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چکیده

در دنیــای امــروز ،هیــچ عاملــی هماننــد فنــاوری اطالعــات ،قــادر بــه تغییــر ســازمانها نخواهد بــود .پژوهــش حاضر،
گامــی در جهــت بررســی تأثیــر فنــاوری اطالعــات و ابعــاد آن (ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت اطمینــان) بــر

عملکــرد ســازمانی بــا تبییــن نقــش متغیــر میانجــی ســاختار ســازمانی در کارکنــان بانک ملی شهرســتان ایالم اســت.
روش پژوهــش ،توصیفــی  -همبســتگی اســت .جامعــۀ آمــاری آن ،کلیــۀ کارکنــان بانــک ملــی شهرســتان ایــام

میباشــد .بــرای جم ـعآوری اطالعــات از ابــزار پرس ـشنامه ،اســتفاده شــده کــه روایــی آن ،بــه تأییــد خبــرگان و

متخصصــان رســیده و پایایــی آن نیــز بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ (91درصــد) تعییــن شــده اســت .بــرای تجزیه و
تحلیــل دادههــا از معــادالت ســاختاری و نرمافــزار لیــزرل اســتفاده شــده اســت .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه:

فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد ســازمانی بــا تبییــن نقــش میانجی ســاختار ســازمانی ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
ضریــب معنــاداری تأثیــر فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد ،4.69 ،فنــاوری اطالعــات بــر ســاختار ســازمانی 6.82 ،و

ســاختار ســازمانی بــر عملکــرد 5.80 ،میباشــد؛ همچنیــن ابعــاد فنــاوری اطالعــات (ســرعت ،ســهولت ،دقــت و

قابلیــت اطمینــان) بــا تبییــن نقــش میانجــی ســاختار ســازمانی ،تأثیــر مثبت و معنــاداری بــر عملکــرد دارنــد؛ در نتیجه
میتــوان بــا آمــوزش کارکنــان در زمینــۀ فنــاوری اطالعــات و اصــاح و تعدیــل در ســاختار مشــاغل ،بــا نصــب
تجهیــزات و نرمافزارهــای کاربــردی بـهروز ،زمینههــای بهبــود عملکــرد ،تســهیم دانــش بــرای تســهیل یادگیــری
ســازمانی ،تســریع در اجــرای فرایندهــای اداری و کاهــش حجــم کاری را فراهــم کــرد.
واژگان کلیدی :فناوری اطالعات ،عملکرد سازمانی ،ساختار سازمانی ،سازمان.
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مقدمه

«چالشهــای فزاینــدۀ محیطــی ،بــه شــکل قابــل مالحظــهای کســب و کار ســازمانها؛ از جملــه بانکهــا
را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .چالشهایــی؛ ماننــد :تغییــرات ســریع ،ظهــور اینترنــت ،تنــوع نیــروی کار،
جهانیســازی ،تغییــر در قوانیــن و مقــررات ،کمبــود مهارتهــای مــورد نیــاز و ظهــور بخشهــای خدماتــی ،بــر

ســاختارهای ســازمانی تأثیــر گذاشــتهاند» (گومــز)3 :2001 ،؛ چنانکــه «ســازمانها را مجبــور کردهانــد کــه از
ســه تســهیلکنندۀ مدیریــت منابع انســانی ،فنــاوری اطالعــات و بهبــود عملکــرد ،بــرای افزایش ،قــدرت رقابتی
خــود اســتفاده کننــد» (نــو.)46 :2005 ،
از جملــه مســائل اساســی ایــن اســت کــه رشــد ســریع فنــاوری اطالعــات در حــوزۀ کســب و کار ،اهمیــت
بســیار باالیــی دارد؛ لــذا یکــی از جنبههــای مجهــول و مبهمــی کــه پژوهشــگران بیــان میدارنــد ،ایــن بــوده کــه
آیــا ســرمایهگذاری در زمینــۀ فنــاوری اطالعــات در کشــورهای در حــال توســعه ،روند افزایشــی داشــته اســت؟
برخــی از پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه «توســعههای اخیــر اقتصــادی ،نمایانگــر ایــن اســت کــه آینــدۀ
خوبــی در انتظــار فنــاوری اطالعــات اســت» (اســلیزر و همــکاران )93 :2002 ،و امــروزه ،تمایــل بــه اســتفاده از
فنــاوری اطالعــات و سیســتمهای جامــع اطالعــات بانکــی در ســازمانهای مختلــف ،در حال افزایش اســت که
علــت ایــن امــر ،امکانــات و امتیــازات فــراوان آن؛ از قبیل :ســرعت انتقــال اطالعات ،ســهولت انتقــال اطالعات،
ذخیرهســازی حجــم اطالعــات ،صرفهجویــی در وقــت ،کاهــش هزینههــا ،دقــت در انجــام کار ،قابلیــت اعتماد
و  ...میباشــد (توربــان و همــکاران .)175 :2003 ،فنــاوری اطالعــات بــه سیســتمهای جامــع اطالعاتــی بانــک
کمــک میکنــد و ایــن قابلیــت باعــث میشــود کــه ســاختار رســمی یــک ســازمان بــه عنــوان یک پردازشــگر
عمــل کنــد ،رشــد ســازمانها و پیچیدهتــر شــدن محیــط آنهــا را افزایــش دهــد و ضــرورت ایجــاد هماهنگــی
میــان واحدهــا در جهــت افزایــش کارایــی را دوچنــدان گردانــد (گرنــت .)101 :2008 ،ســاختار ســازماني نیز از
مهمتريــن عوامــل در برقــراري ارتباطــات و اســتفادۀ بهينــه از فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات میباشــد که رشــد
غیــر قابــل پیشبینــی آن در دهههــای اخیــر ،توســعۀ صنایــع مختلــف از جملــه بانکداری را شــامل شــده اســت؛
بــه عبــارت ديگــر« ،ســرمايهگذاري و بهكارگيــري فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات ،بايســتي ســاختار ســازماني
را متحــول و اثربخــش ســازد» (زرگــر« .)39 :1382 ،فنــاوری اطالعــات ،کاربردهــای بســیاری در مدیریــت و
ســازمانها دارد کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا اســتفاده از شــبکههای رایان ـهای؛ بخصــوص اینترنــت اســت .در
حــوزۀ فنــاوری اطالعــات اینترنــت ،تحولــی مهــم در عصــر حاضــر بــه شــمار مـیرود .بهکارگیــری فنــاوری
اطالعــات در ســازمان ،تغییراتــی را کــه دارای اثــرات مختلفــی؛ از جملــه ســاختار ســازمانی میباشــد ،بــه وجود
مـیآورد» (قبــادی.)52 :1382 ،
بــا توجــه بــه اینکــه بانکهــا از ســازمانهای خدماتــی بــه شــمار میرونــد و بــا مراجعــان و مشــتریان زیــاد
و درخواسـتهای متنــوع و مکــرر از ســوی آنهــا مواجــه هســتند و انجــام و ارائــۀ خدمــات در ایــن ســازمانها،
بــه شــیوۀ ســنتی و توســط کارکنــان انجــام میگیــرد؛ همچنیــن بــا توجــه بــه حجــم فعالیتهــا در پاســخگویی
دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394
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بــه درخواس ـتها کــه مســتلزم ســرعت ،دقــت ،ســهولت و قابلیــت اطمینــان باالیــی میباشــد ،ورود فنــاوری
اطالعــات ،موجــب تأثیــر قابــل مالحظـهای بــر ابعــاد ســازمانی بانکها گشــته؛ بــه نحوی که ســاختار ســازمانی
آنهــا را دچــار تغییــرات عمــدهای کــرده اســت.
رشــد غیرقابــل پیشبینــی فنــاوری اطالعــات در دهههــای گذشــته که با توســعۀ صنایــع مختلفــی؛ از جمله:
الکترونیــک ،کامپیوتــر ،مخابــرات و  ...صــورت گرفتــه ،بــر جنبههــای مختلــف ســازمانها؛ از جملــه عملکــرد
ســازمانی تأثیــرات شــگرفی داشــته اســت .همزمــان بــا ایــن تغییــرات ،محیــط فعالیــت ســازمانهای مختلــف،
پیچیدهتــر شــده اســت؛ بــه همیــن جهــت ،نیــاز بــه سیســتمهای مختلفــی کــه بتوانند ارتبــاط بهتــری بیــن اجزای
مختلــف ســازمان برقــرار کننــد و جریــان اطالعــات را در بیــن آنهــا تســهیل گرداننــد ،افزایــش چشــمگیری
داشــته اســت .ایــن سیســتمها کــه در مجمــوع بــه سیســتمهای ســازمانی معــروف هســتند ،زمینههایــی را فراهــم
آوردهانــد کــه مدیــران بتواننــد در تصمیمگیریهــای مختلــف خــود ،از اطالعــات مناســب در هــر جــا و هــر
زمــان بهــره گیرنــد (باغبــان .)16 :1391 ،در عملکــرد نیــز باعــث چابکــی ،کیفیــت و ســرعت تحویــل و کاهش
هزینــه شــدهاند؛ بــه طوریکــه بانکهــا نیــز بــرای ارائــۀ خدمــات خــود ،از جنبــه ابــزاری ،نیازمنــد فنــاوری
اطالعــات گشــتهاند؛ لــذا بــه کمــک فنــاوری اطالعــات و ابعــاد آن ،میتــوان ارتباطــات بهتــری ایجــاد کــرد و
در فرصــت کمتــر ،بــا کارایــی بیشــتری امــور ســازمان را بهبــود بخشــید .بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر پژوهشهــای
انجــام شــده در ســازمانهایی بــه غیــر از بانکهــا بودهانــد یــا حداقــل در بانــک ملــی صــورت نگرفتهانــد،
نتایــج ایــن تحقیــق میتوانــد راهگشــای حــل مشــکالت عملکــردی ،ســاختاری و فنــاوری در بانکهــا گــردد؛
در همیــن راســتا بــه کارگیــری فنــاوری اطالعــات در جهــت افزایــش و بهبود عملکــرد در بانکها مــورد توجه
قــرار گرفــت .مدیریــت بانکهــا بایــد در جهــت دســتیابی بهتــر بــه اهــداف در ابعــاد ســازمان؛ از جمله ســاختار
ســازمانی کــه متغیــر مــورد مطالعــۀ ایــن پژوهــش اســت ،در پذیــرش ایــن موضــوع ،بــا عنایــت بــه ضــرورت و
اهمیــت آن ،انعطــاف الزم را نشــان دهــد.
ايــن موضــوع كــه فنــاوري اطالعــات ،چگونــه ميتوانــد بــا اســتفاده از متغیــر میانجــی ســاختار ســازمانی،
عملكــرد ســازمانی را تحتالشــعاع خــود قــرار دهــد ،بررســي نشــده اســت .از طــرف ديگــر ،محققــان
عالقهمنــدی وجــود دارنــد کــه بتواننــد ابهامــات و تأثیــر ایــن موضــوع را روشــن کنند .طبعاً هــر فــرد و جامعهاي
كــه بــا شــناخت و اشــراف بيشــتر و هــدف و آرمــان روشـنتر ،پــا بــه ايــن عرصــۀ جديــد بگــذارد ،ميتوانــد
از ايــن فنــاوري بهــرۀ بيشــتري ببــرد و در حوزههــاي مختلــف اقتصــادي ،اجتماعــي ،فرهنگــي و سياســي جهــان
نقــش بيشــتري داشــته باشــد .مســئلۀ اساســی ایــن پژوهــش ،بررســي تأثيــر فنــاوري اطالعــات در ابعا ِد ســرعت،
دقــت ،ســهولت و قابلیــت اطمینــان ،بــر عملكــرد ســازمانی بــا توجــه بــه متغیــر میانجــی ســاختار ســازمانی در
بانــک ملــی شهرســتان ایــام اســت .ایــن مقالــه بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت موضــوع ،تــاش دارد تــا بــه
ایــن پرســش ،پاســخ دهــد کــه :آیــا فنــاوری اطالعــات با توجــه به متغیــر میانجی ســاختار ســازمانی بــر عملکرد
ســازمانی تأثیــر دارد یــا خیــر؟ نتایــج تحقیــق ،میتوانــد مــورد اســتفادۀ مدیــران و تصمیمگیرنــدگان بانــک
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ملــی و سرپرســتی آن در اســتان ایــام باشــد؛ همچنیــن میتوانــد موجــب بهبــود عملکــرد و بقــای ایــن گونــه
ســازمانها بــرای دورهای بلندمــدت شــود.

مبانی نظری پژوهش

«فنــاوري اطالعــات ،انقالبــي اســت كــه هــدف آن ،ايجاد ســاختار الكترونيك اســت و كاربرد هوشــمندانۀ آن،
تبــادل اطالعــات را بــه صــورت اينترنتــي امكانپذيــر ميكنــد ،از ورود اطالعــات زايــد جلوگيــري ميكنــد،
اطالعــات مــورد نيــاز را در زمــان کــم فراهــم ميكنــد ،بــه مديــران ،اجــازه ميدهــد كــه اطالعــات پيچيــده
را بــه صــورت مؤثرتــري دريافــت و پيگيــري كننــد و بــه آســانی در ميــان اعضــاي ســازمان ،مبادلــه نماينــد؛
بنابرايــن ارتباطــات در ســازمان بــه طــور وســيعي بهبــود مييابــد» (مــور .)68 :2008 ،ســازمانها تحــت تأثيــر
عوامــل متعــددي قــرار ميگيرنــد كــه ناشــي از محيــط پويــاي اطــراف آنهــا يــا خــود ســازمان اســت .از آنجــا
كــه ســاختار ســازماني ،ســاكن و پايــدار اســت ،برخي مواقــع ،نميتوانــد نياز بــه كارآيــي و قابليت بهــرهوري را
بــرآورد كنــد .بــه طــور ســنتي ،عوامــل تأثيرگــذار بر اجــزاي ســازماني را ميتــوان به عوامــل خارجــي و داخلي،
دســتهبندي كــرد .سيكاويســا عوامــل درونــي را بــه گروههــاي متعــددي چــون :اهــداف و راهبــرد ،وظايــف و
فنــاوري اطالعــات ،انــدازه ،كاركنــان ،چرخــۀ عمــر ســازماني ،محصــوالت و مــكان و عوامــل خارجــي را بــه
بــازار ،محيــط ســازماني ،فرايندهــاي ادغــام و توســعۀ علــم و فنــاوري تقســيم كــرده اســت (جیــن.)87 :2008 ،
«در یــک رویکــرد ابــزاری ،بــه هــر چیــزی کــه بــدون محدودیتهــای مکانــی و زمانــی ،موجــب
جم ـعآوری ،گــردش ،پــردازش و تبــادل اطالعــات و پیامهــا میگــردد ،فنــاوری اطالعــات گفتــه میشــود
و بــا یــک رویکــرد راهبــردی ،فنــاوری اطالعــات ،یــک اســتراتژی ،فکــر و ابــزار در حــوزۀ انســانی ،همــراه بــا
نــوآوری اســت» (زرگــر.)32 :1382 ،
«منظــور از فنــاوری اطالعــات ،مجموعـهای شــامل ســختافزار و نرمافــزار؛ از قبیــل :سیســتم یکپارچۀ مالی
و حســابداری میباشــد» (هانــگ.)54 :2006 ،
«فناوري اطالعات در مواردی سبب تغيير فرايندهاي سازمان ميشود که برخی از آنها عبارتند از:
 موجب مكانيزه شدن و سرعت باالي فرايندها ميگردد.مشاغل مجازي و همكاريهاي راه دور را ممكن ميسازد.
تعامالت را افزايش میدهد و بازخورد فوري را ممكن ميسازد.
موجب ايجاد ،توزيع و مديريت مؤثر و هوشمندانۀ دانش ميشود.
محاسبات را در سطح وسيع و بدون خستگي انجام ميدهد.
اطالعات را در سطوح مختلف سازمان به اشتراك ميگذارد» (زرگر.)39 :1382 ،
دفــت ( ،)115 :2004ابعــاد ســازمان را به عوامل ســاختاري و محتوايي تقســيم ميكند .به اعتقــاد وی «عوامل
ســاختاري؛ عبارتنــد از :رسميســازي ،تخصصيســازي ،سلســله مراتــب ،قــدرت ،تمركــز ،حرفهايگرايــي و
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ســاختار كاركنــان .عوامــل محتوايــي نیــز شــامل :انــدازه ،راهبــرد ،هــدف ،فنــاوري ،محيــط ،مأموريــت ،اهداف
و فرهنــگ ســازمانی اســت .برخــي عوامــل هــم وجــود دارنــد كــه ميتواننــد جــزء هــر دو عامــل ســاختاري و
محتوايــي قــرار گيرنــد؛ یکــی از آنهــا فنــاوری اطالعات اســت که نه تنهــا مؤلفههاي ســاختار ســازماني را تحت
تأثيــر قــرار ميدهــد؛ بلکــه بــه طــور گســتردهاي باعــث تغييــر در تمــام عوامــل ســاختاري و محتوايي ميشــود».
«بــه بــاور ميلــر ،بيــن نــوع ســاختار ســازماني و اســتفادۀ آنهــا از فنــاوری اطالعــات ارتبــاط وجــود دارد .در حالت
كلــي ،ممكــن اســت فنــاوری اطالعــات ،ســاز و كاري بــراي تغييــر در طــرح ســازماني باشــد .غالــب مطالعــات
انجــام شــده ،بــه دليــل تغييــرات در فنــاوري اطالعــات ،يــك چــارت ســازماني پهــن را پيشبينــي ميكننــد»
(اســتنک)46 :1994 ،؛ بــراي نمونــه ،هوبــر( )53 :1990بــه دليــل كاهــش نيــاز بــه ميانجيهــاي اطالعاتــي ،يــك
سلســله مراتــب مديريتــي پهــن را پيشبينــي ميكنــد .بــه نظــر او ،نقــش مديــران ميانــي ،بــه عنــوان ناظريــن
اطالعاتــي ،منســوخ شــده اســت« .فنــاوری اطالعــات ،بــه مديــران رده بــاال امــكان ميدهــد تــا بــدون برقــراری
ارتبــاط بــا مديــران ميانــي ،بــه اطالعــات مــورد نيــاز خــود ،دسترســي داشــته باشــند و دسترســي بــه اطالعــات از
طریــق بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات باعــث میشــود فراينــد تصميمگيــري نيــز نيــاز بــه درگيــري ســطوح
كمتــري از ســازمان داشــته باشــد» (اســپانو و همــکاران« .)662 :2002 ،اکثــر نظریهپــردازان بــرای تعریــف ابعــاد
ســاختاری ،دوازده متغیــر مشــهود مــورد قبــول را بــه کار میبرند کــه عبارتنــد از .1 :اجــزای اداري؛  .2اســتقالل؛
 .3تمركــز؛  .4پيچيدگــي؛  .5تفويــض اختيــار؛  .6رســميت؛  .7تركيــب؛  .8حرفهگرايــي؛ .9حيطــۀ كنتــرل؛ .10
تخصصگرايــي؛  .11اســتاندارد كــردن؛  .12حيطــۀ عمومــي» (رابینــز« .)167 :1379 ،در ســالهاي اخير ،مطالعات
زيــادي در مــورد اثــر فنــاوری اطالعــات بــر روابط كســب و كار و عملكرد انجام شــده اســت .اين مســئله نشــان
ميدهــد کــه فنــاوری اطالعــات ،كســب دادههــاي عملكــردي را تســهيل كــرده اســت و شــركتها را بــراي
افزايــش نظــارت بــر تالشهــاي کارکنــان ترغیــب کنــد» (پانــده و همــکاران« .)17 :2006 ،در دو دهــۀ گذشــته،
پژوهشــگران بســياري بــر تأثيــر فنــاوری اطالعــات بــر قــدرت رقابتــي ســازمان تمركــز كردهانــد كــه منجــر بــه
ايجــاد نتايــج متعارضــي شــده اســت» (اســتوارت)22 :2007 ،؛ بــراي مثــال ،الومــن دريافــت كــه ســرمايهگذاري
در زمينــۀ فنــاوري اطالعــات ،تأثيــري بــر عملكــرد ســازمان؛ بهويــژه بهــرهوري آن نــدارد؛ برعكــس ،ســاير
محققــان بــر ايــن باورنــد كــه ســرمايهگذاري در زمينــۀ مذکــور ،تأثيــر مثبتــي بــر عملكــرد ســازمان دارد .داه
و همــکاران ( )53 :2006معتقدنــد« :هــدف اصلــي از ســرمايهگذاري در حــوزۀ فنــاوري اطالعــات ،بهبــود
مزيتهــاي رقابتــي ســازمان و در نتيجــه ،عملكــرد آن اســت .افــزون بــر ايــن ،دريافتنــد كــه برنامهريــزي و
کنتــرل فنــاوري اطالعــات ،تأثيــر مســتقيم و مثبتــي بــر عملكــرد شــركت خواهد داشــت».
عملکــرد ،اســم مرکــب از عمــل  +کــرد؛ بــه معنــی کارکــرد ،میــزان کار و حاصــل و نتیجــۀ کار اســت؛
همچنیــن ایــن واژه ،معــادل عمــل؛ بــه معنــای :انجــام دادن ،عملکــرد ،عمل و کار اســت .ســید جوادیــن (:1381
 )74عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد را بــه ترتیــب زیــر بیــان میکنــد:
رابینــز ( )168 :1379معتقــد اســت کــه عوامــل و متغیرهــای اثرگــذار بــر رفتــار افــراد ،پُرتعــداد و متنوعنــد
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کــه از میــان آنهــا ،بــه ســاختار ســازمانی و فنــاوری میتــوان اشــاره کــرد .بــه نظــر وی ،بــا توجــه بــه ســاختار
ســازمان ،میتــوان نــوع رفتــار کارکنــان را توجیــه یــا پیشبینــی نمــود؛ یعنــی عــاوه بــر عوامــل فــردی و
گروهــی ،روابــط ســاختاری کــه در ســازمان ،بیــن افــراد بــه وجــود میآیــد نیــز بــر نــوع نگــرش و رفتــار آنهــا
تأثیــر زیــادی میگــذارد .در اثــر اســتفاده از ســاختار ســازمانی ،کارهــا بــه صــورت رســمی ،تقســیمبندی و
هماهنــگ میشــوند؛ چنانکــه کارهــا بــه اجــزای کوچکتــر ،تقســیم میشــوند و هــر کــدام از کارکنــان
در کار خاصــی ،تخصــص پیــدا میکننــد کــه ایــن امــر نیــز باعــث میشــود کارایــی بــه میــزان زیــادی افزایــش
یابــد»« .وجــود ســاختار ،یکــی از ویژگیهــای اصلــی هــر ســازمان اســت که بــر اســاس آن ،فعالیتهــا ،متفاوت
از یکدیگــر تفکیــک میشــود و بیــن وظایــف ،هماهنگــی ایجــاد میگــردد؛ همچنیــن با وجــود ســاختار ،روند
تفویــض اختیــار ،مســئولیت و کنتــرل مقــررات و اســتانداردها بیــن فعالیتها و مجریان آنها مشــخص میشــود»
(بانــگ .)83 :1985 ،در تعریــف دیگــر« ،ســاختار ســازمانی؛ عبــارت اســت از :الگــوی ارتباطــات میــان بخشها
و اجــزای یــک ســازمان؛ بــه عبــارت دیگــر ،ســازمانها بــه طــور آگاهانــه ،بخشهــا و واحدهایــی را بــه عنــوان
پــاره سیســتم در سیســتم اصلــی بــه وجــود میآورنــد و میــان ایــن پــاره سیســتمها ،الگــوی ارتبــاط و تعامــل
مشــخصی را حاکــم مینماینــد» (کتــز« .)416 :1985 ،ابعــاد محتوایــی؛ شــامل :راهبــرد ،محیــط ،اندازۀ ســازمان،
فنــاوری و فرهنــگ ،معــرف کل ســازمان هســتند؛ مثــل انــدازه یــا بزرگــی ،نــوع فنــاوری و  ...معــرف جایــگاه
ســازمان میباشــند و بــر نــوع ســاختار اثــر میگذارنــد» (ســیادت« .)67 :1383 ،ابعــاد ســاختاری ،بیانکننــدۀ
ویژگیهــای درونــی هســتند و از آنهــا میتــوان مبنایــی بــه دســت آورد کــه بــه وســیلۀ آن ،نــوع ســاختار را
تعییــن و ســاختارها را بــا هــم مقایســه کــرد» (دفــت.)114 :2004 ،
«برنــز و اســتاکر بــا در نظــر گرفتــن نــوع ســاختار ،آنهــا را بــه ســازمان مکانیکــی و ارگانیکــی تقســیمبندی
کردنــد کــه ســاختار مکانیکــی ،بــا شــرایطی ثابــت و ایســتا تطبیــق میپذیــرد و وظایــف ،بســیار بوروکراتیک و
خشــک ،بــر مبنــای تخصــص و بــرای انجــام دادن تقســیمبندی میشــوند .بــرای محیطهــای ناپایــدار و غیرقابل
پیشبینــی کــه از انعطافپذیــری الزم برخوردارنــد ،ســازمانهای ارگانیــک ،کاربــرد دارنــد» (رحمانسرشــت،
« .)96 :1377هــر چــه ســازمان از رســمیت کــم ،تمرکــز پاییــن و پیچیدگــی کمــی برخوردار باشــد ،ســاختارش
ارگانیــک اســت و بالعکــس» (مقیمــی .)41 :1377 ،بــا گذشــت زمــان ،ابزارهايــي كــه ســازمانها بــرای انجــام
امــور جــاري اســتفاده ميكننــد ،تغييــر ميكنــد .هماكنــون شــايد بــه ســختي بتــوان ســازماني را يافــت كــه از
دســتگاه نمابــر و رايانــه ،جهــت انجــام امــور جــاري خود بهره نبــرد .پيشــرفت در فنــاوري اطالعات ،بــدان معني
اســت كــه اطالعــات بيشــتري در ســازمانها ايجــاد شــده و گــردش آن نيــز ســريعتر بــوده اســت .بســياري از
فرايندهــاي دســتي قديمــي ،بــه طــور كامــل ،مكانيــزه شــدهاند .ايــن تحــوالت ،موجــب تغييــرات مهمــي در
ســاختار شــغلي و تخصصــي پرســنل شــده اســت .فنــاوري اطالعــات ،در جهــت تغييــر بســياري از فرايندهــاي
قبلــي و انجــام كارهــا از طريــق رايانــه و شــيوههاي جديــد ،نقــش بســزايي را ايفــا مينمايــد.
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،تصــور اینكــه ســازمانها در آينــده ،بــدون فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات،
دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394

فرشید نمامیان  ،لطیف امامی

65

بتواننــد بــه حيــات ســاختاري خــود ادامــه دهنــد ،تقريباً ناممکــن اســت .تأثيرات فنــاوري اطالعــات ،ســاختار را
بــه گونـهاي دگرگــون ميســازد كــه بــا شــكل امــروزي آن ،متفــاوت خواهــد بود .ســاختار ســازماني مناســب با
پيشــرفت فناوريهــا ،تــوان مديريــت را در تحصيــل مأموريتهــا و هدفهــاي راهبــردي افزايــش خواهــد داد.
در ســازماني كــه فراينــد گــردش اطالعــات در آن ،ركــن اساســي اســت (اطالعاتنگــر و اطالعاتبــر اســت)،
بــدون شــك ،فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در ســاختار آن تأثيــر خواهــد گذاشــت.

پیشینۀ تحقیق

تحقیقــر ،خالصـهای از مطالعــات داخلــی و خارجــی انجامشــده (مبتنــی بــر رخــداد تاریخــی) در زمینــۀ
پیشینـۀـدول زی
در ج
تأثیر فناوری
روابطدر زمین
تاریخی)
رخداد
شده
خارجی
داخلی و
ـر مطالعات
ای بـاز
خالصه
جدول زیر
در
متغیرهای
نظریۀبیــن
ـرد و
(مبتنیـربرعملکـ
ـازمانی بـ
انجامسـ
ـاختار
ـاختار و سـ
عملکرد و سـ
ـات
ـاوری،اطالعـ
تأثیــر فنـ
ساختار و ساختار سازمانی بر عملکرد و روابط نظری بین متغیرهای تحقیق را نشان میدهد:
عملکردیودهــد:
اطالعاترابرنشــان م
تحقیــق
محقق

نتایج تحقیق

مجله و سال چاپ

فیضاهلل اکبری و مجلۀ مدیریت اطالعات فناوری اطالعات ،با تمرکز و رسمیت ،ارتباط معناداری دارد و آن را تحت تأثیر
همکاران

قرار میدهد.

سالمت)1321( ،

عبداهلل مجیدی و مجله مطالعات مدیریت ساختار سازمانی ،تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد دارد؛ همچنین ساختار
همکاران

سازمانی ارگانیکی و مکانیکی ،هر دو ،باعث بهبود عملکرد میشوند.

انتظامی)1318( ،

حمیدرضا یزدانی مجلۀ مدیریت فناوری و استفاده از فناوری اطالعات ،موجب بهبود عملکرد سازمانی میگردد.
اطالعات)1318( ،

و همکاران

محمود باغبان و مجلۀ تحقیقات مدیریت بهکارگیری فناوری اطالعات ،بر تمرکز ،تأثیر میگذارد و موجب رسمیت و
همکاران

آموزشی)1311( ،

وانگ و همکاران

مجلۀ مدیریت اطالعات ،فناوری اطالعات ،موجب بهسازی ساختار سازمانی و افزایش همکاریهای

(به نقل از فرهنگی)2883( ،

)58 :1312

زاموتو و همکاران
)125 :1312

بنینجاریان
همکاران

متقابل کارکنان در داخل و خارج سازمان میشود.

مجلۀ بینالمللی لجستیک ،فناوری اطالعات ،موجب بصری شدن کل فرایندهای شغلی ،تولید بهنگام،

(به نقل از فرهنگی)2887( ،
و

پیچیدگی ساختار میشود.

انعطافپذیری ساختار سازمانی ،نوآوری و همکاری های مجازی میشود.

مجلۀ استرالیایی تجارت و فناوری اطالعات ،موجب عملکرد بهتر کارکنان ،بهبود برقراری ارتباط داخل و
تحقیقات

مدیریت ،خارج سازمان و انتقال سریع اطالعات میشود.

()2811
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چارچوب مدل پژوهش
چارچوب مدل پژوهش

چارچوب مفهومی مورد مطالعه
مدل مفهومی اولیه

متغیرهای مدل

(بنیادی)

اولیه

تأأأأأأثیر فنأأأأأاوری متغیر
اطالعات بأر سأاختار فناوری
سازمانی

متغیر

جمع بندی

شرح

مدل مفهومی ثانویه

متغیرهای مدل

(محقق ساخته)

ثانویه

مستقل :ادوارد ( :)1111فناوری اطالعات ،اسأأأأتفاده از فنأأأأاوری بر اساس نتایجی که متغیر

اطالعات موجب پهنتر شدن هرم سازمان و اطالعات موجب پهنتر تأثیر فناوری اطالعات فناوری
وابسته :کاهش سطوح مدیریتی میشود (به نقل شدن و کأاهش سأطوح بر ساختار سازمانی ،اطالعات

ساختار سازمانی

مدیریتی ،عدم تمرکز و تأثیر ساختار سازمانی بر ابعاد:

از فرهنگی.)125 :1312 ،

دین ( :)1112فناوری اطالعات ،موجب رسأأمیسأأازی بیشأأتر و

عدم تمرکز و رسمیسازی ساختار افأأزایش پیچیأأدگی در

سازمانی میشود (به نقل از فرهنگی ،سأأأأاختار سأأأأأازمانی

.)125 :1312

لوکاس و اولسون (  :)1113فناوری

میشود.

است،

سهولت ،دقت،
قابلیت اطمینان

در این مقاله
تأثیر

عملکرد سازمانی ،با
تبیین

فرهنگی.)125 :1312 ،

بلوم

سازمانی را شرح داده
سعی میشود

ساختار سازمانی میشود (به نقل از

(:)2818

اطالعات بر عملکرد

سرعت،

فناوری اطالعات بر

اطالعات ،موجب انعطافپذیری در

فناوری

عملکرد و تأثیر فناوری

مستقل:

نقش

ساختار

سازمانی ،به عنوان متغیر

اطالعات،

میانجی بررسی شود.

موجب دستیابی به اطالعات ،عدم
تمرکز ،کاهش سلسله مراتب و هدایت
تصمیمگیری به سطوح پایینتر سازمان
میشود.
تأثیر ساختار
عملکرد سازمانی

بر متغیر
ساختار
متغیر

مستقل :رابینز ( :)1371یکی از عوامل مؤثر بر از عوامل مؤثر

بر

سازمانی عملکرد سازمانی ،ساختار سازمانی عملکرد،

ساختار

سازمانی،

پیچیدگی،

وابسته :است.

عملکرد سازمانی

متغیر

میانجی:

ساختار سازمانی

مجیدی ( :)1318برای داشتن عملکرد رسمیت ،تمرکز و ...

مطلوب ،ساختار سازمانی ارگانیک است .ابعاد ساختار نیز
با عملکرد در ارتباط

مطلوب میباشد.

آخوندی ( :)1329مؤلفههایی چون :است؛

پیچیدگی ،رسمیت و اندازه در میزان ساختار

بهطوریکه
ارگانیک

و

عملکرد سازمانی مؤثر است (به نقل از نامتمرکز و غیررسمی،

موجب عملکرد مطلوب

فرهنگی.)125 :1312 ،

چن و هوانگ ( :)2887ساختار میگردد.
سازمانی نامتمرکز و غیررسمی ،موجب

بهبود عملکرد خواهد شد.
تأثیر فناوری اطالعات متغیر
بر عملکرد

فناوری
متغیر

8

مستقل :رابرتز ( :)2888فناوری اطالعات ،استفاده

از

فناوری

متغیر

اطالعات موجب انتقال سریع اطالعات و دانش اطالعات ،موجب بهبود

عملکرد

وابسته :در داخل سازمان ،تقویت اعتماد به عملکرد ،کاهش هزینهها

سازمانی

عملکرد سازمانی

به نسبت سرمایهگذاری

نفس و تعهد سازمانی میشود.

هنگ ست و سول ( :)2881فناوری در امور فناوری ،افزایش
اطالعات،

موجب

کاهش

هزینه ،قابلیتهای سازمانی و

افزایش قابلیت سازمانی و همکاری تقویت اعتماد به نفس و

داخل سازمان میشود (به نقل از تعهد سازمانی میشود.
فرهنگی.)125 :1312 ،

بزویک و ایگبو ( :)2818فناوری
اطالعات ،موجب افزایش کارآیی در
مدیریت سازمانی ،کاهش نیاز به
سرپرست و ناظر ،افزایش دستیابی به
اطالعات و برقراری ارتباطات میشود.
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شکل شمارۀ ( .)1مدل مفهومی

فرضیههای تحقیق

فرضیههای تحقیق

دارد.تأثیــر مثبــت و
ـازمانی،
ـاختار سـ
ـش
ساختارــن نقـ
نقش بــا تبیی
ـازمانی
عملکـ
ـات ،بــر
فناوری ااطالعـ
اصلیـ:ـاوری
فرضیـۀـی :فن
فرضیــۀ اصل
معناداری
تأثیرسـمثبت و
سازمانی،
ـرد باسـتبیین
سازمانی
عملکرد
طالعات ،بر
معنــاداری دارد.
فرضیههای فرعی

فرضیههای فرعی

 .1سرعت ،با تبیین نقش ساختار سازمانی بر عملکرد ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.

تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .1سرعت ،با تبیین نقش ساختار سازمانی بر عملکرد9 ،
معناداریدارد.
معناداری
مثبت و
عملکرد،
سازمانی بر
تبیین بانقش
دارد.
مثبت و
تأثیرتأثیر
عملکرد،
سازمانی بر
ساختارساختار
تبیین نقش
دقت .،با دقت،
2 .2
معناداریدارد.
معناداری
مثبت و
عملکرد،
سازمانی بر
نقش
سهولت ،با
دارد.
مثبت و
تأثیرتأثیر
عملکرد،
سازمانی بر
ساختارساختار
بیین نقش
تبیینبا ت
سهولت،
.3 .3
معناداریدارد.
معناداری
مثبت و
عملکرد،
سازمانی بر
تبیینبانقش
اطمینان ،با
.4
دارد.
مثبت و
تأثیرتأثیر
عملکرد،
سازمانی بر
ساختارساختار
تبیین نقش
اطمینان،
قابلیت قابلیت
.4

تحقیق
شناسی
روش
شناسی تحقیق
روش

استنوع
ـی و از
نوعپیمایشـ
توصیفـازـی-
اطالعـ-ـات،
گردآوریگـ
ـردی ،ازشیونظۀــر شــیوۀ
ـدف،
نظرــر هـ
حاضرـرازاز نظ
پژوهشحاضـ
پژوهــش
همبستگی
پیمایشی و
ـردآوریتوصیفی
اطالعات،
کارب،ـ از نظر
کاربردی
هدف،
تحقیق،
جامعۀسـآماری
ست.
معادالت
مدل
همبسـبه طور
و
دوائر،ــق،
سای تحقي
مدیران،آمرـؤـاري
کلیۀجامعــۀ
شاملـت.
مبتنيسـ
ـاختاري
ـادالت
مبتنیمعـ
ساختاریمــدل
ـخص ،بــر
ـور مشـ
مشخصو ،بـبرـه طـ
ـتگي اســت
باشد.
تعداد آنها
بازرسـکه
ـان ،است
کارشناسـایالم
ـعب ،ملی شهر
شعبـ بانک
بازرسان
کارشناسان،
شعب،
ـاملسای
شـ رؤ
ابزارــی
ـک مل
می بانـ
218شـنفرـعب
كاركنــان
ـان و
کارکنانـای ش
دوائـوـر ،رؤسـ
رؤســای
مديــران،
كليــۀ
گردآوری اطالعات نیز پرسشنامه است که اطالعات مربوط به آن در جدول زیر آمده
است:نیــز پرسـشنامه اســت کــه
اطالعــات
شــهر ايــام اســت كــه تعــداد آنهــا  210نفــر ميباشــد .ابــزار گــردآوری
اطالعــات مربــوط بــه آن در جــدول زیــر آمــده اســت:
نامه تحقیق
شنامه
پرسش
( ::)1اطالعات
شمارۀ ()1
جدول شمارۀ
جدول
تحقیق
اطالعات پرس
ابعاد

تعداد گویه

متغیر
ساختار سازمانی

---------

15

عملکرد سازمانی

---------

18

فناوری اطالعات

سرعت

3

سهولت

3

دقت

3

قابلیت اطمینان

3

روایی و پایایی پرسشنامه
جهت تعیین روایی و بومیسازی پرسشنامهها در سه بخش فناوری اطالعات،

)1394
عملکرد(پاییز و
شماره 48و49
ساختاردوره شانزدهم
زمستان از
سازمانی،
سازمانی و

پرسشنامۀ استاندارد معتبر و جهت اطمینان بیشتر از روایی آن ،از دیدگاه  18نفر از خبرگان و متخصصان استفاده شده
است .این ارزیابی در اصل ،بر روایی محتوای شاخصهای ارائه شده برای سنجش ابعاد مورد نظر در طرح تحقیق،
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روایی و پایایی پرسشنامه

جهــت تعییــن روایــی و بومیســازی پرس ـشنامهها در ســه بخــش فنــاوری اطالعــات ،ســاختار ســازمانی و
عملکــرد ســازمانی ،از پرسـشنامۀ اســتاندارد معتبــر و جهــت اطمینــان بیشــتر از روایــی آن ،از دیــدگاه  10نفــر
از خبــرگان و متخصصــان اســتفاده شــده اســت .ايــن ارزيابــي در اصــل ،بــر روايــي محتــواي شــاخصهاي ارائه

شــده بــراي ســنجش ابعــاد مــورد نظــر در طــرح تحقيــق ،تمركز داشــت .بــراي پايايــي پرسـشنامه نيــز از آلفاي
متغیرهای تحقیق
شمارۀ ()2
پایاییاســت:
ضریبآمــده
ـدول :زيــر
جدولدر جـ
كرونبــاخ اســتفاده شــده اســت كــه نتايــج آن
جدول شمارۀ ( :)2ضریب پایایی متغیرهای تحقیق
ابعادمتغیرهای تحقیق
شمارۀ ( :)2ضریب پایایی
جدول
ضریب آلفای کرونباخ
متغیر
سازمانی
ساختارمتغیر

سازمانی
عملکرد سازمانی
ساختار
عملکرد سازمانی
فناوری اطالعات

ضریب %21
آلفای کرونباخ

--------ابعاد

%%21
25
%%25
24

----------------سرعت
---------

%%24
29
%%29
27

سهولت
سرعت
دقت
سهولت

کل پرسشنامه قابلیت اطمینان

%%27
18
11
%%18

کل پرسشنامه

%11

فناوری اطالعات

اطمینان
قابلیتدقت

همانطور که مشاهده شد ،ضریب آلفای کرونباخ همۀ متغیرها و ابعاد ،بزرگتر از  8.78است که نشانگر تأیید پایایی

پایایی
ـاد8.78،
بزرگترـ از
ـۀ و ابعاد
متغیرها
کرونباخ
آلفای
شد،
مشاهده
همانطورــهکه
نامه
باالی
تأییدكــه
نشانگرــت
استازکه 0.70اس
بزرگتــر
متغيره،ــا و ابع
همـۀـاخ همـ
كرونب
آلفــاي
ضریبـب
ـد ،ضريـ
است.شـ
ـاهده
پرسشمشـ
ـور ك
همانطـ

نامهـ است
باالی
ـاالي.پرسـشنامه اســت.
پرسشـي ب
ـد پايايـ
نشــانگر تأیيـ
یافتههای تحقیق

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی تحقیق
یافتههای توصیفی تحقیق
یافتههای تحقیق
توصیفی تحقیق

جنسیت
جنسیت
تحصیالت

توزیعپاسخ
توزيع:)3فراواني
جدول(:)3
جدول شمارۀ
دهندگاندهندگان
فراوانی پاسخ
شمارۀ (
فروانی
پاسخدهندگان
شرح جدول شمارۀ ( :)3توزیع فراوانی
شرح

مرد

زن
مرد
زیر دیپلم
دیپلم وزن

تحصیالت

دیپلمدیپلم
فوق زیر
دیپلم و
لیسانس
دیپلم
فوق

سابقۀ خدمت

 18وسال
کمتر از
باالتر
لیسانس
فوق
سال
28
تا
18
کمتر از  18سال

سابقۀ خدمت

288
فروانی
18
288
137
18
2
137
52
2
7
52
97
7

لیسانسو باالتر
فوق لیسانس

48
97
183
48

 28سال
باالیتا 28
سال
18

درصد
%15.2
درصد
4.2
%%15.2
%%95.3
4.2
3.7
%%95.3
%%27.9
3.7
3.4
%%27.9
%%31.2
3.4
%%31.2
11.1
41.1
%%11.1

%41.1
183
باالی  28سال
درصــد ،زن هســتند که
درصــد ،مــرد و 4.8
ـورد مطالعــه95.2 ،
همانطــور کــه مشــاهده شــد ،از کل نمونــۀ مـ
فراوانــي بيشــتر در گــروه مــردان ميباشــد .بيشــترين مقــدار توزيــع فراوانــي بــا توجــه بــه تحصيــات ،مربــوط
11
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بــه دیپلــم و زیردیپلــم اســت کــه  65.3درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ همچنیــن بیشــترین فراوانــی
از نظــر ســابقۀ خدمــت ،بــه ســابقۀ خدمــت باالتــر از  20ســال مربــوط اســت کــه  49.1میباشــد و اینکــه تعــداد
کارکنــان زن و ســابقۀ خدمــت بــاالی  20ســال در بانــک ملــی ،قابــل بررســی اســت ،بیشــتر بــرای موضوعــات
دیگــر میباشــد.

یافتههای استنباطی تحقیق

در ايــن بخــش بــه بررســي فرضيههــاي تحقيــق و نتيجهگيــري دربــارۀ آنهــا پرداختــه ميشــود .بــراي تجزيــه
و تحليــل اطالعــات ،از معــادالت ســاختاري و نرمافــزار ليــزرل اســتفاده شــده اســت .بــراي فرضيــۀ اصلــي و
فرضيههــاي فرعــي نیــز از دو مــدل متفــاوت ،اســتفاده شــده كــه نتايــج آن در زيــر آمــده اســت.

دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394

70

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با ...

مدل ساختاري فرضيۀ اصلي تحقيق
مدل در حالت تخمين استاندارد

شکل شمارۀ ( :)2مدل ساختاری فرضیۀ اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد

شكل شمارۀ ( :)2مدل ساختاري فرضيۀ اصلي تحقيق در حالت تخمين استاندارد
مدل در حالت ضرایب معناداری

13
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مدل در حالت ضرايب معناداري

شكل شمارۀ ( :)3مدل ساختاري فرضيۀ اصلي تحقيق در حالت ضرايب معناداري
شکل شمارۀ ( :)3مدل ساختاری فرضیۀ اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری
تحلیل مسیر شكل شمارۀ ( :)3نتیجۀ خروجی لیزرل و ضرایب مسیر در بررسی فرضیۀ اصلی عنوان گردیده است.
تحلیل مسیر شکل شمارۀ ( :)3نتیجۀ خروجی لیزرل و ضرایب مسیر در بررسی فرضیۀ اصلی عنوان گردیده است.

بررسي فرضيۀ اصلي تحقيق

فرضيــۀ اصلــي تحقيــق ،بيــان مـیدارد كــه فنــاوری اطالعــات ،بــر عملکــرد ســازمانی بــا نقــش میانجی ســاختار
ســازمانی ،تأثيــر مثبــت و معنــاداري دارد .بــا توجــه به مدل ســاختاری فرضیۀ اصلــی در حالت تخمین اســتاندارد
14
و ضرایــب معنــاداری ،چــون عــدد معنــاداري بیــن فنــاوری اطالعات و عملکــرد ســازمانی ،برابــر  4/69و بزرگتر
از  1/96شــده اســت؛ پــس تأثیرگــذاری فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد ســازمانی تأییــد میشــود؛ از طرفــی،
دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394
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بررسی فرضیۀ اصلی تحقیق
72

فرضیۀ اصلی تحقیق ،بیان میدارد که فناوری اطالعات ،بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی ساختار سازمانی ،تأثیر

چــون ضریــب مســیر تأثیــر بیــن ایــن دو متغیــر ،برابــر  75درصــد شــده اســت؛ بنابرایــن فنــاوری اطالعــات بــر
پسفناوری
است؛بیــن
ـاداري
عدد1معنـ
بزرگترـون
دیگوــر ،چـ
ـرف
سازمانی،از طـ
ـاداری دارد؛
اطالعاتوومعنـ
ـتقیم ،مثبــت
تأثیــربینمسـ
ـازمانی،
ســاختار سـ
تأثیرگذاری
شده
از /19
4/91
برابر
عملکرد
فناوری
معناداری
عدد
تأثیرگذاری افنـ
چونـت؛ پـ
ـده اسـ
 1/96شـ
میـر از
بزرگتـ
عملکردــر 6/82
ـازمانی ،براب
فناوریـاختار سـ
اطالعــات و سـ
اطالعات%75
ـاوریمتغیر ،برابر
ین دو
ـسمسیر تأثیر بین
ضریب
طرفی،
شود؛ از
سازمانیوتأیید
اطالعات بر
81درصدچون
طرف دیگر،
ـر ،از
دارد؛
مثبت
مستقیم،
بنابراین
سـاست؛
شده
برابــر
معناداریمتغیـ
بینوایــن دو
تأثیــر
تأثیرمســیر
سازمانیـ،ـب
ساختارـون ضری
اطالعاتطرفبرــی ،چـ
فناوریـود و از
ـد میشـ
ـازمانی تأییـ
بــر ســاختار
تأثیرگذاری
است؛
معنـشده
1/19
بزرگترـ از
مس9ـ و
تأثیر/22
ـازمانیبرابر
سازمانی،
اطالعاتــروسـساختار
فناوری
معناداریفنـبین
دارد؛پسهمچنین
ـاداری
ـت و
ـتقیم ،مثب
ـاختار سـ
اطالعــات ب
ـاوری
عددبنابرایــن
شــده اســت؛
فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی تأیید میشود و از طرفی ،چون ضریب مسیر تأثیر بین این دو متغیر ،برابر %21
بــا توجــه بــه اینکــه عــدد معناداری بین ســاختار ســازمانی و عملکــرد ،برابــر  5/80و بزرگتر از  1/96شــده اســت؛
شده است؛ بنابراین فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری دارد؛ همچنین با توجه به
پــس تأثیرگــذاری ســاختار ســازمانی بــر عملکــرد تأییــد میشــود؛ از طرفــی ،چــون ضریب مســیر تأثیر بیــن این
اینکه عدد معناداری بین ساختار سازمانی و عملکرد ،برابر  5/28و بزرگتر از  1/19شده است؛ پس تأثیرگذاری ساختار
دو متغیــر ،برابــر  89درصــد شــده اســت؛ بنابرایــن ،ســاختار ســازمانی بــر عملکــرد دارای تأثیــر مســتقیم ،مثبت و
سازمانی بر عملکرد تأیید میشود؛ از طرفی ،چون ضریب مسیر تأثیر بین این دو متغیر ،برابر  %21شده است؛ بنابراین،
باشــد.
معنــاداری می
سازمانی بر عملکرد دارای تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری میباشد.
ساختار
ساختارســاختار
ضریب تأثیر
 6/82و
ـاختار سـ
اطالعات بر سـ
تأثیر فنـ
اعالمشــده،
ضرایبــام
ضرایــب اع
سازمانی بر
ضریب تأثیر
ـازمانی 9،و
سازمانی/22 ،
ساختار
ـاوریاطالعات بر
فناوری
ـزان تأثیر
شده،میـمیزان
در در
است؛
عملکرد ()4/91
اطالعات
فناوری
بزرگتر
دو شده
ـر یاد
ضریب
ـرد ،می
5/28
عملکرد،
اطالعات
ـتقیمبرفنــاوری
تأثیر مسـ
مستقیمـر از
تأثیربزرگتـ
یادازشــده
ضریــب
باشدمیکهباشهرــددوکــه هـ
5/80
عملکـ
ســازمانی بــر
سازمانی،
اطالعاتـا بر
استب.ــربا توجه به
فناوری اثـبرـرعملکرد
غیرمستقیم
بنابراین ،اثر
ساختاـهراینکه
توجه بـ
فناوریاســت .بـ
اینکهــهودتر
عملکرد ،مش
مشهودترـاوری
غیرمس،ــتقیم فنـ
بنابرایــن،
( )4/69اســت؛
بــر عملکــرد
عملکرد،نقش
معناداری براست؛ پس
مثبت و
دارایسـتأثیر
سازمانی نیز بر
دارد و
معناداری
فنــاوری تأثیر
ـازمانی نیــز
ـاختار سـ
عملکردو،خود
معناداری دارد
ساختارــت و
خودتأثیر مثب
ـازمانی،
ـاختار سـ
مثبت وبر سـ
اطالعــات
میانجی متغیر ساختار سازمانی در تأثیرگذاری فناوری اطالعات بر عملکرد تأیید میشود؛ بنابراین فرضیۀ اصلی
دارای تأثیــر مثبــت و معنــاداری اســت؛ پــس نقــش میانجــی متغیــر ســاختار ســازمانی در تأثیرگــذاری فنــاوری
پژوهش ،مورد پذیرش قرار میگیرد.
اطالعــات بــر عملکــرد تأییــد میشــود؛ بنابرایــن فرضیــۀ اصلــی پژوهــش ،مــورد پذیــرش قــرار میگیرد.

مثبت و معناداری دارد .با توجه به مدل ساختاری فرضیۀ اصلی در حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری ،چون

فرضیۀتحقیق
بررسیاصلي
بررسی):فرضی ۀ
جدول(:)4
جدول شمارۀ
اصلی تحقیق
شمارۀ (4
ضریب مسیر

آماره t

نتیجۀ فرضیه

فناوری اطالعات ← ساختار سازمانی

8.75

4.91

تأیید

8.21

9.22

تأیید

ساختار سازمانی← عملکرد

8.21

5.28

تأیید

فرضیه اصلی تحقیق

فناوری اطالعات ← عملکرد

بررسي شاخصهاي برازش مدل ساختاري فرضيۀ اصلي تحقيق
بررسی شاخصهای برازش مدل ساختاری فرضیۀ اصلی تحقیق

شــاخصهایی از قبیــل NFI 2، GFI 1 :و  ،AGFI 3شــاخصهای تناســب مــدل هســتند .هرچــه ارزش،
در ایــن شــاخصها بیشــتر باشــد ،مــدل تناســب بهتــری دارد15.جــدول شــمارۀ  5شــامل مهمتریــن شــاخصهای
بــرازش مــدل ســاختاري فرضيــۀ اصلــي تحقيــق میباشــد و نشــان میدهــد کــه تمــام این شــاخصها از تناســب
مــدل بــا دادههــای مشاهدهشــده حکایــت دارنــد؛ زیــرا نســبت کای دو بــر درجــۀ آزادی ،کمتــر از  3و شــاخص
 ،RMSEAکمتــر از  0.08اســت .مابقــی شــاخصها نیــز قابــل قبــول هســتند؛ بــه بیــان دیگــر ،مــدل تحقیــق،
معنــادار و قابــل قبــول اســت.
1. Normed Fit Index
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394

شاخصهایی از قبیل GFI2 ،NFI1 :و  ،AGFI3شاخصهای تناسب مدل هستند .هرچه ارزش ،در این شاخصها
بیشتر باشد ،مدل تناسب بهتری دارد .جدول شمارۀ  5شامل مهمترین شاخصهای برازش مدل ساختاری فرضیۀ اصلی
تحقیق میباشد و نشان میدهد که تمام این شاخصها از تناسب مدل با دادههای مشاهدهشده حکایت دارند؛ زیرا

نسبت کای دو بر درجۀ آزادی ،کمتر از  3و شاخص  ،RMSEAکمتر از  8.82است .مابقی شاخصها نیز قابل قبول
فرشید نمامیان  ،لطیف امامی
هستند؛ به بیان دیگر ،مدل تحقیق ،معنادار و قابل قبول است.
73

برازش مدل
صهای
شمارۀ (:)5
برازش مدل
شاخصهای
شاخ:)5
شمارۀ (
جدول جدول
مقدارهای به دست آمده

نام شاخص
کای دو بر درجۀ آزادی

مقدار به دست آمده

حد مجاز

1.14

کمتر از 3

نیکویی برازش ()GFI

8.14

باالتر از %18

ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

8.898

کمتر از %18

برازندگی تعدیل یافته ()CFI

8.19

باالتر از %18

8.13

باالتر از %18

نیکویی برازش تعدیل شده ()AGFI

مدل ساختاري فرضيههاي فرعي تحقيق

مدل ساختاری فرضیههای فرعی تحقیق

ابعــاد فنــاوری اطالعــات بــا عملکــرد و ســاختار ســازمانی ،ســنجیده شــده اســت و نتایــج آزمــون بــه شــرح ذیل
ابعاد فناوری اطالعات با عملکرد و ساختار سازمانی ،سنجیده شده است و نتایج آزمون به شرح ذیل است.
است.
 عامل سرعت ،با ضریب  ./52بر ساختار سازمانی تأثیرگذار است و با ضریب  ./78با عملکرد ،همبستگی دارد. عامــل ســرعت ،بــا ضریــب  ./58بــر ســاختار ســازمانی تأثیرگــذار اســت و بــا ضریــب  ./70بــا عملکــرد، عامل سهولت ،با ضریب  ./52بر ساختار سازمانی تأثیرگذار است و با ضریب  ./91با عملکرد ،همبستگی دارد.دارد.عامل دقت ،با ضریب  ./92بر ساختار سازمانی تأثیرگذار است و با ضریب  ./77با عملکرد ،همبستگی دارد.
همبستگی -
عملکــرد،
 ./61بـ
ضریــب
ـت و بـ
سازمانیـذار اسـ
ـازمانی تأثیرگـ
 ./52بــر س
قابلیتضریــب
ـهولت ،بــا
عملکرد،
73ـا ./با
ضریب
ـا و با
است
تأثیرگذار
سـ ساختار
ـاختار بر
ضریبـ ./94
اطمینان با
 عامــل -سـ عاملهمبستگی دارد.همبستگی دارد.
 عامــل دقــت ،بــا ضریــب  ./68بــر ســاختار ســازمانی تأثیرگــذار اســت و بــا ضریــب  ./77بــا عملکــرد،همبســتگی دارد.
مدل در حالت تخمین استاندارد
 عامــل قابلیــت اطمینــان بــا ضریــب  ./64بــر ســاختار ســازمانی تأثیرگــذار اســت و بــا ضریــب  ./73بــاعملکــرد ،همبســتگی دارد.
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. Normed Fit Index
. Goodness of Fit Index
. Adjusted Goodness of Fit Index
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1
2
3
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بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با ...

مدل در حالت تخمين استاندارد

استاندارد
حالت تخمین
در حالت
تحقيق در
فرعي تحقیق
هايفرعی
فرضیهههای
مدلساختاری
(:)4مدل
شمارۀ:)4
شكلشمارۀ (
شکل
تخمين استاندارد
ساختاري فرضي

17
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مدل در حالت ضرايب معناداري

75

مدل در حالت ضرایب معناداری

معناداري
ضرايب
تحقيق در
فرضيههاي
ساختاري
شمارۀ
معناداری
ضرایب
حالتحالت
تحقیق در
فرعيفرعی
فرضیههای
ساختاری
مدل :مدل
()5( :)5
شمارۀ
شكلشکل

18

دوره شانزدهم شماره 48و( 49پاییز و زمستان )1394

76

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با ...

بررسي فرضيههاي فرعي تحقيق

بــا توجــه بــه اینکــه عــدد معنــاداری بین ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت اعتماد بــا عملکــرد ســازمانی ،همه،
بزرگتــر از  1/96میباشــد؛ پــس تأثیرگــذاری ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت اعتمــاد بــر عملکرد ســازمانی
تأییــد میشــود؛ همچنیــن ،چــون ضرایــب تأثیــر بیــن ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت اعتمــاد بــا عملکــرد

ســازمانی ،همــه ،مثبــت شــدهاند؛ پــس ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت اعتمــاد بــر عملکــرد ســازمانی تأثیــر
مثبــت و معنــاداری دارنــد و چــون عــدد معنــاداری بیــن ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت اعتمــاد بــا ســاختار
ســازمانی ،همــه ،بزرگتــر از  1/96میباشــند؛ پــس تأثیرگــذاری ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت اعتمــاد بــر
ســاختار ســازمانی تأییــد میشــود؛ همچنیــن چــون ضرایــب تأثیــر بیــن ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت
اعتمــاد بــا ســاختار ســازمانی ،همــه ،مثبــت شــدهاند؛ پس ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت اعتماد بر ســاختار
ســازمانی ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارنــد؛ از طرفــی ،چــون عدد معناداری خود ســاختار ســازمانی بــا عملکرد،
بزرگتــر از  1/96شــده و ضریــب تأثیــر بیــن ایــن دو متغیــر نیــز مثبــت شــده اســت؛ پــس ســاختار ســازمانی نیز بر
عملکــرد ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد؛ بنابرایــن ،نقــش میانجــی ســاختار ســازمانی در تأثیرگــذاری ســرعت،
ســهولت ،دقــت و قابلیــت اطمینــان بــر عملکــرد تأییــد میشــود.

بررسي شاخصهاي برازش مدل ساختاري فرضيههاي فرعي تحقيق

شــاخصهاي بــرازش مــدل فرضيههــاي فرعــي تحقيــق ،در جــدول شــمارۀ  6آورده شــدهاند .نتايــج بــه دســت
آمــده نشــان میدهنــد کــه تمامــی ایــن شــاخصها در وضعيــت خوبــي قــرار دارنــد؛ زیــرا نســبت کای دو بــر
درجــۀ آزادی ،کمتــر از  3و شــاخص  ،RMSEAکمتــر از  0.08اســت .مابقــی شــاخصها نیــز قابــل قبــول
هســتند؛ بــه بیــان دیگــر ،مــدل تحقیــق ،معنــادار و قابــل قبــول اســت.
برازش مدل
شاخ:)6صهای
شمارۀ (:)6
برازش مدل
شاخصهای
شمارۀ (
جدول جدول
نام شاخص
کای دو بر درجۀ آزادی

مقدارهای به دست آمده
مقدار به دست آمده

حد مجاز

1.37

کمتر از 3

نیکویی برازش ()GFI

8.17

باالتر از %18

ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
برازندگی تعدیل یافته ()CFI

8.819

کمتر از %18

8.12

باالتر از %18

نیکویی برازش تعدیل شده ()AGFI

8.12

باالتر از %18

ـده،باالدرخـ
ـتاندارد ش
ـی،اسـ
بارهــای
هایـب
ضرایـ
ـد ،اغلـ
ـده شـ
باالــاال
هایـای ب
نگارهههـ
در نگار
همانطــور
ـور بر
هستند.
توجهـ و
درخور
عاملـشده
استاندارد
عاملی
ـب بار
ضرایب
اغلب
دیدهدیـشد،
ـه در
همانطورکـکه

عملکــرد ،با
اطالعــات بـ
ـاختاری ،تأثیـ
ـادالت سـ
تأثیرمعـ
ساختاریـ،ـدل
یافتههــای م
یــرمدلاســاس
ـتند .ب
اساسهسـ
توجــه و بــاال
سازمانی،
میانجیـرساختار
ـاوریبه متغیر
ـر بافنـتوجه
عملکرد،
اطالعات بر
فناوری
معادالت
یافتهها
ضریب
ـات ،با
اطالعاعـتماد
ـاوریقابلیت
بیشترین و
 11از
تأثیـ18
ضریب
(دقت ،با
اطالعات
فناوری
ـاختار سدرـ ابعاد
این تأثیر
معنادارــراست؛
(دقت،
ابعــاد فنـ
ـر/در
ـزان این
ـت؛ میـ
معنادار اسـ
ـازمانی،
میزانسـ
میانجــی
توجــه بــه متغی

موضوعازمیباشد
ضریـاین
تأییدــاکننده
وزن
ـب 2/از
بــا ضریـ 21
کمتری.ــن وزن برخــوردار اســت) نیــز تأییــد
ـب 8/29
است)اعتمنیزــاد ،ب
برخوردارــت
ـترین و قابلی
کمترینبیشـ
 11/10از
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نتیجهگیری و پیشنهادات

هدف از تحقیق حاضر ،بررسی نقش میانجی ساختار سازمانی در تأثیرگذاری فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی در
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کننــده ایــن موضــوع میباشــد.

نتیجهگیری و پیشنهادات

هــدف از تحقیــق حاضــر ،بررســی نقــش میانجــی ســاختار ســازمانی در تأثیرگــذاری فنــاوری اطالعــات بــر
عملکــرد ســازمانی در میــان کارکنــان بانــک ملــی شهرســتان ایــام بــوده اســت .یــک فرضیــۀ اصلــی و چهــار
فرضیــۀ فرعــی ،مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد کــه همگــی ،مــورد تأییــد واقــع شــدند .نتایــج حاصــل از بررســی
فرضیــۀ اصلــی ،نشــان داد کــه متغیــر ســاختار ســازمانی در تأثیرگــذاری فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد ،نقــش
میانجــی دارد؛ همچنیــن زمانــی کــه نقــش میانجــی ســاختار ســازمانی در تأثیرگــذاری ابعــاد فنــاوری اطالعات؛
یعنــی ســرعت ،ســهولت ،دقــت و قابلیــت اطمینــان بــر عملکــرد ســازمانی مــورد بررســی قــرار گرفــت ،نتایــج
حاصــل ،نشــاندهندۀ آن بــود کــه فرضیههــای فرعــی نیــز تأییــد شــدهاند .نتایــج ایــن تحقیــق بــا نتایــج محققانی
چــون :علیاکبــر فرهنگــی( )1392و عبــداهلل مجیــدی ( )1390همخوانــی دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد ســازمانی ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد ،بــه مدیریــت
ارشــد بانــک ملــی پیشــنهاد میشــود کــه در راســتای بهبــود عملکــرد ،بــه آمــوزش کارکنــان در زمینۀ فنــاوری
اطالعــات بـهروز ،اهتمــام ورزد و بــا توجــه بــه اینکــه فنــاوری اطالعــات بــر ســاختار ســازمانی ،تأثیــر مثبــت و
معنــاداری دارد ،بــه مدیریــت ارشــد بانــک ملــی پیشــنهاد میشــود بــا بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات ،زمینــۀ
گرایــش ســاختار فیزیکــی بــه ادارۀ مجــازی و اســتقالل کار از مــکان و زمــان را فراهم کند؛ همچنیــن با توجه به
تأثیرگــذاری مثبــت و معنــادار ســاختار ســازمانی بــر عملکــرد ،بــه مدیریــت ارشــد بانک ملی پیشــنهاد میشــود
کــه بــا حــذف ســطوح مدیریتــی غیرضــروری که باعــث کاهش سلســله مراتــب میشــود و ســاختار ارگانیکی
را بــه همــراه دارد ،موجــب بهبــود عملکــرد شــود .بــا توجــه بــه اینکــه ســرعت ،بــه عنــوان یکــی از ابعاد فنــاوری
اطالعــات ،بــر ســاختار و عملکــرد ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد ،پیشــنهاد میشــود :بــا اصــاح و تعدیــل در
ســاختار مشــاغل و بــا نصــب تجهیــزات و نرمافزارهــای کاربــردی ،زمینههــای تســریع در اجــرای فرایندهــای
اداری و کاهــش حجــم کاری را فراهــم کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه ســهولت ،بــه عنــوان یکــی از ابعــاد فنــاوری
اطالعــات بــر ســاختار و عملکــرد ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد ،پیشــنهاد میشــود :بــا بهکارگیــری فنــاوری
اطالعــات و طراحــی سیســتمهای اطالعاتــی کــه میتوانــد جایگزیــن قســمتی از ســاختار باشــد ،زمینههــای
تســهیم دانــش بــرای تســهیل یادگیــری ســازمانی را بــه وجــود آورد؛ همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه دقــت ،بــه
عنــوان یکــی از ابعــاد فنــاوری اطالعــات ،بــر ســاختار و عملکــرد ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد ،پیشــنهاد
میشــود :بــا بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات و حــذف قســمتهایی از ســاختار ،در راســتای کاهــش خطاهــای
انســانی ،زمینههــای افزایــش دقــت در کارهــا را فراهــم آورد و بــا توجــه بــه اینکــه قابلیــت اطمینــان ،بــه عنــوان
یکــی از ابعــاد فنــاوری اطالعــات ،بــر ســاختار و عملکــرد ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد ،پیشــنهاد میشــود :بــا
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و بــا ســاختار مناســب ،زمینــۀ اطمینــان بیشــتر را فراهــم کرد کــه تعهد ســازمانی را
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نیــز در پــی دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد کارکنــان زن 4/8 ،درصــد بــوده و نتایج مذکور نیــز از جامعــۀ آماری مــورد نظر،
حاصــل شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه  49/1درصــد کارکنــان ،بــاالی  20ســال خدمــت دارنــد و در شــرف
بازنشســتگی هســتند ،پیشــنهاد میشــود موضوع ذیــل ،مــورد مطالعــه قرارگیرد:
تغییــر در میــزان کارکنــان زن در موضــوع مــورد تحقیــق ،چــه تأثیــری جهــت اتخــاذ تصمیــم در مــورد
اســتخدام آنــان ،در آتــی خواهــد داشــت؟
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