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  چكيده
امروزه، توفيق . آورد گيري مديران سطوح مختلف را فراهم مي سيستم اطالعات مديريت، سيستمي رسمي در سازمان است كه گزارشات الزم براي تصميم

گيري مطلوب از اين  در مسير بهره. هاي اطالعاتي سازمان است تر اطالعات و مديريت سرمايه كارگيري هر چه مطلوبهها در گرو ساماندهي و ب سازمان
ها را باال برده و  ت و دقت تبادل پيامسرمايه، استفاده از ابزارهايي مانند اتوماسيون اداري، عالوه بر تسهيل در برقراري ارتباطات و انتقال اطالعات، سرع

طي پژوهش انجام شده در شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران، پروژه استقرار . هاي اداري سازمان ايفا نمايد تواند نقش موثري در كاهش هزينه مي
هاي تبادل اطالعات سازمان اتخاذ گرديد، تشريح  هعنوان راهكاري مناسب كه براي افزايش سرعت و كاهش هزينيون اداري و نتايج حاصل از آن بهاتوماس

اي  عنوان تجربههب تواند در ساير صنايع تعميم يافته و همراه داشته كه ميبكارگيري تصميم مورد نظر، نتايج جالب توجه و ارزشمندي به. شده است
اي مطلوب يافته و  ازگشت سرمايه و سودآوري اين تكنولوژي، جلوهبا تحليل نقطه سر به سر، ب. ارزشمند با نتايجي واقعي و قابل استناد استفاده شود

  .محاسبات انجام شده و تحليل اين پروژه، بر ارزشمند بودن آن، صحه گذاشته است
  مديريت، اطالعات سازماني، اتوماسيون اداري، سازمان، نقطه سر به سر :كلمات كليدي

  مقدمه - 1

ذهنيات خويش، روش بررسي در تغيير گسترده دنياي اطالعات، بايد 
مسايل، نحوه تركيب اطالعات و شيوه پيش بيني عواقب كارها را 

در چنين شرايطي بايد نقش دانش را در زندگي خود . متحول سازيم
.     ]2  [تغيير دهيم و حتي شايد تركيب شيميايي مغزمان را عوض كنيم 

ت بر نحوه امروزه، ظهور فناوري جديدي در جهان بنام فناوري اطالعا
ها و  اين فناوري با داده. زندگي افراد و كيفيت آنان تاثير گذاشته است

هاي صوتي عمل  اطالعات ديجيتالي، نوشتاري، تصويري و يا رسانه
كند و بنا بر سليقه كاربران به موضوعاتي مانند ارتباطات، ذخيره  مي

ي ها سيستم]. 5[ پردازد ها مي سازي، پردازش، چاپ و نمايش داده
كند، به آن  اطالعات مديريت، اطالعات را جمع آوري و پردازش مي

كند تا به هنگام  ساختار بخشيده و اين امكان را براي مديران فراهم مي
در اين ميان، ارتباطات سازماني، فرآيندي ]. 7[نياز، آنرا بازيابي كنند

هاي  م  ها با پيا بين شخصي كه شامل فرستادن و دريافت نشانه است
ربوطه بوده و از طريق آن، افراد عالوه بر درك و تحت تاثير قرار دادن م

برقراري ]. 3[ كنند يكديگر، اطالعات را به اشتراك گذاشته و نبادل مي
  ها، مديريت سرمايه اطالعاتي را  يك ساختار ارتباطي مطلوب در سازمان

  

  
  

ن برقراري كند و در اين راستا، تكنولوژي و ابزار نوي تسهيل و تقويت مي
ارتباطات در سازمان، در تامين بستر مناسب مديريت اطالعات و 

از داليل عمده بكارگيري . باشد ارتباطات سازماني بسيار تاثير گذار مي
وري كساني است كه  تكنولوژي اطالعاتي در محيط اداري، افزايش بهره

اي از  دفتر به معناي محلي است كه عده. كنند در ادارات و دفاتر كار مي
آيند تا نوع خاصي از كار مانند پردازش اطالعات را  كاركنان گرد هم مي

هاست و عملياتي كه  اداره و محل كار، تابع پيشرفت فناوري. انجام دهند
گيرد، به ميزان قابل توجهي تحت تاثير تكنولوژي در آن  در آن انجام مي

طالعات با سيستم اتوماسيون اداري، حلقه ارتباط فناوري ا]. 9[است 
هاي  بوده و كاربرد وسايل الكترونيك در فعاليت  ارتباطات سازماني

  .]8[ دفتري، به منظور افزايش كارايي و اثربخشي در سازمان است
در اين مقاله، با هدف بررسي نقشي كه مديريت نوين اطالعات سازماني 

ي مرورتواند بر عهده گيرد، ضمن  هاي سازمان، مي در كاهش هزينه
هاي آن، طي مطالعه موردي  ند بر موضوع، تاثير بكارگيري قابليتمست

گرديد و در پايان  در شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران آشكار 
توان كامال استنتاج نمود كه مكانيزاسيون و اتوماسيون اداري،  مي

گيري از امكانات سازمان انجام  كاربردي و بهره -چنانچه با قواعد علمي  *fallahmakrani@Yahoo.com

مجله مديريت توسعه و تحول 5 (138۹) 4۹-56

۴۹



 

  . وري سازماني را در پي دارد هزينه و افزايش بهرهگيرد، كاهش 

  بيان مسئله و ضرورت - 2

اند زيرا نقش اساسي در  قرن بيست وي را عصر اطالعات و دانايي ناميده
حرف اول را در اين دوران فناوري ]. 17[آن بر عهده اطالعات است

 ها، فناوري اطالعات به معناي بكارگيري سيستم]. 12[زند اطالعات مي
ها جهت  هاي ارتباطي و كامپيوترها براي پردازش و مديريت داده شبكه

فناوري اطالعات موجبات توسعه  .]20[كسب، ذخيره و تسهيم آنهاست
هاي داخلي و  ها، كاهش هزينه و بهينه سازي عمليات داخلي سازمان
هاي سودآوري از طريق كاهش  تسريع در امر توليد و افزايش فرصت

با اين رويكرد، ]. 12[حصوالت را ممكن ساخته استقيمت تمام شده م
ها و  مقوله اطالعات سازماني و نحوه مديريت آن، در عملكرد واحد

  .باشد سازمان، موضوعي در خور تامل مي  ساختار هزينه
اين مقاله، حاصل يك پروژه به اجرا درآمده در صنايع چوب و كاغذ 

ه، مديريت مطلوب سئواالت اساسي اين است ك. باشد مازندران مي
و آيا  هاي سازمان دارد؟ اطالعات سازماني چه تاثيري در كاهش هزينه

استقرار اتوماسيون اداري، راهكار مناسبي در جهت مديريت سرمايه 
باشد؟ و آيا استقرار اتواسيون اداري در  اطالعاتي و ارتباطات سازماني مي

وجيه، با روش ها، اصوال توجيه اقتصادي دارد؟ و سطح اين ت سازمان
  تحليل نقطه سر به سر، چگونه است؟

  پيشينه تحقيق - 3

و نيز  1960هاي آن در دهه  محيط پر رقابت كسب و كار و دگرگوني
هاي اقتصادي و جوامع صنعتي به  جهاني شدن اقتصاد و تبديل سيستم

هاي  اقتصاد خدماتي بر پايه دانش و اطالعات، لزوم توجه به سيستم
ميالدي،  60به همين جهت از دهه . عف ساختاطالعاتي را مضا
هاي  هاي اتوماسيون اداري كه نوع خاصي از سيستم استفاده از سيستم

اصطالح ]. 11[اطالعاتي هستند، روز به روز اهميت بيشتري يافت
بكار  1985تكنولوژي اطالعات را نخستين بار ويسل وليودت در سال 

بكه جهاني، توسعه فناوري با گسترش اينترنت و ش 1990برد و در سال 
با روند تكاملي كه فناوري ]. 13[اطالعات، رشدي شتابان گرفت

اطالعات و مديريت آن در سنوات اخير طي نمود، اغلب پژوهشگران 
حوزه مديريت در تحقيقات خود، به نقش گسترش فناوري اطالعات و 

   .]22[اند وري اشاره داشته جايگاه آن در بهبود عملكرد و افزايش بهره
توان تحقيقات صورت گرفته در حوزه فناوري اطالعات از  بطور كلي، مي

منظر مديريتي را به دو گروه عمده تقسيم كرد كه دسته اول، در حوزه 
برنامه ريزي كاربردي فناوري اطالعات بوده و دسته دوم به بررسي 

ها در توسعه و گسترش  ريزي ها و موانع اين گونه برنامه اثرات، چالش
اين تحقيق و مقاله استخراجي ]. 12[اند  فناوري اطالعات تمركز داشته

حاضر، بر اساس نگرش دسته دوم انجام شده است تا اوال اثرات 
بكارگيري اتوماسيون اداري، به عنوان يكي از ابزارهاي تكنولوژي 

ها، مورد تحليل قرار دهد و ثانيا از منظر تحليل  اطالعات در سازمان
اي استقرار نظام  ر، ميزان و جهت توجيه اقتصادي و هزينهنقطه سر به س

  اطالعاتي چگونه است؟
هاي مختلف در حوزه مديريت اطالعات، سه بنيان را  مطابق نظريه

توان به عنوان پشتوانه نظري اين حوزه دانست كه هر يك به اجمال  مي
   .گيرند مورد بررسي قرار مي

  سرمايه اطالعاتي سازمان -3-1
اطالعاتي، بخشي از سرمايه ساختاري و فكري هر سازمان را سرمايه 

ساختاري، شامل  در تعاريف آمده است كه سرمايه. دهد تشكيل مي
باقي  سازمان در روند، مي خانه به كاركنان كه وقتي است اي سرمايه

مورد  فيزيكي هاي سيستم مشتمل بر سازمان هاي قابليت و ماند مي
باشد،  مي شامل را فكري سرمايه گيريبكار و انتقال جهت استفاده
سرمايه اطالعاتي ]. 4[و اطالعات دانش ذخيره هاي پايگاه نظير مواردي

هاست كه  گيري در امور مختلف سازمان از الزامات فرآيند تصميم
دانند كه  اي مي هاي پردازش شده ديويس و اولسون، اطالعات را داده

گيري ارزش  ها و تصميم تبراي گيرنده معني داشته و در تمام فعالي
سودمندي اطالعات، حداقل از نظر شكلي، زمان و . بااليي دارند

ها در تالشند  سازمان]. 5[دستيابي، براي مدير يك مفهوم ذهني است
به نحوي مديريت نمايند كه ضمن برقرار  تا سرمايه اطالعاتي خود را

به  ساختن شرايط ارتباطي مطلوب، اطالعات مستند، قابل اتكا و
اي ارزشمند، به منظور اتخاذ تصميمات سازماني قابل  هنگامي را به گونه

  ] .15[استفاده نمايند 

  ارتباطات در سازمان -3-2
گيرد و اين  اتخاذ تصميم از سوي مديران بر پايه اطالعات انجام مي

اطالعات بايستي طي فرآيند ارتباطات و از طريق يك كانال ارتباطي به 
تواند وجود داشته   بدون ارتباطات هيچ گروهي نمي]. 5[او منتقل گردد 

به ]. 6[ارتباطات يعني انتقال و درك مقصود بين اعضاي يك گروه. باشد
ترين  عقيده هنري مينتزبرگ، نقش ارتباطي و اطالعاتي مدير، از اساسي

اگر ارتباطي صحيح ]. 16[هاي يك مدير در سازمان است نقش
. شود دش امور مختل و كارها آشفته ميدرسازمان برقرار نباشد، گر

آوري  مديران داراي سه نقش عمده ايجاد ارتباط بين افراد سازمان، جمع
باشند كه در هر سه نقش، محور  گيري مي اطالعات و نقش تصميم

هاي فوق در چارچوب  كه نقش] 1[اصلي، انتقال اطالعات است
  .هاي مورد نظر مينتزبرگ قرار دارد نقش

شود و مديران بايستي  ف به عنوان مديريت ضعيف تلقي ميارتباط ضعي
ميان خود و ساير افراد داخل و خارج سازمان، به طور موثري ارتباط 

در اين ميان فناوري اطالعات، نقشي اساسي در فراهم . برقرار كنند
هاي  ويژگي]. 3[كند ها بازي مي نمودن پشتيباني ارتباطي براي سازمان

سازمان شامل سرعت انتقال و كارايي باال بوده و  يك ارتباط مطلوب در
اي باشد كه در مسير انتقال،تغييري در  كيفيت انتقال بايستي به گونه

ارتباط بايد قابليت ثبت و حفظ . محتواي پيام ارسالي بوجود نيايد
اطالعات و امكان رجوع به مستندات و اطالعات بايگاني شده را دارا 

يت افراد بر اطالعات مربوط به خود احترام باشد و در آن به حق مالك
نيز جايگاه افراد در فرآيند انتقال پيام هويت داشته و به . گذاشته شود

اميرعباس يزدانى و همكاران/ بررسى تاثير اتوماسيون ادارى در كاهش هزينه ها با روش تحليل نقطه سربه سر
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]. 8[ارتقاي روحيه افراد و ايجاد حس تعهد و مشاركت كمك كند
يابد كه عقيده يا نظر منتقل شده، باعث  ارتباط كامل زماني تحقق مي

ذهن خود ايجاد نمايد و اين همان شود كه گيرنده تصويري از آن در 
تصويري باشد كه در ذهن فرستنده پيام و منظور او از پيام بوده 

توان ادعا نمود كه بسياري از مشكالت سازماني  مع الوصف مي]. 6.[است
فراگردي را  ارتباطات موثر،. شود و اجتماعي از ضعف ارتباطات ناشي مي

ريزي، هدايت و كنترل را  نامهكند كه انجام وظايفي مانند بر ايجاد مي
براي مديران تسهيل كرده و مديران را در تحقق وظيفه و استفاده بهتر 

  ]. 8[رساند از زمان ياري مي

  اتوماسيون اداري در سازمان -3-3
  توان زنجيره بر پايه دو بنيان اطالعات و ارتباطات، نظام اداري را مي

ها و موسسات  سازمانها و اركان اساسي درون  همبستگي ميان بخش
بدين ترتيب، . اقتصادي و پل ارتباطي آنها با خارج از سازمان دانست

اي فعال باشد، وجود يك  فارغ از اين كه سازمان اقتصادي در چه زمينه
هاي  نظام اداري منسجم و كارآمد براي پيشبرد اهداف و كاهش هزينه

اتوماسيون هاي  سيستم]. 14[فعاليت، ضروري و اجتناب ناپذير است
هاي اطالعاتي هستند كه مكاتبات اداري را به صورت  اداري، سيستم

نمايند و پس از ذخيره سازي،  كتبي، شفاهي يا ويدئويي ايجاد مي
اتوماسيون اداري، مشتمل ]. 19[دهند اصالح و نمايش، آنها را انتقال مي

باشد كه به  هاي الكترونيك رسمي و غير رسمي مي بر تمام سيستم
راري ارتباط اطالعات بين اشخاص در داخل و خارج موسسه و برق

كلمه اصلي كه اتوماسيون اداري را از داده . شود بالعكس مرتبط مي
پردازي، سيستم اطالعات مديريت و سيستم پشتيباني تصميم متمايز 

هاي  ، عناصر اصلي سيستم)1( در شكل]. 23[سازد، ارتباطات است مي
  .ترسيم و تصوير شده است) ن ادارياتوماسيو(مكانيزه اداري 
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  هاي اتوماسيون اداري عناصر اصلي سيستم ):1(شكل
 

به اهميت  1980ر دهد هاي موفق در اواخ بسياري از شركت
نتايج استقرار اتوماسيون اداري، . گذاري در امور اداري پي بردند سرمايه

ها و تاثيراتي مثبت در امور شامل،  وري سازمان گوياي افزايش بهره
استفاده بهتر از نيروي كار توآم با كاهش تعداد كاركنان، افزايش بازده 

بهتر مديريت با تصميم  فردي پرسنل، استفاده بهتر از زمان، كيفيت
كه بنيان سوم اقتصاد و مديريت اطالعات ] 9[باشد  مي ...گيري بهتر و 
  .دهد را تشكيل مي

  روش تحقيق - 4

شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران، بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ 
تن كاغذ در سال،  180000در ايران و داراي ظرفيت توليد به مقدار 

 1376ركت در شمال كشور احداث گرديده و از سال اين ش. باشد مي
با دارا بودن سه  اين شركت. تاكنون، در حال فعاليت و توليد كاغذ است

محصول و دو خط توليد، توانسته حتي مقداري از محصوالت توليدي 
  .خود را به بازارهاي خارج از كشور نيز صادر نمايد

ستقرار اتوماسيون اداري در بررسي كارآمدي مديريت بهينه اطالعات و ا
در شركت مود مطالعه صنايع چوب و كاغذ مازندران، از روش تحليل 

  .نقطه سر به سر استفاده شده است
تحليل نقطه سر به سر ،يك مدل ترسيمي و رياضي بسيار ساده براي 

طبق تعريف، تجزيه و تحليل نقطه سر به سر ]. 1[گيري است  تصميم
)BEP(1رزيابي راهكارهاي مختلف از ديدگاه هاي ا ، يك از تكنيك

و ] 10[كند  اقتصادي است كه رابطه بين هزينه و درآمد را مشخص مي
اين روش ابزاريست كه در مطالعه انجام شده، به خوبي بيانگر تاثير 
اقتصادي مديريت نوين اطالعاتي در سازمان بوده و به روشني گوياي 

هاي ثابت و متغير  ن هزينهباشد و بر مبناي آ زمان بازگشت سرمايه مي
  .شود هر پروژه در تقابل با درآمدهاي حاصله نشان داده مي

  استقرار اتوماسيون اداري در شركت مورد مطالعه - 5

صنايع چوب و كاغذ مازندران به منظور بهسازي نظام اداري و كاهش 
                                                           

1 Break-Even-Point 

 هاي مكانيزهسيستم

 پشتيباني اداري ارتباط راه دور جابجايي اسناد مديريت اسناد
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سيستم اتوماسيون اداري را بصورت آزمايشي  1380ها در سال  هزينه
با بومي . كزي شركت واقع در تهران نصب و بكارگيري كرددر دفتر مر

ت و رفع مسايل موجود، در سال سازي سيستم اتوماسيون در شرك
نفر كاربر  340اين سيستم به تدريج به كل شركت و در سطح  1381

سيستم اتوماسيون اداري . تعميم و توسعه يافت كه اكنون نيز ادامه دارد
ضمن برقراري ارتباط درون سازماني بين مجتمع توليدي و عملياتي در 

  .داري برقرار كرده است ساري و دفتر مركزي در تهران نيز ارتباط معني
هاي فناوري  نظر به رويكرد شركت چوب و كاغذ به استفاده از مولفه 

وري همه  اطالعات در جهت توسعه ساختار اطالعاتي و افزايش بهره
هاي محلي  جانبه و برخورداري شركت از بسترهاي مناسب شامل شبكه

طلوبي به هاي شركت، عملكرد و نتايج م و اتاق سرور، در كاهش هزينه
  .بار آمده است

  )ثابت و متغير(هاي استقرار اتوماسيون  هزينه -5-1
اي را  هاي اوليه شركت جهت استقرار سيستم اتوماسيون اداري هزينه

خريد نرم افزار سيستم اتوماسيون به مبلغ . متحمل گرديد
انجام گرفت و در همين راستا  1381ريال در سال  30.000.000

دستگاه كامپيوتر و  20ريال و تعداد  80.000.000سروري به مبلغ 
ريال خريداري شد كه به عنوان  200.000.000به مبلغ  چاپگر اسكنر

هاي پشتيباني ساالنه از  هزينه. هزينه ثابت درنظر گرفته شده است
باشد هر  هاي آموزش و انتقال دانش فني نيز مي سيستم كه شامل هزينه

شنده طرف قرارداد پرداخت ساله از سوي سازمان به شركت فرو
  .باشد نشان دهنده هزينه ثابت و متغير مي) 1جدول . (شود مي

  هاي مربوط به پشتيباني سيستم بر حسب ميليون ريال به تفكيك سال هزينه ):1(جدول

 جمع 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 نوع هزينه

 310 0 0 0 0 0 0 310 )خريد و استقرار ( هزينه ثابت 

 365 105 105 55 35 25 20 20 )قراداد پشتيباني( هزينه متغير 

 675 105 105 55 35 25 20 330 جمع

  )درآمد(دستاوردهاي استقرار اتوماسيون اداري - 6

بتدريج در ابعاد مختلف  1381با استقرار اتوماسيون در شركت، از سال 
صورت هبمزايايي حاصل گرديد كه برخي قابل كمي سازي بوده و برخي 

كيفي در فرآيند ارتباطات و بهبود ساختار سرمايه اطالعاتي موثر 
هاي كپي، پرينت،  هاي حاصله در هزينه جويي برخي از صرفه. اند بوده

  قابل مالحظه است... نمابر و 
 

  هاي كپي  صرفه جويي در هزينه -6-1
ها، موجب  ها در صفحه نمايش كامپيوتر قابل رويت بودن اسناد و نامه

هاي سازماني شده و به مقدار  نامه  عدم نياز به تهيه كپي براي ارجاع
 3با فرض نياز به حداقل . جويي شد صرفه  قابل توجهي در هزينه كپي

جويي حاصله، به  ريال، صرفه 500كپي براي هر نامه و هزينه هر كپي 
  .، ارائه شده است)3و  2جدول (تفكيك سال در 

  هاي سازمان با استقرار اتوماسيون اداري به تفكيك سال عداد كپي نامهصرفه جويي در ت ):2(جدول 

 جمع 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 شرح

 210004 37545 35939 34048 33270 34445 26437 8320 نامه داخلي

 88397 11149 14497 14540 14253 13437 12768 7753 نامه صادره 

 161730 22157 22377 23610 23803 24680 25826 19277 نامه وارده 

 460131 70851 72813 72198 71326 72562 65031 35350 جمع

  
  
  

  هاي سازمان با استقرار اتوماسيون اداري برحسب ريال كپي نامه  صرفه جويي در هزينه ):3(جدول 

 جمع 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال
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 460131 70851 72813 72198 71326 72562 65031 35350 تعداد

كپي براي هر 3
 نامه

106050 195093 217686 213978 216594 218439 212553 1380393 

ريال براي 500
 هر كپي

53025000 97546500 108843000 106989000 108297000 109219500 106276500 690196500 

 

  هاي پرينت  صرفه جويي در هزينه -6-2
هاي كپي، به دليل امكان نوشتن  جويي هزينه رد صرفهبرآو  مشابه حالت

و قابليت رويت متن نوشتار در صفحه نمايش،  Officeها در محيط  نامه
هاي داخلي شركت نبوده و در  نيازي به چاپ متن و تهيه پرينت از نامه

هاي مربوط يه پرينت، كارتريج و غيره به ميزان قابل توجهي  هزينه
ريال در نظر  1000 اگر هزينه هر پرينت. دآي جويي حاصل مي صرفه

گرفته شود، ميزان صرفه جويي حاصله از محل پرينت، جدول ارائه شده 
  ).4جدول (است 

  هاي سازمان با استقرار اتوماسيون اداري بر حسب ريال پرينت نامه  صرفه جويي در هزينه ):4(جدول 

 جمع 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 شرح

 210004 37545 35939 34048 33270 34445 26437 8320 داخلينامه 

ريال براي هر  1000 
 پرينت 

8,320,000 26,437,000 34,445,000 33,270,000 34,048,000 35,939,000 37,545,000 210,004,000

  صرفه جويي در هزينه هاي نمابر  -6-3
جتمع توليد از به دليل برقراري ارتباط بين دفتر مركزي در تهران و م
هاي مربوط به  طريق اتوماسيون استقرار يافته در شركت، در هزينه

بر . گيرد جويي صورت مي ها به ميزان قابل توجهي صرفه فكس نامه
  نامه بين مجتمع  50اساس مستندات، بطور متوسط در هر روز كاري 

  
در تهران، از طريق فكس مبادله  توليد با دفتر مركزي سازمان واقع

ريال به ازاي هر برگ  1000گرديد كه با احتساب هزينه متوسط  مي
جويي حاصل شده طبق جدول ، قابل  نامه فكس شده، ميزان صرفه

  ).5جدول (باشد  برآورد مي

  نمابر مكاتبات سازمان با استقرار اتوماسيون اداري بر حسب ريال  صرفه جويي در هزينه ):5(جدول 

 جمع 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 شرح

 2100 300 300 300 300 300 300 300 روزهاي كاري
 350 50 50 50 50 50 50 50 متوسط نمابر روزانه

 1000مبلغ با فرض 
 ريال 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 105,000,000

  نسانيصرفه جويي در هزينه هاي نيروي ا -6-4
هاي داخل سازماني توسط  در سنوات قبل عمليات ارسال و ارجاع نامه 

گيري اتوماسيون اداري  گرفت كه با بكار افراد و بصورت فيزيكي انجام مي
به دليل كاهش قابل مالحظه انتقال فيزيكي اسناد، پرسنل شاغل در 

رده اين زمينه بتدريج از چرخه اجرا خارج شده و يا به امور ديگري گما
  يك نفر بايگان و يك نفر ماشين نويس 1387همچنين در سال . شدند

  
  
  

  
  
به اين ترتيب، . اند هاي اداري سازمان كاسته شده از شاغلين چرخه نامه 

جويي گرديد كه با  در هزينه نيروي انساني به مقدار قابل توجهي صرفه
ر هاي شركت، به تفكيك سال د رسان احتساب حداقل حقوق براي نامه

  ).6جدول (جدول ، ارائه شده است 
 
 

  نيروي انساني در سازمان با استقرار اتوماسيون اداري بر حسب ميليون ريال  صرفه جويي در هزينه ):6(جدول 

 جمع 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381  
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 6 2 0 4 0 0 0 0 تعداد

 504 216 144 144 0 0 0 0 با فرض حداقل حقوق دريافتي 

 
ضيح اين كه حجم بااليي از فضايي كه اختصاص به بايگاني اسناد تو

جاري و نيز اسناد راكد شركت داده شده بود، با استقرار اين سيستم 
صرفه جويي حاصله عالوه بر فضاي صرفه جويي شده، . آزاد گرديد

باشد كه  نيز مي... شامل ملزومات بايگاني نظير كمد و قفسه و زونكن و 

هاي اداري سازمان  گرفته است ولي صرفه جويي در هزينهمد نظر قرار ن
نشان دهنده  )7(جدول  .از محل اين مقوله كامال مشهود و منطقي است

  باشد منفعت حاصل از استقرار سيستم اتوماسيون اداري در سازمان مي

  ر حسب ميليون ريالنيروي انساني در سازمان با استقرار اتوماسيون اداري ب  صرفه جويي در هزينه ):7(جدول 

 جمع 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 نوع درآمد

 690 106 109 108 107 109 98 53 صرفه جويي در هزينه كپي

 210 38 36 34 33 34 26 8 صرفه جويي در هزينه پرينت

 105 15 15 15 15 15 15 15 صرفه جويي در هزينه نمابر

 504 216 144 144 0 0 0 0 صرفه جويي در هزينه نيروي انساني

 1509 375 304 301 155 158 139 76 جمع

  ها نتايج و يافته- 7

بر اساس آنچه تشريح گرديد، در راستاي بكارگيري اتوماسيون اداري در 
به . صنايع چوب و كاغذ مازندران، سازمان به نتايجي دست يافته است

  ل از آن براي جوي هاي حاص ها و صرفه جهت مقايسه هر چه بهتر هزينه
  

  
  

شود كه جدول  منفعت استفاده مي –شركت از جدول آناليز هزينه 
است   منفعت پروژه انجام يافته در جدول زير آمده –آناليز هزينه 

  ).8جدول (

  منفعت اجراي طرح از زمان استقرار تا كنون بر حسب ميليون ريال- تحليل هزينه ):8(جدول 

 شرح
هزينه هاي 

 كپي
هزينه هاي 

 رينتپ
هزينه هاي 

 نمابر
هزينه هاي 

 انساني
هزينه هاي 

 خريد
هزينه هاي 

 پشتيباني
 جمع

جويي  صرفه
 حاصله

690 210 105 504 0 0 1,509 

 475 365 110 0 0 0 0 هاي سيستم هزينه

Benefit 1,034 

پايان سال تا  ناشي از اجراي طرح صرفه جوييبا وجود اين، ميزان 
هر چند برخي مزاياي . ريال بوده است 834.000.000، معادل 1387

قابل ) نظير سرعت انتقال، سهولت بكارگيري و بايگاني اسناد(حاصله 
كمي سازي نبوده و مبلغ فوق، حداقل سودآوري قابل محاسبه ناشي از 

سازي ساختار اطالعاتي و نظام  گيري اتوماسيون اداري جهت بهينه بكار
  .داشته استارتباطات اداري شركت مورد نظر قرار 

  گيري بحث و نتيجه- 8

توان  نظر به مستندات ارائه شده، استقرار اتوماسيون اداري را مي
راهكاري مناسب در مسير بهسازي ساختار اطالعاتي سازمان و كاهش 

بطور مثال، نمودار زير، نقطه سر به . هاي نظام اداري منظور كرد هزينه
ماسيون اداري در شركت سر حاصل از اجراي پروژه استقرار سيستم اتو

  .دهد صنايع چوب و كاغذ مازندران را نشان مي
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  تحليل نقطه سر به سر پروژه اتوماسيون اداري ):1(نمودار 

 6تا  1در ترسيم نمودار فوق از نتايج حاصل از محاسبات كه در جداول 
هاي  اين سيستم هزينه استقرار. اند، بهره گرفته شده است آورده شده

هاي  هاي متغيري نظير هزينه ثابتي نظير خريد تجهيزات و هزينه
پشتيباني را بر شركت تحميل نمود و از سوي ديگر با استقرار اين 

هاي مربوط به كپي، پرينت، نمابر و بتدريج در  سيستم شركت در هزينه
از اين  هر يك. هاي مربوط به نيروي انساني، صرفه جويي داشت هزينه
نقطه تالقي خط . اند ترسيم شده 1ها به تفكيك سال در نمودار   مولفه

دهنده  نشان) جويي صرفه(هاي ثابت و متغير با خط درآمد  مجموع هزينه
  سال پس از 3در اين نقطه زماني كه كمتر از . باشد نقطه سر به سر مي

ه، باشد، صرفه جويي حاصل استقرار اتوماسيون اداري در شركت مي
و از آن پس ) بازگشت سرمايه(دهد  هاي سيستم را پوشش مي هزينه

  .شود مند مي  سازمان در يك روند صعودي از مزاياي آن بهره
تحليل و بررسي نمودار، بيانگر آنست كه با استقرار اتوماسيون اداري، 

سال،  3عليرغم هزينه اوليه بااليي كه بر سازمان تحميل شد در كمتر از 
، برگشت سرمايه را به دنبال داشته و )درآمد(حاصل شده  صرفه جويي

  .نمايد برداري بهينه مي در ادامه، شركت از مزاياي استقرار سيستم، بهره
نمودار فوق،  هاي تحقيق و تحليل نقطه سر به سر در بر اساس يافته

گيري نمود كه، استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي  توان اينطور نتيجه مي
ستقرار اتوماسيون اداري در سازماني نظير شركت چوب و كاغذ مانند ا

كند و  اي كه بر سازمان تحميل مي اوليه مازندران، عليرغم هزينه 
گيرد و  هايي كه در مقابل اين تحول از سوي پرسنل صورت مي مقاوت

نيز مشكالت اجرايي ابتدايي آن تا زمان جا افتادن سيستم، مزاياي 
اي ارزشمند و درخور توجه است كه بسرعت  زهجايگزيني آن به اندا

را پوشش داده و ضمن اينكه مزاياي  هاي مستقيم و غير مستقيم هزينه
روند گذشته را دربردارد، موجت تقويت بنيان اطالعات و ارتباطات در 

هاي اجرايي، پرسنلي، ثبت و ذخيره سازي  سازمان شده و كاهش هزينه
تحليل نقطه سر به سر در مطالعه . دارد اطالعات را نيز با خود به همراه

موردي مقاله، ميزان اقتصادي بودن استقرار سيستم اتوماسيون اداري را 
عالوه بر اين، بكارگيري اين سيستم، سهولت و . كند كامال توجيه مي

سرعت كاربري را در عين دقت و با باالترين سطح قابليت استنادي، 
هاي يك سيستم  ي است كه از قابليتنمايد و اين همان انتظار تامين مي

اتوماسيون اداري هدفمند و توانا، به عنوان ابزاري در راستاي بهسازي 
  .ها، همواره وجود دارد ساختار اطالعاتي و ارتباطاتي سازمان

  خذامنابع و م- 9
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