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 این جمله از که است کرده ایجاد ها سازمان در را شگرفی تحوالت اطالعات فناوری امروزه: چکيده

 ر،محو دانش سازمان نظير سازمانی جدید های شـكل ارائـه و سـازماندهی شـيوه در تغيير ، تحوالت

 سازمانی ساختار ابعاد رابطه بررسی پژوهش، این از هدف لذا. است مجازی سازمان ای، شبكه سازمان

 پژوهش. باشد می خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در آن کارایی و اطالعات فناوری و

  موزشآ مراکز کارکنان کليه شامل تحقيق آماری جامعه. باشد می همبستگی -توصيفی نوع از حاضر

 ندچ ای خوشه گيری نمونه روش از نمونه حجم تعيين برای که بود خوزستان استان ای حرفه و فنی

 پرسشنامة از ها داده آوری جمع برای. شد انتخاب نمونه عنوان به نفر 011 و شد استفاده ای مرحله

 پایایی. است شده استفاده اطالعات فناوری ساختة محقق پرسشنامة و رابينز سازمانی ساختار

 هتجزی برای. آمد بدست کرونباخ آلفای تكنيک طریق از درصد 70/1 و 78/1  ترتيب به ها پرسشنامه

 پی اس  افزار نرم از( اسپيرمن آزمون)استنباطی آمار و توصيفی آمار سطح دو در ها داده تحليل و

 العاتاط فناوری و سازمانی ساختار ابعاد بين که داد نشان ها داده تحليل نتایج. شد پرداخته اس اس

 کار به با و. دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز در

 کاهش کارکنان کارایی خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در اطالعات فناوری گيری

 .یابد می

 استان ، ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارایی، اطالعات، فناوری سازمانی، ساختار :يديکل واژگان

 .وزستانخ

 

 

  حسین عزیزی نژاد،  علی کرم پور
 
 

 .ایران ،خوزستان ،دکتری مدیریت استراتژیک، رییس دانشگاه علمی کاربردی شوشتر

 .ایران ایالم، ،دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه ،دکتری مدیریت استراتژیک

 

 

 
karampour28@yahoo.com 

 یکارای و اطالعات فناوری و سازمانی ساختار ابعاد رابطه بررسی

 خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در آن
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 مقدمه

 ساسيتح و اهميت از اطالعات سریع انتشار و پردازش توليد، در آن باالی ظرفيت و توان سبب به اطالعات فنآوری امروزه کلی بطور

 پردازش به نياز شود می محسوب حياتی امری سازمان برای آن پردازش و جریان نحوه و اطالعات که چرا است؛ برخودار باالیی

 به نياز واحدها، ميان وابستگی و همبستگی ایجاد با خود نوبه به که شود می ناشی وظایف تقسيم از سازمان توسط اطالعات

 هماهنگی ایجاد ضرورت و رقابت افزایش آنها، محيط شدن تر پيچيده و ها سازمان رشد همچنين، کند می تشدید را هماهنگی

 ینا در مؤثر بسيار های  حل راه از یكی یا و تنها وضعيت این به توجه با  کند می مضاعف را کارایی افزایش جهت در واحدها ميان

(. 6112النابی،)دهد قرار استراتژیک برتر موقعيت یک در را سازمان تواند می که است اطالعات فنآوری از بهينه استفاده راستا،

 ساختار مقاصد و اهداف کسب منظور به ها سازمان در مدیران. آنهاست سازمانی ساختار ها، سازمان مورد در مطرح مباحث از یكی

 هب رسيدن در را مدیران که است ابزاری سازمانی ساختار گفت توان می واقع در کنند، کمک آنها به تا کنند می طراحی را خاصی

 مهمترین از سازمانی ساختار و اطالعات فناوری از مناسب گيری بهره و محيط با متناسب ساختاری داشتن. کند می یاری اهداف

 کنندة بيان رابينز نظر مطابق سازمانی ساختار(. 0787 دسترنج،)باشند آنها ایجاد پی در باید ها سازمان که است مقدماتی و ابزار

 ازمانیس ساختار رابينز. کند می پيروی آن از سازمان که است تعاملی الگوهای و هماهنگی سازوکارهای و وظایف تخصيص چگونگی

 (.0770محمدزاده،)است شده تشكيل تمرکز و رسميت پيچيدگی، عنصر سه از که داند می سازمان اجزای از یكی را

 این اهيتم به نسبت ساختار، ویژه به سازمانی متغيرهای و ابعاد بر اطالعات فنآوری تأثير به محققين و صاحبنظران اذعان وجود با

 به. تاس تأثيرگذار عامل یک خود خودی به اطالعات تكنولوژی که معتقدند ای عده. ندارد وجود آنها ميان کاملی نظر اتفاق تأثير

 جبر»   عنوان به که است خارجی عامل یک صورت به آن باالی قدرت و اهميت نظر از تكنولوژی این تأثير دیگر، عبارت

 .گذارد می تأثير سازمان متغيرهای بر «تكنولوژیكی

 مورد کميته این های ضعف از یكی عنوان به را ایران المپيک ملی کميتة اطالعات فناوری بخش تحقيقی در( 0778) زاده خسروی

 سازمان در ورزشی مدیران درصد 77 حدود که کرد اعالم تحقيقی در( 0776) هنری(. 0778خسروزاده،) است داده قرار اشاره

 ددارن مثبتی نگرش اطالعاتی های سيستم وجود به نسبت المپيک، ملی کميتة و ورزشی های فدراسيون بدنی، تربيت

 تمسيس ویژگيهای و فواید با آشنایی ضمن ورزشی های فدراسيون مدیران که کرد اعالم پژوهشی در( 0771) فالح(.  0776هنری،)

( 0771) آذرین بدری(. 0771فالح،) دانند می ناکارامد را ها فدراسيون در اطالعات تأمين سنتی روشهای مدیریت، اطالعات های

( 0777) نصراللهی(.  0771آذرین، بدری)کند می ذکر کشور ژیمناستيک ورزش گسترش عدم دالیل از را اطالعاتی منابع کمبود
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 و گيردب خدمت به را اطالعاتی های فناوری است شایسته که آنطور نتوانسته ایران، المپيک ملی کميتة که کرد اعالم پژوهشی در

 (.0777نصرالهی،)دارد قرار ضعف موقعيت در بخش این در

 که کرد اعالم ایرانی های سازمان در سازمانی ساختار بر اطالعات فناوری تأثيرات بررسی مورد در تحقيقی در( 0787) دسترنج

 با تحقيقی در( 0781) نسب ابراهيمی(. 0787دسترنج،) ندارد وجود معناداری رابطة سازمانی ساختار ابعاد و اطالعات فناوری بين

 با اطالعات فناوری بين که رسيد نتيجه این به ایران مس صنایع ملی شرکت در سازمانی ساختار با تكنولوژی رابطة بررسی عنوان

) اردد وجود معناداری رابطة پيچيدگی و اطالعات فناوری بين اما ندارد، وجود معناداری رابطة رسميت، با اطالعات فناوری و تمرکز

 (.0781نسب، ابراهيمی

 است بطمرت تيمی کارکرد ميان تعامل با مستقيم طور به اطالعات فناوری کارگيری به ميزان کرد اعالم تحقيقی در( 6118) چانگ

 (.  6118گ،چان)است مطلوب بسيار تيمی کارکرد ميان تعامل است، پایين رسميت و غيرمتمرکز بسيار سازمانی ساختار که زمانی و

 موزشآ مراکز در آن کارایی و اطالعات فناوری و سازمانی ساختار ابعاد رابطه تا برآنست پژوهش این ، شده گفته موارد به توجه با

 و اتاطالع فناوری و سازمانی ساختار ابعاد رابطه بررسی تحقيق این اصلی هدف لذا بسنجد، را خوزستان استان ای حرفه و فنی

 تحقيق های فرضيه شده ذکر موارد به توجه با پژوهش این در. است خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در آن کارایی

 :باشند می زیر شرح به

 .دارد وجود مثبت ای رابطه خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در اطالعات فناوری و سازمانی ساختار ابعاد بين -0

 .دارد وجود مثبت ای رابطه خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در اطالعات فناوری و پيچيدگی بين -6

 .دارد وجود مثبت ای رابطه خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در اطالعات فناوری و رسميت بين -7

 .دارد وجود مثبت ای رابطه خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در اطالعات فناوری و تمرکز بين -1

 

 روش پژوهش

 یا حرفه و فنی  آموزش مراکز کارکنان کليه شامل تحقيق آماری جامعه. باشد می همبستگی -توصيفی نوع از حاضر پژوهش

 عنوان به نفر 011 و شد استفاده ای مرحله چند ای خوشه گيری نمونه روش از نمونه حجم تعيين برای که بود خوزستان استان

 ایانپ تخصصی، مقاالت و ها کتاب از موضوع ادبيات و تحقيق ی پيشينه به مربوط اطالعات آوری جمع جهت. شد انتخاب نمونه

 و ادبيات و  تئوری نگارش به مربوط که قسمتی در دیگر عبارت به. است شده استفاده اینترنتی های پایگاه در جستجو و ها نامه

 نامةپرسش و رابينز سازمانی ساختار پرسشنامة از سپس و گرفته بهره ای کتابخانه روش از محقق باشد می پژوهش نظری طرح

 آلفای تكنيک طریق از درصد 70/1 و 78/1  ترتيب به ها پرسشنامه پایایی. است شده استفاده اطالعات فناوری ساختة محقق
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 پی سا  افزار نرم از( اسپيرمن آزمون)استنباطی آمار و توصيفی آمار سطح دو در ها داده تحليل و تجزیه برای. آمد بدست کرونباخ

                    . شد پرداخته اس اس

 بر حسب جنسيتهای گردآوری شده پژوهش توزیع نمونه آماری پرسشنامه -0جدول                    

 

 

 

 های گردآوری شده پژوهش بر حسب سنتوزیع نمونه آماری پرسشنامه -6جدول

 

 

 

 

 

 های گردآوری شده پژوهش بر حسب وضعيت تاهلتوزیع نمونه آماری پرسشنامه -7جدول                 

 

 

 

                       

 تحصيالتهای گردآوری شده پژوهش بر حسب توزیع نمونه آماری پرسشنامه -1جدول                  

 

   

 

 

 کارکنان
 61 زن

 81 مرد

 011 جمع                  

 انکارکن

 01 سال و کمتر 61

 71 سال 71تا  61

 21 سال 71بيشتر از 

 011 جمع

 کارکنان
 67 مجرد

 86 متاهل

 011 جمع                  

 کارکنان

 60 کاردانی و پایين تر

 21 کارشناسی

 01 کارشناسی ارشد و باالتر

 011 جمع



 488-481، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

984 
 

 هایافته

 رضياتف راستای در پژوهش هایپرسشنامه و شودمی استفاده فرضيات از سؤاالت جای به پيشينه وجود به توجه با تحقيق این در 

 و Z مقدار به باتوجه دهد، می نشان آن نتایج که طور همان. است فرضيات پذیرش یا رد آن نتایج که اندشده طراحی پژوهش

 دارای متغيرها این نتيجه در. است/ 111 از بزرگتر P مقدار متغيرها تمامی در اسميرنوف – کلوموگروف آزمون در معناداری سطح

 .شد استفاده اسپيرمن آماری آزمون از ها داده تحليل و تجزیه برای بنابراین. هستند نرمال توزیع

                                            

 

 رابطه بين فناوری اطالعات و ساختار سازمانی -1جدول 

 ساختار سازمانی شاخص ها معيار

 R 21/1 فناوری اطالعات

sig 110/1 

N 011 

 

 اناست ای حرفه و فنی  آموزش مراکز در اطالعات فناوری و سازمانی ساختار ابعاد بين همبستگی ضریب باال، جدول به توجه با

 فناوری و سازمانی ساختار ابعاد بين دیگر، عبارت به. شود می رد صفر فرضية لذا. است110/1برابر P ارزش  و 21/1 خوزستان

 .دارد وجود معناداری  و مثبت رابطة خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز در اطالعات

 مقایسه ميانگين نمره فرهنگ سازمانی با ميانگين - 2جدول

 تمرکز رسميت پيچيدگی شاخص ها معيار

فناوری 

 اطالعات

R 782/1 107/1 777/1 

sig 108/1 107/1 111/1 

N 011 011 011 

 

  وزشآم مراکز در پيچيدگی و اطالعات فناوری بين که دهد می نشان اسپيرمن همبستگی آزمون باال، جدول های یافته اساس بر

  آموزش مراکز  در رسميت و اطالعات فناوری بين همچنين. دارد وجود معناداری و مثبت رابطة خوزستان استان ای حرفه و فنی
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 انکارکن گيری تصميم در تمرکز و اطالعات فناوری بين. شد مشاهده معناداری و مثبت رابطة خوزستان استان ای حرفه و فنی

 دتأیي پژوهش این فرضيات تمامی لذا. شد مشاهده معناداری و مثبت رابطة نيز خوزستان استان ای حرفه و فنی  آموزش مراکز

 و نیف  آموزش مراکز در اطالعات فناوری و( تمرکز و رسميت پيچيدگی،)  سازمانی ساختار ابعاد بين دیگر، عبارت به. شوند می

 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطة خوزستان استان ای حرفه

 

 نتيجه گيري: بحث و

 استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در آن کارایی و اطالعات فناوری و سازمانی ساختار ابعاد رابطه بررسی به حاضر پژوهش

 ایه یافته مصاحبه، و نامه پرسش ی وسيله به شده آوری جمع هایداده تحليل تجزیه نتایج براساس. است پرداخته خوزستان

 وزستانخ استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در اطالعات فناوری کارگيری به بين: است داشته بدنبال را زیر نتایج حاضر تحقيق

( تمرکز و رسميت پيچيدگی،) سازمانی ساختار بر اطالعات فناوری و دارد وجود همبستگی و مثبت ارتباط سازمانی ساختار ابعاد با

 تيجهن این خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در پيچيدگی و اطالعات فناوری بين رابطة بررسی در. گذارد می تأثير

 دهش خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در پيچيدگی افزایش موجب اطالعات فناوری کارگيری به که آمد دست به

 بين طةراب بررسی در. است مستقيم طور به ارتباط این و است زیاد بسيار اطالعات فناوری از عامل این تأثيرپذیری شدت و است

 ریکارگي به افزایش با که آمد دست به نتيجه این خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در رسميت و اطالعات فناوری

 اطارتب این و است زیاد اطالعات فناوری از سازمانی رسميت عامل تأثيرپذیری شدت. یابد می افزایش رسميت اطالعات، فناوری

. ودش می رسميت افزایش باعث خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در اطالعات فناوری از استفاده و مستقيم طور به

 اب آمدکه دست به نتيجه این خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز در تمرکز و اطالعات فناوری بين رابطة بررسی در

 اغماض قابل تأثير این ميزان و شدت ولی یابد، می افزایش محسوس صورت به تمرکز ميزان اطالعات فناوری کارگيری به افزایش

 .است مستقيم صورت به وابسته و مستقل متغير دو بين ارتباط این و است

 مراجع

 ،نشرنی ، عمومی مدیریت ،(0787) سيدمهدی الوانی. 

 منابع توسعة جامع نظام تدوین رویكرد با ایران در ژیمناستيک ورزش وضعيت بررسی(. 0771)یعقوب آذرین، بدری 
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