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Abstract
The purpose of this study was to combine quantitative studies on the relationship
between the use of management information systems and manager's decisionmaking from April 1991 to the end of March 2018 in Iran. To this end, the metaanalysis method was used. The statistical population consisted of all studies done on
the relationship between information systems and manager's decision-making. To
select a sample, a series of criteria for the inclusion or exclusion of the studies was
considered. Finally, 23 studies were selected as final sample for the inclusion in the
meta-analysis. Part of the process of the meta-analysis operations was done
manually and other part was done using the effect size combination method in the
second version of Comprehensive Meta-Analysis software (CMA-2). Duval and
Tweedie’s Trim fit test was applied to both random and fixed effects model. The
Average effect size was 0.524 for the fixed model and 0.373 for the random model.
Thus, according to Cohen's criteria, the effect size of the relationship between
management information systems and managers’ decision-making in the random
and fixed effects model is medium to high. In the end, some strategic suggestions
are provided for managers.
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فراتحلیلی بر رابطة بین بهکارگیری سیستمهای اطالاعاتی
مدیریت و بهبود تصمیمگیری مدیران
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 .1استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 .2دکترای مدیریت آموزشی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

(تاریخ دریافت 1397/10/11 :ـ تاریخ پذیرش)1398/05/03 :

چکيده
هدف از پژوهش حاضر فراتحلیلی بر پژوهشهای انجامشده در رابطة بین بهکارگیری سیستمهای اطالعاتی و تصـییمگیـری
مدیران بود که در سالهای  1370تا پایان اسفندماه سال  1396در کل کشـور انجـام شـده اسـت .در ایـن پـژوهش از روش
فراتحلیل استفاده شد و جامعة آماری شامل هیة پژوهشهای انجامشده در زمینة ارتباط سیستمهای اطالعاتی با تصییمگیری
مدیران بود .جهت انتخاب نیونة پژوهش معیارهایی برای ورود و خروج از پژوهش در نظر گرفته شد .در نهایت ،بیست و سـه
پژوهش به منزلة نیونة نهایی برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند .برای محاسبة ضرایب و شـاخ هـا ،سسـیتی از مراحـل
عیلیات فراتحلیل حاضر به صورت دستی و سسیتهایی با استفاده از نرمافزار جامع فراتحلیل ( )CMA-2و به روش ترکیـب
اندازة اثر صورت گرفت .آزمون اصالح برازش دووال و توئیدی برای هر دو مدل ثابت و تصادفی انجام شد .میانگین اندازة اثر
در مدل ثابت  0/524و در مدل تصادفی  0/373به دست آمد .بنابراین ،طبق معیـار کـوهن ،انـدازة اثـر رابطـة سیسـتمهـای
اطالعاتی و تصییمگیری مدیران در مدل آثار تصادفی و ثابت متوسـ رو بـه با سـت .هیچنـین در پایـان پـژوهش برخـی
پیشنهادهای راهبردی برای مدیران ارائه شده است.

کليدواژگان
تصییمگیری ،سیستمهای اطالعاتی ،فراتحلیل ،مدیران.

 رایانامة نویسندة مسئولazer1383@yahoo.com :
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مقدمه
مدیران همواره با موضوع انتخاب در سازمانها روبهرو هستند .برای دستیابی به انتخاب مطلوب
باید مراحلی طی شود که تصمیمگیری نامیده میشود .یکی از وظایف کلیدی و آس یبپ یر و
سرنوشتساز مدیران ،که همواره با آن درگیرند و در نهایت موفقیت ی ا شکس ت آنه ا را ب ه
دنبال دارد ،تصمیمگیری است .با توجه به اینکه تصمیمگی ری در زم رة وظ ایف مه م م دیران
قلمداد میشود (زاهدی و همکاران  ،)1397اهمیت آن در مدیریت تا این حد مطرح ش ده ک ه
بعضی مدیریت را مساوی با تصمیمگیری میدانند (قنبری و همکاران .)1392
آنچه بیش از هر چیز موفقیت تصمیمگیری مدیران در همة سازمانه ا را تض مین م یکن د
دسترسی ب ه اطعا اد در س ازمانهاس ت ( .)Ait Yassine 2017در واق

اطعا اد یک ی از

مقولههای مهم افزایش کارایی و اثربخشی در فعالیتهای مختلف مدیریتی است .این موض وع
بااث میشود سیستمهای مدیریت اطعااد در سازمانهای مختلف به گون های خ ا
توجه واق شود و سازمان را برای املکردهای سازمانی به شیوهای موف

م ورد

و م ثثر ی اری کن د

( .)Samer & Rawan 2018; Ait Yassine 2017در واق  ،سیس تمه ای اطعا اتی م دیریت در
فرایند تهیه و ارائة اطعااد برای مدیران در سطوح مختلف نق ش مهم ی در مق ا پش تیبان و
حمایتگر دارند .ازینرو ،روزبهروز بر توجه و تمایل و تقاضای س ازمانه ا ب رای ب هک ارگیری
سیستمهای اطعااد مدیریت در سازمانها افزوده میشود (.)Samer & Rawan 2018
موق تصمیم گیری ،دسترسی به اطعااد دقی و م رتب و ص یی و ب ه هنگ ا اام ل
بسیار مثثری است .هر قدر مسائل پیچیده تر باشند تصمیمگیری مشکلتر می شود (اسگری
و همکاران  .)1389یگانه ااملی که می تواند تصمیم گیری را سهل تر کند و ب یااتم ادی را
کاهش دهد و بر کیفیت اطعااد و کارآیی فرایند بیفزاید صیی بودن (قنبری و همک اران
 ،)1392تناسب و قابلیت دسترسی اطعااد استفادهشده

( Ada & Ghaffarzadeh 2015; Ait

 ،)Yassine 2017; Samer & Rawan 2018و اطعااد مرتب و دقی و بههنگا در س ازمان
است (اسگری و همکاران 1389؛ قنبری و همکاران  .)1392بنابراین ،ی ک م دیر در مق ا
تصمیمگیرنده در سازمان یا حتی در جامعه باید اطعا اد دقی

و مناس ب را ب هموق

در
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اختیار داشته باشد تا بتواند در اجرای وظایف مدیریتی خود تصمیم مناسب را اتخاذ کن د و
به مرحلة اجرا گ ارد و در نهایت ارزیابی کن د .در ای ن زمین ه سیس تمه ای اطعا اتی ب ه
مدیریت یاری میکنند تا هر چه سری تر به اطعااد دقی دست یابد و با استفادة بهین ه از
آنها حداکثر کارآیی و اثربخشی را ایجاد کند (اسگری و همکاران .)1389
از طرف دیگ ر ،ب ا توج ه ب ه اهمی ت ب هک ارگیری سیس تمه ای اطعا اتی م دیریت در
تصمیمگیری مدیران ،مطالعاد و پژوهشهای مختلفی صورد پ یرفته است و در هر پ ژوهش
از تعداد نمونههای متفاود و روشهای مختلف اس تفاده ش ده ک ه در م وارد مختل ف نت ای
متفاود به دست آمده است .مثعً ،در بسیاری از پژوهشها بین سیستمهای اطعااد م دیریت
و تصمیمگیری مدیران رابطة مثبت و معنادار وجود دارد (ترکمن 1394؛ باب ایی 1394؛ فرج ی
1394؛ خیرآبادی 1394؛ سادادنیا 1394؛ ب زر مه ر 1395؛ نمایش ی 1395؛ فس ونگر 1396؛
کعنتری 1396؛ طیبی 1397؛ ال جواد  .)1397اما در پژوهشی که قنبری و همک ارانش ()1392
انجا دادند این نتیجه به دست آمد که مدیران شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابع ة آن از
گزارشهای سیستم اطعااد فق در زمینة بودجهبندی س الیانه اس تفاده م یکنن د و در س ایر
میورهای تصمیمگیری (از قبیل مدیریت بهای تما شده ،سرمایهگ اری و انتخ اب پ روههه ا،
ارزیابی املکرد ،تجزیهوتیلیل مالی و برنامهریزی بلندمدد ،گزارشهای سیستم حس ابداری)
از سیستمهای اطعااتی استفاده نمیکنند .در واق  ،نت ای ح اکی از ا د به رهگی ری الز از
سیستمهای اطعااد در ح وزهه ای تص میمگی ری م دیران ش رکت گ از و ا د اس تفاده از
گزارشهای سیستم اطعااتی موجود در تصمیمگیری توس مدیریت است (قنبری و همکاران
 .)1392این نتای ب ا پ ژوهش ش وکت ( )1387نی ز ه مسوس ت و ا د اس تفادة م دیران از
سیستمهای اطعااد در تصمیمگیریها توس مدیران را نشان میدهد .بن ابراین ،ب ا توج ه ب ه
ناهمخوانیهای موجود در یافتههای مربوط به میزان رابط ة سیس تمه ای اطعا اتی م دیران و
تصمیمگیری آنان و همچنین نامشخص بودن میزان اندازة اثر این رابط هه ا فراتیلیل ی در ای ن
زمینه مناسب به نظر میرسد .همچنین ،مهمترین شاخصی که این پژوهشها به دست میدهن د
بیش از یک آزمون معناداری نیست؛ درحالیکه این آزمونهای معناداری هیچگونه بینشی دربارة
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قدرد رابطه یا اثر مورد نظر پژوهشگر ارائه نمیکنند .بنابراین ،وجود این تن اق

ه ا در نت ای

پژوهشها نیازمند آن است که از روش فراتیلیل استفاده شود تا چالشهای ناشی از پاسخهای
متعدد به یک پرسش پژوهشی واحد ح ل ش ود .بن ابراین ،در ای ن پ ژوهش ،پژوهش گران ب ا
فراتیلیلی بر پژوهشهای قبلی در این زمینه به دنبال بررس ی ت یثیر ب هک ارگیری سیس تمه ای
اطعااتی مدیریت بر تصمیمگیری مدیران بودند.
مباني نظری و پيشينة تحقيق
سيستمهای اطالاعات مديريت

سیستم اطعااد مدیریت مفهومی است ک ه فق

ی ک ی ا دو ده ه از ام ر آن م یگ رد

(پاپزن و همکاران  .)1392سیستم اطعااد مدیریت دومین نسل از سیستمهای اطعااتی
است که به طور خا

گزارشهای الز از سیس تمه ای پردازش ی تم ایعد را ب ه ط ور

ترکیبی تهیه میکند و در اختیار مدیران قرار میدهد (خیرآبادی  .)1394به همین دلی ل ،ب ه
آن سیستم گزارشدهی مدیریت نیز گفت ه م یش ود (خیرآب ادی 1394؛ مه رانپ ور 1393؛
ترکمن  .)1394سیستمهای اطعااتی ،اطعااد مورد نی از م دیریت را از من اب داخل ی و
خارجی فراهم میآورد .سیستم اطعااتی باید اطعااد الز درباره ماهیت و نق ش اوام ل
میی درونی سازمان (اوامل داخلی) و میی های بیرون ی س ازمان (اوام ل خ ارجی) را
فراهم آورد و برای تصمیمگیری در اختیار مدیر قرار میده د .سیس تم اطعا اد م دیریت
یک سیستم رسمی در سازمان است ک ه گ زارشه ای الز را ب رای فراین د اخ

تص میم

مدیریت فراهم میسازد (ارفانطل ب  .)1395در واق  ،سیس تمه ای اطعا اتی م دیریت
سیستمهایی هستند که قابلیت گردآوری گ زارشه ای م دیریتی را ب ه ص ورد دورهای و
ازپیشتعیینشده یا به صورد موقت برای سازمان فراهم میآورند (مهرانپور .)1393
تعریف سیستم اطعااد مدیریت دربرگیرندة سه واهة کلیدی در نا این سیستم اس ت ب ا
آمیزهای از سه مفهو المی بسیار مه م :سیس تم ،اطعا اد ،م دیریت (پ اپزن و همک اران
1392؛ ارفانطلب  .)1395با توجه به این سه مفهو نقش این سیستم در ارتباط با هر ی ک از
این اجزا روشن خواهد شد (ارفانطلب  .)1395رابطة این سه مفهو در شکل  1آمده است.
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شکل  .1سه واژة کلیدی سیستم اطالعات مدیریت (عرفانطلب )1395

مدیران با استفاده از این سیستمها باید از دنیای حقیقی و سیستمهای موج ود در س ازمان
مطل باشند تا بتوانند نقش ی م ثثر ایف ا کنن د و ب ه هم ین دلی ل بای د اطعا اد ص یی در
اختیارشان قرار بگیرد .ب ه س بب مزای ای سیس تمه ای اطعا اد م دیریت چ ون ارتباط اد
نزدیکتر ،کنترل دقی تر و گردآوری دادههای مطمئنتر و پردازش سری ت ر دادهه ا و تب دیل
آنها به اطعااد ،مدیراناز سیستمه ای اطعا اتی م دیریت در برنام هری زی ،س ازمانده ی،
رهبری و ایجاد انگیزه ،گزارش دهی و کنترل استفاده کرده و این اامال مدیریتی را ب ا نهای ت
دقت و کارایی ،در مدد زمان بسیار کمتری در سازمان انجا میدهد (ترکمن .)1394
تصميمگيری

یکی از نقشهای مدیریتی نقش تصمیمگی ری اس ت (اش رفی و همک اران  .)1397اغل ب
مدیران تصمیم گیری را رخدادی منفرد می پندارند که در یک لیظ ة مش خص از زم ان ب ه
وقوع می پیوندد .اما ،در حقیقت ،تصمیمگی ری فراین دی آمیخت ه ب ا ب ازی نه ایی ق درد،
سیاستها ،اختعفاد شخصی ،و تاریخچة سازمانی است (گاروین و مایکل  .)64 :2001در
واق تصمیمگیری وسیلة اصلی برای اجرای برنامه ها و راه نیل به اهداف اس ت (اش رفی و
همکاران  .)1397بنابراین ،تصمیمگیری پای ه و اس ا

هم ة وظ ایفی اس ت ک ه م دیر در

سازمان بر اهده دارد (حلوایی  .)1395تصمیمگیری منظم شامل پن مرحلة اساس ی اس ت
که با شناخت مسئله یا فرصت آغاز میشود .این مراحل پن گانه به طور خعصه اباردان د
از .1 :تشخیص و تبیین مسئله یا فرصت؛  .2معلو ک ردن و تجزی ه؛  .3انتخ اب اق دا ی ا
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راهحل مطلوب؛  .4اجرای راهحل انتخابشده؛  .5ارزیابی نت ای و پ یگی ری ت ا ح د الز
(رنجی جیفرودی  .)1388در سازمان چهار گروه تصمیمگیری وجود دارد.
مدیریت االی :تصمیماد مدیریت االی مربوط به مسائل کلی است و نیازمند اطعااد
بهروز در زمینة صنعت و سیاست و تغییراد آنها .این تصمیماد بااث تغییر در برنامههای
بلندمدد یا کوتاهمدد آیندة سازمان میشود.
مدیریت میانی :مدیریت میانی نیازمند اطعااد بهموق و خا

دربارة املکرد سازمان

است .این اطعااد شامل مواردی چون سود و کاهش هزینة دستیابی به اه داف و توس عة
برنامهها و افزایش بودجه جهت دستیابی به اهداف تعیینشده توس مدیران االی است.
مدیریت املیاتی :مدیران املیاتی بر املکرد زیرواحدهای سازمان نظ ارد و کارکن ان
را اداره میکنند .درب ارة کارکن ان تص میم م یگیرن د و اه دهدار پ روههه ای مش خص و
تخصیص مناب به صورد بودجهریزی برای هر پروههاند.
کارکنان :کارکنان تعش میکنند به وظایفی که مدیران بر اهدة آن ان م یگ ارن د ام ل
کنند و در این حال قوانین و رویههای موجود دربارة وظایفشان را پی بگیرند (

& Laudon

.)Laudon 2015
سیستمهای اطعااتی آثار قابل توجهی بر تصمیمگیری مدیران میگ ارند .مثعً ،کیفی ت
تصمیمگیری تا حدود زیادی به ماهیت و نوع اطعااتی بستگی دارد که برای تصمیمگی ری
فراهم میآید .ااتبار و مرتب بودن اطعااد جم آوریشده از همة مناب موج ود و س
ذخیرة مناسب آنه ا و رس اندن ب هموق

اطعا اد ب ه گ روهه ای تص میمگیرن ده ب رای

تصمیمگیری سری الزامی است .همچنین ،سیس تمه ای اطعا اد باا ث اف زایش کیفی ت
اطعااد و توانمندی کارکنان سازمان میشود و از طرفی پیچیدگیهای مییط ی را ک اهش
میدهد و سبب ارتقای کیفیت تصمیماد اتخاذشده در سازمان میشود (نمایشی .)1395
روششناسي

تیقی حاضر از نوع فراتیلیل است .بر این اس ا

جامع ة آم اری پ ژوهش ش امل هم ة

پایاننامههای مقاط کارشناسیارشد و دکترا ،پژوهشهای انجا یافت ه توس

دس تگاهه ای
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اجرایی ،و پژوهش های چاپ شده در مجعد المی پژوهشی معتبر ،که در ایران در زمین ة
رابطة به کارگیری سیستم های اطعااد مدیریت و تصمیم گی ری م دیران از س ال  1370ت ا
پایان اسفندماه سال  1396انجا شده بودند ،بود .در کل تعداد  261س ند پژوهش ی درب ارة
رابطة سیستم های اطعااتی و تصمیم گیری به دس ت آم د .جه ت نمون ه گی ری از جامع ة
م کور ،تعداد  23سند پژوهشی ،که حائز شرای و معک های انتخاب بودند ،بررس ی ش د.
در مجموع تعداد آزمودنی های مطالعاد انجا شده ،که در مطالع ة حاض ر اس تفاده ش دند،
 1993نفر بود .در پژوهش حاضر ،برای انتخاب نمونه از پ ژوهش ه ای اولی ه ی ک س ری
معکهای ورود (لیاظ کردن) و خروج (کنار گ اشتن) در نظر گرفته شد .معکهای ورود
تیقیقاد به فراتیلیل ابارد بودند از :الف) مقاالد و پ ژوهشه ای چ اپش ده از س ال
 1370تا اسفند 1396؛ ب) تیقیقاد باید دادههای کافی را برای میاسبة اندازة اثر گ زارش
کرده باشند ،از جمله تعداد نمونة پژوهش و نمرة معناداری آزمونها و مشخص ب ودن ن وع
آزمون استفادهشده در پژوهش؛ ج) از میان پژوهشهای دانشجویی فق به پای اننام هه ای
مقاط کارشناسیارشد و دکترا بسنده شد.
با توجه به معک های خروج ،که در ادامه می آید ،تعدادی تیقی از فرایند تیلیل خارج
شدند :الف) پژوهش هایی که یکی از اطعااد الز برای میاسبة اندازة اثر را گزارش نداده
بودند؛ ب) مقاالتی که برگرفته از پایاننامهها بودند و اطعااد آنها دوباره جم آوری شده
بود؛ د) پایاننامه هایی که اعوه بر دانشگاه جهت حمایت مالی به مثسساد دیگر ارائه شده
بودند .بر این اسا  ،در مجموع  23مطالعه ،ک ه ش رای الم ی و روش ش ناختی مناس ب
داشتند (همچ ون روای ی و پای ایی مناس ب ،روش نمون ه گی ری و روش آم اری ص یی ،
فرضیه ها و سثال های مناسب با موضوع پژوهش) برای ورود به فراتیلیل انتخ اب ش دند.
قسمتی از مراحل املیاد فراتیلیل حاضر به صورد دستی و قسمت ه ایی ب ا اس تفاده از
ویرایش دو نر افزار جام فراتیلیل 1و به روش ترکیب اندازة اثر صورد گرفت.
پژوهشهای مورد نظر در یک چکلیست ،که در آن به صورد جام همة معکهای لیاظ
)1. Comprehensive Meta-Analysis (CMA2

224

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،18شمارة  ،2تابستان 1399

کردن و کنار گ اشتن پژوهشها درج شده بود ،جم آوری و تنظیم شد .در مرحلة بع د ،ب رای
انتخاب پژوهشهای مناسب و قابل استفاده از میان پژوهشهای یافتشده ،به این چکلیس ت،
که برای استخراج اطعااد مورد نیاز و کاربردی برای انج ا دادن مراح ل فراتیلی ل در نظ ر
گرفته شده بود ،مراجعه شد .بخش قابل توجهی از اطعااد مورد نیاز برای انجا دادن فراین د
فراتیلیل ،از نتای آزمون فرضیهها و اهداف پژوهشهای مورد بررسی به دست آم د .ازی نرو،
کار خود را بر کیفیت آزمون ،به

پژوهش هایی که در این دو بخش کاستی هایی داشتند یا اسا

جای کمّیّت آن ،قرار داده بودند از فهرست نهایی فراتیلیل ح ف شدند .بن ابراین ،از مجم وع
این پژوهشها ،با توجه به شرای ذکرشده ،تعداد  23پژوهش از همة جهاد ب رای انج ا دادن
فراتیلیل در این پژوهش مناسب تشخیص داده شد و در فرایند دستهبندی متغیرها ،فرضیهها ،و
در نهایت میاسبادِ اندازة اثر بر مبنای اطعااد آن ها امل شد .برای دریافت اطعااد دقی تر
از پژوهشهای برگزیده ،به منزلة نمونة پژوهش ،الز بود این اطعااد در وضعیت مقایس های
گزارش شود .جدول  1با همین هدف طراحی شده است.
جدول  .1خالصة اطالعات پژوهشهای مورد بررسی
ردیف

پژوهشگر(ان)

1

دیواندری

2

صمدی

3

رنجی جیفرودی

4

موف

5

چمن

انوان پژوهش
نقش سیستمهای اطعااتی پژوهشی در
تصمیمگیری مدیران جهاد دانشگاهی تهران

سال
1373

بررسی تیثیر سیستمهای اطعااتی مدیریت
در بهبود تصمیمگیری مدیران االی دانشگاه

1378

تهران

1388

ستادی

1388

(ع)

اما الی

بررسی تیثیر اتوماسیون اداری بر بهبود
تصمیمگیری مدیران استانداری و حوزة
ستادی

تی مستقل

54

جهاد
دانشگاهی
دانشگاه

تیلیل واریان

تهران

یکراهه

115

گیعن و

همبستگی و تی

فرمانداریها

تکنمونهای

35

ی تابعه

تیثیر بهکارگیری سیستمهای اطعااتی
مکانیزه در تصمیمگیری مدیران دانشگاه

پژوهش

در پژوهش

نمونه ()1993

استانداری

بررسی تیثیر اتوماسیون اداری بر بهبود
تصمیمگیری مدیران استانداری و حوزة

مکان

آزمون مورد استفاده

مجموع تعداد

1389

دانشگاه اما
(ع)

الی

استانداری
گیعن

تی تکنمونهای

همبستگی

100

30
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ادامة جدول  .1خالصة اطالعات پژوهشهای مورد بررسی
ردیف
6

پژوهشگر(ان)
اسگری و
همکاران

انوان پژوهش

سال

جام اداری بر کیفیت تصمیمگیری مدیران

1389

بررسی اثراد استقرار سیستم اتوماسیون

مکان

آزمون مورد استفاده

مجموع تعداد

پژوهش

در پژوهش

نمونه ()1993

دانشگاههای

در دانشگاههای آزاد اسعمی استان مازندران

آزاد استان
مازندران

تی تکنمونه و
واریان

یکراهه

129

شرکت
مخابراد

ارزیابی نقش سیستم اطعااد مدیریت
7

پورسعید بناب

8

طبرسا و گیعنی

9

ابداللهیپور

10

گلآور میمدی

11

اسکندری و باقری

مخابراد آذربایجان شرقی بر کارآیی دفاتر

1389

خدماتی ارتباطی استان آذربایجان شرقی

آذربایجان
شرقی و

همبستگی

100

شرکتهای
تابعه

تبیین رابطة سیستمهای اطعااتی ( )ISو
فرایند تصمیمگیری مدیران میانی نظا

1390

بانک سامان

تی تکنمونهای

36

بانکداری خصوصی
بررسی میزان آگاهی و استفادة مدیران از
سیستمهای اطعااد مدیریت در فرایند
تصمیمگیری در سازمانهای دولتی استان

سازمانهای
1390

ایع

ایع و اوامل مثثر بر آن

1390

سازمان تیمین اجتماای استان کردستان)

12

نوری پوراپورواری
و تابلی

بهکارگیری سیستمهای اطعااتی مدیریت
در تصمیمگیری کاربران (مدیران)

1390

1390

13

14

اسکندری و باقری

15

قربانفکر

16

سلطانی

تصمیمگیری مدیران و فرماندهان

1390

1391

1392

آموزش کشور
بررسی تیثیر استفاده از سیستمهای
اطعااتی نوین بر مثلفههای تصمیمگیری
در پروهههای معدنی

آزاد استان

پزشکی

تی تکنمونهای

70

تهران

بررسی تیثیر اتوماسیون اداری بر بهبود
تصمیمگیری مدیران سازمان سنجش

همبستگی پیرسون

30

دانشگاه الو

دانشگاه الو پزشکی تهران
تیثیر سیستمهای اطعااتی مدیریت در

دانشگاه
افسری تهران

همبستگی پیرسون

99

کرمان

تیثیر سیستمهای اطعااتی مدیریت
کهخا

استان

دانشگاههای

دانشگاه آزاد اسعمی
طرحهای پژوهشی در تصمیمگیری مدیران

اجتماای

تی تکنمونهای

160

کردستان

بررسی میزان تیثیر اتوماسیون اداری بر
افزایش اقتصادی بودن تصمیمگیری مدیران

تکنمونهای

205

سازمان تیمین

اثر پیادهسازی سیستم اطعااد پشتیبان
تصمیمگیری در سازمانها (مطالعة موردی:

دولتی استان

همبستگی و تی

دانشگاه
افسری تهران
سازمان
سنجش

همبستگی پیرسون

99

همبستگی پیرسون

50

مدیران
1392

ترابری
معدنی

همبستگی

102
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ادامة جدول  .1خالصة اطالعات پژوهشهای مورد بررسی

ردیف

پژوهشگر(ان)

17

صفری

سال

انوان پژوهش
بررسی تیثیر پیادهسازی اتوماسیون اداری بر

مدار

1392

منتخب آموزشوپرورش استان

فی

18

همکاران

آموزشوپرو

تی تکنمونهای و

رش استان

یکراهه

واریان

127

اصفهان

اصفهان
اللهی و

پژوهش

در پژوهش

نمونه ()1993

اداراد

نوآوری ،تصمیمگیری ،و املکرد (با
رویکرد کارد امتیازی متوازن) در اداراد و

مکان

آزمون مورد استفاده

مجموع تعداد

بررسی تیثیر سیستم اتوماسیون اداری بر
1392

بهبود تصمیمگیری مدیران و کارشناسان
(مورد مطالعه :استانداری ایع )

استانداری
ایع

تی تکنمونهای

90

ادارة کل
تعاون ،کار ،و

بررسی نقش سیستمهای اطعااتی

رفاه اجتماای

مدیریت در بهبود کیفیت تصمیمگیری
شایان

19

1392

مدیران ادارة کل تعاون ،کار ،و رفاه
اجتماای استان سیستان و بلوچستان

استان
سیستان و

تی تکنمونهای

40

بلوچستان و
ادارههای
تابعه

20

میمدی

بررسی تیثیر سیستم اطعااد مدیریت بر

نجفآبادی و

بهبود املکرد مدیران (مطالعة موردی:

همکاران

مدیران مراکز دولتی استان اصفهان)

مراکز دولتی
1392

اصفهان

نقص سیستم اطعااد حسابداری در
21

قنبری و همکاران

فرایند تصمیمگیری مدیران شرکت ملی

1392

گاز ایران
بررسی تیثیر سیستمهای اطعااتی مدیریت
22

ابراهیمزاده و

بر بهبود فرایند تصمیمگیری از دیدگاه

همکاران

مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان

1394

ارومیه

23

مولوی و احمدی

مالی (مطالعة موردی :کارکنان ادارة
شمارهگ اری ارومیه)

شرکت ملی
گاز ایران

تی تکنمونهای

149

دستگاههای
اجرایی
شهرستان

تی تکنمونهای

52

ارومیه

بررسی تیثیر فناوری نوین سیستمهای
اطعااتی بر بهبود تصمیمگیری مدیران

استان

تی تکنمونهای

50

ادارة
1395

شمارهگ اری

همبستگی پیرسون

71

ارومیه

نتايج
برای نتیجهگیری دربارة رابطة بین سیستمهای اطعااتی و تصمیمگیری مدیران در نهاده ای
آموزشی از روش ترکیب اندازههای اثر استفاده شد .به همین منظ ور ،ان دازة اث ر تفکیک ی
پژوهشهای برگزیده ،مبتنی بر یک مقیا

مشترک ،میاسبه و به دنبال آن آثار ترکیبی ثابت
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و آثار ترکیبی تصادفی کلی مشخص شد .پیش فرض آث ار ترکیب ی ثاب ت آن اس ت ک ه در
پژوهشهای انجا شده تفاودهای مشاهدهشده فق از تغییراد بین پژوهشها یا مطالعهه ا
ناشی میشود؛ درحالیکه مدل آثار تصادفی هر دو حالت تغییراد بین مطالعهها و تغیی راد
درون مطالعهها را بررسی میکند .پیشفرض این م دل آث ار تص ادفی ای ن اس ت ک ه ای ن
مطالعاد یک نمونة تصادفی انتخ ابی از جامع ة هم ة مطالع اد ممک ن اس ت .ج دول 2
دادههای حاصل از فراتیلیل را نمایش میدهد.
جدول  .۲اندازة اثر و اندازة ترکیبی ثابت و تصادفی حاصل از نمونههای پژوهش

ردیف

پژوهشگر

اندازة اثر

حد پایین

حد باال

Z

P

1

اسگری و همکاران

0٫286

0٫119

0٫438

3٫307

0٫001

2

نوری پوراپورواری و تابلی

0٫57

0٫264

0٫772

3٫367

0٫001

3

اسکندری و باقری

0٫326

0٫137

0٫492

3٫313

0٫001

4

اسکندری و باقری

0٫326

0٫137

0٫492

3٫313

0٫001

موف

0٫403

0٫286

0٫508

6٫292

0.000

0٫422

0٫301

0٫529

6٫322

0.000

7

چمن

0٫57

0٫264

0٫772

3٫367

0٫001

8

رنجی جیفرودی

0٫57

0٫264

0٫772

3٫367

0٫001

9

ابداللهیپور

0٫228

0٫094

0٫354

3٫301

0٫001

10

طبرسا و گیعنی

0٫407

0٫208

0٫574

3٫833

0.000

11

گلآور میمدی

0٫925

0٫912

0٫936

38٫379

0.000

12

قنبری و همکاران

-0.242

-0٫387

-0٫084

-2٫977

0٫003

13

پورسعید بناب

0٫197

0.000

0٫378

1٫961

0٫05

14

سلطانی

0٫195

0.000

0٫375

1٫961

0٫05

15

میمدی نجفآبادی و همکاران

0٫279

0.000

0٫517

1٫963

0٫05

16

ابراهیمزاده و همکاران

0٫273

0.000

0٫508

1٫963

0٫05

5
6

فی

اللهی و همکاران

17

مولوی و احمدی

0٫234

0.000

0٫443

1٫962

0٫05

18

شایان

0٫403

0٫104

0٫635

2٫596

0٫009

19

قربانفکر

0٫349

0٫078

0٫572

2٫497

0٫013

20

کهخا

0٫325

0٫098

0٫52

2٫763

0٫006

21

صمدی

0٫303

0٫127

0٫46

3٫31

0٫001

22

دیواندری

0٫268

0.000

0٫5

1٫962

0٫05

23

صفری

0٫289

0٫12

0٫441

3٫308

0٫001

24

آثار ترکیبی ثابت

0٫524

0٫496

0٫552

29٫673

0.000

25

آثار ترکیبی تصادفی

0٫373

0٫147

0٫563

3٫142

0٫002
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با توجه به آنچه در جداول  1و  2آمده است ،بر اسا

طبقهبندی مرس و ب رای می زان

اندازههای اثر میتوان شدد و صیت و ق درد ت یثیر پ ژوهشه ای ارائ هش ده در قال ب
فرضیهها را در سه دستة حدود اندازههای اثر قرار داد .دس تة اول آن گ روه از متغیرهاس ت
که تیثیرگ اری بین آن ها ضعیف و امکان اد تییید فرضیة این پژوهش ها در پژوهش ه ای
مشابه زیاد است .نتای اندازة اثر این پژوهش ها در فاصلة بین  0/1تا  0/3قرار می گیرد .ب ر
اسا

مندرجاد جدول  ،2پژوهش دیواندری ( ،)1373پورسعید بناب ( ،)1389اسگری و

همکارانش ( ،)1389ابداللهیپور ( ،)1390سلطانی ( ،)1392قنبری و همک ارانش (،)1392
صفری ( ،)1392میمدی نج ف آب ادی و همک ارانش ( ،)1392اب راهیم زاده و همک ارانش
( ،)1394و مولوی و احمدی ( )1395در این دسته قرار میگیرد.
گروه دو پژوهش هایی هستند که مقادیر اندازة اثر آن ها متوس است و بین  0/3و 0/5
قرار دارد .فرضیه های این گروه نسبت به گروه قبل از قود و اطمین ان بیش تری برخ وردار
است و رواب تیییدشده بین متغیرهای پ ژوهشه ای ای ن دس ته ب یش از دس تة اول قاب ل
اتکاست .بر اسا

جدول  ،2این پژوهش ها ابارد اند از صمدی ( ،)1378موف

(،)1388

اسکندری و باقری ( ،)1390کهخا ( ،)1390طبرسا و گیعنی ( ،)1390اس کندری و ب اقری
( ،)1391شایان ( ،)1392قربانفکر ( ،)1392و فی

اللهی و همکارانش ( .)1392دستة آخر

پژوهش هایی هستند که از اندازة اثر باالیی برخوردارند و مقادیر اندازة اثر آن ها ب ین  0/5و
 0/8است .این پژوهش ها قود و اطمینان بسیار باالیی دارند و این موضوع را می ت وان ب ه
این شکل تعبیر کرد که اگر در پژوهشهایی از این نوع فرضیههای حاضر بررسی و آزم ون
مجدد شوند ،به احتمال بسیار باال ،دوباره تیثیرگ اری آن ها تییی د خواه د ش د .ب ر اس ا
جدول  ،2پژوهش رنجی جیفرودی ( ،)1388چم ن ( ،)1389گ لآور میم دی ( ،)1390و
نوری پوراپورواری و تابلی ( )1390در این دسته قرار می گیرند .همچنین ،ج دول  2نش ان
میدهد همة پژوهشها با اطمینان  95درصد معنادارند .بزر ترین مقدار اندازة اث ر مرب وط
به پژوهش گلآور میمدی ( )1390و کمترین مقدار اندازة اثر مربوط به پ ژوهش س لطانی
( )1392است .در مجموع میانگین اندازة اثر نتای ترکیبی آثار ثابت  0/524و نتای ترکیب ی
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آثار تصادفی  0/373است که هر دو معنادار و متوس رو به ب اال هس تند .نم ودار پرش اخه
(نمودار  )1نیز که بر مبنای شاخص فاصلة ااتماد 1و نسبت برت ری 2پ ژوهش ه ای نمون ه

Meta Analysis

طراحی میشود مثید این مطلب است.
Correlation and 95% CI
ردیف

پژوهشگر(ان)

1

اسگری و همکاران

2

نوری پوراپورواری و تابلی

3

اسکندری و باقری

4

اسکندری و باقری

5
6

ناحیة ترجیحی 2
1/00

0/50

0

Statistics for each study

ناحیة ترجیحی 1
Lower Upper
1
/
00
- 0/50
limit
limit Z-Value p-Value

0.001
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.003
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.009
0.013
0.006
0.001
0.050
0.001
0.000

موف
فی

اللهی و همکاران

7

چمن

8

رنجی جیفرودی

9

ابداللهیپور

10

طبرسا و گیعنی

11

گلآور میمدی

12

قنبری و همکاران

13

پورسعید بناب

14

سلطانی

15

میمدی نجفآبادی و همکاران

16

ابراهیمزاده و همکاران

17

مولوی و احمدی

18

شایان

19

قربانفکر

20

کهخا

21

صمدی

22

دیواندری

23

صفری

24

آثار ترکیبی ثابت

25

آثار ترکیبی تصادفی

0.50
نمودار 1.00.1
نمودار پرشاخه
Favours B

0.00

-0.50

-1.00

Favours A
1. Critical level
2. Oddsratio

0.438 3.307
0.772 3.367
0.492 3.313
0.492 3.313
0.508 6.292
0.529 6.322
0.772 3.367
0.772 3.367
0.354 3.301
0.574 3.833
0.936 38.379
-0.084 -2.977
0.378 1.961
0.375 1.961
0.517 1.963
0.508 1.963
0.443 1.962
0.635 2.596
0.572 2.497
0.520 2.763
0.460 3.310
0.500 1.962
0.441 3.308
0.552 29.673

0.119
0.264
0.137
0.137
0.286
0.301
0.264
0.264
0.094
0.208
0.912
-0.387
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.104
0.078
0.098
0.127
0.000
0.120
0.496
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از دیگر تیلیلهای انجا شده بر دادهها بررسی سوگیری انتشار دادههای تیقی

و بررس ی

همگنی آن هاست .هر یک از مطالعاد م ورد بررس ی در فراتیلی ل ی ا ب ازنگری پیش ینه ه ای
پژوهشی ،خواه کمّی خواه کیفی ،از راههای متعدد میتواند به تیلیلها یا نتیجهگیریهای توأ با
خطا منجر شود .این خطاها شامل آثار مربوط به انتشار نتای مثبت و اد انتش ار نت ای منف ی،
وزن دادن به نتای همة مطالعاد مربوط به بررسی یک پرسش واحد به طور یکسان درحالی که
ممکن است میان آن ها از لیاظ کیفی تفاود فاحشی وجود داشته باشد ،آزمون ه ای چندگان ة
یک فرضیه از یک مطالعة واحد ،اد اطمینان در زمینة ضریب تواف ی ا ض ریب ااتب ار می ان
رتبهدهندگان در کدگ اری ویژگیهای مطالعه است .هر یک از این موارد دشواریهایی را برای
فراتیلیل ایجاد میکند که برای حل آنها استراتژیها و راهحلهای متعدد پیشنهاد ش ده اس ت.
با وجود این ،فراتیلیل ،مانند هر مطالعة دیگری ،زمانی خوب اس ت و م ی ت وان ب ه نت ای آن
اطمینان داشت که داده های بهکاررفته در آن خوب باشد .ممکن است مشکعتی مانن د گ زارش
ناقص و ناکامل داده ها ،اد استقعل ،و تورش انتشار و پژوهش در تیلیل داده ه ا پ یش آی د.
یکی از مسائل امدة فراتیلیل تورش چاپ و انتشار است و ممکن است زمانی وج ود داش ته
باشد که مطالعادِ از لیاظ آماری معنادار بیش از مطالعادِ غیر معنادار منتشر ش ود .بس یاری از
فراتیلیلگران برای مطالعاد منتشرشده و منتشرنشده تیلیلهای جداگانهای انج ا م یدهن د و
تفاودهای آنها را از لیاظ اندازة اثر آزمون میکنند .رزنتال تعیینِ تعداد مطالعادِ گمش ده (ب ا
میانگین اثر برابر صفر) ،یعنی تعداد مطالعاد مثید فرضیة صفر ،را ،که باید به تیلیل اضافه شود
و از لیاظ آماری یک اثر کلی غیر معنادار به دست دهد و نتیجه را تغییر دهد ،پیشنهاد می کن د.
کوپر این تعداد را تعداد ناکامل بی خطر ( )Nfsنامیده است .مثعً برای پژوهشی که در آن تع داد
مطالعاد  N=17است ممکن است تعداد مطالعة ناکامل بی خطر برابر ب ا  113باش د ک ه نش ان
میدهد باید  113مطالعة صفر یا گمشده وجود داشته باشد تا مقادیر  Pدوسویة ترکی بش ده از
 0/05تجاوز نکند .اوروین نیز نوای از فرمول ها را برای میاسبة  Nارائه ک رده اس ت (قاض ی
طباطبایی و ودادهیر  .)1389در جدول  3مقدار آمارههای یادشده میاسبه شده است.

231 

فراتحليلي بر رابطة بين بهکارگيری سيستمهای اطالاعاتي مديريت و بهبود تصميمگيری مديران
جدول  .3محاسبات  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بیخطر) کالسیک

آمارهها

1

مقدار محاسبهشده

مقدار  Zبرای مطالعاد مشاهدهشده

21.14961

مقدار  Pبرای مطالعاد مشاهدهشده

0.000

آلفا

0.05

دنباله

2

 Zبرای آلفا

1.95996
23

تعداد مطالعاد مشاهدهشده
تعداد مطالعاد گمشدهای که مقدار  Pرا به آلفا میرساند

2656

با توجه به جدول  ،3باید تعداد  2656مطالعة دیگر ص ورد گی رد و بررس ی ش ود ت ا
مقدار  Pدوسویة ترکیب شده از  0/05تجاوز نکند؛ بدین معنا که بای د  2656مطالع ة دیگ ر
انجا شود تا در نتای نهایی میاسباد و تیلیل ها خطایی رخ دهد و این نتیج ه ح اکی از
دقت و صیت باالی اطعااد و نتای به دست آم ده از ای ن پ ژوهش اس ت 2656 .م ورد
مطالعة فاصله از خطا مقدار مناسب و قابل توجهی است که نشان دهندة دقت ب االی نت ای
پژوهش حاضر است .همچنین ،در رابطه با فراتیلی ل ارزی ابی س وگیری ناش ی از انتش ار
پژوهشهای چاپشده و اد انتشار پژوهشهای چاپنشده و انواع خطاها ،نم ودار قیف ی
(نمودار  )3که ابزاری ترسیمی برای بررسی سوگیری انتشار است در ادامه آمده است.
Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
0.00

0.05

Standard Error

0.10

0.15

0.20

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

نمودار  .۲نمودار قیفی مربوط به پژوهشهای نمونه
Fisher's Z

1. Classic fail-safe N
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از لیاظ تفسیری ،در نمودارهای قیفیشکل ،مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارن د
و باالی قیف جم می شوند دارای سوگیری انتشار نیستند .اما هر چه مطالع اد ب ه س مت
پایین قیف کشیده می شوند خطای استاندارد آن ه ا ب اال م ی رود و س وگیری انتش ار آن ه ا
افزایش می یابد .بنابراین ،با توجه به نمودار  ،2مطالعاد مورد استفاده در پژوهش حاضر در
حد پایینی دارای سوگیری انتشارند.
از دیگر جداول و نمودارهای استخراجشده میتوان به جدول اصعح و برازش دووال و
توئیدی( 1جدول  )4برای نمایش تخمین های نقطه ای و ب ه دس ت آوردن مق دار  Qاش اره
کرد .طب خروجی های به دست آمده در جدول  4می توان دریافت که فراتیلیل حاضر کامل
است و مطالعة دیگری الز نیست انجا گیرد تا این فراتیلیل کامل و ااری از نقص شود.
زیرا در مطالعة حاضر میزان ارزش مشاهدهشده ( )0.52431با ارزش تعدیل (اصعح) ش ده
( )0.52431در مدل اثر ثابت و همچنین ارزش مشاهده ش ده ( )0.37345ب ا ارزش تع دیل
(اصعح) شده ( )0.37345در مدل اثر تصادفی فاصله ای ندارد و نیازی به پژوهش دیگ ری
نیست که ارزش مشاهدهشده به ارزش تعدیلشده افزایش یابد.
جدول  .4اصالح و برازش دووال و توئیدی

اثر ثابت
تخمین
نقطهای
ارزش
مشاهداد
ارزش
تعدیلشده

مقدار Q

اثر تصادفی

حد پایین

حد باال

تخمین

حد

نقطهای

پایین

حد باال

تعداد مطالعات
مورد نیاز = 0

0/52431

0/49587

0/55164

0/37345

0/14660

0/56299

839/00024

0/52431

0/49587

0/55164

0/37345

0/14660

0/56299

839/00024

نتيجه
فراتیلیل با یک ارچه کردن نتای حاصل از پژوهشهای مختلف ،که روی نمونههای متع دد
اجرا شده اند ،دیدگاه جام تری از اثر متغیرهای مختلف به دست می ده د .در واق  ،ب ا در
1. Duval and Tweedie
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کنار هم قرار دادن نتای حاصل از انجا دادن یک پ ژوهش روی نمون ه ای از ی ک جامع ه
افراد مختلف بررسی میشوند (آقایی و همکاران  .)1391یافتههای حاصل از این فراتیلی ل
نشان داد بهکارگیری سیستمهای اطعااد مدیریت در تصمیمگیری مدیران تیثیر متوس رو
به باال داشته اس ت .ای ن یافت ه تییی دی ب ر برخ ی پ ژوهش ه ای قبل ی اس ت؛ از جمل ه
پژوهشهای پورسعید بناب ( ،)1389اسگری و همک ارانش ( ،)1389اس کندری و ب اقری
( ،)1390اب داللهیپ ور ( ،)1390اس کندری و ب اقری ( ،)1391س لطانی ( ،)1392ص فری
( ،)1392میمدی نجفآب ادی و همک ارانش ( ،)1392اب راهیمزاده و همک ارانش (،)1394
مولوی و احمدی ( ،)1395صمدی ( ،)1378موف

( ،)1388اس کندری و ب اقری (،)1390

کهخ ا ( ،)1390طبرس ا و گیعن ی ( ،)1390اس کندری و ب اقری ( ،)1391ش ایان (،)1392
قربانفکر ( ،)1392فی

الله ی و همک ارانش ( ،)1392رنج ی جیف رودی ( ،)1388چم ن

( ،)1389گلآور میمدی ( ،)1390و نوری پوراپورواری و تابلی (.)1390
در اصر فناوری اطعااد ،موفقیت کسبوکار در س ازمانه ا وابس ته ب ه ک اربرد ان واع
سیستمهای اطعااتی است (رشیدیراد و همکاران  .)1387پژوهشهای قبلی نشان داده است
که در سازمانها بیش از آنکه از لیاظ مدیریت و ارائ ة خ دماد فن اوری اطعا اد مش کل
وجود داشته باشد در استفاده از خدماد ارائهشده یا قاب ل ارائ ه از س وی ک اربران (م دیران)
ناتوانی وجود دارد .ازینرو ،بسیاری از افراد ب ر ای ن باورن د ک ه برگ زاری دورهه ایی ب رای
کاربران (مدیران) میتواند نقش مهمی در پیشبرد استفاده از قابلیتهای فن اوری اطعا اد در
سازمانها داشته باشد (قاضینوری نائینی و توکل  .)1389نیز م یت وان ب ا ایج اد توان ایی در
مدیران برای استفاده از فناوریهای اطعااد فرایند تصمیمگیری آنها را بهبود بخشید.
همچنین ،با توجه به اهمیتی که سیستمهای اطعااتی مدیریت در تصمیمگیری م دیران
دارند ،مطالعاد و پژوهشهای مختلفی صورد پ یرفته است ک ه ای ن پ ژوهشه ا نت ای
متفاود داش تهان د .در بس یاری از پ ژوهشه ا ،ب ین سیس تمه ای اطعا اد م دیریت و
تصمیمگیری مدیران رابطة مثبت و معنادار وجود دارد (ترکمن 1394؛ بابایی 1394؛ فرج ی
1394؛ خیرآبادی 1394؛ سادادنیا 1394؛ بزرگمهر 1395؛ نمایشی 1395؛ فس ونگر 1396؛
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کعنتری 1396؛ طیبی 1397؛ ال جواد  .)1397این پژوهشها نشان دادند ک ه سیس تمه ای
اطعااتی مدیریت بر تصمیمگیری مدیران تیثیر مثبت و معنادار میگ ارند .اما پژوهشی ک ه
قنبری و همکارانش ( )1392در شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعة آن انجا دادند و
پژوهشی که شوکت ( )1387انجا داد نشان داد مدیران از گزارشه ای سیس تم اطعا اد
فق در زمینة بودجهبندی سالیانه استفاده میکنند و در س ایر میوره ای تص میمگی ری (از
قبیل مدیریت به ای تم ا ش ده ،س رمایهگ اری و انتخ اب پ روههه ا ،ارزی ابی املک رد،
تجزیهوتیلیل مالی و برنامهریزی بلندمدد ،گزارشهای سیستم حسابداری) از سیستمهای
اطعااتی استفاده نکردهاند .در واق  ،نتای اد استفادة مدیران از سیستمهای اطعا اد در
تصمیمگیریها را نشان میدهد که با نتای پژوهش حاضر مغایر است.
با توجه به نتای بهدستآمده و تلخیص اطعااد یافتهه ای قبل ی در پ ژوهش حاض ر
اهمیت استفاده از سیستمهای اطعااد م دیریت روش ن و اس تفاده از ای ن اطعا اد ب ه
مدیران توصیه میشود .در واق  ،با توجه به میزان اندازة اثری که در این فراتیلیل به دست
آمده است ،می توان گفت به کارگیری سیستم های اطعااتی در تصمیم گی ری م دیران مفی د
است .اما آنچه بهتر است بدان توج ه ش ود می زان رابط ة ب ین ای ن متغیرهاس ت .در ای ن
فراتیلیل سعی شد با یک ارچه کردن مطالعاد مختلف در این زمین ه می زان رابط ه بررس ی
شود که در متن پژوهش نتای به دست آمده از فراتیلیل به تفصیل بررسی شد .از نقاط قود
فراتیلیل ،به منزلة یک روش برای ترکیب و تلفی نتای پژوهش های کمّی ،این اس ت ک ه
در این روش به اندازة اثر اشارهشده در هر پژوهش توجه میشود که قابل کاربرد برای همة
آمارها و مقیا هاست .زی را در پ ژوهش ه ای مختل ف درب ارة ی ک مس ئلة پژوهش ی از
مقیا ها و آمارهای متفاود استفاده می شود (آقایی و همکاران  .)1391همچنین ،فراتیلیل
پیشینه های طوالنی برخی موضوااد پژوهشی را خیلی خوب خعصه می کند و ب ه راحت ی
می توان نتای پژوهش های بس یار را خیل ی س ری تجزی ه وتیلی ل ک رد (دالور  .)1388از
مشکعد و میدودیتهای پژوهش حاضر اد سهولت دستیابی پژوهشگران به مق االد و
پایاننامههای مختلف در سراسر کشور بود .همچنین در برخی تیقیقاد نتای به طور کامل
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گزارش نشده بود که موجب ح ف آن ها از تیقی شد .ازین رو پیشنهاد می ش ود از تک رار
موضوااد مختلف استقبال شود تا نمونه های بیشتری از جامعة مورد نظر بررس ی ش ود و
با در کنار هم قرار دادن نتای حاصل از نمونه های مختلف دی د بهت ری در زمین ة واقعی ت
جامعه در دستر

قرار گیرد (آقایی و همکاران .)1391

با توجه به یافتههای بهدستآمده پیشنهاد میش ود م دیران در اس تفاده از سیس تمه ای
اطعااتی برای تصمیمگیری بهتر به چند موضوع توجه کنند:
 ایجاد نگ رش مس ااد درب ارة سیس تم اطعا اد م دیریت می ان م دیران و ایج اد
ااتمادسازی بیشتر به این سیستم.
 با توجه به تیثیر مثبت سیستم های اطعااتی در املکرد سازمان ،الز است از طری
آموزش مثثر اطعااد بیشتری دربارة نوع تیثیر این سیستم در مجمواة کارکردهای
سازمانی در اختیار ااضای سازمان بهخصو

مدیران قرار گیرد.

 مبانی مفهومی اتوماسیون اداری در فراگیرترین شکل خود در اداراد و سازمان ها و
در یک قالب مبتنی بر توسعة فرهنگ سازمانی به کارکنان آموزش داده شود.
 ل زو توج ه م دیران ب ه اهمی ت م دیریت دان ش در سیس تمه ای اطعا اتی و
تصمیمگیریها و همچنین نقشی که مدیریت دانش به مثابة کوششی هماهنگ ب رای
تص رف دان ش حی اتی س ازمان ،ب ه اش تراک گ اش تن دان ش س ازمانی ،و ایج اد
راهکارهایی برای بهبود فراین د تص میم گی ری و اف زایش به ره وری و ن وآوری در
سازمان دارد.
 ایجاد تغییر در میی انسانی ،نادیده گ رفتن برخ ی رواب

اجتم اای و انس انی در

کارها و مکانیزه شدن فعالیت ها ،پیچیده شدن و س ختی ک ار ب ا سیس تم ه ا ،ب روز
اخعق توجیه اشتباهاد صوردگرفته و نس بت دادن آن ه ا ب ه سیس تم ،مش کعد
جسمانی کارکنان در کار با رایانه ،و ن یرفتن سیستم های مکانیزه توس مدیران ی ا
کارکنان از مواردی است که می توان به انوان معایب استفاده از سیس تم اتوماس یون
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برشمرد .بنابراین ،مدیران باید به این گونه اوامل انسانی توجه ویژه ای داشته باش ند
و تبعاد آنها را به حداقل برسانند.
 سیستم های نوشتار گروهی نیز تهیه شود .این سیستم ها به کارکنان کم ک م ی کنن د
بتوانند به صورد ک ارآموزی و گروه ی ب ا ی کدیگ ر ک ار کنن د .ه دف از تهی ة
سیستم های نوشتار گروهی آن است که کار افراد به تعش های گروهی منجر شود و
بتوان به بخش ی از ک ار دیگ ران دس ت یاف ت و در نهای ت گروه ی و مش ارکتی
تصمیمگیری کرد (فی

اللهی و همکاران .)1392

با بهکارگیری پیشنهادهای ارائهشده م یت وان ب ه برخ ی مزای ای سیس تم اطعا اتی در
مدیریت دست یاف ت؛ از جمل ه مش ارکت بیش تر در تص میم گی ری ،اف زایش س رات در
تصمیم گیری ،افزایش سرات در شناسایی مسائل ،کاهش ارتفاع هر سازمان ،تمرکز یا اد
تمرکز بیشتر ،بهبود هماهنگی ،شرح دقی تری از وظایف ،افزایش کارکنان متخصص.
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ارفانطلب ،مجید (« .)1395بررسی نقش سیستمهای اطعااد مدیریت در فرایند تصمیمگیری
م دیران (م ورد مطالع ه :کارکن ان اس تانداری مرک زی و واح دهای تابع ه)» ،پای اننام ة
کارشناسیارشد دانشگاه پیا نور استان مرکزی ،مرکز پیا نور دلیجان.
اسگری ،میمدهادی؛ میمد طالقانی؛ معصومه فقیهابداللهی (« .)1389بررسی اث راد اس تقرار
سیستم اتوماسیون جام اداری بر کیفیت تصمیمگیری مدیران در دانشگاههای آزاد اس عمی
استان مازندران» ،مهندسی مدیریت،

 ،4ش .37

فرجی ،شهع (« .)1394بررسی میزان آگاهی و استفادة مدیران از سیستم اطعا اد م دیریت و
تیثیر آن در فرایند تصمیمگیری در س ازمانه ای دولت ی شهرس تان کرمانش اه» ،پای اننام ة

فراتحليلي بر رابطة بين بهکارگيری سيستمهای اطالاعاتي مديريت و بهبود تصميمگيری مديران

241 

کارشناسیارشد رشتة مدیریت دانشگاه آزاد اسعمی واحد کرمانشاه.
فسونگر ،سمانه (« .)1396بررسی تیثیر سیستم جام اطعااد مدیریت بر تص میماد م دیران
(مورد مطالعه :شهرداری کوهسار)» ،پایاننامة کارشناسیارش د م دیریت م دیریت ،MBA
دانشگاه پیا نور استان تهران ،مرکز پیا نور تهران غرب.
فی

اللهی ،صادق؛ الیرضا شیرمیمدی؛ نبی امیدی (« .)1392بررسی تیثیر سیستم اتوماس یون

اداری بر بهبود تصمیمگیری مدیران و کارشناسان (مورد مطالعه :استانداری ایع )» ،فرهنگ
ایع  ،)24(40 ،صص .195 172

قاضیطباطبایی ،میم ود؛ اب والی ودادهی ر ( .)1389فراتیلی ل در پ ژوهشه ای اجتم اای و
رفتاری ،تهران ،جامعهشناسان.
قاضینوری نایینی ،رضا؛ میمد توکل (« .)1389وضعیت انتشار و موان ب ه ک ارگیری فن اوری
اطعااد و ارتباطاد در صنعت ایران :مطالعة بخشهای منتخب» ،سیاست الم و فن اوری،
.)10( 2
قربانفکر ،میمد (« .)1392بررسی تیثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیمگیری مدیران سازمان
سنجش آموزش کشور» ،پایاننامة کارشناسیارشد دانشگاه الم و فرهنگ پژوهشکدة الو
انسانی و اجتماای.
قنبری ،الیمیمد؛ نرگ

سرلک؛ مهدی هاشمی (« .)1392نقص سیستم اطعااد حس ابداری

در فرایند تصمیمگیری مدیران شرکت ملی گاز ایران» ،تیقیقاد حسابداری و حسابرس ی،
ش .18
کعنتری ،حسن (« .)1396نقش سیستمهای اطعااد مدیریت بر بهبود تص میمگی ری م دیران
آب و فاضعب استان مازندران» ،پایاننامة کارشناس یارش د رش تة م دیریت دانش گاه آزاد
اسعمی واحد بهشهر.
کهخا ،ناصر (« .)1390تیثیر سیستمهای اطعااتی مدیریت طرحهای پژوهشی در تصمیمگی ری
مدیران دانشگاه الو پزشکی تهران» ،پایاننامة کارشناسیارش د دانش گاه پی ا ن ور اس تان
تهران ،دانشکدة اقتصاد و الو اداری.
گاروین ،دیوید؛ روبرتو مایکل (« .)1380ناشنیدههای تصمیمگیری» ،ترجمة پرستو معینالدینی،
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گزیدة مدیریت ،تهران ،مدیریت فردا.
گلآور میمدی ،فرزانه (« .)1390اثر پیادهسازی سیس تم اطعا اد پش تیبان تص میمگی ری در
س ازمانه ا (مطالع ة م وردی :س ازمان ت یمین اجتم اای اس تان کردس تان)» ،پای اننام ة
کارشناسیارشد رشتة مدیریت بازرگانی گرایش مالی ،دانشگاه آزاد اسعمی واحد سنندج.
میمدی نجف آبادی ،ابدالمجید؛ اکبر ویسمرادی؛ پیمان اکبری؛ رضا رستمی (« .)1392بررسی
تیثیر سیستم اطعااد مدیریت بر بهبود املکرد مدیران (مطالع ة م وردی :م دیران مراک ز
دولتی استان اصفهان)» ،دومین همایش ملی الو مدیریت نوین ،گرگان ،مثسس ة آم وزش
االی غیرانتفاای حکیم جرجانی.
مه رانپ ور ،رض ا (« .)1393بررس ی ت یثیر ویژگ یه ای کیف ی اطعا اد م الی ب ر بهب ود
تصمیمگیریهای مدیران شرکت توانیر» ،کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسعمی واحد ته ران
مرکزی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری.
موف  ،حسن (« .)1388تیثیر بهکارگیری سیستمهای اطعااتی مکانیزه در تصمیمگیری م دیران
دانشگاه اما الی(ع) ،مدیریت نظامی ،ش  ،34صص .114 91
مولوی ،مهران؛ ناصر احمدی (« .)1395بررسی تیثیر فناوری نوین سیس تم ه ای اطعا اتی ب ر
بهبود تصمیمگیری مدیران مالی (مطالعة م وردی :کارکن ان ادارة ش مارهگ اری ارومی ه)»،

کنفران

بینالمللی آیندهپژوهی ،الو انسانی و توسعه.

نمایشی ،میمدالی (« .)1395بررسی ت یثیر ب هک ارگیری سیس تمه ای اطعا اد م دیریت در
تصمیمگیری مدیران» ،پایاننامة کارشناسیارشد رشتة مدیریت دانشگاه آزاد اسعمی واح د
تهران مرکزی.
نوری پوراپورواری ،جواد؛ حمید ت ابلی (« .)1390بررس ی می زان ت یثیر اتوماس یون اداری ب ر

افزایش اقتصادی بودن تصمیمگیری مدیران دانشگاه آزاد اسعمی» ،همایش ملی ک ام یوتر و
فناوری اطعااد.
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