستاره به معنای ارتباط عمیقتر و قویتر

حاصل شود که استخدام و ارتقای کارکنان بر اساس معیارهای

است).

عینی انجام میگیرد.

جدول .2ارتباط ناکامی سیستمها با شکلهای مختلف سازمانی طبقهبندی

ج .آموزش کارکنان

مینتزبرگ ()9119

کارکنان جدید باید در ابتدای استخدام در جلسات
توجیهی شرکت کنند و به اصطالح از تونل جامعهپذیری
سازمان بگذرند.

شکل

ناکامی

ناکامی

ناکامی

ناکامی

سازمانی

انطباق

فرایند

تعامل

انتظار

ماشینی

**

*

کارآفرین

د .ارزشیابی کارایی کارکنان
مدیریت سازمان باید فرایندی برای ارزشیابی کارایی کارکنان
در نظر بگیرد ،که با نظام پاداش دهی مناسب تقویت شود.

1. MacLeod

*

*

حرفهای

**

**

تخصصی

**

**

متنوع

*

**

*

2. Lyytinen & Hirschheim
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با توجه به اینکه سازمان تحت بررسی ،در این تحقیق نیز

 -کیفیت خدمات نیز میتواند به واسطة قابلیت پردازش

طبق طبقهبندی مینتزبرگ 9از نوع سازمانهای حرفهای و

اطالعات با حمایت فناوری اطالعات ارائه شده به کاربران

تخصصی است ،در اینجا جا دارد اشاره شود که چنین

نهایی برای هماهنگی با نتایج عملکرد ،تعریف شود.

سازمانهایی بیشتر از ناکامی تعامل رنج میبرند .بنابراین اختیار
تفویض شده افراد در این نوع سازمانها به گونهای است که هر

 کیفیت سیستم اشاره دارد به اینکه چقدر برای کاربریادگرفتن و به کار انداختن یک سیستم آسان است.

سیستمی را که در طراحی و اجرای آن نقشی نداشتهاند کنار

کیفیت سیستم ،عملکرد سیستم است که بر حسب

میگذارند و نادیده میگیرند ،مگر اینکه آن سیستم از نظر آنها

قابلیت اتکا ،سهولت استفاده و دیگر شاخصهای سیستم ظهور

واقعا ارزش بررسی داشته باشد .از این رو قطعاً در سازمانهای

و بروز مییابد (وانگ ،3441 ،در حسن زاده)3493 ،

تخصصی و حرفهای ،اگر به انتظارات اعضای سازمان توجه
نشود ،سیستم نهایتاً شکست خواهد خورد.

کیفیت سیستم ،سهولت استفاده سیستم ،سهولت یادگیری
و سهولت تعامل با کاربران استنباط میشود( .دیویس 9131 ،در
6

عوامل موفقیت سیستمهای اطالعاتی و پیشینه ادبیات

لندروم و همکاران)3494 ،
گورال و همکاران براساس تحقیقات پیشین ،شاخصههای

پژوهشی آن

کیفیت سیستم را به دو دسته وسیع گروه بندی کردهاند.

سنجش موفقیت سیستم اطالعات از نمیه دهه  9164مورد

ویژگیهای سیستم از منظر طراح سیستم (تحت عنوان

توجه قرار گرفته است.

انعطافپذیری سیستم) و ویژگیهای سیستم از منظر کاربر

مدل اولیه سنجش موفقیت سیستم اطالعاتی دلون و

نهایی (تحت عنوان پیچیدگی سیستم) .بُعد انعطاف پذیری

مکلین 3معروف به مدل " )9113( "D&Mبرای نخستین بار

سیستم این حقیقت را منعکس میکند که سیستم با ویژگیهایی

توسط دلون و مکلین در  9113برای آزمودن موفقیت سیستم

مفید و الزم طراحی شده است (و مُبَرا از ویژگیهای غیر

اطالعاتی ارائه گردید و در حدود  244پژوهش بعدی از آن

ضروری است) و این حقیقت که اصالحات نرمافزار میتواند

استفاده شد (دلون و مکلین 3442 ،در حسن زاده)3 :3493 ،

توسط طراح سیستم به راحتی انجام شود (وانگ و استرانگ،8

این مدل ،در  ،3443به منظور تغییر نقش و جایگاه

 .)9116بعد پیچیدگی سیستم نیز ،به یک سیستم کاربر پسند

سیستمهای اطالعاتی در طول زمان ،توسط دلون و مکلین،

اشاره میکند (میلر و دویل )9138 ،3که استفاده از آن آسان،

اصالح شده و توسعه یافت.

بخوبی مستند سازی میشود و دارای زمان پاسخ سریع است

براساس مدل معروف " ،"D& Mسه متغیر اصلی سیستم

(بیلی و پیرسون ،)9132 ،1و از فناوری نوین استفاده میکند که

اطالعاتی عبارتند از :کیفیت سیستم ،2کیفیت اطالعات 0و

ارتباط بهینه کاربر با سیستم را مقدورمی سازد (گورال و

کیفیت خدمات( 0دلون و مکلین ،3442 ،حسن زاده و

همکاران)3494 ،

همکاران)3493 ،

در نهایت پس از بررسی تحقیقاتی که پیشتر به آنها اشاره

 کیفیت اطالعات برای سازمانها در کاهش عدم اطمینان وافزایش قابلیتهای تصمیمگیری ،واجب است.

شد ،و دیگر مقاالت  ISIکه حاصل پژوهشهای صورت گرفته
در این حوزه در چند سال اخیر بوده است ،در این تحقیق،
هفت مؤلفه را بهعنوان شاخصهای کلیدی سنجش کیفیت
سیستم اطالعاتی ،انتخاب کرده و مورد سنجش قرار دادیم.

1. Mintzberg
2. Delone& McLean
3. SystemQuality
4. Information Quality
5. serviceQuality

6. Landrum et al
7. Wang & Strong
8. Miller&Doyle
9. Biley & Pearson

نقش مدیریت در سیستم اطالعات دو سازمان دولتی و خصوصی در صنعت هوافضای کشور بر کیفیت تصمیمات کاربران 81
مدل مفهومی تحقیق

آن بر کیفیت تصمیمات کاربران این سیستمها در سازمان مورد

با توجه به آنچه مطرح شد ،شاخصهای هفتگانه سنجش

بررسی قرار میگیرد.

کیفیت سیستم اطالعات ( )ISQبه ترتیب زیر میباشد که تأثیر
راحی
هوشمند
یکپارچگی
انعطاف

کیفیت سیستم اطالعات ()ISQ

پذیری

کیفیت تصمیمات

سهولت
استفاده
سرعت
دسترسی
قابلیت اتکا
قابلیت
ارزیابی
شکل .1مدل مفهومی تحقیق

تصمیمگیری

مدلهای تصمیمگیری

تصمیم ،به انتخاب بین دو گزینه یا بیشتر اطالق میگردد.

نگرشها و تئوریهای متنوعی در مورد تصمیمگیری

تصمیمها دارای طبیعت مختلفی هستند که توسط اشخاص و

ممکن است در ادبیات پژوهشی یافت شود که در این بخش به

گروهها اتخاذ میشوند .اهداف تصمیمگیری در سازمانها را

چند مورد اشاره میگردد:

میتوان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد :حل مشکل و بهره گیری

مدل تصمیمگیری ساده

از فرصت (توربان)9236 ،

در این مدل پس از نیازسنجی ،9و یافتن گزینههای

مدیران به پشتیبانی فناوری اطالعات نیازمند هستند.

مختلف تصمیم ،و بررسی آنها ،یکی را برگزیده و پس از اخذ

بدون اطالعات معتبر و مرتبط ،اتخاذ تصمیمات خوب بسیار

تصمیم ،تعیین معیار سنجش و ارزیابی نتایج آن تصمیم،

دشوار است .در تمامی مراحل تصمیمگیری ،اطالعات مورد

مرحلهای است که بایستی چرخه تصمیمگیری را کامل و

نیاز هستند.

رسیدن به نیاز تصمیم بعدی را کامل کند.

اتخاذ تصمیمات نیازمند داده است .میزان دادهها (بهویژه

مدل تصمیمگیری آبشاری

دادههای مسیر کلیکهای اینترنتی) زیاد و به سرعت در حال

در مدل آبشاری( 3قانعکننده) ،هرگاه موقعیتی ارزیابی و

رشد است .دادهها در منابع چندگانه موجود بوده و نیاز به

عالئم مشخصی ظاهر شود ،تصمیم گیرنده ماهر ،بهویژه اگر از

یکپارچه سازی آنها میباشد (توربان)9236 ،

نظر زمان هم در مضیقه باشد ،به احتمال زیاد تجارب قبلی خود

در شرایط پویا ،عوامل مؤثر همواره تغییر مییابد .سیستم

را مورد بازنگری قرار میدهد .وی به حافظه خود رجوع و

اطالعاتی کارآمد سیستمی است که اطالعات آن متناسب با

موقیعتهای مشابه گذشته را بررسی میکند .سپس روشی را که

تغییرات ،تغییر یابدبعالوه تعامل میان بسیاری از عوامل به هم

در گذشته درستی آن به اثبات رسیده است انتخاب مینماید .این

وابسته ،در سیستمهای مدرن گویای پیچیدگی بسیار است.

1. Need assessment
2. Waterfall
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شیوه تصمیمگیری عالوه بر سرعت عمل کافی ،تا حدودی

و نقش سیستمهای اطالعاتی در بهبود تصمیمگیری و بهطور

مطمئن نیز هستزیرا بر پایه تجارب قبلی بنا شده است.

کلی عملکرد کسب و کار میپردازد .در مدل ارائه شده توسط

مدل تصمیمگیری دروازه درد

وی ،مدیریت ،سازمان و فناوری سه عامل مؤثر بر سیستم

مدل تصمیمگیری براساس طراحی سیستمهای مشابه

اطالعاتی است و چنین سیستم اطالعاتی نیز به نوبه خود در
راه کارهای کسب و کار و بهبود کیفیت و خدمات بسیار مؤثر

سیستمهای انسانی ،مدل دروازه درد است.

0

در این تئوری توضیح داده میشود چرا شناگری که

است و نیز یانگ تائی پارک ( )9111نیز در مدل خود ،دو

پایش در دهان کوسه است ،در آن لحظه احساس درد نمیکند،

متغیر کیفیت تصمیم و کیفیت سیستم را در اجرای تصمیم مؤثر

چرا قهرمان دوی سرعت ،با اینکه میخی در پایش فرو رفته ،به

میداند .این محقق نیز در این مدل کیفیت سیستم را که تعیین

دویدن ادامه میدهد و بهطور کلی فرد در شرایط ویژه نظیر

کننده ویژگیهای پایگاه داده سیستمهای اطالعات است،

مبارزه یا غیره ،توجه خود را از محل درد ،به محلها و

پشتیبان تصمیم میداند.

موضوعات بسیار مهمتری که به حیات انسان وابسته است،
منعطف میدارد.

نوع تحقیق

با شبیهسازی از مدل تصمیمگیری در این مدل ،سیستم

تحقیق حاضر از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از

دفاع هوایی با الهام از سیستم عصبی انسان طراحی میشود.

لحاظ ماهیت جزو تحقیقات توصیفی -پیمایشی و از جهت

مطابق این طرح چنانچه سیستم دفاع هوایی بخواهد برای

روش در دسته تحقیقات همبستگی قرار دارد.

هرگونه اقدامی به مقام باالتر مراجعه کند ،در نتیجه مکانیسمی

در این تحقیق پس از انجام مطالعات کتابخانهای و بررسی

تعبیه شده است تا بدون نیاز به مراجعه به مقام باالتر ،دفاع در

پژوهشهای پیشین مطرح شده در منابع برتر داخلی و خارجی و

برابر مهاجم را عملی سازد.

انجام پیمایشهای میدانی در جامعه آماری مورد مطالعه ،پس از

در این میان تصمیمگیری انسان به مراتب پیچیدهتر و

جمع آوری دادهها و اطالعات الزم بوسیله پرسشنامه ،همگی

مؤثرتر از آن است که تصور میشود .این پیچیدگی و اثرگذاری

آنها کدگذاری شده ،سپس وارد نرمافزار  SPSSشدند .آنگاه

در حدی است که برخی نگرشها نسبت به مهندسی علوم ،از

ضمن طبقهبندی آنها ،آمارههای توصیفی مربوط به دادهها

طریق عرضه دادههای کنترل شده و مفروضات بهینه سازی،

محاسبه شده ،و در نهایت به منظور تأیید یا رد فرضیات طراحی

علی رغم قانع بودن به حد خشنودی تصمیم گیرنده ،ممکن

شده در تحقیق به روش علمی ،از آزمونهای مناسب همچون

است به شدت ضد بهره وری تلقی شوند( .هیچینز)9233 ،9

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .سرانجام به روش تحلیلی
توصیفی پژوهش صورت گرفته است.

رابطه دو متغیر تحقیق با یکدیگر
2

(کیفیت سیستم اطالعات 3و کیفیت تصمیمات کاربران )

جامعه آماری

عالوه بر موارد بسیاری که در قالب پایان نامه ومقاالت

جامعه آماری تحقیق در صنعت هوافضای کشور شرکت

در خارج از کشور ،در این موضوع کار شده بود و به اختصار و

هدایت دقیق سیستم در بخش خصوصی که از معدود

یا بهصورت نمایه جدولی ،پیشتر ارائه گردید .الزم به ذکر است

شرکتهای بزرگ و فعال در این عرصه است و یک سازمان

که الودن نیز در کتاب معروف خود ،به چالشهای کسب و کار

دولتی مشابه (که بنا به دالیل امنیتی و تعهد داده شده از ذکر نام
آن معذوریم) ،مورد بررسی قرار گرفته است.

1. Hychynz
2. Information SystemQuality
3. User DecisionsQuality

4. Yang
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باتوجه به قلمرو مکانی تحقیق ،جامعه آماری شامل

یافتههای پژوهش

کاربران ،اعم از مدیران و کارکنان واحدهای مختلف در سازمان

بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته (کیفیت

است که هر یک به طریقی کاربر سیستم اطالعاتی سازمان خود

تصمیمات کاربران) با آزمون KS

هستند ،تعداد کل افراد جامعه مورد بررسی بر طبق آخرین

با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ()KS

آمار 994 ،نفر بوده است ،که از این میان  60نفر در سازمان

نرمال بودن متغیر وابسته (کیفیت تصمیمات کاربران) بررسی

دولتی و  00نفر در شرکت خصوصی (هدایت دقیق سیستم)،

میگردد .این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد

بهطور کل جامعه آماری ما را تشکیل میدهند.

توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد .با
توجه به کمی بودن نمره کیفیت تصمیمات در این تحقیق،

روش گردآوری دادهها

آزمون فرض نرمال بودن توزیع دادهها را میتوان برای این

یکی از مهمترین مراحل تحقیق ،گردآوری اطالعات است.

متغیر بررسی نمود:

(خاکی.)9283 ،
در این تحقیق از دو روش معتبر و البته رایج جهت
گردآوری دادهها بهره گرفته شده است.

آزمون فرض نرمال بودن نمرات کیفیت تصمیمات آزمودنیها
 :H4نمرات کیفیت تصمیمات کارکنان نمونه آماری از
توزیع نرمال پیروی میکند

 .9مطالعات کتابخانهای

 :H9نمرات کیفیت تصمیمات کارکنان نمونه آماری از

 .3پرسشنامه
روایی 9پرسشنامه توسط متخصصان با توجه به شرایط

توزیع نرمال پیروی نمیکند

سیستمهای اطالعات در سازمانهای این صنعت ،مورد بررسی

جدول  .1نتایج حاصل از آزمون کولمو گوروف – اسمیرنوف کیفیت

قرار گرفت و با فن دلفی و نظر خواهی از متخصصان مورد

تصمیمات آزمودنیها

تأیید واقع شد.
پایایی (قابلیت اعتماد)  2پرسشنامه

کیفیت تصمیمات
33

تعداد

4/648

آزمون ( Zکولموگروف -اسمیرنوف)

4/300

سطح معنیداری

روشهای مختلفی برای بحث پایایی وجود دارد که به

با توجه به نتایج جدول فوق چون عدد مربوط به سطح

منظور تعیین پایایی آزمون ،از روش آلفای کرونباخ استفاده

معنیداری ( )sigبدست آمده ( )4/300بزرگتر از 4/40

گردید و نیز در این تحقیق از روشهای آمار استنباطی

میباشد ،لذا فرض  H9رد شده و دلیلی بر رد فرض  H4در

کولموگروف -اسمیرنوف و آزمون فرید من استفاده شده است.

این بررسی بهدست نیامد.
به عبارتی کیفیت تصمیمات آزمودنیها در این تحقیق از
توزیع نرمال پیروی میکند.

در این تحقیق ،ضریب آلفای کرونباخ که با  spssمحاسبه
گردید ،برابر با  %30در مرحله اول و  %10در مرحله دوم
بهدست آمد و ضریب همبستگی آزمون مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین بعد از جمع آوری کلیه دادهها نیز ضریب آلفا محاسبه
گردید و  %38بدست آمد و با توجه به این ضریب ،پایایی
پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

1. Validity
2. Reliability

آزمون فریدمن
جدول .4نتایج آزمون فریدمن
آزمون فریدمن
33

تعداد

349 .034

کای مربع

6

درجه آزادی

.444

سطح معنیداری
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 :H9طراحی هوشمند سیستم اطالعاتی بر کیفیت

با توجه به جدول فوق سطح معنیداری آزمون فریدمن
در این بررسی ( )4/444میباشد و از سطح معنیداری قابل

تصمیمات تأثیرگذار است.

قبول ( )4/40کوچکتر است؛ بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد

جدول .6نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی جهت بررسی فرضیه اول

که میانگین رتبهها بین مؤلفههای زیر مجموعهای کیفیت سیستم

تحقیق

اطالعاتی یکسان نیست و براین اساس آزمون رتبهبندی فریدمن
در این بررسی معنی دار میباشدو حال با استفاده از جدول زیر
رتبههای هر یک از مؤلفهها مورد بررسی قرار میگیرند.
جدول .5نتایج رتبهبندی مؤلفهها براساس آزمون فریدمن

مجموع

درجه

مربع

مربعات

آزادی

میانگین

رگرسیون

603/369

9

باقی مانده

0183/824

36

کل

6690/019

38

مدل

603/369
61/004

F

1/306

سطح
معنیداری
4/442

رتبه

مؤلفهها به ترتیب

6/23

طراحی هوشمند

0/39

یکپارچگی

( )4/442از سطح معنیداری قابل قبول ( )4/40کوچکتر است

0/46

قابلیت انعطاف پذیری

6/08

سهولت استفاده

در نتیجه فرض  H9تأیید و فرض  H4رد میشود .بر این

3/00

سرعت دسترسی

9/30

قابلیت ارزیابی

3/01

قابلیت اتکا

از آنجایی که سطح معنیداری بهدست آمده از آزمون

اساس می توان گفت طراحی هوشمند سیستم اطالعاتی بر
کیفیت تصمیمات کاربران نمونه آماری تأثیرگذار میباشد .در
جدول فوق سطر رگرسیون بیانگر میزان تغییرات کیفیت
تصمیمات کاربران است که از طریق متغیر طراحی هوشمند

با توجه به جدول فوق مؤلفهی سهولت استفاده دارای

تبیین میشود و سطر باقی مانده نیز بیانگر میزان تغییرات متغیر

بیشترین میانگین ( )6/08و در نهایت کمترین میانگین مربوط

کیفیت تصمیمات کاربران است که توسط سایر عوامل

به مولفة قابلیت ارزیابی با میانگین ( )9/30میباشد.

(تصادفی و اتفاقی) تبیین میشود.

در این قسمت آزمون فرضیه اول را بهعنوان نمونه مورد
بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق

بررسی قرار میدهیم:

آزمون فرض ضریب همبستگی بین کیفیت سیستم

فرضیه اول
طراحی هوشمند سیستم اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات

اطالعات ( )ISQو کیفیت تصمیمات کاربران
 :H4بین کیفیت سیستم اطالعاتی سازمان و کیفیت

کاربران تأثیرگذار است.
 :H4طراحی هوشمند سیستم اطالعاتی بر کیفیت

تصمیمات کاربران مورد بررسی رابطه معنی دار وجود ندارد.
 :H9بین کیفیت سیستم اطالعاتی سازمان و کیفیت

تصمیمات تأثیرگذار نیست.

تصمیمات کاربران مورد بررسی رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول  .7نتایج حاصل از آ زمون همبستگی پیرسون رابطه بین کیفیت سیستم اطالعاتی و کیفیت تصمیمات

همبستگی پیرسون
کیفیت تصمیمات

9

4/028
4/444

سطح معناداری
تعداد

کیفیت سیستم اطالعات

کیفیت تصمیمات

کیفیت سیستم اطالعات

33

33

همبستگی پیرسون

4/028

9

سطح معناداری

4/444

تعداد

33

33

نقش مدیریت در سیستم اطالعات دو سازمان دولتی و خصوصی در صنعت هوافضای کشور بر کیفیت تصمیمات کاربران 87
"یکپارچگی سیستم اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی
رابطه بین کیفیت سیستم اطالعات و کیفیت تصمیمات کاربران

کاربران تأثیرگذار نمیباشد".
"انعطاف پذیری سیستم اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات

مورد بررسی در جدول فوق آمده است .از آنجایی که سطح
معنیداری آزمون ( )4/444از سطح معنیداری قابل قبول

کاربران تأثیرگذار است".
"سهولت استفاده از سیستم اطالعاتی بر کیفیت

( )4/40کوچکتر است ،فرض  H9مورد تأیید قرار میگیرد و
فرض  H4رد میشود .در نتیجه میتوان گفت بین کیفیت

تصمیمات کاربران تأثیرگذار است".

سیستم اطالعات و کیفیت تصمیمات کاربران ،رابطه معنیداری
وجود دارد .با توجه به جدول فوق مقدار ضریب همبستگی

سرعت دسترسی به سیستم اطالعاتی بر کیفیت
تصمیمات کاربران تأثیرگذار است".
"قابلیت ارزیابی سیستم اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات

 4/028بهدست آمده است.

کاربران تأثیرگذار است".
"قابلیت اتکای سیستم اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات

بحث و نتیجهگیری
مسئله مورد بررسی در این پژوهش تأثیر کیفیت سیستم اطالعات

کاربران تأثیرگذار است".
نمای کلی وضعیت تأثیرگذاری شاخصهای کیفیت

سازمان بر کیفیت تصمیمات کاربران آن است در این راستا

سیستم اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات کاربران دو جامعه آماری

فرضیاتی مطرح شد که خالصه نتایج آن به قرار زیر میباشد.
"طراحی هوشمند سیستم اطالعاتی بر کیفیت تصمیمات

مورد بررسی ،در یک نگاه بهصورت جدول زیر ارائه میشود.

کاربران در جامعه آماری مورد تحقیق ،تأثیرگذار است".
جدول  .8نمای کلی تأثیرگذاری شاخصهای کیفیت سیستم اطالعات بر کیفیت تصمیم
شماره
فرضیه
1
2
1
4
5
6
7

شرح فرضیه تحقیق

وضعیت تأثیرگذاری در

وضعیت تأثیر در

وضعیت تأثیر در شرکت هدایت دقیق

کل جامعه آماری

سازمان دولتی

سیستم (سازمان خصوصی)

تأثیر طراحی هوشمند سیستم اطالعاتی بر
کیفیت تصمیمات کاربران
تأثیر یکپارچگی سیستم اطالعاتی بر
کیفیت تصمیمات کاربران

×

×

×

تأثیر انعطاف پذیری سیستم اطالعاتی بر
کیفیت تصمیمات کاربران
تأثیر سهولت استفاده از سیستم اطالعاتی

×

بر کیفیت تصمیمات کاربران
تأثیر سرعت دسترسی به سیستم اطالعاتی

×

بر کیفیت تصمیمات کاربران
تأثیر قابلیت ارزیابی سیستم اطالعاتی بر

×

کیفیت تصمیمات کاربران
تأثیر قابلیت اتکای سیستم اطالعاتی بر

×

کیفیت تصمیمات کاربران

یافتههای مربوط به تحقیق

کلی به نظر میرسد وضعیت سیستمهای اطالعاتی مدیریت در

بحث درباره نتایج این پژوهش در مجموع ،مارا به این یافتهها

ایران در زمان حاضر هنوز چندان مطلوب نیست ،برخی از

رهنمون میسازد که به رغم وجود موفقیتهایی در سازمانها،

دالیل این عدم مطلوبیت عبارتند از:

در استفاده صحیح و کارآمد از سیستمهای اطالعاتی ،بهطور
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 .9مشخص نبودن اهداف ایجاد و توسعه سیستمهای اطالعات
مدیریت.
 .3استفاده از رایانه ،بهصورت کلیشهای ،محدود ،و کمتر از
ظرفیت.
 .2تمرکز روی مزایای کوتاه مدت
 .0فشارهای مدیریتی :وقتی اهداف و انتظارات غیرواقعی در
نظر گرفته میشود.
 .0عدم تطابق آموزشهای دانشگاهی با نیازهای جامعه
 .6ناسازگاری سیستمهای مکانیزه جدید با سیستمهای دستی
موجود
 .8عدم انعطافپذیری سیستمهای اطالعاتی و ناتوانی در اعمال
تغییرات جزئی.
 .3ناتوانی در استفاده مناسب از سیستمها
نتایج حاصل از پژوهشهای بسیار در این حوزه نشان
میدهد تنها از  %04ظرفیت و توان سیستمهای بزرگ بهره
گرفته میشود.

پیشنهاد پژوهش
براساس نتایج این پژوهش و مرور دستاوردهای سایر
پژوهشهای مرتبط ،پیشنهاد میشود عالوه بر مدیران و
کارشناسان نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در سطوح
کالن ،مدیران میانی و کارشناسان کلیه سازمانهای دولتی و
خصوصی نیز ،شاخصههای کیفیت سیستمهای اطالعاتی ،و
عوامل کلیدی در استفاده صحیح و کارآمد از این سیستمها ،را
مد نظر قرار دهند ،تا پیامدها وآسیبهای استفاده ناصحیح از
سیستمهای اطالعاتی تحت استفاده مجموعه خود بهویژه هزینه
سازیهای نابجا ،را به حداقل رسانده و با بهبود کیفیت
سیستمهای اطالعاتی ،از مزیتهای رقابتی حاصل از بکارگیری
این گونه سیستمها همچون سایرین ،برخوردار گردند.
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