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 چکيده
اتوماسیون اداری با مدیریت زمان و رضامندی مشتری در دستگاه های  یبررس هدف این پژوهش،

اداری شهرستان راور می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی و روش همبستگی می 

استفاده ن اداری، مدیریت زمان و رضامندی مشتری باشد.در این تحقیق از سه پرسشنامه اتوماسیو

و رضامندی  91/0، مدیریت زمان 19/0میزان روایی پرسشنامه اتوماسیون اداری  شده است.

می باشد. جهت توصیف داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری  98/0مشتری برابر با 

 SPSSده با استفاده از نرم افزار آوری شپیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. اطالعات جمع

تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پایایی تحقیق نشان داد بین اتوماسیون اداری با مدیریت زمان و 

 رضامندی مشتری رابطه معناداری وجود دارد.
 

 اتوماسیون اداری، مدیریت زمان، رضامندی مشتری، شهرستان راور. :يديکل واژگان

 

 مقدمه

افزون تغییرات فناوری در  دلیل گسترش و توسعه روز ها و موسسات اقتصادی، به امروزه ارتباطات و مكاتبات اداری در سازمان

، 9شولتز]جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب سازمان به این تحوالت كامال متحول شده است 

بخشد و از سویی  عنوان روشی نوین، از سویی به جریان كار سرعت می استفاده از سیستم اتوماسیون اداری بهمنظور،  . بدین[89: 8000

ها، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم  بندی آن های سازمان و طبقه آوری اطالعات مجموعه فعالیت دیگر، با جمع

وری منابع انسانی  رجوع و افزایش بهره م كارها، یكی از اهداف هر سازمان كه همانا رضایت ارباببا تسهیل فرایند انجا سازد. مسلماً می

 .[91: 9119، 8زاكاری]شود  است، حاصل می

است كه انواع ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را برقرار كرده یا تسهیل  های الكترونیكیاتوماسیون اداری شامل تمام سیستم

از جمله كارهایی در سازمان است كه تمامی  توان گفت امور دفتریها، امور دفتری هستند. میگی از امور روزمره سازمانجم بزر. حكندمی

از قبیل  هایی عملیاتی، میانی، ارشد( با آن سروكار دارند. از این میان، كاركنانی كه مسئولیت كاركنان و سطوح مختلف مدیران )اجرایی،

های اتوماسیون اداری و داده كاران(، كاربران اصلی و دائمی سیستم) پردازها را بر عهده دارندنی( اطالعات و كار با واژهانتشار یا ذخیره )بایگا

  .های مدیریت اسناد( هستندارتباطی )نظیر سیستم هایسایر سیستم

                                                           
1 - Schultz 
2 - Zachary 
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 2 زهرا روانبخش، 1 گررهدایت تي

 ایران، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر كرمان1

 دانشجوی كارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش سیستم های اطالعاتی8
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مورد  امور دفتری در گذشته معموالً وری سازمان در حوزه امور دفتری كمک شایانی كرده است. اتوماسیون اداری به افزایش بهره

داد، ولی هیچ گاه مورد یک را به خود اختصاص می گرفت. علیرغم اینكه سهم بزرگی از نیرو و انرژیها قرار می بی اعتنایی در سازمان

 .[9111، ترجمه جمشیدیان و همكاران، 1مک لیوند] وری قرار نگرفته بودبهره بازبینی اصولی در جهت بهبود و افزایش

مهمترین و گرانبهاترین  كه معتقدند، كنند و پژوهش می مدیریت زمان مطالعهه ی طور اخص در زمین كه به یمتخصصــان

و گرانبهاترین دارایی یک انسان نیز زمان بسیار كوتاهی است كه در طول زندگی در اختیــار دارد.  دارایی یک ســازمان كاركنان آن هستند

درستی  بسیار كوتاهی اســت كه در طول زندگی در اختیار دارد. بنابراین زمان جزء نادرترین منابعی است كه چنانچه بهبنابراین زمان جزء 

 [.91: 9111معین، ]آورد  مورد اســتفاده قرار گیرد، تغییرات و تحوالت به موقع را در تمام اركان ســازمانی بوجود می

كلی مهارت فردی ه ی دو مقول توان مهارت مدیریت زمان را به ن مدیریت زمان میبا استنتاج از مطالعات و تحقیقات متخصصا

)شــخصی( و مهارت سازمانی آن تفكیک كرد. مهارت فردی مدیریت زمان شامل برخی از الگوهای عمومی رفتار اســت كه اغلب افراد 

كار میبرند و در واقع محیطی كه این نوع مهارت در  ، بهعادی در زندگی شــخصی و خانوادگی خــود در اســتفاده از وقت و مدیریت آن

مهارت سازمانی مدیریت زمان فقط اختصاص به افرادی دارد كه مدیریت یک  باشد. گردد محیط خصوصی و خانوادگی فرد می آن اعمال می

از وقت و جهــت تحقق اهداف در  ر در اســتفاده مطلوبیهایی است كه یک مد عهده دارند و منظور آن دسته از مهارت سازمان را به

شود،  نماید. همچنین محیطی كه این نــوع مهارت در آن بكار گرفته می سازمان و در رابطه با انجام وظایــف حرفهای خویش اعمال می

 .[89: 9118سروش، ] محیط سازمانی و اداری مدیر است

وری آنان در  های گوناگون، جهت بهره ان به فعالیتزمان یک منبع محدود اقتصادی است و چگونگی تخصیص آن توسط مدیر

تواند برای سنجش  های مدیریتی استفاده مدیران از زمان می واقع برای موفقیت سازمان حائز اهمیت اســت، بنابراین در میان سایر فعالیت

تواند  تمایز مهم میان آنهاست. این تفاوت میمدیران از زمان تفاوت و ه ی ها بكار گرفته شـود. چگونگی استفاد اهمیت نسبی این فعالیت

 .[5: 9111، 1اشاگ لیموس] های مدیر مؤثر و مدیر غیر مؤثر باشد یكی از مشخصه

وان یكی از و رضایتمندی مشتری به عنهای مدیریتی بوده  ات اساسـی در نظامتامین رضایت مشتری یكی از الزام امروزه

ها  زنند. شركت ازمان را رقم میدر اقتصـاد جهـانی، مشـتریان بقای س رح شـده است. اكنونموضوعات بسیار راهبردی در دهه اخیر مط

. تفاوت باشند، چرا كه تنها منبع برگشت سرمایه، مشتریان هستند های مشتریان خود بی توانند نسبت به انتظارات و خواسته دیگر نمی

های امور  ی از ویژگیها است. یك ه آنالـت دارد، ارائه خدمات با كیفیت بمهمترین عواملی كه در رضـایت مشتریان سازمان دخ یكـی از

توانـد و  یكننـده نم ت كـه در اغلب موارد، مصـرفناپذیری خدمت از ارائه دهنده آن اسـت. ایـن خصوصیت بیانگر آن اس خدماتی تفكیک

ت كننـدگان خدم همات جدا كند. حتی در برخی مـوارد عرضـرایط دریافـت خدده آن، وضـعیت و شخواهد كـه خدمت را از ارائه دهن ینم

های امور  ک هسـتند كـه مشتری حاضر به دریافت خدمت از افراد دیگری نیست. لذا این ویژگیو خود خدمت به حدی به هـم نزدی

 .[51: 9191موسوی، ]  ان نیـز توجه نمودرضایتمندی مشتریان، بـه رضایت شغلی كاركنكند كه جهت نیـل به  خدمات ایجاب می

 ارزشـیابی كیفیـت ارائـه خدمات می های سـنجش و امروزه در اكثر كشورها، سنجش میزان رضـایتمنـدی مشتریان یكی از راه

نایع خـدماتی كـه ارائـه خـدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامـل بـا مشـتری اسـت رضـایت كلی مشتریان مبتنی بر چگونی باشـد. در ص

 گیـری و هـا منـابع قابـل تـوجهی را صـرف انـدازه رویـارویی و تجربـه آنـان از سازمان است. لذا جای تعجب نیسـت كـه شـركت

 . [89: 8001، 5الئو] كنند مـدیریت رضـایت مشتری می

ایی محیطی و رقابت فزاینده، (. پوی91: 9191كنند )كردنائیج،  ر فعالیت میها در محیطـی پویا، پر ابهام و متغی ازمانامروزه س

طرفی مشـتریان جدید كسب كنند. مشتریان وند، رضایت مشتریان خود را بدست آورند و از پذیر ش ها را برآن داشته است تا رقابت سازمان

 ارها دنبال میترین مفاهیم ارزیابی است كه در بسیاری از كسـب و ك ای ی از پایهتند. رضایت مشتری یكسه اه ركتمنبـع سـود ش ،راضی

ت كننـد باید عوامل تاثیرگذار بر آن را منـدی مشتریانشـان حرك هـا بـرای اینكـه بتوانند به سمت رضایت شود. بـدیهی اسـت سـازمان

 . [99: 9191سید جـوادین، ] شناسـایی كننـد

سازمان ها رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر از با توجه به موارد ارائه شده می توان گفت بین اتوماسیون اداری و مدیریت زمان در 

 این رابطه به نحو صحیح استفاده شود باعث رضایت مشتری و در پی آن افزایش مشتری در سازمان می گردد.

با توجه به مطالب فوق سوال اساسی تحقیق این است كه آیا بین ارتباط سنجی اتوماسیون اداری با مدیریت زمان و رضامندی 

  ادارات دولتی شهرستان راور رابطه وجود دارد؟مشتری در 
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 پيشينه تحقيق

تاثیر تكنولوژی اتوماسیون اداری در رفع موانع سازمان های ایرانی »( در مقاله ای تحت عنوان 9118احمدی و فكری در سال )

كاری سازمان ها موثر است  و باعث كاهش به این نتیجه رسید كه اتوماسیون اداری در كاهش دوباره « جهت ارتقاء عملكرد به سطح جهانی

و در زمان انتظار می شود دلیل این امر باال رفتن سرعت انجام كار به دلیل اتوماسیون اداری. اتوماسیون اداری در كاهش هزینه ها موثر بوده 

 ارتقاء عملكرد سازمان ها در سطح جهانی موثر است.

كیفیت خدمات و ارتباط ان با رضایتمندی مشتریان؛ مطالعه موردی بانک تجارت بررسی و سنجش »، در مقاله (9191)حسینی، 

 اغلب در و شده تدوین و طراحی غرب فرهنگ سروپرف در مدل آن دنبال به و سروكوال مدل اینكه به توجه رسیدند كه با« به این نتیجه

 اقتصادی، فرهنگی، مسایل و موارد بایستی تحقیقات كشورمان در آن از استفاده زمان در است، گرفته قرار آزمون غرب مورد در موارد

با  مستقیم رابطه سروپرف ابعاد تحقیق این نتایج طبق .بررسی نماییم و تحلیل را نتایج ، شرایط به توجه با و شود گرفته در نظر اجتماعی

 بر رضایت تأثیرگذار ابعاد بندی اولویت با نیست، یكسان مندی با رضایت مدل ابعاد تمام بین ارتباط این اما دارد، مشتریان مندی رضایت

 .نمایند اجرا و تدوین مناسب های بازاریابی استراتژی توانند می مالی موسسات مشتریان، مندی

بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع »( در پژوهشی تحت عنوان 9191دهشیری )

نفر دبیر  801رابطه ی هوش هیجانی و مدیریت زمان را با فرسودگی شغلی بررسی كرده است. نمونه وی شامل « متوسطه شهرستان یزد

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داده كه هوش هیجانی و مدیریت  -9بوده است. وی نتایج زیر را از تحقیقش گزارش كرده اســت : 

درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین  51 را پیش بینی می كند. این دو متغیر مجموعاً داری استرس شغلی معلمان معنیزمان به طور 

درصد از تغییرات استرس  19می كنند. همچنین خودآگاهی در پیش بینی استرس شغلی نقش معنی داری دارد و به همراه مدیریت زمان 

 .شغلی را تبیین می كنند

های  نتایج عمده سیستماین  از جمله. به نتایجی دست یافت« اتوماسیون اداری»با موضوع ( در تحقیق خود 9111عندلیب آذر )

انجام  مستمر توان كارها را از راه دور، بدون نیاز به حضور فیزیكی و اتوماسیون اداری، تمركززدایـی در عـین تمركزگرایـی اسـت؛ یعنی می

اداری از این طریق یون ای اتوماسه تمی به عنوان یک ابر شاهراه تاكید دارد. سیسصل زمانی و مكانداد كه این ویژگی بر كوتاه شدن فوا

 .شوند زایش بازده نیروی انسانی و مدیریت مید اداری و افب آسان شدن رونموج

بررسی و ارزیابی تطبیقی مهارت های مدیریت زمان در ارتقای خدمات مدیران مدارس شهر »( در تحقیقی به 9191علوی )

های مدیریت زمان را بـه دو شـكل فردی و سازمانی معرفی كرد و به این نتیجه رسید كـه بـین مهارت  پرداخت. وی مهارت «یاسوج 

فـردی مدیریت زمان بـا خودآگاهی همبستگی وجود دارد. این كارشناس ارشد مدیریت آموزشی بیان داشت كه عالقه به پركاری بیش از 

ها و الگوهـای رفتـاری آگـاهی داشـته باشـد.  زمان مؤثر نخواهد بود، مگر فرد از وجود این نیازها و شیوهكارگیری اصول مدیریت  حد در به

ترین عامل اتالف وقت، آگاهی نداشتن افراد از روحیات و خلقشان است و از آنجا كه هر فرد با توجه به الگوهای  دارد اصلی وی بیـان می

 .تواند عامل اصلی اتالف وقت محسوب شود گیرد، پس خود می ت خـود در نظر میهایی را برای تقسیم وق رفتارش، روش

نقش كیفیت خدمات، ویژگی خدمات، مشكالت خدمات و عوامل »به بررسی ( در تحقیق خود 8009) 1لوسكو و مک دو گال

اطالعات مورد نیاز تحقیق آنها از طریق . پرداختند «در سازمان های اداری موقعیتی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر روی رضایتمندی مشتری

های رضایتمندی مشتری ارائه  جمع آوری گردید. نتایج این تحقیق برای مدیران درك بهتری از محرك سازمان هاپرسشنامه از مشتریان 

از فن نظر بوده است كه برای سنجش كیفیت خدمات  اداراتهای رضایتمندی مشتری در  می دهد. هدف اصلی آنها شناسایی محرك

 .سنجی استفاده نمودند

اهمیت بكارگیری و مزایای استفاده از سیستمهای »در مقاله ای به بیان   (8001) 1و هسین هولین9، یی چنگ 1جین هر

پرداخته و اظهار نموده اند كه این اهمیت برای اغلب « اتوماسیون اداری  از جمله سهولت در گردش اطالعات و مكاتبات را در سازمانها

 ختلف چندان تاثیری ندارد.مدیران و كاركنان متفاوت است اما بكارگیری اتوماسیون اداری در صنایع م

                                                           
6- levesque & Mc Dougall 
7 Jen – Her Wu 
8 Yi – Cheng Chen 
9 Hsin – Hui Lin 
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درصد وقت مدیران دردر روز صرف اجرای  11به این نكته اشاره كرده كه « مدیریت زمان»( در كتاب خود به نام 8009) 90لوئیس

از  كارها می شود تا اداره امور. او اشاره دارد كه نیمی از وقت مدیران صرف اموری می شود كه یک منشی، حتی با كارایی بهتر می تواند

درصد  10درصد كارهای یک مدیر باید به همكاران و كارمندانش تفویض شود. در نتیجه فقط  10عهده انجام دادن آن برآید. از طرف دیگر 

 از فعالیت های مدیر ارزش آن را دارد كه توسط خود انجام می شود.

رضامندی مشتریان به شمار می روند. بر  مطابق آن چه گفته شد اتوماسیون اداری و مدیریت زمان دو عامل مهم كلیدی در

همین اساس محققان در این پژوهش، كوشیده اند تا با بررسی رابطه میان اتوماسیون اداری، مدیریت زمان و رضامندی مشتریان در دستگاه 

 های اداری شهر راور بررسی نمایند. 

آیا بین ارتباط سنجی اتوماسیون اداری ه می باشد كه با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت سوال اصلی تحقیق این گون

 با مدیریت زمان و رضامندی مشتری در ادارات دولتی شهرستان راور رابطه وجود دارد؟

 فرضيه هاي تحقيق
 فرضیه های اصلی

 اتوماسیون اداری با مدیریت زمان در دستگاهای اداری شهر راور رابطه وجود دارد. بین -5

 رابطه وجود دارد. با رضایت مندی مشتری در دستگاهای اداری شهر راوراتوماسیون اداری  بین -2

 فرضیه های فرعی

 با مدیریت زمان در دستگاه های اداری شهر راور رابطه وجود دارد.بین رسیدن به هدف  -9

 با مدیریت زمان در دستگاه های اداری شهر راور رابطه وجود دارد.بین كیفیت تصمیم گیری  -8

 با مدیریت زمان در دستگاه های اداری شهر راور رابطه وجود دارد.تحلیل اطالعات  بین كیفیت تجزیه و -1

 با مدیریت زمان در دستگاه های اداری شهر راور رابطه وجود دارد.بین ورود ایده های جدید  -1

 با مدیریت زمان در دستگاهای اداری شهر راور رابطه وجود دارد.بین كیفیت پاسخگویی  -5

 با مدیریت زمان در دستگاهای اداری شهر راور رابطه وجود دارد.ی كاری بین اصالح فرایندها -1

 .با رضایتمندی مشتری در دستگاه های اداری شهر راور رابطه وجود داردبین رسیدن به هدف  -1

 با رضایتمندی مشتری در دستگاه های اداری شهر راور رابطه وجود دارد.بین كیفیت تصمیم گیری  -9

 با رضایتمندی مشتری در دستگاه های اداری شهر راور رابطه وجود دارد.بین كیفیت تجزیه و تحلیل اطالعات  -1

 با رضایتمندی مشتری در دستگاه های اداری شهر راور رابطه وجود داردبین ورود ایده های جدید -90

 ابطه وجود دارد.با رضایتمندی مشتری در دستگاهای اداری شهر راور ربین كیفیت پاسخگویی -99

 با رضایتمندی مشتری در دستگاهای اداری شهر راور رابطه وجود دارد.بین اصالح فرایندهای كاری -98     

 روش تحقيق
همبستگی است. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و این كه محقق در صدد توصیف  -روش پژوهش توصیفی

اداری، مدیریت زمان و رضایمندی مشتری می باشد، روش پژوهش توضیفی است و با توجه به این شرایط و وضعیت موجود در اتوماسیون 

 كه به دنبال یافتن روابط بین سه متغیر مذكور می باشیم، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

بوده، كه بنا بر اطالعات به دست  9111در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل كلیه كاركنان ادارات دولتی شهرستان راور در سال 

 نفر می باشد.  800نفر بوده كه با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه برابر با  150آمده تعداد كل كاركنان در حدود 

سوال،  10( با 9191پرسشنامه اتوماسیون اداری آهنگر پور ) -9ش سه پرسشنامه می باشد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوه

 91پرسشنامه رضامندی مشتریان خود محقق ساخته با  -1سوال  19( با 9191توسط اسمیت و همكاران )پرسشنامه مدیریت زمان  -8

ی لیكرت و در طیف )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، كم و بسیار كم( سوال مورد استفاده قرار گرفت. هر سه پرسشنامه بر اساس مقیاس درجه ا

و همچنین روایی پرسشنامه ها نیز به ترتیب برابر  91/0و  99/0، 91/0تنظیم شده و ضریب پایایی آن ها بر اساس آلفای كرونباخ به ترتیب 

 به دست آمده است. 98/0و  91/0، 19/0

م شد. در سطح آمار توصیفی از شاخص های فراوانی، درصد، اتوصیفی و استنباطی انجتجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آماری 

های آماری: آزمون كلمـوگروف ـ اسـمیرنف برای تشخیص  های پژوهش از روش منظور آزمون فرضیه به واریانس، انجراف معیار، میانه، ... و

                                                           
10 - Loiis 
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بـرای آزمـون ارتباط بین متغیرها و روش رگرسیون چندگانه یرسون و پنرمال یا غیر نرمال بودن جامعـه، ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن 

 .برای بررسی اثر متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته و در صورت امكان ارایه مدل رگرسیونی مرتبط، استفاده شده است
توجه به غیر نرمال بودن  با استفاده از آزمون كلموگروف ـ اسمیرنف مشخص شد، جامعه غیـر نرمال است. در این پژوهش با

 زیراستفاده شده اسـت. نتـایج در جـدول  و پیرسون توزیع، جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پـژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن

 .قابـل مشـاهده است

  یافته ها
 فرضیه اول

و  91/0ضرائب همبستگی به ترتیب  برای این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. میزان 

رد می شود. به  05/0می باشد.  بنابراین فرض صفر در سطح  099/0 اسپیرمن برابر با و 011/0 پیرسون برابر با و مقدار معناداری 99/0

تقیمی وجود دارد ، عبارت دیگر می توان گفت بین اتوماسیون اداری و مدیریت زمان در دستگاههای اداری شهر راور رابطه معنادار و مس

رد و H0 یعنی هرچه استفاده از اتوماسیون اداری بیشتر باشد مدیریت زمان بهتر می شود. در نهایت می توان گفت كه در این فرضیه فرض

 تایید می شود.  H1فرض 

 

 

 فرضیه دوم

و  91/0همبستگی به ترتیب  برای این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. میزان ضرائب 

رد می شود. به  05/0می باشد. ، بنابراین فرض صفر در سطح  090/0 اسپیرمن برابر با و 001/0 پیرسون برابر با و مقدار معناداری 99/0

تقیمی وجود عبارت دیگر می توان گفت بین اتوماسیون اداری و رضایت مندی مشتری در دستگاههای اداری شهر راور رابطه معنادار و مس

دارد ، یعنی  هرچه استفاده از اتوماسیون اداری بیشتر باشد رضایت مندی مشتری بهتر می شود. در نهایت می توان گفت كه در این فرضیه 

 تایید می شود.   H1رد و فرض H0 فرض

 

 نتایج آزمون فرضيه هاي پژوهش -1جدول 
 

 

همبستگی ضریب  متغیر

 پیرسون

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن

 

 معنا داریعدد 

 

 نتیجه گیری

مدیریت زمان و 

 اتوماسیون اداری

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 99/0 91/0

رضایت مشتری و 

 اتوماسیون اداری

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 99/0 91/0

رسیدن به هدف و 

 مدیریت زمان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 91/0 81/0

كیفیت تصمیم گیری و 

 مدیریت زمان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 91/0 99/0

تجزیه و تحلیل اطالعات 

 و مدیریت زمان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 99/0 91/0

ورود اطالعات جدید و 

 مدیریت زمان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 91/0 99/0

كیفیت پاسخگویی و 

 مدیریت زمان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 81/0 81/0

فرایندهای كار و اصالح 

 مدیریت زمان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 91/0 99/0
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رسیدن به هدف و 

 رضامندی مشتریان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 91/0 89/0

كیفیت تصمیم گیری و 

 رضامندی مشتریان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 91/0 91/0

كیفیت تجزیه و تحلیل 

اطالعات و رضامندی 

 مشتریان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 91/0 89/0

ورود ایده های جدید و 

 رضامندی مشتریان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 95/0 80/0

كیفیت پاسخگویی و 

 رضامندی مشتریان

 رابطه مثبت و معنادار 000/0 95/0 81/0

اصالح فرایندهای كار و 

 رضامندی مشتریان

 معناداررابطه مثبت و  000/0 91/0 95/0

 

 بحث
درمی یابیم، در اكثر پژوهش ها و مدل ها  اتوماسیون اداریدر این پژوهش با مروری بر پژوهش هـای گذشـته در ارتبـاط بـا 

بـا ایـده گرفتن از تحقیقات پیشین و با تكیه بر اتوماسیون اداری در ارزیابی  اتوماسیون اداری مد نظر قرار گرفته شـده است.مؤلفه های 

رسیدن به هدف، كیفیت تصمیم گیری، كیفیت تجزیه و تحلیل اطالعات، ورود ایده  ، عوامل:دانشگاهیراهنمایی استادان و تجربه خبرگان 

شناسـایی شـدند. در مرحلـه  ازمان هادر زمینه رعایت اتوماسیون اداری در سعنـوان عوامـل مهـم  به های جدید و  اصالح فرایندهای كاری

از نفر  800، اطالعات مورد نیاز از از سه پرسشنامهبا استفاده  مدیریت زمان و رضامندی مشتریانی بعـد جهـت ارزیـابی ارتباط آنها با 

پژوهش از ارتباط بین متغیرهای جمع آوری شد و با توجه بـه غیـر نرمـال بـودن توزیع، برای بررسی كاركنان ادارات دولتی شهرستان راور 

 .و پیرسون استفاده شدآزمون همبستگی اسپیرمن 

 كیفیت تصمیم گیری (، sr=910/0و  pr=811/0و  p=00/0)نتایج آزمون ها نشان می دهد، بین متغیرهای رسیدن به هدف 

(00/0=p  991/0و=pr  910/0و=sr،)  كیفیت تجزیه و تحلیل اطالعات (00/0=p  911/0و=pr  990/0و=sr ،) 00/0) ورود ایده های جدید=p 

و  pr=999/0و  p=00/0) و اطالح فرایندهای كاری  (sr=819/0و  pr=811/0و  p=00/0) كیفیت پاسخگویی (، sr=911/0و  pr=999/0و 

911/0=sr ،)  رسیدن به هدف با مدیریت زمان و همچنین بین(00/0=p  891/0و=pr  918/0و=sr ،) 00/0) كیفیت تصمیم گیری=p  و

918/0=pr  919/0و=sr،)  كیفیت تجزیه و تحلیل اطالعات (00/0=p  891/0و=pr  911/0و=sr ،) 00/0) ورود ایده های جدید=p  و

801/0=pr  959/0و=sr ،) كیفیت پاسخگویی (00/0=p  811/0و=pr  959/0و=sr)  00/0) و اطالح فرایندهای كاری=p  951/0و=pr  و

918/0=sr،) .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 

فرضیه اصلی اول این تحقیق بررسی رابطه بین اتوماسیون اداری و مدیریت زمان بود. نتایج به دست امده نشان دهنده رابطه 

 همسویی دارد.  (8000این نتیجه با مطالعات عندلیب آذر ) ر است.معنادار بین این دو متغی

تحقیق بررسی رابطه بین اتوماسیون اداری و رضامندی مشتری بود. نتایج به دست امده نشان دهنده رابطه  فرضیه اصلی دوم این

 نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است.( 9199فراهانی ) تحقیق معنادار بین این دو متغیر است.

نتایج به دست امده نشان دهنده مدیریت زمان بود. فرضیه فرعی اول در این تحقیق به بررسی رابطه بین رسیدن به هدف با 

 ( همخوانی دارد. 9119رابطه معنادار بین این دو متغیر است. این نتیجه با مطالعات مجیدی )

نتایج به دست امده نشان دهنده فرضیه فرعی دوم در این تحقیق به بررسی رابطه بین كیفیت تصمیم گیری با مدیریت زمان بود. 

 نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است.( 9110رحیمی كیا و همكاران )تحقیق ر بین این دو متغیر است. رابطه معنادا

نتایج به دست امده فرضیه فرعی سوم  در این تحقیق به بررسی رابطه بین كیفیت تجزیه و تحلیل اطالعات با مدیریت زمان بود. 

نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو ( 9110نوروزیان قره تكان و همكاران )تحقیق غیر است. نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو مت

 متغیر است.

نتایج به دست امده نشان فرضیه فرعی چهارم  در این تحقیق به بررسی رابطه بین ورود ایده های جدید با مدیریت زمان بود. 

 همسویی دارد.( 9199صرافی و علی پور )معنادار بین این دو متغیر است. این نتیجه با تحقیق  دهنده رابطه
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نتایج به دست امده نشان دهنده فرضیه فرعی پنجم در این تحقیق به بررسی رابطه بین كیفیت پاسخگویی با مدیریت زمان بود. 

 همسویی دارد. (9119بكلو و همكاران ) شیخاین نتیجه با تحقیق رابطه معنادار بین این دو متغیر است. 

نتایج به دست امده نشان با مدیریت زمان بود. اصالح فرایندهای كاری فرضیه فرعی ششم در این تحقیق به بررسی رابطه بین 

 است. نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر( 9195) قربانی و همكارانتحقیق  دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است.

نتایج به دست امده نشان بود.  رضامندی مشتریانبا  رسیدن به هدففرضیه فرعی هفتم در این تحقیق به بررسی رابطه بین 

 ( نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است.9111)امامدوست  تحقیق دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است.

نتایج به دست امده فرضیه فرعی هشتم در این تحقیق به بررسی رابطه بین كیفیت تصمیم گیری با رضامندی مشتریان بود. 

 ( نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است.9190)مرادی و همتی تحقیق نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است. 

نتایج به دست رسی رابطه بین كیفیت تجزیه و تحلیل اطالعات با رضامندی مشتریان بود. فرضیه فرعی نهم در این تحقیق به بر

 ( نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است.9191)امده نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است. حسینی و همكاران 
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