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 چکيده
در عصر پیشرفت و توسعه ی تکنولوژی؛ سازمان ها جهت تسریع ارائه ی خدمات، کاهش هزینه ها 

و جلب رضایتمندی مشتری درصدد هستند با توسعه ی فناوری اطالعات و ساختار سازمانی 

مناسب به این اهداف برسند که شهرداری قائم شهر نیز از این امر مستثنی نمی باشد. در این 

که  اطالعات فناوریمی باشند و تمرکز و  رسمیت از پیچیدگی، ترکیبی یسازمان ساختارپژوهش 

است و در اثربخشی فعالیت ها تاثیرگذار می باشد، مورد توجه  بخشی از سیستم سازمانی به عنوان

روش تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع جمع آوری داده ها از نوع توصیفی قرار گرفته است. 

نفر از  80نفر و حجم نمونه آماری تعداد  100جامعه آماری در این پژوهش تعداد باشد.  می

خاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها برای بررسی رابطه نتکارکنان سازمان شهرداری قائم شهر ا

 و از 86/0ی فناوری اطالعات و ساختار سازمانی؛ از پرسشنامه محقق یافته با ضریب آلفای کرونباخ 

استاندارد استیفن رابینز برای ارزیابی ساختار سازمانی استفاده شده است. برای تجزیه و ه پرسشنام

نتایج پژوهش حاکی از برای آمار استنباطی استفاده شده است.  SPSSتحلیل داده ها از نرم افزار 

تار، آن است که فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی تاثیرگذار است و در میان ابعاد سه گانه ساخ

بین آگاهی از فناوری رسمیت باالترین سطح معناداری را با فناوری اطالعات داشته است. در 

فناوری  تأثیربین شهرداری قائم شهر و همچنین اطالعاتی و ارتباطی زنان و مردان سازمان 

تفاوت معنی داری وجود  ؛در سطوح مختلفبر ساختار سازمانی این سازمان اطالعاتی و ارتباطی 

 .اردند
 

 .تمرکز رسمیت، پیچیدگی، ارتباطات، و اطالعات فناوری :يديکل واژگان

 

 مقدمه

تمام جنبه های زندگی بشری را تحت تاثیر خود قرار داده و سازمان ها نیز از این امر مستثنی پیشرفت سریع تکنولوژی برتر، 

عرصه کسب و کار صرفاً براساس مزیت های مشهود سازمانی مثل ماشین آالت و تجهیزات و...  که درسازمان هایی نمی باشد. 

دانش دست یابند درحالیکه سازمان های فعال در عصر  عمل می کنند، نمی توانند به مزیت رقابتی در یک اقتصاد مبتنی بر

و قابلیت های سازمانی مثل دانش و مهارت ها، استراتژی، منابع ناملموس جدید  دانش باید بر اطالعات و اقتصادهای مبتنی بر
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 سازمانی ساختار بر ارتباطات و اطالعات فناوري نقش
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نوآوری، فرایندها و سیستم ها و ساختارسازمانی، فرهنگ سازمانی، رابطه خوب با همکاران و تامین کنندگان و کنترل بهتر شبکه 

در کشورهای موسسات اکثر  ،به طور مثال با این وجود عرضه و توزیع به عنوان عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی تمرکز نمایند.

های سنتی حسابداری مالی هستند که قرن ها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر  مختلف دنیا درحال استفاده از روش

کارهای یدی و دارایی های ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، 

که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های نیروی انسانی، نوآوری، روابط با  نیازمند مدلی است

 را در برگیرد.  ... مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و فرایندها، ساختار سازمانی و

ا ایجاد امکان ارتباطات فناوری اطالعات در حدود دو دهه پیش به عنوان یک تخصص میان رشته ای توسعه یافت و پس از آن ب

دسترسی به اطالعات و جلوگیری از انباشت اطالعات مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر فناوری اطالعات در انجام برای از راه دور، 

وظایف مدیریتی روز به روز درحال گسترش است این فناوری مانند هر فناوری دیگری از ابعاد مختلف قابل بررسی است اما 

از آن وجود دارد که به دلیل کاربرد زیاد در سازمان های مختلف جایگاه خاصی پیدا کرده است. صاحب نظران این کاربرد ابعادی 

ها را به دو دسته طبقه بندی نموده اند: اوال کاربرد عملیاتی که به استفاده از فناوری اطالعات در یک تخصص خاص اشاره دارد 

 ذخیره و انتشار اطالعات می گردد.   ،العات که سبب تسهیل، جمع آوریو دوما کاربرد اطالعاتی فناوری اط

سطوح و سلسله  تمرکز است که به تعداد مشاغل مختلف درون یک سازمان، وت رسمی ترکیبی از پیچیدگی،نیز ساختار سازمان 

اشاره  تصمیم گیری و...میزان تمرکز در  حدود اختیارات، میزان استفاده از قوانین و مقررات، مراتب درون سازمانی،

  .(1385)رابینزدارد

براساس تحقیقات پیشین؛ فناوری اطالعات به وضوح بر تمامی ابعاد سازمان تأثیر گذار بوده و آن را متحول ساخته است. در این 

فناوری  زمینه وظیفه اداره کنندگان سازمان است تا عالوه بر کسب توانایی های علمی؛ درک وسیع و عمیقی از کارکردهای

اطالعات داشته باشند تا با تدابیر الزم بتوانند ابعاد فناوری اطالعات را به خوبی شناسایی نموده، درک روشنی از موانع به 

 . (1387،)شریفیکارگیری این فناوری ها داشته باشند و آن را برای انجام وظایف خود به کار بندند

لسفه وجودی شهرداری ها به عنوان یک نهاد اجتماعی، تامین امنیت خاطر در ساختار مدیریت شهری، از آنجاکه رسالت یا ف

شهروندان و ارائه ی خدمات مناسب می باشد؛ سازمانی خدمت رسان برای شهروندان به حساب می آید و مردم نیز در راس هرم 

ت شهروندان قرار دهند. این سازمانی مراکز خدمات شهری جای دارند. مدیریت شهری بایستی محور فعالیت های خود را رضای

باشد که پیشرفت های جدید، وابستگی مجازی و ساختاری، ارتباط  و توسعه یافته می هنظر زائیده ی همان نگاه عالمانه، پیشرفت

درون و برون سازمانی و توسعه ی فضای مبادالتی؛ مدیریت شهری را به ایجاد شکل و شیوه ی جدید، مناسب و منطبق با این 

وادار می دارد. بر این اساس، در این پژوهش فناوری اطالعات و ساختار سازمان که به عنوان دو عامل مهم و تأثیرگذار بر تحوالت 

بهره وری و اثربخشی سازمان محسوب می شوند و بر بالندگی سازمان و خدمات آن، رضایت شغلی کارکنان، کاهش هزینه های 

 ان تأثیر به سزایی دارند؛ مورد بررسی قرار می گیرند.سازمانی و ارائه ی بهتر خدمات به شهروند

 
 
 

 تحقيق حاضر داراي اهدافی بشرح زیر می باشد:

 ف اصلیاهدا: 

 بررسی نقش فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی در سازمان شهرداری قائم شهر؛ .1

 در سازمان شهرداری قائم شهر. اطالعات یکاهش موانع بکارگیری فناور ارائه ی راهکارها و پیشنهاداتی جهت .2

 :اهداف فرعی 

 وضعیت فناوری اطالعات با هریک از ابعاد ساختار؛ بررسی .1

 بررسی وضعیت فناوری اطالعات بر روی کارکنان زن و مرد؛ .2

 بررسی وضعیت سطوح سازمانی با فناوری اطالعات. .3
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 فرضيه هاي تحقيق:

 :سازمان شهرداری قائم شهر تأثیرگذار است.فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی  فرضیه اصلی 

 :فرضیه های فرعی 

 فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمان اثرگذار است؛ .1

 فناوری اطالعات بر رسمیت سازمان اثرگذار است؛ .2

 فناوری اطالعات بر تمرکز سازمان اثرگذار است؛ .3

 دارد؛فناوری اطالعات بر هر یک از مولفه های ساختار سازمانی اثر متفاوتی  .4

 تاثیر فناوری اطالعات در بین کارکنان مرد و زن متفاوت می باشد؛ .5

 فناوری اطالعات در هریک از سطوح سازمانی اثر متفاوتی دارد. .6

  متغيرهاي تحقيق:

 ساختار سازمانی به عنوان متغیر مستقل و فناوری اطالعات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 عملياتی متغيرهاي تحقيقتعاریف مفهومی و 

 :)تعریف مفهومی ساختار سازمانی)متغير مستقل 

اظهار می دارد ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود. نمودار سازمانی یک نماد قابل رویت  (1998دفت) ساختار:

 .(22، 1389 )دفت،های سازمان است از کل فرایند ها و فعالیت

 ابعاد ساختار سازمانی:

تقسیم کار و تعداد سطوح در  همچنین به میزان تخصص گرایی، .حدود و تفکیک درون سازمان را نشان می دهد پيچيدگی:

 سلسله مراتب سازمان اشاره دارد. 

 رویه ها متکی است.  و حدی که یک سازمان برای جهت دهی به رفتار کارکنانش به مقررات و قوانین رسميت:

 .(1385 )رابینز،آنجا متمرکز است اشاره دارد تصمیم گیری درجایی که اختیار  تمرکز:

  عملياتی ساختار سازمانی:تعریف 

. کسب می شود استاندارد استیفن رابینزست که از طریق پرسشنامه ا تعریف عملیاتی از ساختار در این تحقیق نمره ای ساختار:

   با طیف امتیازبندی لیکرت سنجیده می شود.   است که ایسوال پنج گزینه  19شامل ؛ با توجه به سه بعد ساختار سازمان

 پرسشنامه کسب می شود. مربوط به پیچیدگی سوال پنج ست که ازا تعریف عملی پیچیدگی همان نمره ای پيچيدگی:

 پرسشنامه کسب می شود.مربوط به رسمیت  سوالاز شش ست که ا تعریف عملی رسمیت همان نمره ای رسميت:

 .شود پرسشنامه کسب میبوط به تمرکز رمسوال  هشتکه از  است عملی تمرکز همان نمره ایتعریف  تمرکز:

 :)تعریف مفهومی فناوري اطالعات)متغير وابسته 

 ، تولید، توزیع،هذخیر ،جمع آوری ،شناسایی جهت ابزارها و تجهیزات ،قواعد، ها مجموعه ای از روشبه  فناوری اطالعات:

ها عمدتأ در بستر تجهیزات ارتباط از راه دور و مخابرات  این فناوری .نگهداری اطالعات گفته می شودتولید و  باز ،سازماندهی

 .(35، 1380)نواب زاده ، شکل می گیرد

  :تعریف عملياتی فناوري اطالعات 

همچنین بکارگیریِ  دانش و یها و برنامه ها روش ،وسایل ،میزان استفاده مدیران از ابزارها ؛منظور از تعریف عملیاتی این متغیر

 های الزم برای دسترسی، تولید، ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطالعات و یا انجام وظایف مدیریتی با استفاده از مهارت

 .برای انجام امور سازمان مورد استفاده قرار می گیرندکه اینترنت، اینترانت(  تجهیزات رایانه ای ارتباط از راه دور)تلفن،

 سازمان ها و افراد زیر هستند: ؛ران این تحقيق کاربرديبهره و
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 سازمان شهرداری قائم شهر؛ -1

 ؛آن مدیریت شهری و کلیه کارکنان -2

 کلیه شهروندان؛  -3

 کلیه دانش پژوهان و دانشجویان مدیریت اجرایی. -4

 مدل مفهومی تحقيق:
 . مدل مفهومی تحقيق1شکل

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  مبانی تحقيق

 ه فناوري اطالعات چتاریخ

های مبتنی  پیچیده شدن سیستم همچنین و 1960و 1950دهه  درای به دنبال ظهور و گسترش کاربردی سیستم های رایانه 

نیازمند  ؛دوختن قبای مناسب از سیستم های اطالعاتی به قواره اندامشان دریافتند که برای بهره گیری وها  سازمان ،رایانه بر

سیستم ی سیستم ها هستند. لذا بحث متدلوژی های توسعه  ی استاندارد توسعه های مدون و برنامه ریزی و استفاده از روش

نیاز به رویکردی  ؛ها سازمان ه تر شدن سیستم های اطالعاتی درهای اطالعاتی مطرح شدند. به مرور زمان با گسترش و پیچید

هایی که برای  های سازمان نگر پا به عرصه وجود نهادند. متدلوژی متدلوژیو  جامع نگر در طراحی سیستم ها احساس شد

 آن استراتژی های کالنهای بخشی اهداف و نیازمندهای سطح باالی سازمان یعنی اهداف و ی ها ورای نیازمندسیستمی  توسعه

  (.1380)اخوان، گرفتند درنظر را نیز

های خصوصی  سازمان ؛میالدی با گسترش و رشد کاربری فناوری اطالعات به ویژه با فراگیرشدن اینترنت 1990تقریبأ در اوایل 

وری اطالعات و پارادایم های ناگاه خود را با طیف وسیعی از کاربردهای فنا ،آمریکا کشورهای پیشرفته به ویژه در و دولتی در

 ،همچون دولت الکترونیک یمتداول شدن واژگان جدید و های مبتنی بر فناوری اطالعات مواجه دیدند. ظهور جدیدی از فعالیت

های تکنولوژیک اقتصادی و اجتماعی شدیدی بر گرده  همگی فشارها و فرصت ،الکترونیک و... کسب و کار ،خدمات الکترونیک

از طرفی به کارگیری این فناوری ها  د تا به سوی به کارگیری این فناوری های نوین بشتابند.ننهادها وارد می آورسازمان و 

ها توجیهات اقتصادی و تکنولوژیک کافی و برنامه های راهبردی  مستلزم سرمایه گذاری هنگفتی در این زمینه بود که انجام آن

عدم یکپارچگی میان منابع موجود فناوری اطالعات ، سیستم ها و تجهیزات بودکم را می طلبید. ضمن اینکه مسائلی ازقبیل

گیر  ها مشکل دیگر گریبان ها و ده تفاوت و ناسازگاری میان بسترهای تکنولوژیک سیستم های متعدد سازمان ،ها سازمان

 از ؛به منابع دولتی متکی بودندهای مذکور بود. این امر به ویژه برای نهادهای دولتی که جهت تأمین مالی خویش  سازمان

کوهن  -کنگره آمریکا به تصویب رسید که به قانون کلینگر قانونی در 1996سال  آن در بود. عالوه بر اهمیت خاصی برخوردار

)کلینجر دشدند معماری فناوری اطالعات سازمان خود را تدوین کنن بر آن ها و نهادهای دولتی به موجب آن سازمان و معروف شد

 (.1996کوهن، و 

 فناوری اطالعات

 ساختار سازمانی                  

 پیچیدگی

 رسمیت

 تمرکز
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  و ارتباطات تعریف فناوري اطالعات

هرگونه  اعم از اینجا هرگونه فناوری در با اطالعات. ها برای کار فناوری و دیگر ها کاربرد رایانه فناوری اطالعات عبارتست از

ارتباطات و  ،های رایانه با اطالعات ازطریق فناوری کار، فناوری اطالعات به اشتباه عمومأ در است. وسیله یا تکنیک مدنظر

 (.2007)نصیری زنگ آباد، تمحصوالت مرتبط مدنظر قرارگرفته اس

فناوری اطالعات و ارتباطات را وسیله ای برای ذخیره سازی، پردازش و ارائه ی اطالعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی 

 (.4، 1391، به نقل از باغبان، 1385)پارسائیان، رودبر تعدادی رسانه می باشد که به َاشکال متنوع در وسایل به کار می 

 (.1389)اعرابی و منتّی، از نظر اعرابی، فناوری عبارتست از کاربرد علم، تجربه و مهارت های انسانی برای مرتفع کردن نیازهای بشری

فناوری عبارت است از مطالعه چگونگی استفاده از ساخته های بشری در دستیابی به اهداف و  ی باید توجه داشت که واژه

 خدمات. این واژه تنها به مصنوعات بشری اشاره نمی کند.مانند ارائه محصوالت و  یمقاصد

 ( تعاریف فناوری اطالعات از سه جنبه قابل دسته بندی می باشد:1394از نظر مردی)

از  استفاده با که یا عدد متن تصویر، از صوت، اعم اطالعات نشر و ارسال ذخیره، سازماندهی، کالسیک: گردآوری،الف( تعریف 

 (.1999)مینتزبرگ، پذیرد صورت مخابراتی و کامپیوتری ابزار

 ذخیره قابل دیجیتالی اطالعات به فیلم تصویر و صوت، متن، تبدیل به منظور موردنیاز و روش های فنی: تجهیزات ب( تعریف

 و بازیابی.

استفاده  و ارسال ذخیره، ایجاد، برای فناوری و ارتباطات که ارتباطات: همه ی شکل های و اطالعات فناوری عمومی ج: تعاریف

اطالعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، داده های چند رسانه ای و ... است، به  شامل اطالعات مختلف از شکل های

 (.5، 1375)مظفری، کار می رود

 

 اهميت فناوري اطالعات

هدف اصلی فناوری اطالعات ایجاد نگرش جدید و آگاهانه نسبت به استفاده از انواع تکنولوژی ها به منظور انتقال اطالعات است. 

ف توسعه ی فناوری اطالعات شامل مراحل امکان سنجی و تحلیل سیستم ها به منظور شناخت وضع موجود؛ بررسی و تعری

نیازهای جاری، گزینه ها و راهکارها؛ طراحی منطقی و فیزیکی و پیاده سازی اطالعات در بستر پیشرفت های ارتباطاتی است. لذا 

در دهه اخیر فناوری اطالعات و اهمیت سرمایه گذاری در آن مطرح شده است و در نمونه های موفق توسعه این فناوری، عامل 

 ی برخوردار است. فناوری ارتباطات از اولویت خاص

شاید بهترین سند برای ذکر اهمیت فناوری ارتباطات، توسعه ی سازمان های مجازی ای است که از ویژگی انعطاف پذیر این 

 و آید می شمار به جهان در توسعه محورهای مهم ترین از یکی این ابزار به عنوان که ای گونه فناوری بهره می جوید. به

 به داده اند قرار خود توسعه های زیرساخت مهم ترین از به عنوان یکی را اطالعات فناوری توسعه جهان از کشورهای بسیاری

 اعالم انگلستان دولت و داده اختصاص اطالعات موضوع فناوری به را خود توسعه سرفصل مهم ترین آمریکا دولت که طوری

 در اساس همین است. بر داده انجام اینترنت ازطریق را دولتی و عمومی خدمات کلیه میالدی 2004سال  از که است کرده

 توسعه حال در کشورهای در و یافته ای گسترش سابقه بی شکل به جهان در اطالعات فناوری به کارگیری اخیر های سال

 به عنوان ارتباطات و اطالعات که فناوری آنجا اند. تا گرفته قرار استفاده مورد توسعه مختلف های برای پروژه ها فناوری این

)کمالیان، است توسعه ی اقتصادی و رشد بنیادین و اساسی بخش و شده مطرح جهان در توسعه تحول و محور ترین عمده

1392 ،4.) 
اثرات آن  ،در دنیای کنونی اطالعات با ارزش ترین دارایی هر سازمان محصوب می شود به نحوی که اهمیت فناوری اطالعات

 (2 -1، 1389، به نقل از مددی و دیگران، 2004)سلطانی، برای سازمان ها و رشد و توسعه ی آن احساس می شود

 مولفه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات 
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ICT  . ... به مانند هر تکنولوژی دیگر؛ از ابعاد مختلف قابل بررسی است برای مثل بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وICT  به

( 1377( و میلر)1986همه نشان داد که با چه سرعت شگفت انگیزی مدام در حال بهبود و تغییر است. در تقسیم بندی روبی)

 است و در سه بعد سخت افزار، نرم افزار و بانک اطالعاتی در نظر گرفته شده است. ICTکه یکی از تقسیم بندی های متداول 

نیز می باشد ولی به دلیل تنوع بسیار  ICTدر بعد سخت افزاری می باشد که یکی از ابعاد اساسی  ICTخیلی از موارد پیشرفت 

و تغییرات بسیار سریع در این زمینه؛ ارزیابی و بررسی این بعد تحقیق وقت زیادی را می خواهد اما  ICTزیاد سخت افزار در 

ازمان های مختلف؛ جایگاه خاصی برای خود پیدا کرده و تقریبأ برای وجود دارد که به دلیل کاربرد زیاد در س ICTابعادی نیز در 

تمامی افراد شناخته شده هستند. بانک اطالعات را به خاطر ویژگی منحصر به فردی که دارد و این که روز به روز درحال به 

 صی که در این زمینه مثل درنظرمی گیرند ولی به دلیل نرم افزارهای خا ICTهنگام شدن است به عنوان یک بعد مجزا از 

FoxproوAccess  (تکنولوژی بانک اطالعاتی را 1998وجود دارد می توان آن را نوعی نرم افزار کاربردی هم دانست. درف )

برمبنای تکنولوژی ارتباطی می داند و اینکه بانک اطالعاتی گوناگون برای پیشرفت امور سازمانی باید به نوعی با هم در ارتباط 

  باشند. 

E-MAIL  .یکی از مهم ترین و متداول ترین ابزار اینترنت است که برای ارسال اسناد و پیام ها کاربرد دارد 

است. در حال حاضر کاربرد تکنولوژی های ودیویی درحال افزایش است که  ICTکنفرانس کامپیوتری یکی دیگر از ابعاد مهم 

ژی امکان شرکت افراد را به طور همزمان یا غیرهمزمان در کنفرانس جای جلسات مختلف را براحتی گرفته است. این تکنولو

( یا گروه های خبری روی یک موضوع خاص متمرکز شدند و 1998های مربوط به موضوعات خاص؛ فراهم می کند)یوسنف، 

 (.2000،  ن)اسمیت و دیگراافراد مختلف در مورد آن نظرات خود را ارائه می دهند

CHAT  یکی دیگر از امکاناتICT آندرسن است که بین افراد ارتباط ایجاد می کند ولی این بعد فعأل بیشتر جنبه تفریحی دارد(

 (.2001و سگار، 
را داریم که در عرصه های صوتی، تصویری، گرافیک، انیمیشن و... ؛ امکان بهترین نوع ارتباط  MULTIMEDIAامروزه سیستم 

 (.2000)کلور و دیگران، کندرا برای افراد فراهم می 

 فناوري هاي کليدي موثر بر فناوري اطالعات          

 به صورت ذیل می باشد:. ICT( فناوری های کلیدی موثر بر1991از دیدگاه رَم)

را شامل می شود که بارزترین آن فناوری کامپیوتری است. کامپیوتر  ICT( فناوری های سخت افزاری: تمام ملزومات پردازش 1

را تشکیل می دهند. در این فناوری؛ تمام  ICTدر رده ها و مقیاس های مختلف در کنار فناوری مخابرات، زیرساخت اصلی 

های پیشرفته در مقیاس ملی به امکانات پردازشی که در پایانه ها، سرورها، بانک های اطالعاتی، مراکز اطالع رسانی و کامپیوتر

 مدنظر می باشد. ،کار می رود

بیش از هر چیز متکی به این فناوری است. هم پوشانی قابل مالحظه ای با  ICT بهره برداری از ( فناوری های نرم افزاری:2

 حوزه قرار دارند. ماشین در این  -فناوری سخت افزاری و شبکه دارد. فناوری هایی مثل مهندسی دانش و واسط های انسان

( فناوری های شبکه سازی: شبکه سازی عالوه بر دراختیار گذاشتن امکانات محلی؛ می تواند امکاناتی را که دیگر کاربران و 3

سیستم ها به اشتراک گذاشته اند را به آسانی و تحت قراردادهای خاصی که اغلب از دید کاربر پنهان است، در اختیار قرار دهد. 

بوده اند، نرم  ICT به خصوص بعد از ظهور اینترنت اهمیت بسیاری یافته است. اگر سخت افزار؛ سازه های ساختار شبکه سازی

 می باشند. ICT، فناوری شبکه، معماری و توپولوژی ساختار ICTافزار روش های بهره برداری بهینه از 

است. بستر مخابراتی الزم برای انتقال  ICTو درواقع شاهراه های ساختار  ICT ( فناوری های مخابراتی: ستون فقرات ارتباطی4

 جزو این فناوری می باشد.  ،ICT فیزیکی اطالعات وحوزه ی عملکرد

نزدیکی بیشتر ماشین و انسان است. این نیاز بیشتر به این دلیل است که  ICTیکی از نیازهای  ( فناوری های مهندسی دانش:5

زم؛ ماشین را جایگزین قسمتی از توانایی های بشر قرار داد. برخی از موضوعات این فناوری؛ سیستم خبره و بتوان در مواقع ال

 هوش مصنوعی می باشد.
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است که برای سهولت دسترسی به عملیات  ICT( فناوری های واسط انسان و ماشین: واسط های کاربر سطح برخورد کاربر با 6

 اوری سه جنبه دارد: توسعه ی این فن می باشد. ICT در

 اول( فراهم آوردن واسط کاربر با کارایی و سهولت باال و هزینه ی پایین؛

 دوم( فراهم نمودن محیط های گروه پرداز برای حمایت از کاربران در محیط های پرارتباط؛

 سوم( فراهم نمودن محیط های واسط مناسب برای مقاصد طراحی، شبیه سازی و مدل سازی. 

 پایه فناوري اطالعات کارکردهاي

 همه جا که فناوری به کار گرفته شود، حداقل یکی از عملیات ذیل یا معموال ترکیبی از آن ها اتفاق می افتد:

 تبدیل اطالعات: اطالعات از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می شوند. -1

 ذخیره سازی اطالعات: مثل ذخیره صدای شما بر روی یک دیسک یا نوار. -2

 ازش اطالعات: مثل محاسبه معدل دانش آموزان بر روی کامپیوتر.پرد -3

 (.5، 1391، به نقل از باغبان، 1385)مشاطیان، تبادل اطالعات: جابه جایی اطالعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر -4

 

 

 شناسایی موقعيت بکارگيري فناوري اطالعات:

 ادی دارد. این موقعیت ها به دو دسته تقسیم می شوند:شناسایی موقعیت های به کارگیری فناوری اهمیت زی

موقعیت های خارج از سازمان: به کارگیری فناوری منجر به بهبود فعالیت های سازمان در ارتباط با مشتریان، شرکت های  -1

 وابسته فراهم کنندگان خدمات، ارائه خدمات یا محصوالت تازه به مشتریان و ... است.

ل سازمان: در این حالت به کارگیری فناوری به افزایش کیفیت در ذخیره ارزش افزایشی در بخش های موقعیت های داخ -2

 مختلف از خط تولید گرفته تا مدیریت نیروی انسانی بخش های مالی و خدماتی و ... را شامل می شود.

یرد تا سودمندترین حالت سرمایه اعمال شاخص های فوق در فعالیت های سازمان توسط کارشناسان یا مشاوران صورت می پذ

 (.6، 1391، به نقل از باغبان، 1386)بارز، گذاری و بهره وری از به کارگیری فناوری حاصل شود

 براساس تحقیق فرهنگی و دیگران از پژوهش های مختلف؛ به کارگیری قناوری اطالعات و ارتباطات نتایج ذیل را به دنبال دارد:

 نان، بهبود برقراری ارتباطات داخل و خارج سازمانی و انتقال سریع اطالعات می شود.موجب بهبود عملکرد کارک -1

 موجب دستیابی بهتر اطالعات، غیررسمی سازی، عدم تمرکز در ساختار سازمانی و بهبود تصمیم گیری ها می شود. -2

 موجب توانایی اشتراک گذاری اطالعات و افزایش برون سپاری می شود. -3

افزایش کارایی و مدیریت سازمانی، کاهش نیاز به سرپرست و ناظر، افزایش سرعت دستیابی به اطالعات و برقراری موجب  -4

 ارتباطات می شود.

 موجب هدایت تصمیم گیری ها به سطوح پائین تر می شود. -5

 موجب افزایش برقراری ارتباطات و بهبود تعامالت داخل سازمان می شود. -6

د کارکنان، افزایش عدم تمرکز، بهبود همکاری داخل سازمانی و بهبود همکاری های بین سازمانی می موجب کاهش تعدا -7

 شود.

 موجب بهبود مدیریت منابع انسانی می شود. -8

 موجب انعطاف پذیری و بهسازی ساختار سازمانی و افزایش همکاری های متقابل کارکنان در داخل سازمان می شود. -9

 کنترل داخل سازمانی می شود.موجب بهبود  -10

 (.7 -6، 1392)فرهنگی و دیگران، موجب کاهش الیه های سلسله مراتب و سطوح مدیریت می شود -11
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 مزایا و محدودیت هاي استفاده از فناوري اطالعات             

 به صورت ذیل می باشد: "وارث  "مزایای فناوری تکنولوژی اطالعات ازنظر 

 برقراری ارتباطات؛ ( افزایش توانایی1

 ( سرعت و دقت در مسئله یابی و اخذ تصمیم؛ 2

 ( کاهش خطای انسانی در شبکه ی پردازش اطالعات؛ 3

 ( سرعت رشد وسایل ارتباط جمعی الکترونیکی؛ 4

 ( افزایش خالقیت و کارایی؛ 5

 ( از بین رفتن محدودیت مکانی و ... .6

 فناوری اطالعات وجود دارد که به موارد زیر خالصه نمود:همچنین محدودیت ها و مشکالتی در زمینه ی 

 ( فناوری اطالعات ممکن است حریم زندگی خصوصی افراد را ازبین ببرد؛1

 ( فناوری اطالعات ازطریق تمرکز اطالعات می تواند تمرکز قدرت را موجب گردد؛ 2

 مشکالت مهم می باشد؛ ( هزینه ی انتقال فناوری و مربوط بودن فناوری انتقال یافته نیز از3

 ( فناوری اطالعات سرمایه بر است و نیاز به نیروی انسانی مطلع می باشد و ... .4

  نیماسازتعاریف ساختار سازمان و 

 مقاصد و کسب اهداف به منظور سازمان ها در آن هاست. مدیران سازمانی ساختار سازمان ها، مورد در مطرح مباحث از یکی

 را مدیران که است سازمانی ابزاری ساختار گفت می توان درواقع کنند، کمک آن ها به تا طراحی می کنند را خاصی ساختار

 ساختار و اطالعات فناوری از بهره گیری مناسب و محیط با متناسب ساختاری می کند. داشتن یاری اهداف به رسیدن در

، به نقل از عزیزی و دیگران، 1378)دسترنج، باشند ایجاد آن ها پی در باید سازمان ها که است مقدماتی و ابزار مهم ترین از سازمانی

1392 ،2.)  

 تعاریف ساختار سازمانی  

 تعاملی الگوهای هماهنگی و ساز و کارهای و وظایف تخصیص چگونگی بیان کننده ی رابینز نظر مطابق سازمانی ساختار

 پیچیدگی، عنصر سه از که می داند سازمان اجزای از یکی را سازمانی ساختار رابینز پیروی می کند. آن از سازمان که است

 (.2، 1392، به نقل از عزیزی و دیگران، 1381)رابینز، است شده تشکیل تمرکز رسمیی و

ها را انسجام می بخشد. تفکیک  سیستم رسمی روابط کاری که هم وظایف را تفکیک و هم آن ساختار سازمانی عبارت است از

باعث روشن شدن این موضوع است که چه کسی باید چه کاری را انجام دهد و انجام وظایف بیان کننده این موضوع وظایف 

  (.1999)بروون، دها باید هماهنگ شون است که چگونه تالش

 :ساختار سازمانی کارکنان را به کار با یکدیگر به شکلی مؤثر ازطریق موارد ذیل یاری می رساند

 ؛نسانی و سایرمنابع به وظایفتخصیص نیروی ا (1

های کارکنان با شرح وظایف، نمودار سازمانی و خطوط اختیار منطبق  های کارکنان و اینکه چگونه تالش تصریح مسئولیت (2

 ؛باشد

اتی و ازطریق قوانین و مقررات، رویه های عملیدارد)ها  چه انتظاراتی از آنسازمان ( فراهم آوردن زمینه ای که کارکنان بدانند 3

  (؛استاندارد های عملکرد و ...

  ؛حل مسائل کمک شود تصمیمات و این طریق به مدیران در ارزیابی اطالعات تا از ( ایجاد رویه هایی برای جمع آوری و4

ها، ساختار سازمانی را شکل  سازمان محسوب می شود و الگوهای روابط میان نقش سازمان، زیربنای ساختار های افراد در نقش

 ها اغلب به وسیله ها دانست که این نقش نقش و ارتباطات میان آن هر را می توان انتظارات موجود از می دهد. بنابراین ساختار

د. به جنبه قانونی می یابن ،دامنه فعالیت هر شغل را مشخص می کنند مسئولیت و ی شرح شغل و اسناد مکتوب که حوزه ی
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 ها به طور اجزاء یک سازمان. به عبارت دیگر سازمان ها و الگوی ارتباطات میان بخش ازساختار سازمانی عبارتند  عبارت دیگر

ها الگوی  سیستم اصلی به وجود می آورند و میان این پاره سیستم ها و واحدهایی را به عنوان پاره سیستم در آگاهانه بخش

ها را ساختار سازمان  و الگوهای ارتباطات میان آن ها درونی بین بخش . این تمایزنمایندتعامل مشخص را حاکم می  ارتباط و

 (.2009)ویلما، دمی نامن

 اهميت ایجاد ساختار سازمانی

 ها فراهم می کند و ساختار سازمان از این جهت دارای اهمیت است که یک شبکه ارتباطات منطقی برای همه اهداف و فعالیت

را ایجاد می کند به طوری که عدم وجود ساختار به  کار هماهنگی الزم در تداخل وظایف افراد جلوگیری می نماید. ساختار از

وال می برد. امروزه ئسازماندهی را زیرس مرج در سازمان مفهوم سازمان و سازمان بوده و هرج و معنی وجود هرج و مرج در

لی و خارجی مدیران را مجبور به ایجاد نمی توانند از یک ساختار ثابت برای همیشه استفاده کنند. عوامل داخ ها معموالً سازمان

ها می نماید و این امر نیازمند شناخت کامل مدیر از ساختارهای سازمانی  صورت لزوم تغییر آن در ساختارهای مناسب و

)زینک، دآن باش اصالح و بهبود سازمان و ساختار کارِ درأ باید دائم یهای امروز سازمان در متناسب با موقعیت سازمان است. مدیر

2000.) 

تداوم سازمان را تأمین می کند و تناسب یا عدم تناسب آن با محیط داخلی و خارجی موجد  بقاء و یسازمان بنابراین ساختار

های بی شماری است که سازمان را دچار پیشروی و پسروی می نماید. ساختار سازمان چیزی بیش از یک دیدها و ته فرصت

ها  فعالیت یک الگوی تعامل و هماهنگی است که عناصر سازمانی مانند تکنولوژی، افراد، ی دارندهنمودار سازمانی است. آن دربر

اهمیت حیاطی برخوردار  وحدت اجزاء برای سازمان از راستای تحقق اهداف با یکدیگر پیوند می دهد. این پیوند و و وظایف را در

 است.

 هاي ساختار سازمان  مدل

 مدل بروکراسی ایده آل 

 ؛ها سازمان این بود که پیاده شدن بوروکراسی در بود عقیده او .ها پی ساختاردهی سازمان با پیشنهاد بروکراسی ایده آل در وبر

هماهنگی و همکاری میان مدیران و  ساختاری ایجاد می شود که از طرفی با محیط خارج سازگاری دارد و از طرف دیگر،

ا ایجاد می کند رساختاری  نیازهای انسان را با اهداف سازمان پیوند داده و بوروکراسی، کارکنان سازمان را به حد اکثر می رساند.

 ند.حد باالیی برآورده و محقق می گرد در دو که هر

تداوم و  سلسله مراتب، مدل بوروکراسی ایده آل شامل تقسیم کار، تخصص، ویژگی یک ساختار سازمانی در " وبر "براساس نظر 

 . (1371)وبر، محدودیت اطالعات

 ميتنزبرگ هنري مدل 

معتقد است که بیشتر مشکالت طراحی سازمان را می توان به اقدامات طراحان سازمانی نسبت داد که ( 1377)هنری میتنزبرگ

ترتیبات ساختاری مخاطره آمیزی را به وجود می آورند که خیلی متناسب با سازمان نمی باشد. او برای حل این مشکل با بررسی 

 نوبه خود پنج الگوی می گیرد که ترکیب این پنج بخش به بخش اصلی درنظر پنج  ؛های موجود برای هر سازنده زمانسا

 .ا بدست می دهدرمتفاوت  ساختاریِ

 «.ستاد پشتیبانیو  ساختار فنی ،خط میانی، هسته عملیاتی، رأس راهبردی» از پنج بخش اصلی ساختار سازمان عبارتند

های  اهمیت هریک از بخش سازمان بستگی به میزان تأکید ور میتنزبرگ آن است که شکل و فرم ساختا نکته مهم در تحلیل

 :پنج نوع ساختار وجود خواهد داشت ؛پنجگانه سازمان دارد. به طوری که با فرض تأکید اصلی روی یک بخش

 در عملیاتی وجود دارد. از این ساختار ی اولین نوع ساختار، ساختار ساده است که درآن فقط رأس راهبردی و هسته 

درمقابل محیط کم بوده و از سطوح  قدرت مقاومت این ساختار .سازمان کوچک و جدید التأسیس استفاده می شود

دارد. ساختار  دست مدیر قرار این ساختار تا حد زیادی در تخصصی پایین برخوردار است. قدرت کنترل و سرپرستی در
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انعطاف پذیری سطح باالیی می باشد و به سهولت خاصیت راکه دارای چمناسب است  های متغییر طساده اصوأل برای محی

 می توان خود را با محیط متغیر وفق دهد.

 ،این ساختار هر پنج بخش اصلی را دارا می باشد و بیشتر متناسب با محیط ت.بوروکراسی ماشینی اس دومین نوع ساختار 

وسعت، قدمت و عدم می  توان به این ساختار  های ویژگیاز مکانیکی است.  -های فنی ساده و سیستم ،های با ثبات

 ی اندازه اثر در، . بوروکراسی ماشینی برای تدوین و اجرای استانداردها نیازمند ستاد تخصصیاشاره نمودانعطاف پذیری آن 

 ند ستاد پشتیبانی می باشند. نمونه هایی ازمقاومت درمقابل محیط متغیر نیازم برای تثبیت و نیازمند خط میانی و ؛بزرگ

 های دولتی یافت می شود.  صنایع تولید انبوه موسسات بیمه و سازمان در این ساختار

 ویژگی این ساختار اهمیت هسته عملیاتی ستاد پشتیبانی است. تخصص و  ت.سومین نوع ساختار بوروکراسی حرفه ای اس

شکل ساختاری برای سازمانی مناسب است که تکنولوژی آن  ارد. این ترکیب وخط میانی در این سازمان اهمیت کمتری د

هایی  ها ازجمله سازمان ها و بیمارستان د. دانشگاهنهسته عملیاتی قرار می گیر متخصص در مورد استفاده افراد حرفه ای و

 فراد متخصص مانند پزشک وها وابسته به مهارت و تخصص ا هستند که دارای ساختار حرفه ای می باشند. این سازمان

 و ها از استقالل برخوردار بوده های کاری استاندارد. افراد متخصص در این سازمان د تا اینکه وابسته به روشناستاد می باش

 .ه اندآموزش به دست آورد تخصص و دانش خود را از طریق تجربه و

  شکل ساختار بخشی نیز همانند ساختارهای قبلی هارمین نوع ساختار در طبقه بندی میتنزبرگ است. چساختار بخشی

هر واحد سازمانی برای خود دارای  شامل پنج بخش می باشد. در سطح کل سازمان، ستاد پشتیبانی دارای اهمیت است و

نیست که از رأس هرم راهبردی تا هسته عملیاتی را دربرگیرد بلکه  یکاملی است. ساختار بخشی، ساختار کاملساختار 

 است که بر ساختارهای دیگر سربار شده است. ساختار بخشی در صنایع بخش خصوصی کاربرد دارد.  ساختاری

 های عصر فضاست. این  سازمان ی ن ساختار ویژهیبه نظر او ا .ادهوکراسی نوع پنجم ساختارهای موردنظر میتنزبرگ است

ده است. ساختار ادهوکراسی ساختاری انعطاف پذیر ها پیچی ها با محیط پیچیده و پویا روبرو بوده و سیستم فنی آن سازمان

های  های تحقیقاتی و سازمان های تبلیغاتی، سازمان سازمان. دننوع عملیاتی و اداری تقسیم می گرد دو و پویا است و بر

یش آسانی برای نما ی این ساختار برخوردارند. پنج ترکیب و شکل ساختاری پیشنهادی میتنزبرگ روش و طریقه فضایی از

عوامل مانند محیط و تکنولوژی را بدست می دهد. از رروابط بین ترکیبات ساختاری، ابعاد ساختاری و تأثیرات اندازه و سای

ایجاد تناسب الزم بین ترکیبات ساختاری و نیازهای  این پنج ترکیب ساختاری می توان برای بهبود طراحی سازمان و

 موقعیت استفاده کرد.

  بعاد ساختار سازمانی  ا

 ذیل می باشد:به صورت ( 1996)دید پارکينگسون از و محتوایی ساختار سازمانی ابعاد ساختاريالف: 

 ابعاد محتوایی:

 پیچیدگی  (5( داشتن استاندارد       4تخصصی بودن       (3حرفه ای بودن      (2نسبت پرسنلی     (1

  (.2000)وینگ و تونزلمن، کردبیان  ارر متغیّ  13در مورد ابعاد ساختاری و 

 ر:تامب: ابعاد ساختار سازمان براساس تقسيم بندي 

 . پيچيدگی 1

 :به عمق یا ارتفاع ساختار سازمان اشاره دارد. با افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی افزایش یافته و تفکیک عمودی 

عملیاتی سازمان عاملی است بالقوه جهت مخدوش  پیچیدگی سازمان بیشترمی شود. سطوح بیشتر بین مدیریت عالی و

های عملیاتی توسط مدیریت عالی را  نظارت بر فعالیت های پرسنلی مدیریت و ساختن ارتباطات که هماهنگی بین بخش

 دشوار می کند. 

  :دانش ویجاد امستلزم  باشدهرقدر مشاغل یا وظایف متفاوت و متنوع تری در سازمان اشاره به این دارد که تفکیک افقی 

تفکیک افقی درون  ترین شاهدی که داللت بر پیچیدگی بیشتری دارد. مهم سازمان ازنظر افقی، است ومهارت خاصی 
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ند. تخصص گرایی به ا تخصص گرایی و بخش بندی درون سازمان است که این دو نیز دارای ارتباط متقابل ؛سازمانی دارد

های تخصصی را به وجود  شود برمی گردد. تقسیم کار گروه فرد انجام مییک  ی بندی دقیق وظایفی که به وسیله گروه

 ؛ها به کمک آن روشی است که معموأل سازمان و بندی متخصصین را بخش بندی می گویند گروه ی می آورد و شیوه

اید دو تفکیک افقی و عمودی را نب به طور صحیح هماهنگ می کنند. ،هایی را که به صورت افقی تفکیک شده فعالیت

تفکیک عمودی ممکن است پاسخ مناسبی برای افزایش تفکیک افقی در سازمان  .گرفت کامأل مجزا ازهم درنظر ی مقوله

چون تفکیک افقی داللت  به خود می گیردباشد. وقتی تخصص گرایی بیشتر شود هماهنگی بین وظایف ضرورت بیشتری 

د لذا برای واحدهای سازمانی به طور انفرادی ممکن است دشوار باشد زمینه ها، میزان و نوع آموزش اعضا دار تفاوت در بر

د وظایف خود را با سازمان به عنوان یک کل سازگار کند. این موضوع لزوم هماهنگی را گوشزد نکه ببیند چگونه می توان

 متعاقب آن تفکیک عمودی را نشان می دهد. نموده و

  تفکیک براساس مناطق ؛ آن نشأت می گیرد پیچیدگی سازمان ازتفکیک فضایی یا جغرافیایی: سومین عنصری که

کارخانجات و افراد سازمان براساس مناطق جغرافیایی را نشان می دهد. مقصود  میزان پراکندگی ادارات، و جغرافیایی است

. ، می باشداردتشکیالت و کارکنان سازمان وجود د، جغرافیایی بین واحدها از پراکندگی جغرافیایی فاصله ای که ازنظر

 . می شودپیچیدگی آن بیشتر  ؛هرقدر پراکندگی جغرافیایی سازمان بیشتر باشد

 رسميت. 2

که مدیران  ( به این نکته اشاره دارد1998)پاتیباندال. مدارک رسمی تعریف می شود توسل به اسناد و حدی که نقش کارکنان با

 . نمایندکارکنان خود را استاندارد  تاردارند که به کمک آن می توانند رف اختیار فنونی را در

ها کارکنان خود را به طورتصادفی انتخاب نمی کنند. متقاضیان شغل با یک سلسله معیارهای طراحی  گزینش: سازمان (الف

احراز  چه افرادی شرایط شغل خود موفق باشند و می توانند در چه افرادی کهبرای ارزیابی این دادن کارکنان شده به منظور تمیز

مصاحبه و بررسی پیشینه  های استخدامی، آزمون مثل پرکردن فرم تقاضای شغل، .محک زده می شوند شغل را دارا نمی باشند،

 ها. 

شغل باتوجه به انتظارات انجام می شود. انتظارات شغل  هر .هایی را درون سازمان ایفا می کنند افراد نقش الزامات نقش: (ب

اگر انتظارات خیلی ولی اینجا رسمیت باال است  که در این صورت بوده و دقیقأ تعریف شده باشدممکن است واضح و روشن 

عمل کنند. باتوجه به  وضعیت آنبا موقعیت به شیوه ای متناسب  هر به کارکنان این آزادی را می دهد که در ؛واضح نباشد

 از رسمیت کم یا زیاد برخوردار می شود. میزان مشخص بودن یا دقیق انتظارات هر شغل، سازمان به همان نسبت 

 چه کاری را انجام ندهند.  یا بدهندقوانین: گزاره هایی واضح و روشن که به کارکنان می گوید که چه کاری را انجام  (ج

انجام کار  روش آزمون و خطا در تدوین شده است. به جای اینکه کارکنان از رویه: برای اطمینان از استاندارد بودن فرایند کار (د

 . نمایدها تدوین می  خود استفاده کنند سازمان یک رویه کاری معین برای انجام کارهای آن

خط مشی ها: نسبت به قوانین فرصت بیشتری به کارکنان می دهد. به جای اینکه یک رفتار ویژه را تعیین کند به کارکنان  (ه

کارکنان کنترل  محدودیت ها را باید درنظر داشته باشند. برای اینکه نظرخود را به کار برده اما یک سری  اجازه می دهد که نظر

 و نظارت شود الزم نیست که خط مشی مکتوب باشد. 

ها برای کارکنان خود دوره های آموزشی تدارک می بینند مثل آموزش متنوع ضمن خدمت برای  آموزش: بسیاری از سازمان (و

 تاریخچه، برای آشنایی کارکنان جدید با اهداف،.  نمایش فیلم و... درس رسمی، های افزایش دانش و مهارت شرکت در کالس

 ملزم به گذراندن دوره کوتاه توجیهی هستند. آن ها  ،قوانین و خط مشی های مختلفو  فلسفه وجودی سازمان

قوائدی اطالق می شود که در آداب و  ،شعائر: به وسیله کسانی که تأثیر قوی بر سازمان دارند استفاده می شود. به مراسم (ذ

ها با بهره گیری از وجود  سوی مدیران و کارکنان باارزش محسوب می شود. سازمان ها از آنز سازمان نهادینه شده و تبعیت ا

 .می توانند برای رسمی سازی برخی از مقررات استفاده کنند ؛کرده اند تمدیرانی که وفاداری و وابستگی خود را به سازمان اثبا

 تمرکز .3
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نظام و شیوه ای است که در آن تصمیمات در  ،مرکزیت داشتن ولی ازنظر اداری و تشکیالتی و به معنای عام یعنی متمرکز شدن

 توسط مرکز سیاسی و اداری اتخاذ شده و به اجرا گذاشته می شود.  ؛کلیه امور عمومی ی زمینه

این قدرت در سطوح مختلف توزیع شده باشد عدم  ولی اگرمحدودی باشد  دست افراد یعنی قدرت تصمیم گیری در تمرکز

 ها ضروری است.  نآتمرکز ایجاد می شود و هر دو امری است نسبی و وجود تعامل دائمی بین 

رعایت  درصد100هایی که دیوان ساالری  مسأله عدم تمرکز به صورت یکی از معما های الینحل در آمده است چون در سازمان

تر شدن سازمان و باالرفتن  عالی می گیرد و بر سازمان کنترل کاملی دارد ولی با بزرگ میمات را مدیرتص ی همه ؛می شود

 پدیده ،های بزرگ تصمیمات را به مقام عالی سازمان ارجاع داد پس در سازمانی نمی توان همه  ؛دوایر تعداد کارکنان، واحدها و

 زیرساختار از غیرمتمرکز مشارکت را ترویج می دهد درعوض ساختار متمرکز عایت می شود. ساختارر عدم تمرکز بیشتر ی

 (.2002)هال، تشکیل شده استای قوی  بسیار

 پيشينه تحقيق  

   .است شده داده نشان( 1جدول) در خالصه طور بهدر خارج و داخل کشور شده  انجام یهاپژوهش نتایج
 (1جدول)

 پژوهشگر سال پژوهش شرح پژوهش

مطالعه درخصوص فناوری اطالعات و ساختار انجام دادند و ابعاد ساختاری رسمیت و تمرکز 

افقی و عمودی را مدنظر قرار دادند. نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از: رابطه فناوری 

اطالعات با تمرکز منفی است. رابطه فناوری اطالعات با رسمیت منفی است. رابطه فناوری 

 وه بندی وظایف مثبت است.اطالعات با گر

 فیفر و لبلبایس 2003

 در تحقیق خود مشخص کرد که با به کارگیری فناوری اطالعات:

  .در اکثر موارد تغییری در کاهش تعداد سطوح مشاهده نشد 

 .در بیشتر شرکت ها باعث تمرکز درتصمیم گیری ها گردید 

           .در تعداد کمی از شرکت ها باعث کاهش تعداد مدیران میانی گردید 

 .در نیمی از شرکت ها باعث تغییر در نقش مدیران میانی گردید 

 شیمادا 2003

به بررسی تاثیر ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های مهندسان مشاور پرداختند. نتایج نشان 

توانسته است ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های داد که فناوری ارتباطات و اطالعات 

 مشاور را تحت تاثیر قرار دهد.

 فرهنگی و دیگران 1392

به بررسی رابطه ی بین فناوری اطالعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان 

و  ورزش وزارت در اطالعات فناوری به کارگیری بین که داد نشان کلی پرداختند. بررسی

ساختار  بر اطالعات فناوری و دارد وجود ارتباط و همبستگی سازمانی ساختار با جوانان

این  بر اندازه ی متفاوتی و با شدت و می گذارد تمرکز( تأثیر و رسمیت سازمانی)پیچیدگی،

 است. گذاشته تأثیر عوامل

 عزیزی و دیگران 1392

سازمانی شامل پیچیدگی، در این پژوهش به بررسی رابطه بین فناوری اطالعات و ساختار 

رسمیت و تمرکز در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا پرداخته شد. نتایج نشان داد که به 

 کارگیری فناوری اطالعات بر هر سه مولفه ساختار سازمانی موثر می باشد.

 باغبان و دیگران 1391

در شرکت راه آهن نشان  تجزیه و تحلیل رابطه ابعاد ساختار سازمان و سیستم های اطالعات

 داد که بین ابعاد ساختار سازمانی و سیستم های فناوری اطالعات رابطه معناداری وجود دارد.
 فاطمی نسب 1388

به بررسی ارتقای ساختار سازمانی مبتنی بر فناوری اطالعات در شرکت پخش فرآورده های 

دال براینکه استفاده از فناوری نفتی ایران پرداخت. در این تحقیق شواهد اندکی وجود دارد 

 اطالعات بر تفکیک وظایف تأثیرگذار باشد.

 عرب اسدی 1388

 روش تحقيق

به توصیف و  پیمایشی می باشد که -و از نظر جمع آوری داده های از نوع توصیفیکاربردی است  پژوهش از نظر هدفاین 

-. برای آشنایی با فرایند تحقیق علمی و جمعساختار سازمانی پرداخته شده است وتحلیل رابطه بین متغیرهای فناوری اطالعات 
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آوری اطالعات مربوط به ادبیات و سوابق تحقیق و همچنین آشنایی بیشتر با جزئیات و مباحث نظری، از اسناد و مدارک 

ورد استفاده پرسشنامه می باشد، در بعد چون ابزار مای، پایگاه های علمی، مقاالت داخلی و خارجی استفاده می شود. کتابخانه

ساختار از پرسشنامه استاندارد استیفن رابینز و در بعد فناوری اطالعات پرسش هایی مرتبط با ادبیات موضوع و با مشورت 

بدست  86/0متخصصین در حیطه ی ساختار سازمان تهیه شد. جهت پایایی پرسشنامه با اجرای مقدماتی؛ ضریب آلفای کرونباخ 

 مده است که بنابراین از پایایی خوبی جهت اجرا برخوردار است.آ

جهت سنجش و . صورت گرفت 1393سال در دوره زمانی  این پژوهش استفاده شده است. spss رنرم افزااز در تحلیل داده ها 

سازمان شهرداری  درن کلیه کارکناآماری این پژوهش شامل  ی جامعه ،ساختار سازمانیبر  اندازه گیری نقش فناوری اطالعات

نفر از بین کلیه کارکنان سازمان شهرداری قائم شهر به صورت  80می باشد. روش نمونه گیری این پژوهش؛ با انتخاب قائم شهر 

 تصادفی ساده صورت پذیرفت. نمونه آماری این تحقیق با توجه به جامعه آماری و جدول کرجسی و مورگان انتخاب می شوند.

 اده هاتجزیه و تحليل د

 بر ساختار سازمانی سازمان شهرداري قائم شهر تأثيرگذار است. و ارتباطات فناوري اطالعات فرضيه اصلی:
 فرض صفر:  فناوری اطالعات و ارتباطات بر ساختار سازمانی تأثیر ندارد.  

 فرض مقابل: فناوری اطالعات و ارتباطات بر ساختار سازمانی تأثیر دارد.

 در فرضيه اصلی t( بررسی آزمون 2جدول)

 سطح آزمون مقدار معناداری بحرانی t درجه آزادی محاسباتی t انحراف معیار میانگین

89/3 381/0 029/21 79 66/1 000/0 05/0 

و سطح معنی داری  79( با درجه آزادی 66/1بحرانی) tمحاسباتی بیشتر از  t(، از آنجایی که مقادیر 2با مالحظه اطالعات جدول)

کم تر از سطح آزمون است، بنابراین فرض صفر تائید نشده و اکثر پاسخ دهندگان اتفاق  معناداریمی باشد و چون سطح  05/0

 نظر دارند که فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی تأثیر دارد. 

 فرضيه هاي فرعی:

 پيچيدگی سازمان اثرگذار است.. فناوري اطالعات بر 1
 فرض صفر: فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمان تأثیر ندارد.  

 فرض مقابل: فناوری اطالعات بر پیچیدگی سازمان تأثیر دارد.  

 در فرضيه فرعی اول t( بررسی آزمون 3جدول)

 آزمونسطح  مقدار معناداری بحرانی t درجه آزادی محاسباتی T انحراف معیار میانگین

81/3 700/0 457/10 79 66/1 000/0 05/0 

و سطح معنی داری  79( با درجه آزادی 66/1بحرانی) tمحاسباتی بیشتر از  t(، از آنجایی که مقادیر 3با مالحظه اطالعات جدول)

کم تر از سطح آزمون است، بنابراین فرض صفر تائید نشده و اکثر پاسخ دهندگان اتفاق  معناداریمی باشد و چون سطح  05/0

 نظر دارند که تاثیر فناوری اطالعات با میزان پیچیدگی سازمان معنی دار می باشد.

 . فناوري اطالعات بر رسميت سازمان شهرداري اثرگذار است.2
 أثیر ندارد.فرض صفر: فناوری اطالعات بر رسمیت بخشی سازمان ت

 فرض مقابل: فناوری اطالعات بر رسمیت بخشی سازمان تأثیر دارد.

 

 در فرضيه فرعی دوم t( بررسی آزمون 4جدول)

 سطح آزمون مقدار معناداری بحرانی t درجه آزادی محاسباتی t انحراف معیار میانگین

10/4 540/0 19/18 79 66/1 000/0 05/0 
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و سطح معنی داری  79( با درجه آزادی 66/1بحرانی) tمحاسباتی بیشتر از  t(، از آنجایی که مقادیر 4با مالحظه اطالعات جدول)

کم تر از سطح آزمون است، بنابراین فرض صفر تائید نشده و اکثر پاسخ دهندگان اتفاق  معناداریمی باشد و چون سطح  05/0

 نظر دارند که تاثیر فناوری اطالعات با رسمیت بخشی سازمان معنی دار می باشد. 

 

 . فناوري اطالعات بر تمرکز سازمان شهرداري اثرگذار است.3
 ندارد.فرض صفر: فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر 

 فرض مقابل: فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیر دارد.

 در فرضيه فرعی سوم t(  بررسی آزمون 5جدول)

 سطح آزمون مقدار معناداری بحرانی t درجه آزادی محاسباتی t انحراف معیار میانگین

77/3 682/0 102/10 79 66/1 000/0 05/0 

و سطح معنی داری  79( با درجه آزادی 66/1بحرانی) tمحاسباتی بیشتر از  t(، از آنجایی که مقادیر 5با مالحظه اطالعات جدول)

کم تر از سطح آزمون است؛ بنابراین فرض صفر تائید نشده و اکثر پاسخ دهندگان اتفاق  معناداریمی باشد و چون سطح  05/0

 نظر دارند که فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیرگذار است. 

 . فناوري اطالعات بر هر یک از مولفه هاي ساختار سازمانی اثر متفاوتی دارد.4
 ت در ابعاد ساختار سازمانیمقایسه تأثير بکارگيري فناوري اطالعا( 6جدول)

 میانگین متغیر

 81/3 اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر پیچیدگی

 10/4 اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رسمیت

 77/3 اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر تمرکز

 

محدود طرح شده، مشخص می شود که ( با مقایسه میانگین نمرات هریک از متغیرها با توجه به سواالت 6با توجه به جدول)

بیشترین میانگین نمرات پاسخ دهندگان به ترتیب مربوط به متغیر ارتباط فناوری اطالعات و ارتباطات با رسمیت، ارتباط فناوری 

اوری اطالعات و ارتباطات با پیچیدگی و ارتباط فناوری اطالعات و ارتباطات با تمرکز می باشد. بنابراین نتیجه آن است که فن

 دارد. اطالعات و ارتباطات احتماالً بیشترین تأثیر را بر رسمیت سازمان شهرداری قائم شهر

 

 . تاثير فناوري اطالعات در بين کارکنان مرد و زن متفاوت می باشد.5

  .داردنزنان و مردان تفاوت وجود  ی درفناوری اطالعات تأثیر فرض صفر:

 .زنان و مردان تفاوت وجود دارد تی درفناوری اطالعا تأثیر فرض مقابل:

 در فرضيه فرعی پنجم t( بررسی آزمون 7جدول)

 سطح آزمون مقدار معناداری بحرانی t درجه آزادی محاسباتی t انحراف معیار میانگین گروه

 05/0 058/0 99/1 78 92/1 329/0 96/3 مردان

 435/0 79/3 زنان

و سطح معنی داری  78( با درجه آزادی 99/1بحرانی) tمحاسباتی کم تر از  t(، از آنجایی که مقادیر 7با مالحظه اطالعات جدول)

از سطح آزمون است، بنابراین فرض صفر تأیید شده و اکثر پاسخ دهندگان اتفاق  بیشتر معناداریمی باشد و چون سطح  05/0

 . داردنوجود  یتفاوتبا ساختار سازمانی این سازمان زنان و مردان  در ت و ارتباطاتالعافناوری اط تأثیربین نظر دارند که 
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 . فناوري اطالعات در هریک از سطوح سازمانی اثر متفاوتی دارد.6
 تفاوت وجود ندارد.فناوری اطالعاتی در سطوح مختلف سازمان  تأثیرفرض صفر: 

 تفاوت وجود دارد. فناوری اطالعاتی در سطوح مختلف سازمان  تأثیرفرض مقابل: 

 ( بررسی آزمون تحليل واریانس در فرضيه فرعی ششم8جدول)

F درجات آزادی محاسباتی F سطح آزمون مقدار معناداری بحرانی 

156/1 (74 ،5) 338/2 339/0 05/0 

( و سطح 5، 74( با درجات آزادی)338/2بحرانی) Fمحاسباتی کم تر از  F(، از آنجایی که مقادیر 8با مالحظه اطالعات جدول)

کم تر از سطح آزمون است، بنابراین فرض صفر تأیید شده و اکثر پاسخ  معناداریمی باشد و چون سطح  05/0معنی داری 

تفاوت طوح مختلف سازمان در سبر ساختار سازمانی فناوری اطالعات و ارتباط  تأثیرمیزان دهندگان اتفاق نظر دارند که بین 

 معنی داری وجود ندارد

 بحث ونتيجه گيري:
 پيچيدگی و فناوري اطالعات

های اثر بگذارد؛ به عنوان مثال می تواند ازطریق افزایش یا کاهش نیروهای  فناوری اطالعات و ارتباطات قادر است بر هریک از شاخص

واحدهای خاصی بر تفکیک افقی با کاهش یا افزایش حیطه نظارت و تعداد سطوح متخصص، یکی شدن یا حذف برخی از شغل ها و ایجاد 

ده از سازمانی بر تفکیک عمودی و با فراهم آوردن امکاناتی نظیر کنفرانس از راه دور و ... بر تفکیک جغرافیایی اثرگذار باشد. نتایج بدست آم

ختار سازمانی تأثیر زیادی داشته و موجب کاهش پیچیدگی در سازمان می این تحقیق نشان می دهد که فناوری اطالعات و ارتباطات بر سا

شود. در مواردی مشاهده شده با وجود افزایش حجم کار یا واحدهای سازمانی، تعداد نیروی کار افزایش نیافته که این نتیجه استفاده از 

 فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان است.

 رسميت و فناوري اطالعات

ن تحقیق به این نتیجه رسیدیم که فناوری اطالعات و ارتباطات بر رسمیت سازمان تأثیر زیادی داشته به شکلی که قوانین و مقررات به در ای

شکل مکتوب بر انجام امور سازمان نظارت دارند. بررسی خانم عرب اسدی مولفه هایی نظیر رسمیت و تفکیک وظایف تحت تأثیر فناوری 

شود که کارکنان  قرار نمی گیرد. مثأل در مورد رسمیت سازمانی در شرکت های دولتی روندی وجود دارد که باعث می اطالعات و ارتباطات

 موظف به رعایت قوانین و مقررات هستند.

 تمرکز و فناوري اطالعات
ض اختیار در سازمان مشاهده می این تحقیق نشان دهنده آن است که فناوری اطالعات بر تمرکز سازمانی تأثیرگذار بوده و تا حدودی تفوی

شود. آقای عزت ا... فاطمی نسب طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بکارگیری سیستم فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان، 

 تمرکز در تصمیم گیری را کاهش می دهد
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