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 :اضاره

یىی اص ؿشوت ّای صیش هجوَػِ ؿشوت هلی پاالیؾ ٍ پخؾ  خغَط لَلِ ٍ هخاتشات ًفت ایشاى  ؿشوت

الى هَاد ًفتی ایفای ًمـی هَثش دس تاهیي اًشطی تخؾ فشآٍسدُ ّای ًفتی ایشاى اػت وِ تا هاهَسیت اًتمال ن

ؿشوت خغَط لَلِ ٍ  چـن اًذاص دس ایي ساػتا   .ّای هختلف صٌؼتی ٍ تْیٌِ ػاصی التصاد هلی سا تِ ػْذ داسد

هخاتشات ًفت ایشاى دػتیاتی تِ جایگاُ تشتشیي ؿشوت دس صهیٌِ اًتمال والى، پایذاس ٍ ایوي ًفت خام ٍ فشآٍسدُ 

 . ی ٍ اسائِ خذهات هخاتشات صٌؼتی دس خاٍسهیاًِ اػتّای ًفت
تشداسی، فٌی، هالی ٍ اداسی ٍ ػایش ٍاحذّای هشتَعِ دس  ّای تْشُ هتـىل اص هؼاًٍت ؿشوتاداسات ػتادی ایي 

ّضاس ویلَهتش خغَط  14  اًذ هٌغمِ دس ػشاػش وـَس پشاوٌذُ 12ّای ػولیاتی دس  تْشاى هؼتمش ّؼتٌذ ٍ لؼوت

ایؼتگاُ فـاسؿىي دس گزسًذ ٍ تا  9تاػیؼات ٍ  56هشوض اًتمال،  110هؼیش، 49ایٌچ دس 32ایٌچ تا  4لَلِ اص لغش 

دس ایي پظٍّؾ تِ تشسػی سضایتوٌذی  .سػاًی تِ هیْي ػضیضهاى سا ػْذُ داسًذ صالتت ٍ اعویٌاى ػَخت

ٍ تاثیش آى تش ( تشیذ)سی واسوٌاى ؿشوت خغَط لَلِ ٍ هخاتشات ًفت ایشاى اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی ادا

 .تْشُ ٍسی واسوٌاى پشداختِ ؿذُ اػت

( برید)سیستم اتوماسیون الکترونیکی اداری 

ّا ٍ ّوچٌیي افشادی وِ ػؼی دس سا اص سػاًِ( تذٍى واغز) Paperlessحتوا دس چٌذ ػال اخیش تاسّا ٍاطُ 

تىٌَلَطی ٍ ٍجَد ػصش استثاعات تؼیاس دس ٍالغ تا پیـشفت . ایذّای اداسی داسًذ ؿٌیذُحزف واغز اص ػیؼتن

. تذیْی اػت وِ تِ ػوتی پیؾ تشٍین وِ تا حذ هوىي هؼائل اداسی ٍ ؿخصی سا تذٍى ٍجَد واغز اًجام دّین

اص ایي سٍ ؿشوت تشیذ ػاهاًِ ًَیي، ػاصهاى الىتشًٍیه تشیذ سا جْت حزف واغز دس گشدؽ هىاتثات ٍ اػٌاد 

 . تؼثیِ ًوَدُ اػت

دّین، هَاسد اداسی سا ًیض تِ عشیمی دیجیتالی تِ گشدؽ ًاهِ هی Emailی دٍػتواى تَػظ ّواًغَس وِ تشا

داؿتِ ٍ ًاهِ  Hot Mailیا    Yahooتَػظ( Email)اگش تشای خَد یه صٌذٍق پؼت الىتشًٍیىی . دسآٍسین

 .لوغ خَاّذ تَد الىتشًٍیىی تشای فشدی اسػال وشدُ تاؿیذ ػاصهاى الىتشًٍیه تشیذ تشایتاى تؼیاس آؿٌا ٍ لاتل

ایي . ؿَدتشیي دػتاٍسدّای ػصش دیجیتال هحؼَب هیولیذیصهاى الىتشًٍیىی یىی اص جذیذتشیي ٍ ػا

-وَؿذ تا تْیٌِّای التصادی سا ّذف لشاس دادُ اػت ٍ هیّا ٍ تٌگاُّای ػاصهاىتشیي فؼالیتایدػتاٍسد پایِ
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ایي واس تِ عشاحاى . تاالتشیي ػغح واسائی هَجَد تشػاًذّای هَجَد، ػاصهاى سا تِ ػاصی ػاص ٍ واسّا ٍ فؼالیت

دّذ تا تذٍى تَجِ تِ گؼتشدگی ٍ تَصیغ هىاًی  ّا، دس ػاصهاى ایي اهىاى سا هی ّا ٍ سٍؽ گشاى ػیؼتن ٍ تحلیل

ّای  ػاصی هحیظ سیضی ٍ عشاحی ٍ پیادُ ّای آى ػاصهاى، تِ تشًاهِ ػاصهاى، تؼذاد ًیشٍی اًؼاًی ٍ حجن تشاوٌؾ

تش دس ػشصة تغییش دس  ّا سا تِ صَست یه ًْاد فؼال تٌاتشایي ایي ػیؼتن، ػاصهاى. اتی دس ػاصهاى تپشداصًذػولی

 .ّای ػاصهاًی ّذایت خَاّذ وشد ػاصی سٍؽ ػاختاس ػاصهاى ٍ تْیٌِ

 . تَاًیذ یه پیام ؿخصی تشای ّوىاس یا دٍػتتاى اسػال ًواییذدس ایي ػیؼتن ؿوا هی

تِ ایي هؼٌی وِ پیاهی سا وِ . تَاًیذ اص عشیك واسپَؿِ اًجام دّیذتِ خَد سا ًیض هی ولیِ اهَس اداسی هشتَط

 .تَاًذ حاٍی یه ًاهِ تَدُ ٍ یا فیؾ حمَلی ؿوا سا ؿاهل گشددوٌیذ هیدسیافت هی

 میز كار الکترونیکی 

ّا ٍ اتثات، فؼالیتسػیذگی تِ تواهی هه. ؿَدواسپَؿِ دس ػاصهاى الىتشًٍیه تِ فضای واسی واستشاى اعالق هی

واستشاى تِ هحض ٍسٍد تِ . گیشدواسّای ؿخصی ٍ ػاصهاًی واستشاى اص دسٍى واسپَؿِ ؿخصی آًْا ؿىل هی

 . ؿًَذّای سػیذُ ٍ خَاًذُ ًـذُ دس واسپَؿِ آگاُ هیػیؼتن اص پیام

عشیك آى تِ ولیِ تَاًٌذ اص تشای ّش واستش دس ػیؼتن فضائی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت وِ واستشاى ػاصهاى هی

دس ٍالغ تواهی اهىاًات ػاصهاى . دّذ دػت یاتٌذاهىاًاتی وِ ػاصهاى الىتشًٍیه دس اختیاس آًاى لشاس هی

ایي فضای . الىتشًٍیه تشای واستشاى ػاصهاى اص عشیك هیض واس الىتشًٍیىی آًاى دس اختیاسؿاى لشاس خَاّذ گشفت

ی هَسد ًیاص، ًشم افضاسّای ػاصهاًی هَسد دػتشع واستشاى ٍ دس واسی ؿاهل واسپَؿِ واستش، اتضاسّای ًشم افضاس

 .تاؿذٍالغ تواهی اهىاًات واسی واستشاى دس ػاصهاى الىتشًٍیه هی

ًَیغ ّای اسػال ؿذُ، پَؿِ پیؾّای آهادُ اسػال، پَؿِ پیامّای سػیذُ، پَؿِ پیامّش واستش داسای پَؿِ پیام

دس ایي تخؾ لیؼتی اص هَاسد فَق تِ واستش ًـاى . ّای دسیافتی اػتامّای حزف ؿذُ ٍ پیّا، پَؿِ پیامپیام

ّا ٍ ّای هَجَد دس ّش تخؾ تِ ّوشاُ ٍیظگیؿَد ٍ تا اًتخاب ّش یه اص هَاسد تَػظ واستش لیؼت ًاهِدادُ هی

. ػولیات هشتَط تِ آى تخؾ دس اختیاس ٍی لشاس خَاّذ گشفت

ّای ّای هختلف، ّوؼغح پَؿِ پیامؿخصی تشای اػتفادُ تَاًذ یه ػشی پشًٍذُّوچٌیي ّش واستشی هی

صَست تَاًٌذ تِّا هیایي پشًٍذُ. ّا ایجاد وٌذ ٍ یا صیشهجوَػِ ّش یه اص آى... ّای آهادُ اسػال ٍ سػیذُ، پیام

ت ؿخصی هَسد اػتفادُ واستش لشاس گیشًذ ٍ یا ایٌىِ تِ اؿتشان گزاؿتِ ؿًَذ تا تَػظ افشاد هَسد ًظش لاتل سؤی

  .گشدًذ
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تشای . ایذوِ تِ فاسػی خَدهاى ّواى هیض واس الىتشًٍیه اػت سا ؿٌیذُ  E-Desktopحتوا تا تِ حال ولوِ 

ػٌَاى یه واسهٌذ اداسُ حتوا یه ؿوا تِ. دسن تْتش ایي ولوِ هیض واس سا تذٍى ولوِ الىتشًٍیه دس ًظش تگیشیذ

ولیِ ٍػایل هَسد . گش اجاصُ اػتفادُ اص آى سا ًذاسدهیض واس اداسی داسیذ وِ هتؼلك تِ ؿواػت ٍ ّیج وغ دی

سٍی ایي هیض ٍ یا دس ... ّای حمَلی ٍ ّا، فیؾًیاصتاى هاًٌذ تمَین، خَدواس، دفتشچِ یادداؿت، واستاتل ًاهِ

. وـَّای آى هَجَد اػت

-یذ فىش هیوِ تخَاّیذ دس ػاصهاى الىتشًٍیه ولیِ واسّای اداسی ٍ ؿخصی خَد سا اًجام دُحال دس صَستی

وٌیذ تْتشیي حالت چیؼت؟ 

تشای دػتشػی ساحت تِ ّوِ ایي هَاسد دس ٍالغ ؿوا تایذ تِ ساحتی اص داخل ػیؼتن سٍتشٍیتاى ولیِ هَاسدی سا 

. وِ پیؾ اص ایي سٍی هیض واستاى داؿتیذ دس اختیاس داؿتِ تاؿیذ

هختلف تِ جای واسّای دػتی وشدُ ّای واهپیَتشی اگش ػاصهاى ؿوا پیؾ اص ایي الذام تِ جایگیضیٌی ػیؼتن

.  ایذایذ حتوا تا هـىالت آى هَاجِ ؿذُّا تَدُتاؿذ ٍ اگش ؿوا هجثَس تِ اػتفادُ اص چٌذ هَسد اصایي ػیؼتن

تِ ػٌَاى هثال اگش ؿوا واسهٌذ حؼاتذاسی تاؿیذ ٍ هجثَس تِ اػتفادُ اص ػیؼتن حؼاتذاسی، دس ػیي حال تِ ػٌَاى 

ّوچٌیي جْت ػذم فشاهَؿی ٍظایف سٍصهشُ واغزّای . ًواییذّایی سا دسیافت هییه واسهٌذ اداسُ، ًاهِ

. وٌیذّایی سا ًیض تِ صَست ؿخصی دسیافت هی Mailدس ضوي . چؼثاًیذیادداؿتی سا سٍی هیضتاى هی

 Loginّای تؼثیِ ؿذُ دس حالت ػادی ؿوا تشای داؿتي ایي هَاسد تایذ ّش اص گاّی تِ ّش وذام اص ػیؼتن

یذ،  ّویـِ هیض واستاى تا واغزّای یادداؿت هختلف ؿلَؽ اػت، تایذ سهضّای هختلف سا تِ یاد داؿتِ ًوائ

... ّا تایذ چٌذ واهپیَتش هختلف دس دػتشع داؿتِ تاؿیذ ٍ  تاؿیذ، تؼضی ٍلت

تِ تشای جلَگیشی اص ولیِ هَاسد روش ؿذُ ٍ ساحتی واس یه هیض واس الىتشًٍیه ٍاحذ جْت اػتفادُ دس ًظش گشف

خَاّیذ تَاًؼت فیؾ حمَلتاى سا دسیافت وشدُ، ته ًاهِ ؿخصی اص دٍػت  Loginؿذُ اػت وِ ؿوا تا یه 

.... ّای اداسی سا دسیافت ًوائیذ، واسّای سٍصهشُ سا یادداؿت ًوائیذ ٍ یا ّوىاستاى داؿتِ تاؿیذ، ًاهِ

 :تیٌیذ واسپَؿِ اص چٌذ لؼوت ولی تـىیل ؿذُ اػتعَس وِ هی ّواى

لؼوت ساػت تاالی صفحِ هٌَّا ٍ هیاًثشّای ػیؼتوی وِ تَػظ واستش اجشا : ٍ هیاًثشّای ػیؼتن جاسی هٌَّا 

 .ّای هختلف ٍ واس اًجام ؿذُ تَػظ آى هتفاٍت اػتایي هٌَّا تٌا تِ ػیؼتن. ؿذُ لشاس داسد

ّا تٌا ایي تخؾ. تیٌیذّای داخلی ػیؼتوی سا وِ تَػظ واستش اجشا ؿذُ هیدس ایي لؼوت تخؾ: ػیؼتن اجشایی 

. تِ ػیؼتن جاسی تَػظ واستش هتفاٍت اػت
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ّایی سا وِ تَػظ هذیش ٍیظُ تِ واسیش دس ایي لؼوت ولیِ ػیؼتن: ّای هَسد ًیاص واستش ػایش صیشػیؼتن

هوىي اػت یه یا چٌذ ػیؼتن هختلف دس ایٌجا هَجَد تاؿذ تا اًتخاب ّش . اختصاف دادُ ؿذُ خَاّیذ دیذ

. ، ػیؼتن جاسی واستش خَاّذ تَدیه، آى صیشػیؼتن 

دس ایي لؼوت هحتَیات ٍ اعالػات هَجَد دس ػیؼتن تَػظ واستش سا خَاّیذ : تخؾ هحتَایی ػیؼتن جاسی 

ّای تٌا تِ صیش ػیؼتوی وِ اجشا ؿذُ اػت هحتَی ایي لؼوت هتفاٍت تَدُ ٍ هوىي اػت اص لؼوت. دیذ

. دیگشی ًیض تـىیل ؿَد
 

 :هذف پژوهص
اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی  ػیؼتناص ؿشوت خغَط لَلِ ٍ هخاتشات ًفت ایشاى دی واسوٌاىسضایتويتشسػی 

 ( تشیذ)

 :سوال های پژوهص
اتَهاػیَى الىتشًٍیىی  ػیؼتن اصواسوٌاى ؿشوت خغَط لَلِ ٍ هخاتشات ًفت ایشاى  ؿغلی هیضاى سضایت.1

 چمذس اػت؟ (تشیذ)اداسی 

اتَهاػیَى الىتشًٍیىی  ػیؼتن اص اىخغَط لَلِ ٍ هخاتشات ًفت ایشؿشوت واسوٌاى تْشُ ٍسی  هیضاىتِ چِ .2

 افضایؾ هی یاتذ؟(تشیذ)اداسی 

 ؿشوت واسوٌاىتاػث ػشػت دس واس ( تشیذ)اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی هیضاى تِ چِ .3

؟  ؿذُ اػتخغَط لَلِ ٍ هخاتشات ًفت ایشاى 

 روش پژوهص
سٍؽ تحمیك پیوایـی صشفاٌ سٍؿی گام تِ گام ًیؼت . هایـی اػتفادُ ؿذُ اػتدس ایي پظٍّؾ اص سٍؽ  پی

ّای هٌاػثی تشای  حل وِ هؼتلضم خاللیت، لذست تخیل، هْاست، هصالحِ ٍ یافتي ساُ تلىِ فشایٌذی اػت 

  .اًجام دادى تحمیك پیوایـی دسػت، ٌّشی اوتؼاتی اػت . تیٌی ًـذُ اػت هـىالت پیؾ

تْای پظٍّـی تِ ٍیظُ دس تخؾ ؿٌاخت افىاس ػوَهی غالثاً تِ ػْذُ سٍاتظ ػوَهی ّش اًجام ایٌگًَِ فؼالی

ًیاصّا ٍ ػالیك   تَاى ّن هی تا اًجام پظٍّؾ دس فشایٌذی دٍ عشفِ ٍ هتماتل  ػاصهاى ًْادُ ؿذُ اػت چشا وِ

تیشًٍی سا دس تخـْای داخلی ٍ  هـتشیاى سا ؿٌاخت ٍّن هیضاى هَفمیت ٍ اثشتخـی استثاعات ػاصهاًی

.  اتضاس هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ پشػـٌاهِ هی تاؿذ. گیشی وشد اًذاصُ
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 جاهعه ی آهاری و حجن نوونه
جاهؼِ آهاسی  هَسد تشسػی واسوٌاى ػتاد ؿشوت خغَط لَلِ ٍ هخاتشات ًفت ایشاى اػت وِ تا اػتفادُ اص سٍؽ 

 ..ًفش اص واسوٌاى ػتاد پاػخگَ ًظشػٌجی هزوَس تَدُ اًذ 43ًوًَِ گیشی تصادفی ػادُ تؼذاد 

تیاى یافته های پژوهص 

جنسیت  .1

دس ایي ًظشػٌجی ؿشوت دسصذ صى   21دسصذ اص واسوٌاى هشد ٍ  79حذٍد  ،اص هجوَع تؼذاد پاػخ دٌّذگاى

    . داؿتِ اًذ

 توزیغ فراوانی تر حسة جنسیت 1 جذول شواره

 جىسیت فراياوی درصد فراياوی

 1 زى 9 20.9

 2 هرد 34 79.1

 جوغ 43 100.0

       

        
, 0

, 0

       

 

سطح تحصیالت  .2

دسصذ فَق  20دسصذ لیؼاًغ ٍ  25 ،لیؼاًغفَق  دسصذ اص واسوٌاى51حذٍد  ،اص هجوَع تؼذاد پاػخ دٌّذگاى

 .دیپلن تَدُ اًذ
وزیغ فراوانی تر حسة سطح تحصیالت ت 2جذول شواره  

راياویف درصد فراياوی  سطح تحصیالت 

دیپلن  فوق 9 20.9   1 

 2 لیسانس 11 25.6

لیسانس  فوق 22 51.2  3 

 4 دکتری 1 2.3

 جمع 43 100.0



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  

 

8 

 

 
 

ساتقه کاری  .3

دسصذ اص  23 ، ػال  16داسای ػاتمِ تاالی  دسصذ اص واسوٌاى 48حذٍد  ،اص هجوَع تؼذاد پاػخ دٌّذگاى

وِ آهاس . ػال تَدُ اًذ 15 -11دسصذ ًیض داسای ػاتمِ تیي  20دُ ٍ ػال تَ 10-6واسوٌاى داسای ػاتمِ تیي 

دس صهاى لثل ٍ تؼذ اص ساُ اًذاصی ٍ اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى  واسوٌاى ؿشوتًوایاًگش تجشتِ  هزوَس

س ػال اػت وِ د 4الصم تزوش اػت وِ ػیؼتن اتَهاػیَى اداسی تشیذ ووتش اص  .هی تاؿذ( تشیذ)الىتشًٍیىی اداسی 

.  ؿشوت هَسد اػتفادُ هی تاؿذ

 
وزیغ فراوانی تر حسة ساتقه کاریت 3جذول شواره  

 ساتقه کاری فراياوی درصد فراياوی

7.0 3 1-5 1 

23.3 10 6-10 2 

20.9 9 11-15 3 

سال 16باالی 21 48.8   4 

 جمع 43 100.0

 



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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سیستن اتوهاسیوى تریذ از رضایتونذی ارتاب رجوع .4
دسصذ  23اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی سضایت داؿتِ ٍ حذٍد  ّا دسصذ اص استاب سجَع 76حذٍد  وٌاى،واستٌاتش ػمیذُ 

 .ّا تَدُ اًذػذم سضایت استاب سجَع هؼتمذ تِ ًیض اص 
وزیغ فراوانی تر حسة رضایتونذی ارتاب رجوعت 4جذول شواره  

 رضایتونذی ارتاب رجوع فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 3 7.0

 2 کن 7 16.3

 3 زیاد 16 37.2

 4 زیاد خیلی 17 39.5

 جمع 43 100.0

 

 
 

کاهص توروکراسی .5
تا اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی دسصذ تا واّؾ تَسٍوشاػی  74حذٍد ، اص هجوَع تؼذاد واسوٌاى پاػخ دٌّذُ 

. د سا اػالم ًوَدُ اًذًیض ػذم سضایت خَدسصذ  25سضایت داؿتِ ٍ حذٍد ( تشیذ)

 



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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توزیغ فراوانی تر حسة کاهش توروکراسی 5جذول شواره  

 کاهش توروکراسی فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 4 9.3

 2 کن 7 16.3

 3 زیاد 16 37.2

 4 زیاد خیلی 16 37.2

 جمع 43 100.0

 

 

کاهص رفت و آهذ .6
سا ( تشیذ)اص پاػخگَیاى اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی  دسصذ 83حذٍد  ،هجوَع تؼذاد واسوٌاى پاػخ دٌّذُاص 

.  تا ایي هَضَع هخالف تَدُ اًذ ًیض دسصذ 17ٍ حذٍد ٍاحذّا ٍ هذیشیت ّای هختلف داًؼتِ تاػث واّؾ سفت ٍ آهذ پشػٌل دس 
رفت و آهذتوزیغ فراوانی تر حسة کاهش  6جذول شواره  

و آهذ رفت کاهش فراياوی درصد فراياوی  

 1 کن خیلی 1 2.3

 2 کن 6 14.0

 3 زیاد 12 27.9

 4 زیاد خیلی 24 55.8

 جمع 43 100.0

 



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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تکارگیری نیروی جواى .7
تی دسصذ اص واسوٌاى ؿشوت اػتفادُ اص ػیؼتن تشیذ سا دس تىاسگیشی ًیشٍی جَاى 60حذٍد ، واسوٌاى پاػخگَ تؼذاد اص هجوَع

 . ًیض اػتفادُ اص ػیؼتن تشیذ سا دس تىاسگیشی ًیشٍی جَاى هَثش هی داًٌذ دسصذ 37اًذ ٍ حذٍد  تاثیش داًؼتِ

 تکارگیری نیروی جواىتوزیغ فراوانی تر حسة  7جذول شواره

 تکارگیری نیروی جواى فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 11 25.6

 2 کن 15 34.9

 3 زیاد 10 23.3

 4 زیاد خیلی 6 14.0

2.3 1 Missing 

 جمع 43 100.0

 

 توسعه در تعاهالت ارتاب و رجوع.8

دسصذ اص واسوٌاى اػتفادُ اص ػیؼتن الىتشًٍیىی اداسی تشیذ سا دس تَػؼِ تؼاهالت استاب ٍ  60حذٍد  ،اص هجوَع تؼذاد پاػخگَ

 .ػتِ اًذػِ تؼاهالت استاب ٍ سجَع تی تاثیش داىدس تَعسا دسصذ ًیض اػتفادُ اص تشیذ  40ٍ حذٍد . سجَع هَثش داًؼتِ اًذ



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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 توسؼه در تؼاهالت ارتاب و رجوعتوزیغ فراوانی تر حسة  8جذول شواره

 توسؼه در تؼاهالت ارتاب و رجوع فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 2 4.7

 2 کن 15 34.9

 3 زیاد 20 46.5

 4 زیاد خیلی 6 14.0

 جمع 43 100.0

 

 

 

رضایت ضغلی .9
 24دسصذ اػتفادُ اص ػیؼتن تشیذ سا تاػث سضایت ؿغلی واسوٌاى داًؼتِ ٍ حذٍد  76اص هجوَع ول واسوٌاى پاػخگَ حذٍد 

. هخالف تَدُ اًذاهش دسصذ ًیض تا ایي 

 رضایت شغلیتوزیغ فراوانی تر حسة  9جذول شواره

 رضایت شغلی فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 3 7.0

 2 کن 7 16.3

 3 زیاد 20 46.5

 4 زیاد خیلی 13 30.2

 جمع 43 100.0



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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 اصالح دوتاره کاری.10

) دسصذ اص واسوٌاى اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی  79اص هجوَع ول پاػخ دٌّذگاى حذٍد 

 .دسصذ ًیض تا ایي اهش هَافك ًثَدُ ٍ ػىغ ایي ًظش سا داؿتِ اًذ 21دس اصالح دٍتاسُ واسی ّای اداسی هَثش داًؼتِ ٍ حذٍد ( تشیذ

 اصالح دوتاره کاریتوزیغ فراوانی تر حسة  10هجذول شوار

 اصالح دوتاره کاری فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 4 9.3

 2 کن 5 11.6

 3 زیاد 16 37.2

 4 زیاد خیلی 18 41.9

 جمع 43 100.0

 
 

پاسخگویی آسانتر .11
اًذ ٍ پاػخگَیی آػاًتش تِ واسوٌاى هَثش داًؼتِ دسصذ اص واسوٌاى اػتفادُ اص تشیذ سا دس  86اص هجوَع واسوٌاى پاػخگَ حذٍد 

.  دسصذ ًیض اػتفادُ اص یشیذ سا دس پاػخگَیی آػاًتش تی تاثیش داًؼتِ اًذ 14حذٍد 



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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 پاسخگویی آسانترتوزیغ فراوانی تر حسة  11جذول شواره

 پاسخگویی آسانتر فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 2 4.7

 2 کن 4 9.3

 3 زیاد 13 30.2

 4 زیاد خیلی 24 55.8

 جمع 43 100.0

 

 
 

 

 سهولت ارتثاطات.12

سا تا ػث ػَْلت ٍ آػاًی ( تشیذ)دسصذ اص واسوٌاى اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی  85اص هجوَع واسوٌاى پاػخگَ 

.  ددسصذ ًیض تا ایي ًظش هخالف تَدُ اى 15دس تشلشاسی استثاعات ػاصهاًی داًؼتِ اًذ ٍ حذٍد 

 سهولت ارتثاطاتتوزیغ فراوانی تر حسة  12جذول شواره 

 سهولت ارتثاطات فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 2 4.7

 2 کن 4 9.3

 3 زیاد 14 32.6

 4 زیاد خیلی 23 53.5

 جمع 43 100.0

 



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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 قاتلیت های گسارضگری و فهرست تنذی هوضوعی.13

تش لاتلیتْای گضاسؿگشی ٍ ( تشیذ)وٌاى اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی دسصذ اص واس 83اص هجوَع واسوٌاى پاػخگَ 

.  دسصذ ًیض ایي اهش سا تی تاثیش داًؼتِ اًذ 17فْشػت تٌذی هَضَػی هىاتثاب اداسی هَثش داًؼتِ ٍ حذٍد 

 توزیغ فراوانی تر حسة قاتلیتهای گسارشگری و فهرست تنذی هوضوػی 13جذول شواره

اياویدرصد فر  قاتلیتهای گسارشگری و فهرست تنذی هوضوػی فراياوی 

 1 کن خیلی 2 4.7

 2 کن 5 11.6

 3 زیاد 12 27.9

 4 زیاد خیلی 24 55.8

 جمع 43 100.0

 

 
 

 

 



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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 تناسة اهکانات نرم افسار تا نیازهای ضغلی.14

تا ًیاصّای ؿغلی سا ( تشیذ)سًٍیىی اداسی ػیؼتن اتَهاػیَى الىت هىاًات دسصذ اص واسوٌاى ا 58اص هجوَع واسوٌاى پاػخگَ 

 .  دسصذ ًیض اهىاًات تشیذ سا تا ًیاصّای ؿغلی ؿاى هتٌاػة ًذاًؼتِ اًذ 39واسوٌاى هتٌاػة داًؼتِ اًذ ٍ حذٍد 

 توزیغ فراوانی تر حسة تناسة اهکانات نرم افسار تا نیازهای شغلی 14جذول شواره

فسار تا نیازهای شغلیتناسة اهکانات نرم ا فراياوی درصد فراياوی  

 1 کن خیلی 11.6 11.6

 2 کن 27.9 27.9

 3 زیاد 23.3 23.3

 4 زیاد خیلی 34.9 34.9

2.3 1 Missing 

 جمع 43 100.0

 

 
 

 سرعت دسترسی ته هکاتثات.15

افضایؾ ػشػت  تاػثسا ( تشیذ)دسصذ اص واسوٌاى اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی  93اص هجوَع واسوٌاى پاػخگَ 

  .دسصذ اص واسوٌاى هخالف ایي اهش تَدُ اًذ 7دػتشػی تِ هىاتثات اداسای داًؼتِ اًذ ٍ تٌْا 

 سرػت دسترسی ته هکاتثاتتوزیغ فراوانی تر حسة  15جذول شواره

 سرػت دسترسی ته هکاتثات فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 3 7.0

 3 زیاد 10 23.3

 4 زیاد خیلی 30 69.8

 جمع 43 100.0

 



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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 خذهات ته هراجعه کننذهارائه  کاهص طول زهاى.16

دس واّؾ عَل صهاى سا ( تشیذ)دسصذ اص واسوٌاى اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی  90اص هجوَع واسوٌاى پاػخگَ 

. هخالف تَدُ اًذ یي ًظش دسصذ اص واسوٌاى تا ا 10اسائِ خذهات تِ هشاجؼِ وٌٌذگاى هَثش داًؼتِ اًذ ٍ حذٍد 

 خذهات ته هراجؼه کننذهارائه کاهش طول زهاى توزیغ فراوانی تر حسة  16جذول شواره

خذهات ته هراجؼه کننذهارائه کاهش طول زهاى  فراياوی درصد فراياوی  

 1 کن خیلی 3 7.0

 2 کن 1 2.3

 3 زیاد 17 39.5

 4 زیاد خیلی 22 51.2

 جمع 43 100.0

 

 

 
 

 ته هنگام اطالعات عرضه.17

تِ دس ػشضِ تِ ٌّگام ٍ  سا (تشیذ)دسصذ اص واسوٌاى اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی 79اص هجوَع واسوٌاى پاػخگَ 

. تا ایي ًظش هخالف تَدُ اًذدسصذ ًیض  21اعالػات هَثش داًؼتِ ٍ حذٍد هَلؼِ 



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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 اطالػات ػرضه ته هنگامتوزیغ فراوانی تر حسة  17جذول شواره

 ػرضه ته هنگام اطالػات فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 2 4.7

 2 کن 8 18.6

 3 زیاد 12 27.9

 4 زیاد خیلی 21 48.8

 جمع 43 100.0

 

 
 

 

سهولت پیگیری ناهه .18
دس ػَْلت پیگیشی ًاهِ  سا( تشیذ)دسصذ اص واسوٌاى اػتفادُ اص ػیؼتن اتَهاػیَى الىتشًٍیىی اداسی  90اص هجوَع واسوٌاى پاػخگَ 

.  دسصذ ًیض تا ایي ًظش هخالف تَدُ اًذ 10ػیاس هَثش داًؼتِ ٍ حذٍد ب

 

 سهولت پیگیری ناههتوزیغ فراوانی تر حسة  18جذول شواره

 سهولت پیگیری ناهه فراياوی درصد فراياوی

 1 کن خیلی 3 7.0

 2 کن 1 2.3

 3 زیاد 11 25.6

 4 زیاد خیلی 28 65.1

معج 43 100.0  

 
 



(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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(تریذ) اداری الکترونیکی اتوهاسیوى سیستن از ایراى نفت هخاترات و لوله خطوط شرکت کارکناى  رضایتونذی تررسی  
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 :هـخصات 
 □صى      □هشد  : جٌؼیت

     □ػال  16تاالی   □ػال  15تا  11  □ 10تا  6   □ػال  5تا  1: ػاتمِ واس /□دوتشی     □فَق لیؼاًغ    □ لیؼاًغ    □فَق دیپلن   □دیپلن : تحصیالت

 

 

 

( تریذ)فرم نظر سنجی رضایتونذی از اتوهاسیوى الکترونیکی اداری 
َمكبر گرامی؛  

است بب پبسخ خًاَشمىد . ايه پرسشىبمٍ بٍ مىظًر ارزيببی وظرات كبركىبن از اتًمبسیًن الكتريویكی اداری ي تبثیر آن بر بُرٌ يری كبركىبن تُیٍ شدٌ است 

 . دقیق خًد مسئًلیه ذيربط را در ارائٍ خدمبت مطلًة تر يبری فرمبيىد 

شن
ال

سؤ
ره 

ا
 نظرتاى راجغ ته هر یک از گسینه های زیر چیست؟ 

 

 

 

کن
ی 

خیل
 

کن
 

اد
 زی

اد
 زی

ی
خیل

 

    آیا تاعث رضایت هنذی ارتاب رجوع از اتوهاسیوى در هقایسه تا سیستن دستی شذه است؟  1
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