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چکیده
هدف اصلی این تحقیق «بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی شرکت بیمه ایران» بوده
است که در این راستا ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز) بهعنوان متغیرهای وابسته و
فناوری اطالعات بهعنوان متغیر مستقل میباشد .جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران
شعب شمال تهران میباشد .روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی با رویکرد کاربردی میباشد .روش
گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و پیمایشی است .تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر بهکارگیری
فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران شعب شمال تهران انجامشده است.
جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران شعب شمال تهران به تعداد  842نفر میباشد.
تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان  131نفر تخمین زده شد .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه
استفادهشده است .روایی پرسشنامه با استفاده ازنظر اساتید محترم و خبرگان مورد تائید قرار گرفت و
آلفای کرونباخ ،میزان پایایی پرسشنامه را 328٪نشان داد برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمارههای
توصیفی (جدول و نمودار آماری) و آزمونهای آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره) در قالب نرمافزار
 SPSSاستفاده شد .یافتهها نشان داد که رابطه معنیداری بین فناوری اطالعات و ساختار سازمانی
وجود دارد همچنین معنیداری رابطه رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز در ساختار سازمانی با فناوری اطالعات
مورد تائید قرار گرفت .شایانذکر است پاسخگویان فناوری اطالعات را در شرکت موردمطالعه ضعیف
ارزیابی نمودند؛ و ساختار سازمانی در شرکت بیمه در حد باال ارزیابیشده و این به معنای انعطافناپذیر
بودن ساختار ،وجود بوروکراسی و رسمیت بیشازحد میباشد.
کلیدواژهها :تأثیر فناوری اطالعات ،شرکت بیمه ایران ،ساختار سازمانی
 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،گروه مدیریت دولتی ،تهران ،ایران
 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،گروه مدیریت دولتی ،تهران ،ایران
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 .5مقدمه
در جوامع پیشرفته پایگاههای اطالعاتی روزبهروز توسعه مییابد و مدیران مربوطه با آگاهی از ارزش
و اهمیت اطالعات و کسب مهارت جهت کار با سیستمهای اطالعاتی از دادهها و اطالعات موجود در
داخل یا خارج سازمان؛ امکان آن را مییابند که از امکانات اقتصادی و اجتماعی بهره برند در آخرین
دهه قرن گذشته در جوامع مورد بحث آنقدر به اطالعات و کاربرد آن اهمیت داده شد که دهه  1112را
عصر اطالعات و ارتباطات نام می گذارند.
امروزه فنّاوری اطلّاعات و سیستمهای اطلّاعاتی دیگر یک ابزار کار و منبعی از منابع تولید نیست؛
بلکه محیط و فضای کار جدید است .این محیط و فضای کار جدید ،زمینه تحوالت شگرفی را در سازمان
ها فراهم نموده است که از جمله این تحوالت ،تغییر در شیوه سازماندهی و ارائه شکلهای جدید سازمانی
نظیر سازمان دانش محور ،سازمان شبکهای ،سازمان مجازی و ...است (پور.)1831 ،
از طرفی؛ بدون شک یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت سازمان ها نیز گزینش ساختار مناسب برای
آن است .فناوری اطلّاعات بر روی ساختار و نحوه طراحی سازمان تأثیر بسیار زیادی می گذارد و سازمانها
برای اطمینان از بقای خود الزم است از فن آوری اطلّاعات بیشتر و بیشتر استفاده نمایند .سیستمهای
اطلّاعاتی به تدریج از ابزارهایی که برای بهبود کارایی عملیات جداگانه به کار میآید به سیستمهای
فراگیری که از ایجاد امتیازات رقابتی پشتیبانی می کنند؛ توسعه یافته اند .به بیانی دیگر پیشرفت های
صورت گرفته در فنّاوری اطلّاعات ،مدیران را قادر ساخته تا ساختارهای سازمانی موجود را تغییر داده و
مدل های جدید ساختار سازمانی را طراحی کنند که با الزامات محیط کسب و کار تناسب بهتری داشته
باشد (چنوهمکاران.)2218،1
لذا بررسی فناوری اطلّاعات با توجه به گستردگی نقش آن و روند فزاینده رو به رشد آن در سازمانها
خصوصاً بر روی ساختار از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در مطالعات سازمانی در حال حاضر میباشد.
شرکتهای بیمه ایران؛ بررسی تأثیر فناوری اطلّاعات بر ساختار سازمانی را بهعنوان اولویت پژوهشی خود
اعالم نموده و آن را بهعنوان یک رویکرد در جهت شناسایی و درک خواسته ها و نیازهای سازمان،
جهت ارتقاء هر چه بیشتر عملکرد سازمان مطرح نموده است تا با استفاده از این استراتژی در حفظ
سرمایه های موجود و جذب سرمایه های جدید و تحقق اهداف شرکت موفق عمل نماید و به همین
منظور و در راستای تحقق اهداف سازمان؛ در این تحقیق کوشش میشود این موضوع مورد بررسی
قرار گیرد.
. Chen And Et al
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 .7بیان مسئله
عصر ما دوره تغییر و تحوالت شتابنده و دور از انتظار است که مدیریت سازمان باید برای رسیدن به
اهداف سازمان ،ساختار سازمانی را با شرایط محیطی تطبیق و اطلّاعات الزم را بدست آورد .یکی از این
عوامل که پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است؛ تکنولوژی مورد استفاده سازمان است .تکنولوژی
بهعنوان یکی از متغیر های تأثیر گذار بر طراحی ساختار سازمانی همیشه مورد توجه محققان سازمان
است .به طوری که در آینده انتظار می رود هیچ عاملی همانند فنّاوری اطلّاعات قادر به تغییر طرح
سازمان ها نخواهد بود .لذا به نظر می رسد دقت در طراحی ساختار سازمانی مطابق با تکنولوژی اطالعات
در سازمانها در تأمین اهداف سازمان نقش مهمی دارد .با مکانیزه شدن امور اداری در اکثر سازمانها و
به دنبال آن برنامه ریزی و حرکت شرکتهای بیمه ای به سمت انجام مکانیزه امور؛ بدون شک تغییرات
اساسی در ساختار این شرکتها ضروری میباشد (غالمعلی.)1811 ،
با توجه به وظیفه خطیر شرکتهای بیمه ای در قبال جامعه؛ دستیابی به اهداف و مأموریتهای این سازمان
با بکارگیری تکنولوژیهای بهروز و ساختار سازمانی مطلوب امکان پذیر است .شرکت سهامی بیمه ایران؛
انجام امور بیمه ای در کلیه زمینه های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت میکند و با عرضه بیمههای
تجاری و خانواده شامل بیمههای اتومبیل ،اشخاص (عمر – حادثه – درمان) ،آتشسوزی ،باربری،
مهندسی و مسئولیت بیش از  52٪سهم بیمههای بازرگانی کشور را دراختیاردارد .در بخش حمایتهای
ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ،هواپیمایی ،سدسازی ،نیروگاهها
و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمهشده خود را نزد بازارهای بین
المللی بیمه اتکائی می کند .بیمه ایران با توجه به ظرفیت باالی ریسکپذیری خود ،عالوه بر انجام
بیمه های مستقیم ،نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمهاتکایی قبولی از شرکتهای بیمه داخلی و
خارجی اقدام می کند.
با توجه به اهمیت تکنولوژی اطالعات در طرح ریزی ساختار مطلوب سازمانی؛ تحقیق حاضر در پاسخ
به سؤال زیر انجام می شود:
فناوری اطالعات چه تاثیری بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران دارد؟
 .8پیشینه تحقیق:
-1آنسن و بورکین گیمر )2222( 1در تحقیقی اظهار داشتند که فناوری اطالعات باعث عدم تمرکز
می شود ،به دلیل اینکه فناوری اطالعات تصمیم گیری تکراری را در سطوح میانی و پایین تر سلسله
Anson And Bvrkyn gamers
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مراتب سازمانی به عهده خواهد گرفت؛ بنابراین توجه افراد در این سطوح روی مسائل غیرتکراری
معطوف می شود .همچنین فناوری اطالعات می تواند به خاطر توانایی در ادغام کردن مقدار بیشتر
اطالعات توسعه سیستمهای کامپیوتری باعث عدم تمرکز گردد و آن را با هزینه اثربخش برای مدیریت
عالی قابل دسترسی ساخته و اطالعات را در دسترس سازمان توزیع می کند .چنین قابلیت دسترسی
اطالعات توان بالقوه ای جهت تعویض اختیاری به کارکنان جهت اتخاذ تصمیمات دارد.
-2دکتر محمود باغبانیان ،عادل حالج دهقانی و داود مغیان در مقاله ای با عنوان «بررسی فناوری
اطالعات و ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا (تابستان  »)1811پرسش های تحقیق
خود را به شرح ذیل عنوان نمودند:
 بهکارگیری فناوری اطالعات باعث کاهش رسمیت در سازمان می شود؟ بهکارگیری فناوری اطالعات باعث کاهش پیچیدگی در سازمان می شود؟ بهکارگیری فناوری اطالعات باعث کاهش تمرکز در سازمان می شود؟هدف اصلی این انجام این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی
میباشد.
نتیجه گیری این تحقیق به شرح ذیل میباشد:
فناوری اطالعات بر روی ساختار و نحوه طراحی سازمان تأثیر بسیار دارد.
بهکارگیری فناوری اطالعات موجب رسمیت ساختار اداری می گردد.
بهکارگیری فناوری اطالعات موجب پیچیدگی ساختار اداری می گردد.
بهکارگیری فناوری اطالعات موجب تمرکز ساختار اداری می گردد.
 .7فرضیههای پژوهش
 -4-1فرضیه اصلی
فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.
 -4-2فرضیات فرعی
سخت افزارهای موجود بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.
نرمافزارهای موجود بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.
امکانات شبکه ارتباطات بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.
پایگاههای داده بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.
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پرسنل مدیریت اطالعات بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.
در این پژوهش مؤلفه های فناوری اطالعات (سخت افزارهای موجود ،نرمافزارهای موجود ،پایگاههای
داده ،امکانات شبکه ارتباطات و پرسنل مدیریت اطالعات) براساس مدل توربان و همکاران (ترجمه
 )1876بهعنوان متغیرهای مستقل میباشد و ساختار سازمانی (رسمیت ،پیچیدگی ،تمرکز) براساس مدل
رابینز (ترجمه  )1811بهعنوان متغیر وابسته میباشد.

شکل  1مدل تحقیق
مدل تحقیق :فناوری اطالعات براساس مدل توربان و همکاران (ترجمه  )1876و ساختار سازمانی
براساس مدل رابینز (ترجمه )1811
از آنجائی که جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران شعب شمال تهران
می باشد و تعداد آنها  842نفر؛ محدود و معین است؛ جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم ،از جدول
مورگان استفاده می گردد که براساس این جدول تعداد  131نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب می شوند.
روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده میباشد.
 -5روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی -پیمایشی میباشد زیرا به بررسی تأثیر متغیرها از طریق
توزیع پرسشنامه می پردازد و ازنظر هدف از نوع کاربردی است زیرا باهدف ارائه پیشنهاداتی به مدیران
شرکت بیمه ایران انجام میشود .پژوهش حاضر ،ازنظر زمان انجام پژوهش ،مقطعی؛ ازنظر نتایج
پژوهش ،کاربردی؛ ازنظر هدف پژوهش ،توصیفی و از نوع مطالعه موردی میباشد.
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 )5-1روش گردآوری اطالعات
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش در بخش مبانی نظری از روش مصاحبه با اساتید و
صاحبنظران و با مطالعه کتب و مقاالت و تحقیقات میدانی میباشد و در بخش آزمون فرضیات آماری
از روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه استفاده می شود.
 -5-2روش و ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه یکی از رایجترین ابزارهای پژوهش و روش مستقیم برای کسب دادههای پژوهش است.
برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری ،تدوین ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفهها از روش
مصاحبه با اساتید و صاحبنظران استفادهشده است .برای جمع آوری اطالعات ازتحقیقات میدانی استفاده
خواهد شد .لذا با توجه به گردآوری دادهها دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه نیز به شرح
زیرخواهیم داشت:
در بررسی اسناد و مدارک ،جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع،
از منابع ،مقاالت و کتابهای مورد نیاز استفاده خواهد گردید.
از پرسشنامه نیز بهمنظور توصیف دیدگاه پاسخ دهندگان بهره گرفته خواهد شد .جهت سنجش
پایایی پرسشنامه موجود از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد و همچنین جهت سنجش روایی
پرسشنامه موجود از روش تائید اساتید محترم راهنما و خبرگان استفاده می شود .همچنین پرسشنامه
مورد استفاده دارای مقیاس لیکرت میباشد ،بدین صورت که برای هر سوال از  5گزینه استفادهشده
است .در جدول شماره  1نحوه ترکیب سواالت پرسشنامه آورده شده است.
جدول 1ترکیب سؤاالت پرسشنامه
ردیف

متغیرها

1

فناوری اطالعات

2

ساختار سازمانی

8

کل پرسشنامه

گویه ها
سخت افزارها

ترکیب سؤاالت
1-8

نرمافزارها

4-12

شبکه ارتباطات
پایگاه داده
پرسنل مدیریت اطالعات
تمرکز

11-13
11-28
24-27
23-86

پیچیدگی

87-48

رسمیت

48-52
52
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 -5تعریف متغیرها
الف :متغیر مستقل؛ فناوری اطالعات
تعریف مفهومی :از دیدگاه توربان و دیگران فناوری اطالعات در قالبی گسترده ،بهعنوان مجموعهای از
سیستمهای کامپیوتری مورد استفاده یک سازمان ،تعریف میشود .فناوری اطالعات درتعریف دقیقتر،
بهعنوان جنبة تکنولوژیکی یک سیستم اطالعات شناخته میشود که در برگیرنده سخت افزار ،پایگاههای
داده ،نرمافزار ،سخت افزار ،شبکه و ابزارهای الکترونیکی دیگر میباشد .فنّاوری به اطلّاعات ،تجهیزات،
فنون و فرایندهای الزم برای تبدیل نهاده به ستاده اطالق میگردد (اولتون.)2211 ،1
تعریف عملیاتی :در این تحقیق ابعاد فناوری اطالعات (سخت افزارهای موجود ،نرمافزارهای موجود،
پایگاههای داده ،امکانات شبکه ارتباطات و پرسنل مدیریت اطالعات) براساس مدل توربان و همکاران
(ترجمه  )1876بهعنوان متغیر مستقل تحقیق میباشد که از طریق پرسشنامه استاندارد توربان سنجیده
می شود.
سخت افزار ،مجموعهای از ابزارها مانند پردازشگر ،صفحه نمایش ،صفحه کلید و چاپگر میباشد.
این اجزا در کنار هم ،داده و اطالعات را دریافت کرده ،پردازش نموده و نمایش میدهند که شامل
سؤاالت  1تا  8پرسشنامه میباشد.
نرمافزار ،مجموعهای از برنامه ها است که سخت افزار را قادر به پردازش داده میسازد که شامل
سؤاالت  4تا  12پرسشنامه میباشد.
شبکه ،یک سیستم ارتباطی است که امکان تسهیم منابع بین کامپیوترهای مختلف رافراهم میکند.
یک شبکه ممکن است بی سیم باشد که شامل سؤاالت  11تا  13پرسشنامه میباشد.
پایگاه داده ،مجموعهای از فایلها ،جداول ،ارتباطات و سایر موارد مرتبط به هم است که دادهها و
روابط بینشان را ذخیره میکند که شامل سؤاالت  11تا  28پرسشنامه میباشد.
منظور از پرسنل مدیریت اطالعات؛ کسانی هستند که با سیستم کار میکنند ،با آن تعامل مینمایند یا
ازخروجی آن استفاده میکنند که شامل سؤاالت  24تا  27پرسشنامه میباشد.

. Oulton

1
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ب :متغیر وابسته :ساختار سازمانی
تعریف مفهومی :ساختار سازمانی چارچوب روابط حاکم بر مشاغل ،سیستم ها و فرایندهای عملیاتی
و افراد و گروههایی است که برای نیل به این هدف تالش می کنند .ساختار سازمانی ،راه یا شیوه ای
است که بوسیله آن ،فعالیت های سازمانی تقسیم ،سازماندهی و هماهنگ می شوند (پوق.)2212 ،1
تعریف عملیاتی :در این تحقیق ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز) براساس مدل رابینز
(ترجمه  )1811بهعنوان متغیر مستقل تحقیق میباشد که از طریق پرسشنامه استاندارد رابینز سنجیده
میشود.
تمرکز:2
تمرکز در سلسله مراتب اختیارات ،به آن سطح از اختیارات گفته میشود ،که قدرت تصمیمگیری
دارد .هنگامی که تصمیم در ردههای باالی سازمانی گرفته شود ،آن سازمان را متمرکز مینامند
(شاهنگیان .)1836،هنگامی که تصمیمگیریها به سطوح پایینتر سازمان واگذار گردد ،سازمان را
غیر متمرکز میگویند که شامل سؤاالت  23تا  86میباشد.
پیچیدگی :8مقصود از پیچیدگی ،تعداد کارها یا سیستمهای فرعی است که در درون یک سازمان
انجام میشود یا وجود دارد (شاهنگیان .)1836 ،پیچیدگی به میزان تفکیکی که در سازمان وجود
دارد اشاره می کند که شامل سؤاالت  87تا  48پرسشنامه میباشد.
رسمیّت :4رسمیّت ،بهمیزان یا حد استاندارد مشاغل سازمانی ،اشاره میکند .در سازمان رسمی،
روابط سازمانی بهطور مکتوب و دقیق و طبق نمودار سازمانی برای کارکنان ،تشریح میشود و در
صورت لزوم ،تغییرات بعدی نیز بهطور رسمی توسط مدیر ،ابالغ میگردد؛ ولی در سازمان غیر
رسمی ،روابط سازمانی بهطور شفاهی برای کارکنان بیان میشود و در صورت لزوم ،بهطور طبیعی
تغییر مییابند.
وقتی رسمیّت باالست ،شرح شغلهای مشخص ،قوانین و مقررات زیاد و دستورالعملهای روشن
در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارند (بزرگی .)1812 ،وقتی رسمیّت کم است ،رفتار کارکنان
بهطور نسبی میتواند برنامهریزی نشده باشد؛ در چنین موقعیّتی ،افراد در مشاغل خود در بهکارگیری
نقطهنظرات خود ،از آزادی عمل بیشتری برخوردارند که شامل سؤاالت  44تا  52پرسشنامه میباشد.
1

. Pugh
Centralization
8
Complexity
4
Formalization
2
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 -6یافتههای توصیفی
 -7-1مشخصههای عمومی پاسخ دهندگان
 میزان تحصیالت
همانطوریکه از جدول شماره  2مشاهده می شود اکثر پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس بودهاند.
در جدول ذیل فراوانی میزان تحصیالت پاسخدهندگان ارائه گردیده است.
جدول 2فراوانی میزان تحصیالت
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
مجموع

فراوانی
28
81
36
88
131

درصدفراوانی
12/7
21/55
47/51
13/24
122

درصد تجمعی
12/7
84/25
31/76
122

 جنسیت
در جدول شماره  8دسته بندی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت انجام گرفته شده است61/88 .
درصد از پاسخ دهندگان مرد و  83/67درصد از پاسخ دهندگان زن بودهاند؛ که در جدول ذیل ارائه
شده است.
جدول 8فراوانی جنست پاسخ دهندگان
مرد
زن
مجموع

فراوانی
111
72
131

درصد
61/88
83/67
122

درصد تجمعی
61/88
122

 سن پاسخ دهندگان
در جدول شماره  4فراوانی سن پاسخدهندگان ارانه گردیده است 5/52 .درصد از پاسخدهندگان
 22تا  25سال داشتند 16/57 ،درصد از پاسخ دهندگان  25تا  82سال 51/18 ،درصد از پاسخ
دهندگان  85تا  42سال 17/63،درصد از پاسخ دهندگان  42تا  45سال ،همچنین  3/82درصد از
آنها باالی  45سال سن داشتند.
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جدول 4فراوانی سن پاسخدهندگان
بین  22تا  25سال
بین  25تا  85سال
بین  85تا  42سال
بین  42تا  45سال
باالتر از  45سال
مجموع

فراوانی
12
82
14
82
15
131

درصد تجمعی
52/5
22/21
74/22
11/72
122

درصد
52/5
16/57
51/18
17/63
3/82
122

 سابقه کاری پاسخ دهندگان
در جدول شماره  5فراوانی سابقه کاری پاسخدهندگان ارانه گردیده است 12/13 .درصد از پاسخدهندگان
سابقه کاری یک تا  6سال داشتند 12/68 ،درصد از پاسخ دهندگان بین  6تا  12سال 52/21 ،درصد از پاسخ
دهندگان بین  12تا  13سال و  14/38درصد از پاسخ دهندگان  13تا  24سال سابقه کاری و  1/27درصد از
پاسخ دهندگان بین  24تا  82سال سابقه کاری داشتند.

جدول 5فراوانی سابقه کاری پاسخدهندگان
بین  1تا  6سال
 6تا  12سال
 12تا  13سال
 13تا  24سال
 24تا  82سال
مجموع

فراوانی
22
28
17
27
15
131

درصد
12/13
12/68
52/21
14/38
1/27
122

درصد تجمعی
12/13
28/61
75/12
12/78
122

 -7-2آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
جدول 6آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر
ساختار سازمانی
سخت افزارها
نرمافزارها
امکانات شبکه ارتباطات
پایگاه داده
پرسنل مدیریت اطالعات

آماره

میانگین
2/75
8/83
8/55
2/71
8/54
2/31

انحراف معیار
2/23
2/17
2/85
2/12
2/16
2/11

چولگی
2/21
1/8
2/83
-2/2
-2/86
-2/23

کشیدگی
-2/21
2/77
-2/46
-2/42
-2/11
-2/88
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با توجه به جدول شماره  6آماره توصیفی متغیرهای تحقیق ،باالترین میانگین مربوط به متغیر
نرمافزارهای موجود میباشد و کمترین میانگین مربوط به متغیر ساختار سازمانی میباشد .همچنین متغیر
نرمافزارها باالترین انحراف معیار و متغیر پرسنل مدیریت اطالعات کمترین انحراف معیار را دارد.
براساس نظر کارکنان شرکت بیمه ایران؛ میزان نرمافزارها و سخت افزارها و پایگاههای داده ای مورد
نیاز کارکنان در حد مطلوبی میباشد اما امکانات شبکه و ارتباطات بین بخشهای مختلف سازمان در حد
ضعیف ارزیابیشده است .کیفیت کاری افراد بخش اطالعات و فناوری را ضعیف ارزیابیشده است .ازنظر
کارکنان ساختار سازمانی شرکت بیمه در حد نامطلوبی ارزیابیشده و این به معنای انعطافناپذیر بودن
ساختار ،وجود بروکراسی و رسمیت بیشازحد میباشد.
 )7-8آزمون نرمال بودن متغیرها
جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای این تحقیق از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف »1استفادهشده
است.
جدول 7آزمون نرمال بودن متغیرها
متغیرها
ساختار سازمانی
سخت افزارها
نرمافزارها
امکانات شبکه ارتباطات
پایگاه داده
پرسنل مدیریت اطالعات

 Zکولموگروف-اسمیرنوف
1.781
1.762
1.637
.741
1.738
1.314

سطح معناداری
.283
.213
.211
.642
.482
.447

همانطور که در جدول شماره  7مالحظه میشود از آنجایی که سطح معناداری در همه متغیرها بیش
از  2/25میباشد؛ بنابراین متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال میباشند.
 )7-8آزمون فرضیهها و نتایج آن
در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی داریم .فرضیه اصلی به بررسی تأثیر فناوری
اطالعات بر ساختار سازمانی می پردازد .در ادامه به آزمون فرضیات فرعی از طریق آزمون همبستگی
پیرسون و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از طریق آزمون رگرسیون چندگانه پرداخته می شود.

)Kolmogorov-Smirnov (K-S

1
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 )7-8-1آزمون فرضیهی فرعی اول
 فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری دارد. = H2فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری نداردH2: β =2 .
 = H1فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری داردH1: β ≠2.
با توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع آنها ،برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده میگردد .نتایج حاصل از آزمون پیرسون در جدول شماره  3ارائه شده است.
جدول شماره 3نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی اول

فناوری اطالعات

نام متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری یک طرفه
تعداد

رسمیت سازمانی
-2/711
2/221
131

همان طور که در جدول قابل مشاهده است ،چون سطح معنیداری یک طرفه ( )2/221کوچکتر از
 2/25است ،فرض  H2رد می شود؛ به عبارت دیگر با اطمینان  %15میتوان گفت که فناوری اطالعات
بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری دارد .از آنجا که ضریب همبستگی در جدول فوق برابر -2.711
میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معکوس و قوی
دارد.
 )7-8-2آزمون فرضیهی فرعی دوم
 فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری دارد. = H2فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری نداردH2: β =2 .
 = H1فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری داردH1: β ≠2.
با توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع آنها ،برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده میگردد .نتایج حاصل از آزمون پیرسون در جدول شماره  1ارائه شده است.
جدول  1نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی دوم

فناوری اطالعات

نام متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری یک طرفه
تعداد

پیچیدگی سازمانی
2/781
2/222
131
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همانطور که در جدول قابل مشاهده است ،چون سطح معنیداری یک طرفه ( )2/222کوچکتر از
 2/25است ،فرض  H2رد میشود؛ به عبارت دیگر با اطمینان  %15میتوان گفت که فناوری اطالعات
بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری دارد .از آنجا که ضریب همبستگی در جدول فوق برابر
2.781میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر مستقیم
و قوی دارد.
 )7-8-8آزمون فرضیهی فرعی سوم
 فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری دارد. = H2فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری نداردH2: β =2 .
 = H1فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری داردH1: β ≠2.
با توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع آنها ،برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده میگردد .نتایج حاصل از آزمون پیرسون در جدول شماره  12ارائه شده است.
جدول  12نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی سوم

فناوری اطالعات

نام متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری یک طرفه
تعداد

تمرکز سازمانی
-2/744
2/221
131

همانطور که در جدول قابل مشاهده است ،چون سطح معنیداری یک طرفه ( )2/221کوچکتر از
 2/25است ،فرض  H2رد میشود؛ به عبارت دیگر با اطمینان  %15میتوان گفت که فناوری اطالعات
بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری دارد .از آنجا که ضریب همبستگی در جدول فوق برابر - 2.744
میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معکوس و قوی
دارد.
 -7-4آزمون رگرسیون چندگانه:
جهت بررسی میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده خواهد شد.
با توجه به اینکه در این پژوهش تعداد متغیرهای وابسته بیش از دوتا است ،جهت آزمون فرضیات
از آزمون همب ستگی پیر سون ا ستفاده شده ا ست که در واقع این ضریب همب ستگی ،رو شی پارامتری
است که برای دادههایی با توزیع نرمال یا تعداد دادههای زیاد استفاده میشود.
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مفهوم معنیداری در همبسلللتگی این اسلللت که آیا همبسلللتگی به دسلللت آمده بین دو متغیر را
میتوان شان سی دان ست یا واقعاً ن شان میدهد بین دو متغیر همب ستگی وجود دارد .این مو ضوع که
نشان میدهد عدد به دست آمده معنیدار است یا نه از خود عدد به دست آمده با اهمیتتر است.
 )7-4-1آزمون معنادار بودن رگرسیون
جهت بررسی میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده خواهد شد.
با توجه به اینکه در این پژوهش تعداد متغیرهای مستقل بیش از دوتا است ،جهت آزمون فرضیات
از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره استفادهشده است که در واقع این روش تأثیر همزمان چند متغیر
مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان میدهد.
 )4-4آزمون فرضیهها و نتایج آن
در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی داریم .فرضیه اصلی به بررسی تأثیر فناوری
اطالعات بر ساختار سازمانی می پردازد .در ادامه به آزمون فرضیات فرعی از طریق آزمون همبستگی
پیرسون و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از طریق آزمون رگرسیون چندگانه پرداخته می شود.
 )4-4-1آزمون فرضیهی فرعی اول
 فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری دارد. = H2فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری نداردH2: β =2 .
 = H1فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری داردH1: β ≠2.
با توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع آنها ،برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده میگردد .نتایج حاصل از آزمون پیرسون در جدول شماره  11ارائه شده است.
جدول  11نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی اول

فناوری اطالعات

نام متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری یک طرفه
تعداد

رسمیت سازمانی
-2/711
2/221
131

همانطور که در جدول قابل مشاهده است ،چون سطح معنیداری یک طرفه ( )2/221کوچکتر از
 2/25است ،فرض  H2رد میشود؛ به عبارت دیگر با اطمینان  %15میتوان گفت که فناوری اطالعات
بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری دارد .از آنجا که ضریب همبستگی در جدول فوق برابر -2.711

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی شرکت بیمه ایران 168

میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معکوس و قوی
دارد.
 )4-4-2آزمون فرضیهی فرعی دوم
 فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری دارد. = H2فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری نداردH2: β =2 .
 = H1فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری داردH1: β ≠2.
با توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع آنها ،برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده میگردد .نتایج حاصل از آزمون پیرسون در جدول شماره  12ارائه شده است.
ج

جدول  12نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی دوم

فناوری اطالعات

نام متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری یک طرفه
تعداد

پیچیدگی سازمانی
2/781
2/222
131

همانطور که در جدول قابل م شاهده ا ست ،چون سطح معنیداری یک طرفه ( )2/222کوچکتر از
 2/25اسلللت ،فرض  H2رد میشلللود؛ به عبارت دیگر با اطمینان  %15میتوان گفت که فناوری
اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری دارد .از آنجا که ضریب همب ستگی در جدول فوق برابر
2.781میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر مستقیم
و قوی دارد.
 )4-4-8آزمون فرضیهی فرعی سوم
 فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری دارد. = H2فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری نداردH2: β =2 .
 = H1فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری داردH1: β ≠2.
با توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع آنها ،برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده میگردد .نتایج حاصل از آزمون پیرسون در جدول شماره  18ارائه شده است.
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جدول  18نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی سوم

فناوری اطالعات

نام متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری یک طرفه
تعداد

تمرکز سازمانی
-2/744
2/221
131

همانطور که در جدول قابل مشاهده است ،چون سطح معنیداری یک طرفه ( )2/221کوچکتر از
 2/25است ،فرض  H2رد میشود؛ به عبارت دیگر با اطمینان  %15میتوان گفت که فناوری اطالعات
بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری دارد .از آنجا که ضریب همبستگی در جدول فوق برابر - 2.744
میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معکوس و قوی
دارد.
 )4-5خالصه نتایج
خالصه نتایج آزمون فرضیات به صورت زیر آورده شده است:
فرضیه شماره  :1فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر دارد.
نتیجه فرضیه شماره  :1تأثیر معکوس و معنادار
فرضیه شماره  :2فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر دارد.
نتیجه فرضیه شماره  :2تأثیر معکوس و معنادار
فرضیه شماره  :8فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر دارد.
نتیجه فرضیه شماره  :8تأثیر معکوس و معنادار
بحث و نتیجهگیری
 ) 5-8-1نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول:
با توجه به آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول مبنی بر تأثیر فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی؛
چون سطح معنیداری یک طرفه ( )2/221کوچکتر از  2/25بدست آمده است ،فرض  H2رد میشود؛
به عبارت دیگر با اطمینان  %15میتوان گفت که فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری
دارد .از آنجا که ضریب همبستگی در این آزمون برابر  -2.711میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت
که فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معکوس و قوی دارد.
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این نتیجه به این مهم اشاره دارد که فناوری اطالعات با فراهم نمودن بازخوردهای سریع و منسجم
در ارتباط با عملکرد و توانایی مدیران در پردازش اطالعات و برقراری سریع ارتباط بین مدیران و
کارکنان موجب افزایش کارگروهی و کاهش رسمیت در سازمان می شود.
 ) 5-8-2نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:
با توجه به آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم مبنی بر تأثیر فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی؛
چون سطح معنیداری یک طرفه ( )2/222کوچکتر از  2/25بدست آمده است ،فرض  H2رد میشود؛
به عبارت دیگر با اطمینان  %15میتوان گفت که فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری
دارد .از آنجا که ضریب همبستگی در این آزمون برابر  2.781میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت
که فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر مستقیم و قوی دارد.
این نتیجه به این مهم اشاره دارد که پیچیدگی درجه گسترش سازمان به صورت افقی ،عمودی و
جغرافیایی است که همراه با گسترش و تنوع فعالیتهای سازمان و با پیچیده تر شدن محیطی که در آن
هستند ،درجه پیچیدگی سازمان نیز افزایش مییابد و مطمئنا با گسترش فناوری اطالعات عناوین شغلی
و پستهای سازمانی گسترش یافته و حیطه فعالیت شرکت ازنظر جغرافیایی نیز افزایش مییابد.
 ) 5-8-2نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم:
با توجه به آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم مبنی بر تأثیر فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی؛
چون سطح معنیداری یک طرفه ( )2/221کوچکتر از  2/25بدست آمده است ،فرض  H2رد میشود؛
به عبارت دیگر با اطمینان  %15میتوان گفت که فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری
دارد .از آنجا که ضریب همبستگی در این آزمون برابر  -2.744میباشد بنابراین می توان نتیجه گرفت
که فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معکوس و قوی دارد.
هرچه استفاده از فناوری اطالعات در سازمان بیشتر میشود عدم تمرکز تصمیمگیریها بیشتر میشود
که این امر نیز به دلیل تفویض اختیار مدیران عالی به مدیران سطوح پایینتر میباشد و فناوری اطالعات
با سرعت بخشیدن به پردازش دادهها و بکارگیری تکنیکهای ریاضی جهت تصمیمگیری و فراهم
نمودن بازخورد سریعتر و منسجمتر در ارتباط با عملکرد سازمان و مدیریت ،سبب تسهیل تفویض اختیار
به سطوح پایینتر مدیریت می گردد.
 )5-4پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها
 -1پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی اول:
با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی اول مبنی بر تأثیر معکوس و معنادار فناوری اطالعات بر
رسمیت سازمان به مدیران شرکت بیمه ایران توصیه می شود نظر به اینکه سازمانها ناگزیر به استفاده
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از سیستمهای فناوری اطالعات در سازمان هستند و این امر بر اساس نتایج این تحقیق ،مستلزم
کاهش رسمیت در سازمان است ،بنابراین توصیه هایی جهت کاربرد کارآمد و مؤثر فناوری اطالعات
به مدیران می شود؛
کاهش مقررات دست و پاگیر در سازمان با بررسی و مطالعه بیشتر بر قوانین و مقررات ،همچنیننرمافزار های مورد استفاده در سازمان به جهت مناسب بودن آنها در پیش بینی نیازهای آینده و اهداف
سازمان ،اصالح و تغییر آنها به هنگام ضرورت.
کاهش بروکراسی اداری در سازمان مانند امکان تائید توسط خود کارکنان بدون مراجعه بهقسمتهای دیگر.
کاهش کنترل مدیران و ایجاد سیستم خود کنترلی از طریق بهکارگیری نرمافزارهای کاربردی،بهروز و کارآمد که جوابگوی نیازهای کارکنان از جهات مختلف از جمله دارا بودن امکان خود کنترلی
عملیات هریک کارکنان در آن پیش بینی شده باشد.
 -2پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی دوم:
با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر تأثیر مستقیم و معنادار فناوری اطالعات بر
پیچیدگی سازمان به مدیران شرکت بیمه ایران توصیه می شود نظر به اینکه سازمان ها ناگزیر به
استفاده از سیستمهای فناوری اطالعات در سازمان هستند و این امر بر اساس نتایج این تحقیق بر
پیچیدگی ساختار سازمان میافزاید؛ بنابراین توصیه هایی جهت کاربرد کارآمد و مؤثر فناوری اطالعات
به مدیران می شود؛
ایجاد فرهنگ بهره گیری از سیستم فناوری اطالعات در سازمان مانند برگزاری کالس ها وهمایش ها و سخنرانی ها در جهت آگاهی و فرهنگ سازی کارکنان.
ایجاد تغییرات ساختاری الزم در بکارگیری سیستم فناوری اطالعات در سازمان با تجهیز بهینهنیروهای بخش  ITدر سازمان و خرید تجهیزات رایانه ای برای استفاده هر بخش سازمان.
ارائه آموزش های الزم به کارکنان در جهت بکارگیری سیستم فناوری اطالعات در سازمان مانندنحوه استفاده از نرمافزارها و شبکه های اینترنتی.
بررسی و تعیین ویژگی های اطالعاتی که میزان سطوح مختلف سازمان به آنها نیاز دارند بهکاهش پیچیدگی ساختار سازمانی کمک می کند؛ مانند شفاف سازی و روشن کردن اختیارات و مسئولیت
های افراد در چارچوب کاری خود با تدوین بخشنامه ها برای هر بخش سازمان.
انجام اقدامات الزم به جهت سازگاری و هماهنگی اطالعات موجود در سایت اینترنت و اینترانتسازمان با سایر اطالعات اعالم شده در سازمان به جهت اینکه نیروهای داخل و خارج از سازمان
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اطالعات قابل اتکایی را دریافت نمایند و نیاز به حضور فیزیکی در سازمان تاحدودی از این طریق
کاسته گردد.
انجام تمهیدات الزم جهت برگزاری دوره های آموزشی مختص بهکارگیری سخت افزارهای مورداستفاده برای مدیران و کارکنان شرکت.
آموزش کارکنان فناوری اطالعات به جهت درک و یادگیری فناوریهای جدید و شناساییراهکارهای پیاده سازی و نحوه دستیابی سازمان به آن فناوری به نحو زیادی در کاهش پیچیدگی
سازمان تأثرگذار خواهد بود.
 -8پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی سوم:
با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم مبنی بر تأثیر معکوس و معنادار فناوری اطالعات بر
تمرکز سازمان به مدیران شرکت بیمه ایران توصیه می شود با توجه به اینکه سازمانها ناگزیر به استفاده
از سیستمهای فناوری اطالعات در سازمان هستند و این امر بر اساس نتایج این تحقیق ،مستلزم کاهش
تمرکز در سازمان است ،بنابراین توصیههایی جهت کاربرد کارآمد و مؤثر فناوری اطالعات به مدیران
میشود؛
 ایجاد سیستمهای اطالعاتی یکپارچه در سازمان همراه با تغییر سبک رهبلری سلازمان به سبکرهبریمشارکتی مانند دریافت نظرات و پیشنهادات کارکنان از طریق سیستم شبکه ای مدیران و
کارکنان.
 تفویض اختیار مدیران به زیردستان مثال مدیران تصمیمات در بخش هایی که کارکنان از عهدهآنان بر می آیند و نیاز به ارجاع به مدیران ارشد نیست را به آنان واگذار کنند.
در تصمیم گیریها ،مدیران میانی گرایش به تمرکز داشته ،لذا بهتر است به جهت کاهش تمرکز،مدیران میانی در تصمیمگیریهای خود ازنظرات مدیران عملیاتی حداکثر استفاده را برده و  ITاین
قدرت را به این مدیران خواهد داد تا با مدیران سطوح پایین تر راحت تر تبادل اطالعات کنند .به
مدیریت میانی توصیه می شود در تصمیم گیری ها با استفاده از ابزارهای ارتباطی از جمله ،E-mail
شبکه های داخلی سازمان از مشارکت مدیران سطوح پایین تر استفاده کرده تا بهترین تصمیم در زمان
مناسب اتخاذ شود.
انجام اقدامات الزم به جهت در دسترس قرار دادن اطالعات مورد نیاز مدیران و کارکنان در تسریعو بهبود امور از طریق پایگاه های اطالعاتی و سیستمهای کامپیوتری گردش اطالعات موجب کاهش
تمرکز در سازمان می گردد.
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