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  یاطالعات بر ساختار سازمان یفناور یرتأث یبررس

 یرانا یمهشرکت ب

  2غالمحسین حیدری تفرشی، 1 یدربند یممر

 چکیده

بوده  «بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی شرکت بیمه ایران»هدف اصلی این تحقیق 
ابسته و متغیرهای و عنوانبهاست که در این راستا ابعاد ساختار سازمانی )پیچیدگی، رسمیت و تمرکز( 

مه ایران کارکنان شرکت بیکلیه . جامعه آماری تحقیق باشدمیمتغیر مستقل  عنوانبهفناوری اطالعات 
. روش اشدبمی. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی با رویکرد کاربردی باشدمیشعب شمال تهران 

 کارگیریهب تأثیر بررسی باهدف حاضر تحقیق و پیمایشی است. ایکتابخانهگردآوری اطالعات از روش 
. است شدهانجام تهران شمال شعب ایران بیمه سهامی شرکت سازمانی ساختار بر اطالعات فناوری
. باشدمی نفر 842 تعداد به تهران شمال شعب ایران بیمه شرکت کارکنان کلیه تحقیق آماری جامعه
 نامهپرسش از هاداده آوریجمع منظوربه. شد زده تخمین نفر 131 مورگان جدول از استفاده با نمونه تعداد

 و گرفت رارق تائید مورد خبرگان و محترم اساتید ازنظر استفاده با نامهپرسش روایی. است شدهاستفاده

 هایآماره از هاداده وتحلیلتجزیه برای داد نشان 328٪را نامهپرسش پایایی میزان کرونباخ، آلفای
 افزارنرم قالب در( متغیره چند رگرسیون) استنباطی آمار هایآزمون و( آماری نمودار و جدول) توصیفی
SPSS انیسازم ساختار و اطالعات فناوری بین داریمعنی رابطه که داد نشان هایافته. شد استفاده 

 طالعاتا فناوری با سازمانی ساختار در تمرکز و پیچیدگی رسمیت، رابطه داریمعنی همچنین دارد وجود
 عیفض موردمطالعه شرکت در را اطالعات فناوری پاسخگویان است ذکرشایان. گرفت قرار تائید مورد

 ناپذیرافانعط معنای به این و شدهارزیابی باال حد در بیمه شرکت در سازمانی ساختار و نمودند؛ ارزیابی
 .باشدمی ازحدبیش رسمیت و بوروکراسی وجود ساختار، بودن

 

 تأثیر فناوری اطالعات، شرکت بیمه ایران، ساختار سازمانی :هاکلیدواژه

                                                 
 گروه مدیریت دولتی، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،  1

 گروه مدیریت دولتی، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،  2
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 مقدمه .5

و مدیران مربوطه با آگاهی از ارزش  یابدمیتوسعه  روزروزبهاطالعاتی  هایپایگاهدر جوامع پیشرفته 
و اطالعات موجود در  هادادهاطالعاتی از  هایسیستمو اهمیت اطالعات و کسب مهارت جهت کار با 

بهره برند در آخرین یابند که از امکانات اقتصادی و اجتماعی داخل یا خارج سازمان؛ امکان آن را می
را  1112دهه قرن گذشته در جوامع مورد بحث آنقدر به اطالعات و کاربرد آن اهمیت داده شد که دهه 

 عصر اطالعات و ارتباطات نام می گذارند.
اطلّاعاتی دیگر یک ابزار کار و منبعی از منابع تولید نیست؛  هایسیستمامروزه فنّاوری اطلّاعات و 

کار جدید است. این محیط و فضای کار جدید، زمینه تحوالت شگرفی را در سازمان  بلکه محیط و فضای
ها فراهم نموده است که از جمله این تحوالت، تغییر در شیوه سازماندهی و ارائه شکلهای جدید سازمانی 

 .(1831، پوراست )ای، سازمان مجازی و... نظیر سازمان دانش محور، سازمان شبکه
ک یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت سازمان ها نیز گزینش ساختار مناسب برای از طرفی؛ بدون ش

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

 هایستمسیآید به اطلّاعاتی به تدریج از ابزارهایی که برای بهبود کارایی عملیات جداگانه به کار می
فراگیری که از ایجاد امتیازات رقابتی پشتیبانی می کنند؛ توسعه یافته اند. به بیانی دیگر پیشرفت های 

ی سازمانی موجود را تغییر داده و صورت گرفته در فنّاوری اطلّاعات، مدیران را قادر ساخته تا ساختارها
مدل های جدید ساختار سازمانی را طراحی کنند که با الزامات محیط کسب و کار تناسب بهتری داشته 

 (.1،2218وهمکارانچنباشد )
ا هلذا بررسی فناوری اطلّاعات با توجه به گستردگی نقش آن و روند فزاینده رو به رشد آن در سازمان

 .باشدمیخصوصاً بر روی ساختار از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در مطالعات سازمانی در حال حاضر 
 خود ژوهشیپ اولویت عنوانبه بررسی تأثیر فناوری اطلّاعات بر ساختار سازمانی را شرکتهای بیمه ایران؛

سازمان،  و نیازهای ها خواسته درک و شناسایی در جهت رویکرد یک عنوانبه را آن و نموده اعالم
 ظدر حف استراتژی از این تا با استفاده است نموده مطرح جهت ارتقاء هر چه بیشتر عملکرد سازمان

 همین و به نماید عمل موفق شرکت اهداف و تحقق جدید های سرمایه و جذب موجود های سرمایه
موضوع مورد بررسی شود این می کوشش تحقیق این در سازمان؛ اهداف تحقق در راستای و منظور

 قرار گیرد.

                                                 
1. Chen And Et al 
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 بیان مسئله .7

 به سیدنر برای باید سازمان مدیریت که است انتظار از دور و شتابنده تحوالت و تغییر دوره ما عصر
 این از یکی .آورد بدست را الزم اطلّاعات و تطبیق محیطی شرایط با سازمانی را ساختار سازمان، اهداف
 تکنولوژی .است سازمان استفاده مورد تکنولوژی است؛ دگرگونی و تغییر حال در پیوسته که عوامل

 ازمانس محققان توجه مورد همیشه سازمانی ساختار طراحی بر گذار تأثیر های متغیر از یکی عنوانبه
 طرح تغییر به قادر اطلّاعات فنّاوری همانند عاملی هیچ رود می انتظار آینده در که طوری به .است

 اطالعات تکنولوژی با سازمانی مطابق ساختار طراحی در دقت رسد می نظر به لذا بود. نخواهد ها سازمان
 و سازمانها اکثر در اداری امور شدن مکانیزه با .دارد مهمی نقش سازمان اهداف تأمین در سازمانها در
 غییراتت شک امور؛ بدون مکانیزه انجام سمت به شرکتهای بیمه ای حرکت و ریزی برنامه آن دنبال به

 .(1811، غالمعلیباشد )می شرکتها ضروری این ساختار در اساسی
با توجه به وظیفه خطیر شرکتهای بیمه ای در قبال جامعه؛ دستیابی به اهداف و مأموریتهای این سازمان 

یمه ایران؛ شرکت سهامی بروز و ساختار سازمانی مطلوب امکان پذیر است. با بکارگیری تکنولوژیهای به
 یهامهیو با عرضه ب کندیم تیفعال یرزندگیو غ یزندگ مهیب زمینه های هیدر کل انجام امور بیمه ای

 ،ی، باربرسوزی، آتش(درمان – حادثه –اشخاص )عمر  ،لیاتومب یهامهیو خانواده شامل ب یتجار

 یهاتیبخش حما در .ارداردیکشور را دراخت یبازرگان یهامهیسهم ب 52٪از  شیب تیو مسئول یمهندس
 روگاههاین ،ی، سدسازییمای، هواپیمینفت و گاز و پتروش رینظ یبزرگ مل یپروژه ها تیاکثر زین یمل

 نیب یخود را نزد بازارها شدهمهیاست که در مواقع لزوم خطرات ب رانیا مهیتحت پوشش ب عیو صنا
ه بر انجام خود، عالو یریپذسکیر یباال تیبا توجه به ظرف رانیا مهیکند. ب یم یاتکائ مهیب یالملل

و  یداخل مهیب یهااز شرکت یقبول ییاتکامهیبه صورت ب سکیر رشی، نسبت به پذمیمستق یها مهیب
 کند. یاقدام م یخارج

با توجه به اهمیت تکنولوژی اطالعات در طرح ریزی ساختار مطلوب سازمانی؛ تحقیق حاضر در پاسخ 
 به سؤال زیر انجام می شود:

 دارد؟ رانیا مهیب یشرکت سهاماطالعات چه تاثیری بر ساختار سازمانی فناوری 
 

 پیشینه تحقیق: .8
( در تحقیقی اظهار داشتند که فناوری اطالعات باعث عدم تمرکز 2222) 1آنسن و بورکین گیمر-1

می شود، به دلیل اینکه فناوری اطالعات تصمیم گیری تکراری را در سطوح میانی و پایین تر سلسله 

                                                 
1 Anson And Bvrkyn gamers 
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بنابراین توجه افراد در این سطوح روی مسائل غیرتکراری ؛ مراتب سازمانی به عهده خواهد گرفت
معطوف می شود. همچنین فناوری اطالعات می تواند به خاطر توانایی در ادغام کردن مقدار بیشتر 

دیریت مکامپیوتری باعث عدم تمرکز گردد و آن را با هزینه اثربخش برای  هایسیستماطالعات توسعه 
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

 ریبررسی فناو»دکتر محمود باغبانیان، عادل حالج دهقانی و داود مغیان در مقاله ای با عنوان -2
پرسش های تحقیق (« 1811 اطالعات و ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا )تابستان

 خود را به شرح ذیل عنوان نمودند:
 فناوری اطالعات باعث کاهش رسمیت در سازمان می شود؟ کارگیریبه -

 فناوری اطالعات باعث کاهش پیچیدگی در سازمان می شود؟ کارگیریبه -

 فناوری اطالعات باعث کاهش تمرکز در سازمان می شود؟ یکارگیربه -

هدف اصلی این انجام این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی 
 .باشدمی

 :باشدمینتیجه گیری این تحقیق به شرح ذیل 
 فناوری اطالعات بر روی ساختار و نحوه طراحی سازمان تأثیر بسیار دارد.

 فناوری اطالعات موجب رسمیت ساختار اداری می گردد. کارگیریبه
 فناوری اطالعات موجب پیچیدگی ساختار اداری می گردد. کارگیریبه
 .گردد می اداری ساختار تمرکز موجب اطالعات فناوری کارگیریبه

 

 های پژوهشفرضیه .7

 

 فرضیه اصلی -1-4
 معناداری دارد.فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی تأثیر 

 فرضیات فرعی -2-4
 سخت افزارهای موجود بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.

 افزارهای موجود بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.نرم
 امکانات شبکه ارتباطات بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.

 معناداری دارد.های داده بر ساختار سازمانی تأثیر پایگاه
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 پرسنل مدیریت اطالعات بر ساختار سازمانی تأثیر معناداری دارد.

های افزارهای موجود، پایگاهدر این پژوهش مؤلفه های فناوری اطالعات )سخت افزارهای موجود، نرم
داده، امکانات شبکه ارتباطات و پرسنل مدیریت اطالعات( براساس مدل توربان و همکاران )ترجمه 

باشد و ساختار سازمانی )رسمیت، پیچیدگی، تمرکز( براساس مدل عنوان متغیرهای مستقل می( به1876
 باشد.عنوان متغیر وابسته می( به1811رابینز )ترجمه 

 

 
 مدل تحقیق 1شکل 

 
( و ساختار سازمانی 1876مدل تحقیق: فناوری اطالعات براساس مدل توربان و همکاران )ترجمه 

 (1811براساس مدل رابینز )ترجمه 

کارکنان شرکت بیمه ایران شعب شمال تهران  از آنجائی که جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه
جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم، از جدول نفر؛ محدود و معین است؛  842می باشد و تعداد آنها 

نمونه آماری انتخاب می شوند.  عنوانبهنفر  131مورگان استفاده می گردد که براساس این جدول تعداد 
 .باشدمیروش نمونه گیری به روش تصادفی ساده 

 روش تحقیق -5
تغیرها از طریق ر مباشد زیرا به بررسی تأثیپیمایشی می -این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی

ن ارائه پیشنهاداتی به مدیرا باهدفهدف از نوع کاربردی است زیرا  ازنظرتوزیع پرسشنامه می پردازد و 
نتایج  ازنظرزمان انجام پژوهش، مقطعی؛  ازنظرشود. پژوهش حاضر، شرکت بیمه ایران انجام می

 .باشدمیدی هدف پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعه مور ازنظرپژوهش، کاربردی؛ 
 



612 6931زمستان ، دوم، شماره هشتمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

 ( روش گردآوری اطالعات1-5
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش در بخش مبانی نظری از روش مصاحبه با اساتید و 

و در بخش آزمون فرضیات آماری  باشدمیصاحبنظران و با مطالعه کتب و مقاالت و تحقیقات میدانی 
 از روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه استفاده می شود.

 هاروش و ابزار گردآوری داده -2-5
. های پژوهش استترین ابزارهای پژوهش و روش مستقیم برای کسب دادهپرسشنامه یکی از رایج

 ها از روشبرای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفه
تفاده تحقیقات میدانی اسازری اطالعات برای جمع آواست.  شدهاستفادهمصاحبه با اساتید و صاحبنظران 

رح به ش زیها دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه نخواهد شد. لذا با توجه به گردآوری داده
 داشت: میرخواهیز

بررسی اسناد و مدارک، جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع،  در
 .دیاز منابع، مقاالت و کتابهای مورد نیاز استفاده خواهد گرد

بهره گرفته خواهد شد. جهت سنجش  پاسخ دهندگان دگاهید فیمنظور توصبه زینپرسشنامه از 
 ییجهت سنجش روا نیی کرونباخ استفاده خواهد شد و همچنپایایی پرسشنامه موجود از روش آلفا

شنامه پرس نیشود. همچن یمحترم راهنما و خبرگان استفاده م دیموجود از روش تائید اسات امهپرسشن
شده استفاده نهیگز 5هر سوال از  یصورت که برا نیباشد، بدمی کرتیل اسیمق یمورد استفاده دارا

 رکیب سواالت پرسشنامه آورده شده است.نحوه ت 1در جدول شماره  است.
 ترکیب سؤاالت پرسشنامه 1جدول

 ترکیب سؤاالت گویه ها متغیرها ردیف

 
 
1 

 
 

 فناوری اطالعات

 1-8 سخت افزارها

 4-12 هاافزارنرم

 11-13 شبکه ارتباطات

 11-28 پایگاه داده

 24-27 پرسنل مدیریت اطالعات

 
 
2 

 
 

 ساختار سازمانی

 23-86 تمرکز

 87-48 پیچیدگی

 48-52 رسمیت

 52 کل پرسشنامه 8
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 تعریف متغیرها -5
 الف: متغیر مستقل؛ فناوری اطالعات

ی از اعنوان مجموعهتعریف مفهومی: از دیدگاه توربان و دیگران فناوری اطالعات در قالبی گسترده، به
ر، تشود. فناوری اطالعات درتعریف دقیقیف میتعر های کامپیوتری مورد استفاده یک سازمان،سیستم

های یگاهشود که در برگیرنده سخت افزار، پاعنوان جنبة تکنولوژیکی یک سیستم اطالعات شناخته میبه
، باشد. فنّاوری به اطلّاعات، تجهیزاتافزار، سخت افزار، شبکه و ابزارهای الکترونیکی دیگر میداده، نرم

 (.2211، 1اولتونگردد )تبدیل نهاده به ستاده اطالق می فنون و فرایندهای الزم برای
های موجود، افزارنرمابعاد فناوری اطالعات )سخت افزارهای موجود، در این تحقیق تعریف عملیاتی: 

داده، امکانات شبکه ارتباطات و پرسنل مدیریت اطالعات( براساس مدل توربان و همکاران  هایپایگاه
ده که از طریق پرسشنامه استاندارد توربان سنجی باشدمیمتغیر مستقل تحقیق  عنوانبه( 1876)ترجمه 
 می شود.

د. باشکلید و چاپگر مینمایش، صفحه گر، صفحه ای از ابزارها مانند پردازشسخت افزار، مجموعه
 دهند که شاملاین اجزا در کنار هم، داده و اطالعات را دریافت کرده، پردازش نموده و نمایش می

 باشد.پرسشنامه می 8تا  1سؤاالت 
سازد که شامل ای از برنامه ها است که سخت افزار را قادر به پردازش داده میافزار، مجموعهنرم

 باشد.پرسشنامه می 12تا  4سؤاالت 
ند. کشبکه، یک سیستم ارتباطی است که امکان تسهیم منابع بین کامپیوترهای مختلف رافراهم می

 باشد.پرسشنامه می 13تا  11ست بی سیم باشد که شامل سؤاالت یک شبکه ممکن ا
ها و ها، جداول، ارتباطات و سایر موارد مرتبط به هم است که دادهای از فایلپایگاه داده، مجموعه

 باشد.پرسشنامه می 28تا  11کند که شامل سؤاالت روابط بینشان را ذخیره می
مایند یا نکنند، با آن تعامل میی هستند که با سیستم کار میمنظور از پرسنل مدیریت اطالعات؛ کسان

 باشد.پرسشنامه می 27تا  24کنند که شامل سؤاالت ازخروجی آن استفاده می
 
 
 
 
 

                                                 
1. Oulton 
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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 

 (.2122، 1پوقشوند )است که بوسیله آن، فعالیت های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می 
ابعاد ساختار سازمانی )رسمیت، پیچیدگی و تمرکز( براساس مدل رابینز در این تحقیق تعریف عملیاتی: 

ده که از طریق پرسشنامه استاندارد رابینز سنجی باشدمیمتغیر مستقل تحقیق  عنوانبه( 1811)ترجمه 
 شود.می

 :2تمرکز
گیری شود، که قدرت تصمیمات گفته میتمرکز در سلسله مراتب اختیارات، به آن سطح از اختیار

 نامندهای باالی سازمانی گرفته شود، آن سازمان را متمرکز میدارد. هنگامی که تصمیم در رده
تر سازمان واگذار گردد، سازمان را ها به سطوح پایینگیری. هنگامی که تصمیم(1836شاهنگیان،)

 .باشدمی 86تا  23که شامل سؤاالت  گویندغیر متمرکز می
های فرعی است که در درون یک سازمان مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم: 8پیچیدگی
پیچیدگی به میزان تفکیکی که در سازمان وجود . (1836شاهنگیان، شود یا وجود دارد )انجام می

 باشد.پرسشنامه می 48تا  87دارد اشاره می کند که شامل سؤاالت 

کند. در سازمان رسمی، میزان یا حد استاندارد مشاغل سازمانی، اشاره میهرسمیّت، ب: 4رسمیّت
ود و در شطور مکتوب و دقیق و طبق نمودار سازمانی برای کارکنان، تشریح میروابط سازمانی به

گردد؛ ولی در سازمان غیر طور رسمی توسط مدیر، ابالغ میصورت لزوم، تغییرات بعدی نیز به
بیعی طور طشود و در صورت لزوم، بهطور شفاهی برای کارکنان بیان میانی بهرسمی، روابط سازم

 یابند.تغییر می
وشن های رهای مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعملوقتی رسمیّت باالست، شرح شغل

 . وقتی رسمیّت کم است، رفتار کارکنان(1812بزرگی، در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارند )
کارگیری ریزی نشده باشد؛ در چنین موقعیّتی، افراد در مشاغل خود در بهتواند برنامهطور نسبی میبه

 باشد.پرسشنامه می 52تا  44که شامل سؤاالت  نظرات خود، از آزادی عمل بیشتری برخوردارندنقطه

                                                 
1. Pugh 
2 Centralization 
8 Complexity 
4 Formalization 
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 ی توصیفیهایافته -6

 های عمومی پاسخ دهندگانمشخصه -1-7
 

 میزان تحصیالت 
د. انمشاهده می شود اکثر پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس بوده 2از جدول شماره  همانطوریکه

 دهندگان ارائه گردیده است.در جدول ذیل فراوانی میزان تحصیالت پاسخ
 فراوانی میزان تحصیالت 2جدول

 درصد تجمعی درصدفراوانی فراوانی 

 7/12 7/12 28 دیپلم

 25/84 55/21 81 فوق دیپلم

 76/31 51/47 36 لیسانس

 122 24/13 88 فوق لیسانس و باالتر

  122 131 مجموع

 
 جنسیت 

 88/61دسته بندی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت انجام گرفته شده است.  8در جدول شماره 
اند؛ که در جدول ذیل ارائه درصد از پاسخ دهندگان زن بوده 67/83درصد از پاسخ دهندگان مرد و 

 شده است.
 فراوانی جنست پاسخ دهندگان 8جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 88/61 88/61 111 مرد

 122 67/83 72 زن

  122 131 مجموع

 

 سن پاسخ دهندگان 
دهندگان درصد از پاسخ 52/5دهندگان ارانه گردیده است. فراوانی سن پاسخ 4در جدول شماره 

درصد از پاسخ  18/51سال،  82تا  25دهندگان درصد از پاسخ  57/16سال داشتند،  25تا  22
درصد از  82/3همچنین  سال، 45 تا 42 از پاسخ دهندگان درصد 63/17سال، 42تا  85دهندگان 

 سال سن داشتند. 45آنها باالی 
 



611 6931زمستان ، دوم، شماره هشتمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 
 دهندگانفراوانی سن پاسخ 4جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 5/52 5/52 12 سال 25تا  22بین 

 21/22 57/16 82 سال 85تا  25بین 

 22/74 18/51 14 سال 42تا  85بین 

 72/11 63/17 82 سال 45تا  42بین 

 122 82/3 15 سال 45باالتر از 

  122 131 مجموع
 

 سابقه کاری پاسخ دهندگان 
دهندگان درصد از پاسخ 13/12دهندگان ارانه گردیده است. فراوانی سابقه کاری پاسخ 5در جدول شماره 

درصد از پاسخ  21/52سال،  12تا  6درصد از پاسخ دهندگان بین  68/12سال داشتند،  6کاری یک تا سابقه 
درصد از  27/1سال سابقه کاری و  24تا  13درصد از پاسخ دهندگان  38/14سال و  13تا  12دهندگان بین 

 سال سابقه کاری داشتند. 82تا  24پاسخ دهندگان بین 

 دهندگاناسخفراوانی سابقه کاری پ 5جدول
 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 13/12 13/12 22 سال 6تا  1بین 

 61/28 68/12 28 سال 12تا  6

 12/75 21/52 17 سال 13تا  12

 78/12 38/14 27 سال 24تا  13

 122 27/1 15 سال 82تا  24

  122 131 مجموع
 

 آماره توصیفی متغیرهای تحقیق -2-7
 متغیرهای تحقیقآماره توصیفی  6جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین آماره                              متغیر

 -21/2 21/2 23/2 75/2 ساختار سازمانی

 77/2 8/1 17/2 83/8 سخت افزارها

 -46/2 83/2 85/2 55/8 هاافزارنرم

 -42/2 -2/2 12/2 71/2 امکانات شبکه ارتباطات

 -11/2 -86/2 16/2 54/8 پایگاه داده

 -88/2 -23/2 11/2 31/2 پرسنل مدیریت اطالعات
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آماره توصیفی متغیرهای تحقیق، باالترین میانگین مربوط به متغیر  6با توجه به جدول شماره 
چنین متغیر . همباشدمیو کمترین میانگین مربوط به متغیر ساختار سازمانی  باشدمیهای موجود افزارنرم
ها باالترین انحراف معیار و متغیر پرسنل مدیریت اطالعات کمترین انحراف معیار را دارد. افزارنرم

 داده ای مورد هایپایگاهها و سخت افزارها و افزارنرمبراساس نظر کارکنان شرکت بیمه ایران؛ میزان 
ازمان در حد ساما امکانات شبکه و ارتباطات بین بخشهای مختلف  باشدمینیاز کارکنان در حد مطلوبی 

 ازنظرست. ا شدهارزیابیاست. کیفیت کاری افراد بخش اطالعات و فناوری را ضعیف  شدهارزیابیضعیف 
بودن  اپذیرنانعطافو این به معنای  شدهارزیابیکارکنان ساختار سازمانی شرکت بیمه در حد نامطلوبی 

 .باشدمی ازحدبیشساختار، وجود بروکراسی و رسمیت 
 نرمال بودن متغیرها ( آزمون8-7

 شدهاستفاده« 1اسمیرنوف-کولموگروف»جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای این تحقیق از آزمون 
 است.

 آزمون نرمال بودن متغیرها 7جدول
 سطح معناداری اسمیرنوف-کولموگروف Z متغیرها

 283. 1.781 ساختار سازمانی

 .213 1.762 سخت افزارها

 211. 1.637 هاافزارنرم

 642. 741. امکانات شبکه ارتباطات

 482. 1.738 پایگاه داده

 447. 1.314 پرسنل مدیریت اطالعات

 
از آنجایی که سطح معناداری در همه متغیرها بیش  شودمی مالحظه 7که در جدول شماره  همانطور

 باشند.می نرمال توزیع باشد؛ بنابراین متغیرهای تحقیق دارایمی 25/2از 
 

 ها و نتایج آنآزمون فرضیه( 8-7

 فناوری ثیرتأ بررسی به اصلی فرضیه. داریم فرعی فرضیه سه و اصلی فرضیه یک پژوهش این در
 همبستگی آزمون طریق از فرعی فرضیات آزمون به ادامه در. پردازد می سازمانی ساختار بر اطالعات
 .شود می پرداخته چندگانه رگرسیون آزمون طریق از تحقیق اصلی فرضیه آزمون و پیرسون

 

                                                 
1 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
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 ی فرعی اول( آزمون فرضیه1-8-7

 .دارد معناداری تأثیر سازمانی رسمیت بر اطالعات فناوری -
H2  =ندارد معناداری تأثیر سازمانی رسمیت بر اطالعات فناوری .H2: β =2 
H1  =دارد معناداری تأثیر سازمانی رسمیت بر اطالعات فناوری.H1: β ≠2 

 یرسونپ همبستگی ضریب از فرضیه این آزمون برای آنها، توزیع نوع و متغیرها مقیاس به توجه با
 .است شده ارائه 3جدول شماره  در پیرسون آزمون از حاصل نتایج. میگردد استفاده

 نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی اول3جدول شماره 
 رسمیت سازمانی نام متغیر

 فناوری اطالعات

 همبستگی پیرسونضریب 
 داری یک طرفهسطح معنی

 تعداد

711/2- 
221/2 

131 

 
 از کوچکتر( 221/2) طرفه یک داریمعنی سطح چون است، مشاهده قابل جدول در که همان طور

 اطالعات فناوری که گفت میتوان %15 اطمینان با دیگر عبارت به؛ می شود رد H2 فرض است، 25/2
 -2.711 برابر فوق جدول در همبستگی ضریب که آنجا از. دارد معناداری تأثیر سازمانی رسمیت بر

 قوی و کوسمع تأثیر سازمانی رسمیت بر اطالعات فناوری که گرفت نتیجه توان می بنابراین باشدمی
 .دارد

 ی فرعی دوم( آزمون فرضیه2-8-7
 .دارد معناداری تأثیر سازمانی پیچیدگی بر اطالعات فناوری -

H2  =ندارد معناداری تأثیر سازمانی پیچیدگی بر اطالعات فناوری .H2: β =2 
H1  =دارد معناداری تأثیر سازمانی پیچیدگی بر اطالعات فناوری.H1: β ≠2 

 یرسونپ همبستگی ضریب از فرضیه این آزمون برای آنها، توزیع نوع و متغیرها مقیاس به توجه با
 .است شده ارائه 1شماره  جدول در پیرسون آزمون از حاصل نتایج. گرددمی استفاده

 

 نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی دوم 1جدول 
 پیچیدگی سازمانی نام متغیر

 فناوری اطالعات

 ضریب همبستگی پیرسون
 داری یک طرفهسطح معنی

 تعداد

781/2 
222/2 

131 
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 از کوچکتر( 222/2) طرفه یک معنیداری سطح چون است، مشاهده قابل جدول در که همانطور
 اطالعات فناوری که گفت میتوان %15 اطمینان با دیگر عبارت به؛ میشود رد H2 فرض است، 25/2
 برابر فوق جدول در همبستگی ضریب که آنجا از. دارد معناداری تأثیر سازمانی پیچیدگی بر

 مستقیم أثیرت سازمانی پیچیدگی بر اطالعات فناوری که گرفت نتیجه توان می بنابراین باشدمی2.781
 .دارد قوی و

 

 ی فرعی سوم( آزمون فرضیه8-8-7
 .دارد معناداری تأثیر سازمانی تمرکز بر اطالعات فناوری -

H2  =ندارد معناداری تأثیر سازمانی تمرکز بر اطالعات فناوری .H2: β =2 
H1  =دارد معناداری تأثیر سازمانی تمرکز بر اطالعات فناوری.H1: β ≠2 

 یرسونپ همبستگی ضریب از فرضیه این آزمون برای آنها، توزیع نوع و متغیرها مقیاس به توجه با
 .است شده ارائه 12شماره  جدول در پیرسون آزمون از حاصل نتایج. میگردد استفاده

 نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی سوم 12جدول 
 تمرکز سازمانی نام متغیر

 اطالعاتفناوری 

 ضریب همبستگی پیرسون
 داری یک طرفهسطح معنی

 تعداد

744/2- 
221/2 

131 

 
 از کوچکتر( 221/2) طرفه یک داریمعنی سطح چون است، مشاهده قابل جدول در که همانطور

 اطالعات فناوری که گفت میتوان %15 اطمینان با دیگر عبارت به؛ میشود رد H2 فرض است، 25/2
 - 2.744 برابر فوق جدول در همبستگی ضریب که آنجا از. دارد معناداری تأثیر سازمانی تمرکز بر

 قوی و وسمعک تأثیر سازمانی تمرکز بر اطالعات فناوری که گرفت نتیجه توان می بنابراین باشدمی
 .دارد

 آزمون رگرسیون چندگانه: -4-7
 .شد خواهد استفاده وابسته متغیر بر مستقل متغیر تأثیر میزان بررسی جهت

  یاتفرض آزمون جهت است، دوتا از بیش وابسته متغیرهای تعداد پژوهش این در اینکه به توجه با
سون آزمون از ستگی پیر ستفاده همب ست شدها ضریب واقع در که ا شی پارامتری این  ستگی، رو  همب

 شود.های زیاد استفاده میداده هایی با توزیع نرمال یا تعداداست که برای داده
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 آمده بین دو متغیر را دسلللت داری در همبسلللتگی این اسلللت که آیا همبسلللتگی به مفهوم معنی
شان میمی ست یا واقعاً ن سی دان شان ضوع که توان  ستگی وجود دارد. این مو دهد بین دو متغیر همب

 .استتر آمده با اهمیت دستدار است یا نه از خود عدد به آمده معنی دستدهد عدد به نشان می
 
 ( آزمون معنادار بودن رگرسیون1-4-7

 جهت بررسی میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده خواهد شد.

که در این پژوهش تعداد متغیرهای مستقل بیش از دوتا است، جهت آزمون فرضیات با توجه به این
روش تأثیر همزمان چند متغیر است که در واقع این  شدهاستفادهخطی چندمتغیره  یونرگرساز آزمون 

 دهد.مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان می
ها و نتایج آن( آزمون فرضیه4-4  

در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی داریم. فرضیه اصلی به بررسی تأثیر فناوری 
طریق آزمون همبستگی اطالعات بر ساختار سازمانی می پردازد. در ادامه به آزمون فرضیات فرعی از 

 پیرسون و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از طریق آزمون رگرسیون چندگانه پرداخته می شود.
ی فرعی اول( آزمون فرضیه1-4-4  

 فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری دارد. -
H2  =فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری ندارد .H2: β =2 
H1  =فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری دارد.H1: β ≠2 

ها، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون با توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع آن
 ارائه شده است. 11گردد. نتایج حاصل از آزمون پیرسون در جدول شماره استفاده می

 

 رسون برای فرضیه فرعی اولنتایج حاصل از آزمون پی 11جدول 
 رسمیت سازمانی نام متغیر

 فناوری اطالعات

 ضریب همبستگی پیرسون
 داری یک طرفهسطح معنی

 تعداد

711/2- 
221/2 
131 

 

( کوچکتر از 221/2داری یک طرفه )طور که در جدول قابل مشاهده است، چون سطح معنیهمان
توان گفت که فناوری اطالعات می %15با اطمینان به عبارت دیگر ؛ شودرد می H2است، فرض  25/2

 -2.711بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری دارد. از آنجا که ضریب همبستگی در جدول فوق برابر 
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بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معکوس و قوی  باشدمی
 دارد.

ی فرعی دوم( آزمون فرضیه2-4-4  
 فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری دارد. -

H2  =.فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری ندارد H2: β =2 
H1  =فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری دارد.H1: β ≠2 

ون رضیه از ضریب همبستگی پیرسها، برای آزمون این فبا توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع آن
 ارائه شده است. 12گردد. نتایج حاصل از آزمون پیرسون در جدول شماره استفاده می

 ج

 نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی دوم 12جدول 
 پیچیدگی سازمانی نام متغیر

 فناوری اطالعات

 ضریب همبستگی پیرسون
 داری یک طرفهسطح معنی

 تعداد

781/2 
222/2 

131 
 

سطح معنیهمان ست، چون  شاهده ا ( کوچکتر از 222/2داری یک طرفه )طور که در جدول قابل م
نان ؛ شلللودرد می H2اسلللت، فرض  25/2 با اطمی ناوری می %15به عبارت دیگر  توان گفت که ف

ستگی در جدول فوق ضریب همب سازمانی تأثیر معناداری دارد. از آنجا که  رابر ب اطالعات بر پیچیدگی 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر مستقیم  باشدمی2.781

 و قوی دارد.
 

ی فرعی سوم( آزمون فرضیه8-4-4  
 فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری دارد. -

H2  =.فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری ندارد H2: β =2 
H1  =فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری دارد.H1: β ≠2 

ها، برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون با توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع آن
 ارائه شده است. 18گردد. نتایج حاصل از آزمون پیرسون در جدول شماره استفاده می
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 حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه فرعی سومنتایج  18جدول 
 تمرکز سازمانی نام متغیر

 فناوری اطالعات

 ضریب همبستگی پیرسون
 داری یک طرفهسطح معنی

 تعداد

744/2- 
221/2 

131 

 
( کوچکتر از 221/2داری یک طرفه )طور که در جدول قابل مشاهده است، چون سطح معنیهمان

توان گفت که فناوری اطالعات می %15به عبارت دیگر با اطمینان ؛ شودرد می H2است، فرض  25/2
 - 2.744بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری دارد. از آنجا که ضریب همبستگی در جدول فوق برابر 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معکوس و قوی  باشدمی
 دارد.

 
نتایج( خالصه 5-4  

 خالصه نتایج آزمون فرضیات به صورت زیر آورده شده است:
 : فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر دارد.1فرضیه شماره 

 : تأثیر معکوس و معنادار1نتیجه فرضیه شماره 
 : فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر دارد.2فرضیه شماره 

 معنادار: تأثیر معکوس و 2نتیجه فرضیه شماره 
 : فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر دارد.8فرضیه شماره 

 : تأثیر معکوس و معنادار8نتیجه فرضیه شماره 
 

 گیریبحث و نتیجه
 ( نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول: 1-8-5

با توجه به آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول مبنی بر تأثیر فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی؛ 
؛ شودرد می H2بدست آمده است، فرض  25/2( کوچکتر از 221/2داری یک طرفه )سطح معنیچون 

توان گفت که فناوری اطالعات بر رسمیت سازمانی تأثیر معناداری می %15به عبارت دیگر با اطمینان 
گرفت بنابراین می توان نتیجه  باشدمی -2.711دارد. از آنجا که ضریب همبستگی در این آزمون برابر 

 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 

 افزایش کارگروهی و کاهش رسمیت در سازمان می شود.کارکنان موجب 
 :فرعی دوم فرضیه آزمون نتیجه(  2-8-5

با توجه به آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم مبنی بر تأثیر فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی؛ 
؛ شودرد می H2بدست آمده است، فرض  25/2( کوچکتر از 222/2داری یک طرفه )چون سطح معنی

توان گفت که فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر معناداری می %15عبارت دیگر با اطمینان  به
بنابراین می توان نتیجه گرفت  باشدمی 2.781دارد. از آنجا که ضریب همبستگی در این آزمون برابر 

 که فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمانی تأثیر مستقیم و قوی دارد.

این مهم اشاره دارد که پیچیدگی درجه گسترش سازمان به صورت افقی، عمودی و  این نتیجه به
جغرافیایی است که همراه با گسترش و تنوع فعالیتهای سازمان و با پیچیده تر شدن محیطی که در آن 

 یابد و مطمئنا با گسترش فناوری اطالعات عناوین شغلیهستند، درجه پیچیدگی سازمان نیز افزایش می
 .یابدیمجغرافیایی نیز افزایش  ازنظرتهای سازمانی گسترش یافته و حیطه فعالیت شرکت و پس
 :فرعی سوم فرضیه آزمون نتیجه(  2-8-5

با توجه به آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم مبنی بر تأثیر فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی؛ 
؛ شودرد می H2آمده است، فرض  بدست 25/2( کوچکتر از 221/2داری یک طرفه )چون سطح معنی

توان گفت که فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معناداری می %15به عبارت دیگر با اطمینان 
بنابراین می توان نتیجه گرفت  باشدمی -2.744دارد. از آنجا که ضریب همبستگی در این آزمون برابر 

 وس و قوی دارد.که فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر معک

شود ر میگیریها بیشتشود عدم تمرکز تصمیمهرچه استفاده از فناوری اطالعات در سازمان بیشتر می
ناوری اطالعات باشد و فتر میکه این امر نیز به دلیل تفویض اختیار مدیران عالی به مدیران سطوح پایین

راهم گیری و فریاضی جهت تصمیمهای ها و بکارگیری تکنیکبا سرعت بخشیدن به پردازش داده
تر در ارتباط با عملکرد سازمان و مدیریت، سبب تسهیل تفویض اختیار نمودن بازخورد سریعتر و منسجم

 تر مدیریت می گردد.به سطوح پایین
 ( پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها4-5
 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی اول: -1

ی اول مبنی بر تأثیر معکوس و معنادار فناوری اطالعات بر با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرع 
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 
بنابراین توصیه هایی جهت کاربرد کارآمد و مؤثر فناوری اطالعات  کاهش رسمیت در سازمان است،

 به مدیران می شود؛

ین مچنه کاهش مقررات دست و پاگیر در سازمان با بررسی و مطالعه بیشتر بر قوانین و مقررات،-
 فهای مورد استفاده در سازمان به جهت مناسب بودن آنها در پیش بینی نیازهای آینده و اهداافزارنرم

 سازمان، اصالح و تغییر آنها به هنگام ضرورت.

توسط خود کارکنان بدون مراجعه به  تائیدکاهش بروکراسی اداری در سازمان مانند امکان -
 قسمتهای دیگر.

ردی، های کاربافزارنرم کارگیریبهکاهش کنترل مدیران و ایجاد سیستم خود کنترلی از طریق -
های کارکنان از جهات مختلف از جمله دارا بودن امکان خود کنترلی و کارآمد که جوابگوی نیاز روزبه

 عملیات هریک کارکنان در آن پیش بینی شده باشد.
 :فرعی دوم فرضیه به مربوط پیشنهاد -2

با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر تأثیر مستقیم و معنادار فناوری اطالعات بر 
کت بیمه ایران توصیه می شود نظر به اینکه سازمان ها ناگزیر به پیچیدگی سازمان به مدیران شر

فناوری اطالعات در سازمان هستند و این امر بر اساس نتایج این تحقیق بر  هایسیستماستفاده از 
افزاید؛ بنابراین توصیه هایی جهت کاربرد کارآمد و مؤثر فناوری اطالعات پیچیدگی ساختار سازمان می

 ود؛به مدیران می ش

ایجاد فرهنگ بهره گیری از سیستم فناوری اطالعات در سازمان مانند برگزاری کالس ها و -
 همایش ها و سخنرانی ها در جهت آگاهی و فرهنگ سازی کارکنان.

ایجاد تغییرات ساختاری الزم در بکارگیری سیستم فناوری اطالعات در سازمان با تجهیز بهینه -
 در سازمان و خرید تجهیزات رایانه ای برای استفاده هر بخش سازمان. ITنیروهای بخش 

ارائه آموزش های الزم به کارکنان در جهت بکارگیری سیستم فناوری اطالعات در سازمان مانند -
 ها و شبکه های اینترنتی.افزارنرمنحوه استفاده از 

مان به آنها نیاز دارند به بررسی و تعیین ویژگی های اطالعاتی که میزان سطوح مختلف ساز-
 مانند شفاف سازی و روشن کردن اختیارات و مسئولیت؛ کاهش پیچیدگی ساختار سازمانی کمک می کند

 های افراد در چارچوب کاری خود با تدوین بخشنامه ها برای هر بخش سازمان.

و اینترانت  انجام اقدامات الزم به جهت سازگاری و هماهنگی اطالعات موجود در سایت اینترنت-
سازمان 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.

سخت افزارهای مورد  ارگیریکبهانجام تمهیدات الزم جهت برگزاری دوره های آموزشی مختص -
 استفاده برای مدیران و کارکنان شرکت.

های جدید و شناسایی آموزش کارکنان فناوری اطالعات به جهت درک و یادگیری فناوری-
راهکارهای پیاده سازی و نحوه دستیابی سازمان به آن فناوری به نحو زیادی در کاهش پیچیدگی 

 سازمان تأثرگذار خواهد بود.

 
 :فرضیه فرعی سوم به مربوط پیشنهاد -8

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 

ند و این امر بر اساس نتایج این تحقیق، مستلزم کاهش فناوری اطالعات در سازمان هست هایسیستماز 
هایی جهت کاربرد کارآمد و مؤثر فناوری اطالعات به مدیران تمرکز در سازمان است، بنابراین توصیه

 شود؛می

 سبک به نمازالس یرلهبر سبک تغییر با اههمر نمازسا درچه ریکپا طالعاتیا یسیستمها دیجاا -
دریافت نظرات و پیشنهادات کارکنان از طریق سیستم شبکه ای مدیران و مانند کتی رمشایهبرر

 کارکنان.
تفویض اختیار مدیران به زیردستان مثال مدیران تصمیمات در بخش هایی که کارکنان از عهده  -

 آنان بر می آیند و نیاز به ارجاع به مدیران ارشد نیست را به آنان واگذار کنند.
ران میانی گرایش به تمرکز داشته، لذا بهتر است به جهت کاهش تمرکز، ها، مدیدر تصمیم گیری-

این  ITات مدیران عملیاتی حداکثر استفاده را برده و ازنظرهای خود گیریمدیران میانی در تصمیم
قدرت را به این مدیران خواهد داد تا با مدیران سطوح پایین تر راحت تر تبادل اطالعات کنند. به 

، E-mailتوصیه می شود در تصمیم گیری ها با استفاده از ابزارهای ارتباطی از جمله  مدیریت میانی
شبکه های داخلی سازمان از مشارکت مدیران سطوح پایین تر استفاده کرده تا بهترین تصمیم در زمان 

 مناسب اتخاذ شود.

و کارکنان در تسریع انجام اقدامات الزم به جهت در دسترس قرار دادن اطالعات مورد نیاز مدیران -
کامپیوتری گردش اطالعات موجب کاهش  هایسیستمو بهبود امور از طریق پایگاه های اطالعاتی و 

 تمرکز در سازمان می گردد.



611 6931زمستان ، دوم، شماره هشتمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

 منابع:
 ،رابطه ی ساختار سازمانی و چابکی سازمان در سازمان تأمین  (.1814) عباس. گشتاسبی، حسین اکبری

 .اجتماعی

 (.1837بزرگر، محمد.) "انتشارات 14 شماره تدبیر، ماهنامه انسانی، منابع مجدد مهندسی اطالعات، فناوری 

 .صنعتی مدیریت سازمان

 ( .1812بزرگی، احمد ،)" مجله "و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی ساختار سازمانیتأثیر  یبررس ،
 .8پژوهشهای کمی مدیریت، سال چهارم، شماره 

 ( .1811توکلی، سجاد .)"النبیاء. تهران، چاپ دوم. خاتم ، نشر"اطالعاتی های تمسیس 

 حسن الزامات فناوری اطالعات و ارتباطات: نظریه پردازی در مدیریت دولتی،  (.1812، مرتضی. )دانایی فرد
 .64تهران، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 

 ی ، پایانامه کارشناس"فناوری اطالعات و  ، چابکیسازمانی ساختاربررسی رابطه بین  "(. 1814، حمید. )رضایی
 ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 ،صنعتی، مدیریت انتشارات سازمان ،124 شماره تدبیر، ماهنامه ،"ساختار سازمانی"(. 1836احمد.) شاهنگیان 

 تهران.

 55 شماره مدیریت، ماهنامه ،"سازمان در اطالعات فناوری "(.1812نیما. ) زاده، صرافی. 

 ( .1818عسکری، محمد ،)" ه ، مجل" رابطه ی بین ساختار سازمانی و چابکی سازمانی شرکت پگاه گیالن
 .5پژوهشهای مدیریت، سال دوم، شماره 

  ،توسعه مبتنی بر فناوری اطالعات...، تهران فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شماره (. 1811رضا. )غالمعلی
25. 

 ،موسسه  ساختار سازمانی؛ های نظریه (.1835مهدی؛ ) خادمی، و حسین، صفرزاده، اکبر، علی فرهنگی
 رسا. فرهنگی خدمات

  ،...طرح پژوهش و بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر اشتغال نیروی کار، تهران، (. 1831)قلی پور رحمت ا
 .مؤسسه کار و تامین اجتماعی

 ( .1812محمودزاده، محمود .)"یکارخانه ا عیکار در صنا یروین یهره وراطالعات بر ب یاثر فناور یررسب 
 .8. مجله فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره "رانیا

 ( .1812موسوی، رضا ،)"وری دربهره اطالعات فناوری نقش"، 

 بررسی میزان اثربخشی فناوری اطالعات  "(. 1812، حسین. حسینی، رضا. دهقان، محمدعلی. )وظیفه دوست
، مجله چشم انداز مدیریت، سال ")مطالعه موردی: شرکت قطعه سازی ایران خودرو(مین أدر مدیریت زنجیره ت

 سوم، شماره اول.
 

 



 161 یرانا یمهشرکت ب یاطالعات بر ساختار سازمان یفناور یرتأث یبررس 

 

 

 Abdul Ghani, V. Jayabalan, M. Sugumar (2214). Impact of advanced manufacturing 

technology on organizational structure. Journal of High Technology and Management 

Research 18, 17–157. 

 Abdul Ghani, V. Jayabalan, M. Sugumar (2215). Impact of advanced manufacturing 

technology on organizational structure. Journal of High Technology and Management 

Research 18, 17–157. 
 Chen, Chung-Jen; Huang, jing-Wen; (2218), "How organizational climate and structure 

affect knowledge management", journal of Information management. 
 Cortes, Enrique claver ; Soez, patrocinio Zaragoza (2211), "Organizational structure 

features supporting knowledge management processes", journal of knowledge 
management 

 Fry, louis w. And John w. Slocum. (2215), "Technology, structure and work group 
effectiveness ", Academy of management journal. 

 Fukao K, Miyagawa T, Hak K. Pyo, K, (2221), “Estimates of Multifactor Productivity, 

ICT Contributions and Resource Reallocation Effects in Japan and Korea”, Research 

Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI). 

 Hafer, G. (2215). The effect of ownership on the organization structure in small firms. 

Administrative Science Quarterly, 28. 

 Hankinson, P., Hankinson, G. (2214), "The role of organisational structure in successful 

global brand management: a case study of the Pierre Smirnoff Company", Journal of 

Brand Management, Vol. 6 No.1, pp.21-48. 

 Jensen, M. and Walf, D.B, (2218), “Bank privatization and productivity: Evidence for 

Brazil”. Journal of Banking & Finance, 21: 2251-2231. 

 Jobnoun, N. (2215). Organizational structure for customer-oriented TQM: An empirical 

investigation. Journal of the TQM Magazine, 17, 226-286. 

 Meyers Su & Jingyu Li & Zhiping Yang & Yuan Li(2212). Exploratory learning and 

exploitative learning in different organizational structures. Asia Pac J Manag 23:617–

714. 

 Oulton, N. (2211). “IT and Productivity Growth In the United Kingdome”. Bank of 

England. WP. No: 142, landan. 

 Pfeffer J, Leblbicie H. (2214). Information technology and Organization structure. 

Pacific Sociological Review; 

 Walczak, Steven (2215), "organizational knowledge management structure", journal of 

the learning organization. 



602 6931زمستان ، دوم، شماره هشتمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 
 Wang, L Catherine; Ahmed, k pervaiz; (2212), "Structure and structural dimension for 

nowledge – based organizations", journal of measuring business Excellence. American 

Journal of Community Psychology. (2224): 84(1/2): 121-143. 

 

 

 

 

 

 




