
واژگان کلیدی: فناوری اطالعات، عملکرد سازمانی، ساختار سازمانی، سازمان.

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش متغیر 
میانجی ساختار سازمانی

)مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی شهرستان ایالم(

لطیف امامی 1
فرشید نمامیان 2

چکیده
در دنیــای امــروز، هیــچ عاملــی هماننــد فنــاوری اطالعــات، قــادر بــه تغییــر ســازمان ها 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 ایــالم 
می باشــد. بــرای جمــع آوری اطالعــات از ابــزار پرســش نامه، 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 داده هــا از معــادالت ســاختاری و نرم افــزار لیــزرل اســتفاده شــده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد 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 می باشــد؛ 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 
می تــوان بــا آمــوزش کارکنــان در زمینــۀ فنــاوری اطالعــات و اصــالح و تعدیــل در ســاختار مشــاغل، بــا نصــب 
تجهیــزات و نرم افزارهــای کاربــردی بــه روز، زمینه هــای بهبــود عملکــرد، تســهیم دانــش بــرای تســهیل یادگیــری 

ســازمانی، تســریع در اجــرای فرایندهــای اداری و کاهــش حجــم کاری را فراهــم کــرد.
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مقدمه 
ــا  ــه بانک ه ــازمان ها؛ از جمل ــب و کار س ــه ای کس ــل مالحظ ــکل قاب ــه ش ــی، ب ــدۀ محیط ــای فزاین »چالش ه
ــوع نیــروی کار،  ــرات ســریع، ظهــور اینترنــت، تن ــد: تغیی ــرار داده اســت. چالش هایــی؛ مانن ــر ق را تحــت تأثی
جهانی ســازی، تغییــر در قوانیــن و مقــررات، کمبــود مهارت هــای مــورد نیــاز و ظهــور بخش هــای خدماتــی، بــر 
ســاختارهای ســازمانی تأثیــر گذاشــته اند« )گومــز، 2001: 3(؛ چنان کــه »ســازمان ها را مجبــور کرده انــد کــه از 
ســه تســهیل کنندۀ مدیریــت منابع انســانی، فنــاوری اطالعــات و بهبــود عملکــرد، بــرای افزایش، قــدرت رقابتی 

خــود اســتفاده کننــد« )نــو، 2005: 46(. 
از جملــه مســائل اساســی ایــن اســت کــه رشــد ســریع فنــاوری اطالعــات در حــوزۀ کســب و کار، اهمیــت 
بســیار باالیــی دارد؛ لــذا یکــی از جنبه هــای مجهــول و مبهمــی کــه پژوهشــگران بیــان می دارنــد، ایــن بــوده کــه 
آیــا ســرمایه گذاری در زمینــۀ فنــاوری اطالعــات در کشــورهای در حــال توســعه، روند افزایشــی داشــته اســت؟ 
 برخــی از پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه »توســعه های اخیــر اقتصــادی، نمایانگــر ایــن اســت کــه آینــدۀ 
خوبــی در انتظــار فنــاوری اطالعــات اســت« )اســلیزر و همــکاران، 2002: 93( و امــروزه، تمایــل بــه اســتفاده از 
فنــاوری اطالعــات و سیســتم های جامــع اطالعــات بانکــی در ســازمان های مختلــف، در حال افزایش اســت که 
علــت ایــن امــر، امکانــات و امتیــازات فــراوان آن؛ از قبیل: ســرعت انتقــال اطالعات، ســهولت انتقــال اطالعات، 
ذخیره ســازی حجــم اطالعــات، صرفه جویــی در وقــت، کاهــش هزینه هــا، دقــت در انجــام کار، قابلیــت اعتماد 
و ... می باشــد )توربــان و همــکاران، 2003: 175(. فنــاوری اطالعــات بــه سیســتم های جامــع اطالعاتــی بانــک 
کمــک می کنــد و ایــن قابلیــت باعــث می شــود کــه ســاختار رســمی یــک ســازمان بــه عنــوان یک پردازشــگر 
عمــل کنــد، رشــد ســازمان ها و پیچیده تــر شــدن محیــط آنهــا را افزایــش دهــد و ضــرورت ایجــاد هماهنگــی 
میــان واحدهــا در جهــت افزایــش کارایــی را دوچنــدان گردانــد )گرنــت، 2008: 101(. ســاختار ســازماني نیز از 
مهمتریــن عوامــل در برقــراري ارتباطــات و اســتفادۀ بهینــه از فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات می باشــد که رشــد 
غیــر قابــل پیش بینــی آن در دهه هــای اخیــر، توســعۀ صنایــع مختلــف از جملــه بانکداری را شــامل شــده اســت؛ 
بــه عبــارت دیگــر، »ســرمایه گذاري و به کارگیــري فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات، بایســتي ســاختار ســازماني 
را متحــول و اثربخــش ســازد« )زرگــر، 1382: 39(. »فنــاوری اطالعــات، کاربردهــای بســیاری در مدیریــت و 
ســازمان ها دارد کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا اســتفاده از شــبکه های رایانــه ای؛ بخصــوص اینترنــت اســت. در 
حــوزۀ فنــاوری اطالعــات اینترنــت، تحولــی مهــم در عصــر حاضــر بــه شــمار مــی رود. به کارگیــری فنــاوری 
اطالعــات در ســازمان، تغییراتــی را کــه دارای اثــرات مختلفــی؛ از جملــه ســاختار ســازمانی می باشــد، بــه وجود 

مــی آورد« )قبــادی، 1382: 52(. 
بــا توجــه بــه اینکــه بانک هــا از ســازمان های خدماتــی بــه شــمار می رونــد و بــا مراجعــان و مشــتریان زیــاد 
و درخواســت های متنــوع و مکــرر از ســوی آنهــا مواجــه هســتند و انجــام و ارائــۀ خدمــات در ایــن ســازمان ها، 
بــه شــیوۀ ســنتی و توســط کارکنــان انجــام می گیــرد؛ همچنیــن بــا توجــه بــه حجــم فعالیت هــا در پاســخگویی 
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بــه درخواســت ها کــه مســتلزم ســرعت، دقــت، ســهولت و قابلیــت اطمینــان باالیــی می باشــد، ورود فنــاوری 
اطالعــات، موجــب تأثیــر قابــل مالحظــه ای بــر ابعــاد ســازمانی بانک ها گشــته؛ بــه نحوی که ســاختار ســازمانی 

آنهــا را دچــار تغییــرات عمــده ای کــرده اســت.
رشــد غیرقابــل پیش بینــی فنــاوری اطالعــات در دهه هــای گذشــته که با توســعۀ صنایــع مختلفــی؛ از جمله: 
الکترونیــک، کامپیوتــر، مخابــرات و ... صــورت گرفتــه، بــر جنبه هــای مختلــف ســازمان ها؛ از جملــه عملکــرد 
ســازمانی تأثیــرات شــگرفی داشــته اســت. همزمــان بــا ایــن تغییــرات، محیــط فعالیــت ســازمان های مختلــف، 
پیچیده تــر شــده اســت؛ بــه همیــن جهــت، نیــاز بــه سیســتم های 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 سیســتم ها کــه در مجمــوع بــه سیســتم های ســازمانی معــروف هســتند، زمینه هایــی را فراهــم 
آورده انــد کــه مدیــران بتواننــد در تصمیم گیری هــای مختلــف خــود، از اطالعــات مناســب در هــر جــا و هــر 
زمــان بهــره گیرنــد )باغبــان، 1391: 16(. در عملکــرد نیــز باعــث چابکــی، کیفیــت و ســرعت تحویــل و کاهش 
ــاوری  ــد فن ــزاری، نیازمن ــه اب ــۀ خدمــات خــود، از جنب ــرای ارائ ــز ب ــه طوری کــه بانک هــا نی ــه شــده اند؛ ب هزین
اطالعــات گشــته اند؛ لــذا بــه کمــک فنــاوری اطالعــات و ابعــاد آن، می تــوان ارتباطــات بهتــری ایجــاد کــرد و 
در فرصــت کمتــر، بــا کارایــی بیشــتری امــور ســازمان را بهبــود بخشــید. بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر پژوهش هــای 
ــد،  ــی صــورت نگرفته ان ــک مل ــل در بان ــا حداق ــد ی ــا بوده ان ــر از بانک ه ــه غی انجــام شــده در ســازمان هایی ب
نتایــج ایــن تحقیــق می توانــد راهگشــای حــل مشــکالت عملکــردی، ســاختاری و فنــاوری در بانک هــا گــردد؛ 
در همیــن راســتا بــه کارگیــری فنــاوری اطالعــات در جهــت افزایــش و بهبود عملکــرد در بانک ها مــورد توجه 
قــرار گرفــت. مدیریــت بانک هــا 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. 
 ایــن موضــوع کــه فنــاوري اطالعــات، چگونــه مي توانــد بــا اســتفاده از متغیــر میانجــی ســاختار ســازمانی، 
ــان  ــر، محقق ــرف دیگ ــت. از ط ــده اس ــي نش ــد، بررس ــرار ده ــود ق ــعاع خ ــازمانی را تحت الش ــرد س عملک
عالقه منــدی وجــود دارنــد کــه بتواننــد ابهامــات و تأثیــر ایــن موضــوع را روشــن کنند. طبعاً هــر فــرد و جامعه اي 
کــه بــا شــناخت و اشــراف بیشــتر و هــدف و آرمــان روشــن تر، پــا بــه ایــن عرصــۀ جدیــد بگــذارد، مي توانــد 
از ایــن فنــاوري بهــرۀ بیشــتري ببــرد و در حوزه هــاي مختلــف اقتصــادي، اجتماعــي، فرهنگــي و سیاســي جهــان 
نقــش بیشــتري داشــته باشــد. مســئلۀ اساســی ایــن پژوهــش، بررســي تأثیــر فنــاوري اطالعــات در ابعاِد ســرعت، 
دقــت، ســهولت و قابلیــت اطمینــان، بــر عملکــرد ســازمانی بــا توجــه بــه متغیــر میانجــی ســاختار ســازمانی در 
بانــک ملــی شهرســتان ایــالم اســت. ایــن مقالــه بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت موضــوع، تــالش دارد تــا بــه 
ایــن پرســش، پاســخ دهــد کــه: آیــا فنــاوری اطالعــات با توجــه به متغیــر میانجی ســاختار ســازمانی بــر عملکرد 
ــد مــورد اســتفادۀ مدیــران و تصمیم گیرنــدگان بانــک  ســازمانی تأثیــر دارد یــا خیــر؟ نتایــج تحقیــق، می توان
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ملــی و سرپرســتی آن در اســتان ایــالم باشــد؛ همچنیــن می توانــد موجــب بهبــود عملکــرد و بقــای ایــن گونــه 
ــرای دوره ای بلندمــدت شــود.  ســازمان ها ب

مبانی نظری پژوهش
»فنــاوري اطالعــات، انقالبــي اســت کــه هــدف آن، ایجاد ســاختار الکترونیک اســت و کاربرد هوشــمندانۀ آن، 
تبــادل اطالعــات را بــه صــورت اینترنتــي امکان پذیــر مي کنــد، از ورود اطالعــات زایــد جلوگیــري مي کنــد، 
اطالعــات مــورد نیــاز را در زمــان کــم فراهــم مي کنــد، بــه مدیــران، اجــازه مي دهــد کــه اطالعــات پیچیــده 
را بــه صــورت مؤثرتــري دریافــت و پیگیــري کننــد و بــه آســانی در میــان اعضــاي ســازمان، مبادلــه نماینــد؛ 
بنابرایــن ارتباطــات در ســازمان بــه طــور وســیعي بهبــود مي یابــد« )مــور، 2008: 68(. ســازمان ها تحــت تأثیــر 
عوامــل متعــددي قــرار مي گیرنــد کــه ناشــي از محیــط پویــاي اطــراف آنهــا یــا خــود ســازمان اســت. از آنجــا 
کــه ســاختار ســازماني، ســاکن و پایــدار اســت، برخي مواقــع، نمي توانــد نیاز بــه کارآیــي و قابلیت بهــره وري را 
بــرآورد کنــد. بــه طــور ســنتي، عوامــل تأثیرگــذار بر اجــزاي ســازماني را مي تــوان به عوامــل خارجــي و داخلي، 
دســته بندي کــرد. سیکاویســا عوامــل درونــي را بــه گروه هــاي متعــددي چــون: اهــداف و راهبــرد، وظایــف و 
فنــاوري اطالعــات، انــدازه، کارکنــان، چرخــۀ عمــر ســازماني، محصــوالت و مــکان و عوامــل خارجــي را بــه 
بــازار، محیــط ســازماني، فرایندهــاي ادغــام و توســعۀ علــم و فنــاوري تقســیم کــرده اســت )جیــن، 2008: 87(. 

ــب  ــی، موج ــی و زمان ــای مکان ــدون محدودیت ه ــه ب ــزی ک ــر چی ــه ه ــزاری، ب ــرد اب ــک رویک »در ی
ــه می شــود  ــاوری اطالعــات گفت ــادل اطالعــات و پیام هــا می گــردد، فن ــردازش و تب جمــع آوری، گــردش، پ
و بــا یــک رویکــرد راهبــردی، فنــاوری اطالعــات، یــک اســتراتژی، فکــر و ابــزار در حــوزۀ انســانی، همــراه بــا 

ــر، 1382: 32(.  ــت« )زرگ ــوآوری اس ن
»منظــور از فنــاوری اطالعــات، مجموعــه ای شــامل ســخت افزار و نرم افــزار؛ از قبیــل: سیســتم یکپارچۀ مالی 

و حســابداری می باشــد« )هانــگ، 2006: 54(. 
»فناوري اطالعات در مواردی سبب تغییر فرایندهاي سازمان مي شود که برخی از آنها عبارتند از:

موجب مکانیزه شدن و سرعت باالي فرایندها مي گردد.  -
-  مشاغل مجازي و همکاري هاي راه دور را ممکن مي سازد.

-  تعامالت را افزایش می دهد و بازخورد فوري را ممکن مي سازد.
-  موجب ایجاد، توزیع و مدیریت مؤثر و هوشمندانۀ دانش مي شود.

-  محاسبات را در سطح وسیع و بدون خستگي انجام مي دهد.
-  اطالعات را در سطوح مختلف سازمان به اشتراك مي گذارد« )زرگر، 1382: 39(.

دفــت )2004: 115(، ابعــاد ســازمان را به عوامل ســاختاري و محتوایي تقســیم مي کند. به اعتقــاد وی »عوامل 
ســاختاري؛ عبارتنــد از: رسمي ســازي، تخصصي ســازي، سلســله مراتــب، قــدرت، تمرکــز، حرفه اي گرایــي و 
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ســاختار کارکنــان. عوامــل محتوایــي نیــز شــامل: انــدازه، راهبــرد، هــدف، فنــاوري، محیــط، مأموریــت، اهداف 
و فرهنــگ ســازمانی اســت. برخــي عوامــل هــم وجــود دارنــد کــه مي تواننــد جــزء هــر دو عامــل ســاختاري و 
محتوایــي قــرار گیرنــد؛ یکــی از آنهــا فنــاوری اطالعات اســت که نه تنهــا مؤلفه هاي ســاختار ســازماني را تحت 
تأثیــر قــرار مي دهــد؛ بلکــه بــه طــور گســترده اي باعــث تغییــر در تمــام عوامــل ســاختاري و محتوایي مي شــود«. 
»بــه بــاور میلــر، بیــن نــوع ســاختار ســازماني و اســتفادۀ آنهــا از فنــاوری اطالعــات ارتبــاط وجــود دارد. در حالت 
کلــي، ممکــن اســت فنــاوری اطالعــات، ســاز و کاري بــراي تغییــر در طــرح ســازماني باشــد. غالــب مطالعــات 
انجــام شــده، بــه دلیــل تغییــرات در فنــاوري اطالعــات، یــک چــارت ســازماني پهــن را پیش بینــي مي کننــد« 
)اســتنک، 1994: 46(؛ بــراي نمونــه، هوبــر)1990: 53( بــه دلیــل کاهــش نیــاز بــه میانجي هــاي اطالعاتــي، یــک 
ــه عنــوان ناظریــن  ــه نظــر او، نقــش مدیــران میانــي، ب سلســله مراتــب مدیریتــي پهــن را پیش بینــي مي کنــد. ب
اطالعاتــي، منســوخ شــده اســت. »فنــاوری اطالعــات، بــه مدیــران رده بــاال امــکان مي دهــد تــا بــدون برقــراری 
ارتبــاط بــا مدیــران میانــي، بــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود، دسترســي داشــته باشــند و دسترســي بــه اطالعــات از 
طریــق به کارگیــری فنــاوری اطالعــات باعــث می شــود فراینــد تصمیم گیــري نیــز نیــاز بــه درگیــري ســطوح 
کمتــري از ســازمان داشــته باشــد« )اســپانو و همــکاران، 2002: 662(. »اکثــر نظریه پــردازان بــرای تعریــف ابعــاد 
ســاختاری، دوازده متغیــر مشــهود مــورد قبــول را بــه کار می برند کــه عبارتنــد از: 1. اجــزای اداري؛ 2. اســتقالل؛ 
3. تمرکــز؛ 4. پیچیدگــي؛ 5. تفویــض اختیــار؛ 6. رســمیت؛ 7. ترکیــب؛ 8. حرفه گرایــي؛ 9.حیطــۀ کنتــرل؛ 10. 
تخصص گرایــي؛ 11. اســتاندارد کــردن؛ 12. حیطــۀ عمومــي« )رابینــز، 1379: 167(. »در ســالهاي اخیر، مطالعات 
زیــادي در مــورد اثــر فنــاوری اطالعــات بــر روابط کســب و کار و عملکرد انجام شــده اســت. این مســئله نشــان 
مي دهــد کــه فنــاوری اطالعــات، کســب داده هــاي عملکــردي را تســهیل کــرده اســت و شــرکت ها را بــراي 
افزایــش نظــارت بــر تالش هــاي کارکنــان ترغیــب کنــد« )پانــده و همــکاران، 2006: 17(. »در دو دهــۀ گذشــته، 
پژوهشــگران بســیاري بــر تأثیــر فنــاوری اطالعــات بــر قــدرت رقابتــي ســازمان تمرکــز کرده انــد کــه منجــر بــه 
ایجــاد نتایــج متعارضــي شــده اســت« )اســتوارت، 2007: 22(؛ بــراي مثــال، الومــن دریافــت کــه ســرمایه گذاري 
ــدارد؛ برعکــس، ســایر  ــژه بهــره وري آن ن ــر عملکــرد ســازمان؛ به وی ــاوري اطالعــات، تأثیــري ب ــۀ فن در زمین
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه ســرمایه گذاري در زمینــۀ مذکــور، تأثیــر مثبتــي بــر عملکــرد ســازمان دارد. داه 
ــود  ــات، بهب ــاوري اطالع ــوزۀ فن ــرمایه گذاري در ح ــي از س ــدف اصل ــد: »ه ــکاران )2006: 53( معتقدن و هم
ــزي و  ــد کــه برنامه ری ــن، دریافتن ــر ای ــزون ب ــي ســازمان و در نتیجــه، عملکــرد آن اســت. اف مزیت هــاي رقابت

کنتــرل فنــاوري اطالعــات، تأثیــر مســتقیم و مثبتــي بــر عملکــرد شــرکت 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: 

74( عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد را بــه ترتیــب زیــر بیــان می کنــد:
رابینــز )1379: 168( معتقــد 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 می تــوان اشــاره کــرد. بــه نظــر وی، بــا توجــه بــه ســاختار 
ــردی و  ــل ف ــر عوام ــی عــالوه ب ــی نمــود؛ یعن ــا پیش بین ــه ی ــان را توجی ــار کارکن ــوع رفت ــوان ن ســازمان، می ت
گروهــی، روابــط ســاختاری کــه در ســازمان، بیــن افــراد بــه وجــود می آیــد نیــز بــر نــوع نگــرش و رفتــار آنهــا 
ــه صــورت رســمی، تقســیم بندی و  ــر اســتفاده از ســاختار ســازمانی، کارهــا ب ــادی می گــذارد. در اث ــر زی تأثی
ــان  ــر، تقســیم می شــوند و هــر کــدام از کارکن ــه اجــزای کوچک ت ــا ب هماهنــگ می شــوند؛ چنان کــه کاره
در کار خاصــی، تخصــص پیــدا می کننــد کــه ایــن امــر نیــز باعــث می شــود کارایــی بــه میــزان زیــادی افزایــش 
یابــد«. »وجــود ســاختار، یکــی از ویژگی هــای اصلــی هــر ســازمان اســت که بــر اســاس آن، فعالیت هــا، متفاوت 
از یکدیگــر تفکیــک می شــود و بیــن وظایــف، هماهنگــی ایجــاد می گــردد؛ همچنیــن با وجــود ســاختار، روند 
تفویــض اختیــار، مســئولیت و کنتــرل مقــررات و اســتانداردها بیــن فعالیت ها و مجریان آنها مشــخص می شــود« 
)بانــگ، 1985: 83(. در تعریــف دیگــر، »ســاختار ســازمانی؛ عبــارت اســت از: الگــوی ارتباطــات میــان بخش ها 
و اجــزای یــک ســازمان؛ بــه عبــارت دیگــر، ســازمان ها بــه طــور آگاهانــه، بخش هــا و واحدهایــی را بــه عنــوان 
پــاره سیســتم در سیســتم اصلــی بــه وجــود می آورنــد و میــان ایــن پــاره سیســتم ها، الگــوی ارتبــاط و تعامــل 
مشــخصی را حاکــم می نماینــد« )کتــز، 1985: 416(. »ابعــاد محتوایــی؛ شــامل: راهبــرد، محیــط، اندازۀ ســازمان، 
فنــاوری و فرهنــگ، معــرف کل ســازمان هســتند؛ مثــل انــدازه یــا بزرگــی، نــوع فنــاوری و ... معــرف جایــگاه 
ــدۀ  ــاد ســاختاری، بیان کنن ــد« )ســیادت، 1383: 67(. »ابع ــر می گذارن ــوع ســاختار اث ــر ن ســازمان می باشــند و ب
ویژگی هــای درونــی هســتند و از آنهــا می تــوان مبنایــی بــه دســت آورد کــه بــه وســیلۀ آن، نــوع ســاختار را 

تعییــن و ســاختارها را بــا هــم مقایســه کــرد« )دفــت، 2004: 114(. 
»برنــز و اســتاکر بــا در نظــر گرفتــن نــوع ســاختار، آنهــا را بــه ســازمان مکانیکــی و ارگانیکــی تقســیم بندی 
کردنــد کــه ســاختار مکانیکــی، بــا شــرایطی ثابــت و ایســتا تطبیــق می پذیــرد و وظایــف، بســیار بوروکراتیک و 
خشــک، بــر مبنــای تخصــص و بــرای انجــام دادن تقســیم بندی می شــوند. بــرای محیط هــای ناپایــدار و غیرقابل 
پیش بینــی کــه از انعطاف پذیــری الزم برخوردارنــد، ســازمان های ارگانیــک، کاربــرد دارنــد« )رحمان سرشــت، 
1377: 96(. »هــر چــه ســازمان از رســمیت کــم، تمرکــز پاییــن و پیچیدگــی کمــی برخوردار باشــد، ســاختارش 
ارگانیــک اســت و بالعکــس« )مقیمــی، 1377: 41(. بــا گذشــت زمــان، ابزارهایــي کــه ســازمان ها بــرای انجــام 
امــور جــاري اســتفاده مي کننــد، تغییــر مي کنــد. هم اکنــون شــاید بــه ســختي بتــوان ســازماني را یافــت کــه از 
دســتگاه نمابــر و رایانــه، جهــت انجــام امــور جــاري خود بهره نبــرد. پیشــرفت در فنــاوري اطالعات، بــدان معني 
اســت کــه اطالعــات بیشــتري در ســازمان ها ایجــاد شــده و گــردش آن نیــز ســریع تر بــوده اســت. بســیاري از 
فرایندهــاي دســتي قدیمــي، بــه طــور کامــل، مکانیــزه شــده اند. ایــن تحــوالت، موجــب تغییــرات مهمــي در 
ســاختار شــغلي و تخصصــي پرســنل شــده اســت. فنــاوري اطالعــات، در جهــت تغییــر بســیاري از فرایندهــاي 

قبلــي و انجــام کارهــا از طریــق رایانــه و شــیوه هاي جدیــد، نقــش بســزایي را ایفــا مي نمایــد.  
ــا توجــه بــه مطالــب فــوق، تصــور اینکــه ســازمان ها در آینــده، بــدون فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات،  ب

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با ...
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بتواننــد بــه حیــات ســاختاري خــود ادامــه دهنــد، تقریباً ناممکــن اســت. تأثیرات فنــاوري اطالعــات، ســاختار را 
بــه گونــه اي دگرگــون مي ســازد کــه بــا شــکل امــروزي آن، متفــاوت خواهــد بود. ســاختار ســازماني مناســب با 
پیشــرفت فناوري هــا، تــوان مدیریــت را در تحصیــل مأموریت هــا و هدف هــاي راهبــردي افزایــش خواهــد داد. 
در ســازماني کــه فراینــد گــردش اطالعــات در آن، رکــن اساســي اســت )اطالعات نگــر و اطالعات بــر اســت(، 

بــدون شــک، فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در ســاختار آن تأثیــر خواهــد گذاشــت.

پیشینۀ تحقیق 
در جــدول زیــر، خالصــه ای از مطالعــات داخلــی و خارجــی انجام شــده )مبتنــی بــر رخــداد تاریخــی( در زمینــۀ 
تأثیــر فنــاوری اطالعــات بــر عملکرد و ســاختار و ســاختار ســازمانی بــر عملکــرد و روابط نظری بیــن متغیرهای 

تحقیــق را نشــان می دهــد:

7 
 

 تحقیق  ۀپیشین
فناوری  تأثیر ۀدر زمین )مبتنی بر رخداد تاریخی( شدهانجامداخلی و خارجی از مطالعات  ایخالصه ،جدول زیر در

 :دهدمیرا نشان  ی تحقیقمتغیرهاو روابط نظری بین  عملکرد ساختار سازمانی برو  اطالعات بر عملکرد و ساختار
 

 تحقیق نتایج مجله و سال چاپ محقق
اکبری و  اهللفیض

 همکاران
مدیریت اطالعات  ۀمجل

 (1321، )سالمت
 تأثیردارد و آن را تحت  معناداریارتباط  ،با تمرکز و رسمیت ،فناوری اطالعات

 .دهدمیقرار 
مجیدی و  عبداهلل
 رانهمکا

مجله مطالعات مدیریت 
 (1318، )انتظامی

همچنین ساختار  دارد؛بر عملکرد  معناداریمثبت و  تأثیر ،ساختار سازمانی
 .شوندمیبهبود عملکرد  باعث ،هر دو ،کی و مکانیکیسازمانی ارگانی

زدانی یحمیدرضا 
 و همکاران

 و مدیریت فناوری مجلۀ
  (1318، )اطالعات

 . گرددمیموجب بهبود عملکرد سازمانی عات، استفاده از فناوری اطال

باغبان و  دومحم
 همکاران

تحقیقات مدیریت  ۀمجل
 (1311، )آموزشی

و موجب رسمیت و  گذاردمی تأثیر ،بر تمرکز ،فناوری اطالعات کارگیریبه
 .شودمیپیچیدگی ساختار 

 وانگ و همکاران
)به نقل از فرهنگی، 

1312 :58 ) 

 ،مدیریت اطالعات ۀمجل
(2883)  

های موجب بهسازی ساختار سازمانی و افزایش همکاری ،فناوری اطالعات
  . شودمیمتقابل کارکنان در داخل و خارج سازمان 

زاموتو و همکاران 
)به نقل از فرهنگی، 

1312 :125) 

، ی لجستیکالمللبین ۀمجل
(2887)  

، نگامتولید به، ی شغلیفرایندهاموجب بصری شدن کل  ،فناوری اطالعات
  .شودمیهمکاری های مجازی  و نوآوری، ی ساختار سازمانیپذیرانعطاف

و  نجاریانبنی
 همکاران 

استرالیایی تجارت و  ۀمجل
، تحقیقات مدیریت

(2811)  

بهبود برقراری ارتباط داخل و ، موجب عملکرد بهتر کارکنان ،فناوری اطالعات
 .شودمیخارج سازمان و انتقال سریع اطالعات 

 
 
 
 
 
 
 

فرشید نمامیان ، لطیف امامی
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چارچوب مدل پژوهش

8 
 

 مدل پژوهشچارچوب 
 چارچوب مفهومی مورد مطالعه  

مدل مفهومی اولیه 
 (یادین)ب

ی مدل متغیرها
 اولیه

 جمع بندی شرح
 مدل مفهومی ثانویه

 )محقق ساخته(

ی مدل متغیرها
 ثانویه

فنأأأأأاوری   تأأأأأأثیر
بأر سأاختار   اطالعات
 سازمانی 

       :متغیر مستقل
طالعات          ا فناوری

   :متغیر وابسته
 سازمانی ساختار 

 ،اطالعات فناوری :(1111ادوارد )
تر شدن هرم سازمان و موجب پهن

)به نقل  شودمیکاهش سطوح مدیریتی 
  .(125: 1312از فرهنگی، 

 فنأأأأاوری از اسأأأأتفاده
تر اطالعات موجب پهن

سأطوح  شدن و کأاهش
عدم تمرکز  و مدیریتی، 

سأأازی بیشأأتر و رسأأمی
در  زایش پیچیأأدگیافأأ

انی سأأأأأازم سأأأأاختار
   .شودمی

که   نتایجیبر اساس 
ت فناوری اطالعا تأثیر

 ،بر ساختار سازمانی
مانی بر ساختار ساز تأثیر

فناوری  تأثیرو عملکرد 
اطالعات بر عملکرد 
سازمانی را شرح داده 

در این مقاله   ،است
 تأثیر  شودمیسعی 

بر  فناوری اطالعات
با  عملکرد سازمانی،

ساختار  نقش تبیین
متغیر  به عنوان ،سازمانی

  .جی بررسی شودنمیا

                    :تغیر مستقلم
 فناوری

اطالعات               
، رعتس :ابعاد

 ،دقتسهولت، 
 قابلیت اطمینان 

موجب  ،فناوری اطالعات :(1112دین )
سازی ساختار رسمی عدم تمرکز و

)به نقل از فرهنگی،  شودمیسازمانی 
1312 :125).   

فناوری  :(1113لوکاس و اولسون ) 
ی در پذیرانعطافموجب  ،اطالعات

)به نقل از  شودمیساختار سازمانی 
   .(125: 1312فرهنگی، 

، فناوری اطالعات :(2818بلوم )
عدم  ،موجب دستیابی به اطالعات

کاهش سلسله مراتب و هدایت  ،تمرکز
 تر سازمانپایینگیری به سطوح تصمیم

  .شودمی

ساختار   بر  تأثیر
 عملکرد  سازمانی 

      :متغیر مستقل
سازمانی         ساختار

    :وابسته متغیر
 سازمانی   عملکرد

بر  مؤثر یکی از عوامل  :(1371رابینز )
ساختار سازمانی ، عملکرد سازمانی

  .است

از عوامل مؤثر  بر 
ساختار عملکرد، 

، پیچیدگی سازمانی،
 ... مرکز وت، رسمیت

ابعاد ساختار نیز  .است
با عملکرد در ارتباط 

 کهطوریبه؛ است
ساختار ارگانیک و 
  ،نامتمرکز و غیررسمی

موجب عملکرد مطلوب 
   .گرددمی

 :متغیر میانجی
 ساختار سازمانی         

برای داشتن عملکرد  :(1318مجیدی )
ساختار سازمانی ارگانیک  ،مطلوب
  .باشدمیمطلوب 

 :چون یهایمؤلفه :(1329آخوندی )
اندازه در میزان و  رسمیت، پیچیدگی

)به نقل از  است مؤثر عملکرد سازمانی 
   .(125: 1312فرهنگی، 

ساختار  :(2887چن و هوانگ )
موجب  ،رسمیسازمانی نامتمرکز و غیر

9 
 

  .بهبود عملکرد خواهد شد

فناوری اطالعات  تأثیر
 بر عملکرد

 :ر مستقلمتغی
اطالعات            فناوری

   :متغیر وابسته
 سازمانی    عملکرد

 ،فناوری اطالعات :(2888رابرتز )
موجب انتقال سریع اطالعات و دانش 

تقویت اعتماد به  ،در داخل سازمان
  .شودمینفس و تعهد سازمانی 

استفاده از فناوری 
موجب بهبود  ،اطالعات
ها  ، کاهش هزینهعملکرد

 گذاریسبت سرمایهبه ن
افزایش  ،در امور فناوری

های سازمانی و قابلیت
تقویت اعتماد به نفس و 

 .شودمیتعهد سازمانی 

 :وابسته متغیر 
 عملکرد

 سازمانی  

فناوری  :(2881هنگ ست و سول )
 ،موجب کاهش هزینه ،اطالعات

افزایش قابلیت سازمانی و همکاری 
)به نقل از  شودمیداخل سازمان 

  .(125: 1312رهنگی، ف

فناوری  :(2818یک و ایگبو )بزو
در  ییآکارموجب افزایش  ،اطالعات

کاهش نیاز به  ،مدیریت سازمانی
افزایش دستیابی به  ،سرپرست و ناظر

 .شودمیاطالعات و برقراری ارتباطات 

 
 

  
 مدل مفهومی .(1شکل شمارۀ )

 
  ی تحقیقهافرضیه
 .دارد معناداریمثبت و  تأثیر ،بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش ساختار سازمانی ،طالعاتفناوری ا: اصلی ۀفرضی

 

  ی فرعیهافرضیه
 .دارد معناداریمثبت و  تأثیر ،با تبیین نقش ساختار سازمانی بر عملکرد ،سرعت .1

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با ...
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  .بهبود عملکرد خواهد شد

فناوری اطالعات  تأثیر
 بر عملکرد

 :ر مستقلمتغی
اطالعات            فناوری

   :متغیر وابسته
 سازمانی    عملکرد

 ،فناوری اطالعات :(2888رابرتز )
موجب انتقال سریع اطالعات و دانش 

تقویت اعتماد به  ،در داخل سازمان
  .شودمینفس و تعهد سازمانی 

استفاده از فناوری 
موجب بهبود  ،اطالعات
ها  ، کاهش هزینهعملکرد

 گذاریسبت سرمایهبه ن
افزایش  ،در امور فناوری

های سازمانی و قابلیت
تقویت اعتماد به نفس و 

 .شودمیتعهد سازمانی 

 :وابسته متغیر 
 عملکرد

 سازمانی  

فناوری  :(2881هنگ ست و سول )
 ،موجب کاهش هزینه ،اطالعات

افزایش قابلیت سازمانی و همکاری 
)به نقل از  شودمیداخل سازمان 

  .(125: 1312رهنگی، ف

فناوری  :(2818یک و ایگبو )بزو
در  ییآکارموجب افزایش  ،اطالعات

کاهش نیاز به  ،مدیریت سازمانی
افزایش دستیابی به  ،سرپرست و ناظر

 .شودمیاطالعات و برقراری ارتباطات 

 
 

  
 مدل مفهومی .(1شکل شمارۀ )

 
  ی تحقیقهافرضیه
 .دارد معناداریمثبت و  تأثیر ،بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش ساختار سازمانی ،طالعاتفناوری ا: اصلی ۀفرضی

 

  ی فرعیهافرضیه
 .دارد معناداریمثبت و  تأثیر ،با تبیین نقش ساختار سازمانی بر عملکرد ،سرعت .1

فرضیه های تحقیق 
فرضیــۀ اصلــی: فنــاوری اطالعــات، بــر عملکــرد ســازمانی بــا تبییــن نقــش ســاختار ســازمانی، تأثیــر مثبــت و 

ــاداری دارد. معن

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

2. دقت، با تبیین نقش ساختار سازمانی بر عملکرد، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
3. سهولت، با تبیین نقش ساختار سازمانی بر عملکرد، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

4. قابلیت اطمینان، با تبیین نقش ساختار سازمانی بر عملکرد، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

روش شناسی تحقیق
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کاربــردی، از نظــر شــیوۀ گــردآوری اطالعــات، توصیفــی- پیمایشــی و از نوع 
همبســتگي اســت و بــه طــور مشــخص، بــر مــدل معــادالت ســاختاري مبتني ســت. جامعــۀ آمــاري تحقیــق، 
شــامل کلیــۀ مدیــران، رؤســای دوائــر، رؤســای شــعب، کارشناســان، بازرســان و کارکنــان شــعب بانــک ملــی 
شــهر ایــالم اســت کــه تعــداد آنهــا 210 نفــر مي باشــد. ابــزار گــردآوری اطالعــات نیــز پرســش نامه اســت کــه 

اطالعــات مربــوط بــه آن در جــدول زیــر آمــده اســت:
جدول شمارۀ )1(: اطالعات پرسش نامه تحقیق

10 
 

 .دارد معناداریمثبت و  تأثیر ،با تبیین نقش ساختار سازمانی بر عملکرد دقت، .2

 .دارد معناداریمثبت و  تأثیر ،بیین نقش ساختار سازمانی بر عملکردبا ت ،سهولت .3

 .دارد معناداریمثبت و  تأثیر ،با تبیین نقش ساختار سازمانی بر عملکرد ،قابلیت اطمینان .4

 

 شناسی تحقیقروش
است همبستگی  و از نوع پیمایشی -گردآوری اطالعات، توصیفی ۀاز نظر شیو، کاربردی ،حاضر از نظر هدف پژوهش

 سای دوائر،ؤر، مدیران ۀشامل کلی ،تحقیق جامعۀ آماری .ستمبتنیمدل معادالت ساختاری  بر ،و به طور مشخص
ابزار  .باشدنفر می 218که تعداد آنها  استایالم  شهربانک ملی شعب کارشناسان، بازرسان و کارکنان  سای شعب،ؤر

 :در جدول زیر آمده است آنعات مربوط به که اطالاست  نامهپرسشگردآوری اطالعات نیز 
 

 تحقیق نامهپرسشاطالعات  :(1) ۀجدول شمار
 
 

 

 

 

 

 نامهپرسشروایی و پایایی 

 از ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی،، در سه بخش فناوری اطالعاتها نامهپرسش سازیو بومی روایی تعیین جهت
استفاده شده  متخصصانو  نفر از خبرگان 18از دیدگاه  ،روایی آناز جهت اطمینان بیشتر و  معتبر استاندارد نامۀپرسش

، نظر در طرح تحقیق ی ارائه شده برای سنجش ابعاد موردهاشاخصبر روایی محتوای  ،این ارزیابی در اصل .است
 :نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است نامهپرسشبرای پایایی  .تمرکز داشت

 

گویه تعداد ابعاد متغیر  
 15 --------- ساختار سازمانی
 18 --------- عملکرد سازمانی

 
 فناوری اطالعات

 3 سرعت
 3 سهولت
 3 دقت

 3 قابلیت اطمینان

فرشید نمامیان ، لطیف امامی



دوره شانزدهم شماره 48و49 )پاییز و زمستان 1394(

68

روایی و پایایی پرسش نامه
ــاوری اطالعــات، ســاختار ســازمانی و  ــی و بومی ســازی پرســش نامه ها در ســه بخــش فن ــن روای جهــت تعیی
عملکــرد ســازمانی، از پرســش نامۀ اســتاندارد معتبــر و جهــت اطمینــان بیشــتر از روایــی آن، از دیــدگاه 10 نفــر 
از خبــرگان و متخصصــان اســتفاده شــده اســت. ایــن ارزیابــي در اصــل، بــر روایــي محتــواي شــاخص هاي ارائه 
شــده بــراي ســنجش ابعــاد مــورد نظــر در طــرح تحقیــق، تمرکز داشــت. بــراي پایایــي پرســش نامه نیــز از آلفاي 

کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج آن در جــدول زیــر آمــده اســت:
جدول شمارۀ )2(: ضریب پایایی متغیرهای تحقیق

11 
 

 

 ضریب پایایی متغیرهای تحقیق :(2) جدول شمارۀ

 
 

 

 

 

 

پایایی  تأییدکه نشانگر  است 8.78بزرگتر از  ،متغیرها و ابعاد ۀضریب آلفای کرونباخ هم شد،همانطور که مشاهده 
   .است نامهپرسشباالی 

 

 ی تحقیقهایافته
 تحقیق توصیفیی هایافته

 
 دهندگانتوزیع فراوانی پاسخ :(3) جدول شمارۀ

 درصد فروانی شرح
 %15.2 288 مرد جنسیت

 %4.2 18 زن
 %95.3 137 دیپلم و زیر دیپلم تحصیالت

 %3.7 2 فوق دیپلم
 %27.9 52 لیسانس

 %3.4 7 فوق لیسانس و باالتر
 %31.2 97 سال 18ز کمتر ا خدمت ۀسابق

 %11.1 48 سال 28تا  18
 %41.1 183 سال 28باالی 

 

 ضریب آلفای کرونباخ ابعاد متغیر
%21 --------- ساختار سازمانی  
%25 --------- عملکرد سازمانی  

 
 

 فناوری اطالعات

%24 سرعت  
%29 سهولت  
%27 دقت  

%18 قابلیت اطمینان  
%11 نامهپرسشکل   

همانطــور کــه مشــاهده شــد، ضریــب آلفــاي کرونبــاخ همــۀ متغیرهــا و ابعــاد، بزرگتــر از 0.70 اســت کــه 
نشــانگر تأییــد پایایــي بــاالي پرســش نامه اســت.  

یافته های تحقیق
یافته های توصیفی تحقیق

جدول شمارۀ )3(: توزیع فراواني پاسخ دهندگان

11 
 

 

 ضریب پایایی متغیرهای تحقیق :(2) جدول شمارۀ

 
 

 

 

 

 

پایایی  تأییدکه نشانگر  است 8.78بزرگتر از  ،متغیرها و ابعاد ۀضریب آلفای کرونباخ هم شد،همانطور که مشاهده 
   .است نامهپرسشباالی 

 

 ی تحقیقهایافته
 تحقیق توصیفیی هایافته

 
 دهندگانتوزیع فراوانی پاسخ :(3) جدول شمارۀ

 درصد فروانی شرح
 %15.2 288 مرد جنسیت

 %4.2 18 زن
 %95.3 137 دیپلم و زیر دیپلم تحصیالت

 %3.7 2 فوق دیپلم
 %27.9 52 لیسانس

 %3.4 7 فوق لیسانس و باالتر
 %31.2 97 سال 18ز کمتر ا خدمت ۀسابق

 %11.1 48 سال 28تا  18
 %41.1 183 سال 28باالی 

 

 ضریب آلفای کرونباخ ابعاد متغیر
%21 --------- ساختار سازمانی  
%25 --------- عملکرد سازمانی  

 
 

 فناوری اطالعات

%24 سرعت  
%29 سهولت  
%27 دقت  

%18 قابلیت اطمینان  
%11 نامهپرسشکل   

همانطــور کــه مشــاهده شــد، از کل نمونــۀ مــورد مطالعــه، 95.2 درصــد، مــرد و 4.8 درصــد، زن هســتند که 
فراوانــي بیشــتر در گــروه مــردان مي باشــد. بیشــترین مقــدار توزیــع فراوانــي بــا توجــه بــه تحصیــالت، مربــوط 

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با ...
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بــه دیپلــم و زیردیپلــم اســت کــه 65.3 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ همچنیــن بیشــترین فراوانــی 
از نظــر ســابقۀ خدمــت، بــه ســابقۀ خدمــت باالتــر از 20 ســال مربــوط اســت کــه 49.1 می باشــد و اینکــه تعــداد 
کارکنــان زن و ســابقۀ خدمــت بــاالی 20 ســال در بانــک ملــی، قابــل بررســی اســت، بیشــتر بــرای موضوعــات 

دیگــر می باشــد.

یافته های استنباطی تحقیق
در ایــن بخــش بــه بررســي فرضیه هــاي تحقیــق و نتیجه گیــري دربــارۀ آنهــا پرداختــه مي شــود. بــراي تجزیــه 
و تحلیــل اطالعــات، از معــادالت ســاختاري و نرم افــزار لیــزرل اســتفاده شــده اســت. بــراي فرضیــۀ اصلــي و 

فرضیه هــاي فرعــي نیــز از دو مــدل متفــاوت، اســتفاده شــده کــه نتایــج آن در زیــر آمــده اســت.
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مدل ساختاري فرضیۀ اصلي تحقیق 
مدل در حالت تخمین استاندارد

13 
 

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

 

 مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل شمارۀ )2(: مدل ساختاري فرضیۀ اصلي تحقیق در حالت تخمین استاندارد

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با ...



دوره شانزدهم شماره 48و49 )پاییز و زمستان 1394(

71

مدل در حالت ضرایب معناداري

14 
 

 
 دارییب معنااتحقیق در حالت ضر فرضیۀ اصلیمدل ساختاری  :(3) شکل شمارۀ

 .عنوان گردیده استفرضیۀ اصلی خروجی لیزرل و ضرایب مسیر در بررسی  ۀنتیج :(3) شکل شمارۀتحلیل مسیر 
 

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

بررسي فرضیۀ اصلي تحقیق
فرضیــۀ اصلــي تحقیــق، بیــان مــی دارد کــه فنــاوری اطالعــات، بــر عملکــرد ســازمانی بــا نقــش میانجی ســاختار 
ســازمانی، تأثیــر مثبــت و معنــاداري دارد. بــا توجــه به مدل ســاختاری فرضیۀ اصلــی در حالت تخمین اســتاندارد 
و ضرایــب معنــاداری، چــون عــدد معنــاداري بیــن فنــاوری اطالعات و عملکــرد ســازمانی، برابــر 4/69 و بزرگتر 
از 1/96 شــده اســت؛ پــس تأثیرگــذاری فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد ســازمانی تأییــد می شــود؛ از طرفــی، 
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چــون ضریــب مســیر تأثیــر بیــن ایــن دو متغیــر، برابــر 75 درصــد شــده اســت؛ بنابرایــن فنــاوری اطالعــات بــر 
ســاختار ســازمانی، تأثیــر مســتقیم، مثبــت و معنــاداری دارد؛ از طــرف دیگــر، چــون عدد معنــاداري بیــن فناوری 
اطالعــات و ســاختار ســازمانی، برابــر 6/82 و بزرگتــر از 1/96 شــده اســت؛ پــس تأثیرگذاری فنــاوری اطالعات 
بــر ســاختار ســازمانی تأییــد می شــود و از طرفــی، چــون ضریــب مســیر تأثیــر بین ایــن دو متغیــر، برابــر 81درصد 
شــده اســت؛ بنابرایــن فنــاوری اطالعــات بــر ســاختار ســازمانی تأثیر مســتقیم، مثبــت و معنــاداری دارد؛ همچنین 
بــا توجــه بــه اینکــه عــدد معناداری بین ســاختار ســازمانی و عملکــرد، برابــر 5/80 و بزرگتر از 1/96 شــده اســت؛ 
پــس تأثیرگــذاری ســاختار ســازمانی بــر عملکــرد تأییــد می شــود؛ از طرفــی، چــون ضریب مســیر تأثیر بیــن این 
دو متغیــر، برابــر 89 درصــد شــده اســت؛ بنابرایــن، ســاختار ســازمانی بــر عملکــرد دارای تأثیــر مســتقیم، مثبت و 

معنــاداری می باشــد. 
در ضرایــب اعــالم شــده، میــزان تأثیر فنــاوری اطالعات بر ســاختار ســازمانی، 6/82 و ضریب تأثیر ســاختار 
ســازمانی بــر عملکــرد، 5/80 می باشــد کــه هــر دو ضریــب یاد شــده بزرگتــر از تأثیر مســتقیم فنــاوری اطالعات 
بــر عملکــرد )4/69( اســت؛ بنابرایــن، اثــر غیرمســتقیم فنــاوری بــر عملکرد، مشــهودتر اســت. بــا توجه بــه اینکه 
فنــاوری اطالعــات بر ســاختار ســازمانی، تأثیر مثبــت و معناداری دارد و خود ســاختار ســازمانی نیــز بر عملکرد، 
دارای تأثیــر مثبــت و معنــاداری اســت؛ پــس نقــش میانجــی متغیــر ســاختار ســازمانی در تأثیرگــذاری فنــاوری 

اطالعــات بــر عملکــرد تأییــد می شــود؛ بنابرایــن فرضیــۀ اصلــی پژوهــش، مــورد پذیــرش قــرار می گیرد.

جدول شمارۀ )4(: بررسی فرضیۀ  اصلي تحقیق

15 
 

 تحقیق فرضیۀ اصلیبررسی 

 تأثیر ،بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات دارد کهمیبیان  ،تحقیق فرضیۀ اصلی
چون  ،در حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداریفرضیۀ اصلی ه به مدل ساختاری با توج .معناداری داردمثبت و 

ی تأثیرگذارپس  ؛استشده  19/1و بزرگتر از  91/4برابر  ،عدد معناداری بین فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی
 %75برابر  ،ین دو متغیربین ا تأثیر مسیر چون ضریب ،از طرفی؛ شودمی تأییدفناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی 

چون  از طرف دیگر، ؛داردمستقیم، مثبت و معناداری  تأثیر ،بنابراین فناوری اطالعات بر ساختار سازمانیاست؛ شده 
ی تأثیرگذارپس  ؛استشده  19/1و بزرگتر از  22/9برابر  ،بین فناوری اطالعات و ساختار سازمانی عدد معناداری

 %21برابر  ،متغیر بین این دو تأثیر مسیرچون ضریب  ،و از طرفی شودمی تأییدزمانی فناوری اطالعات بر ساختار سا
با توجه به  ؛ همچنینداردمستقیم، مثبت و معناداری  تأثیربنابراین فناوری اطالعات بر ساختار سازمانی است؛ شده 

ی ساختار تأثیرگذارپس  ؛استشده  19/1و بزرگتر از  28/5 برابر ،تار سازمانی و عملکرداینکه عدد معناداری بین ساخ
 ،بنابرایناست؛ شده  %21برابر  ،بین این دو متغیر تأثیر مسیر چون ضریب ،از طرفی؛ شودمی تأییدسازمانی بر عملکرد 

  .باشدمیمستقیم، مثبت و معناداری  تأثیرساختار سازمانی بر عملکرد دارای 
ساختار سازمانی بر  تأثیرو ضریب  22/9 ،ات بر ساختار سازمانیفناوری اطالع تأثیرمیزان  ،در ضرایب اعالم شده

 ؛است (91/4) مستقیم فناوری اطالعات بر عملکرد تأثیرکه هر دو ضریب یاد شده بزرگتر از باشد می 28/5 ،عملکرد
 ،ر سازمانیبا توجه به اینکه فناوری اطالعات بر ساختا .مشهودتر است ،یم فناوری بر عملکرداثر غیرمستق ،بنابراین

پس نقش  ؛مثبت و معناداری است تأثیردارای  ،و خود ساختار سازمانی نیز بر عملکرد ددارمثبت و معناداری  تأثیر
فرضیۀ اصلی  شود؛ بنابراینمی تأییدگذاری فناوری اطالعات بر عملکرد تأثیرمیانجی متغیر ساختار سازمانی در 

 .گیردمورد پذیرش قرار می ،پژوهش
 

 تحقیق اصلی فرضیۀبررسی  :(4) رۀجدول شما
 فرضیه نتیجۀ tآماره  ضریب مسیر فرضیه اصلی تحقیق

 تأیید  4.91  8.75 عملکرد ← فناوری اطالعات
 تأیید 9.22  8.21 ساختار سازمانی ← فناوری اطالعات

 تأیید 5.28 8.21 عملکرد ←ساختار سازمانی
 

 
 تحقیق لیفرضیۀ اصی برازش مدل ساختاری هاشاخصبررسی 

 

بررسي شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیۀ اصلي تحقیق
ــه ارزش،  ــتند. هرچ ــدل هس ــب م ــاخص های تناس ــل: NFI 2، GFI 1  و AGFI 3، ش ــاخص هایی از قبی ش
در ایــن شــاخص ها بیشــتر باشــد، مــدل تناســب بهتــری دارد. جــدول شــمارۀ 5 شــامل مهمتریــن شــاخص های 
بــرازش مــدل ســاختاري فرضیــۀ اصلــي تحقیــق می باشــد و نشــان می دهــد کــه تمــام این شــاخص ها از تناســب 
مــدل بــا داده هــای مشاهده شــده حکایــت دارنــد؛ زیــرا نســبت کای دو بــر درجــۀ آزادی، کمتــر از 3 و شــاخص 
RMSEA، کمتــر از 0.08 اســت. مابقــی شــاخص ها 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

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با ...
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ها در این شاخصهرچه ارزش،  .های تناسب مدل هستندشاخص ،3AGFIو  1NFI ،2GFI :قبیل از هاییشاخص
 فرضیۀ اصلیهای برازش مدل ساختاری شامل مهمترین شاخص 5 جدول شمارۀ .بیشتر باشد، مدل تناسب بهتری دارد

زیرا  ؛حکایت دارندشده های مشاهدهمدل با دادهها از تناسب که تمام این شاخص دهدمیو نشان  باشدمیتحقیق 
ها نیز قابل قبول مابقی شاخص است. 8.82 کمتر از ،RMSEAشاخص  و 3کمتر از  ،آزادی ۀنسبت کای دو بر درج

  .معنادار و قابل قبول است ،مدل تحقیق ،به بیان دیگر ؛هستند
 

 های برازش مدلشاخص :(5) جدول شمارۀ

 نام شاخص
 دست آمده مقدارهای به
 حد مجاز مقدار به دست آمده

 3کمتر از   1.14 آزادی کای دو بر درجۀ
 %18باالتر از   8.14 (GFIنیکویی برازش )

 %18از  کمتر  8.898 (RMSEA) میانگین مربعات خطای برآورد ۀریش
 %18باالتر از   8.19 (CFIبرازندگی تعدیل یافته )

 %18باالتر از   8.13 (AGFIنیکویی برازش تعدیل شده )
 

 ی فرعی تحقیق هافرضیهمدل ساختاری 
  .است لشرح ذیه نتایج آزمون ب سنجیده شده است و ،عملکرد و ساختار سازمانی ابعاد فناوری اطالعات با

 .همبستگی دارد ،عملکرد با ./78ضریب با و تأثیرگذار است بر ساختار سازمانی  ./52با ضریب  ،عامل سرعت -

 .همبستگی دارد ،عملکرد با ./91/. بر ساختار سازمانی تأثیرگذار است و با ضریب 52با ضریب  ،سهولتعامل  -

 .همبستگی دارد ،عملکرد با ./77بر ساختار سازمانی تأثیرگذار است و با ضریب  ./92با ضریب  ،دقتعامل  -

 ،عملکرد با ./73 بر ساختار سازمانی تأثیرگذار است و با ضریب ./94با ضریب  قابلیت اطمینانعامل  -
 .همبستگی دارد

 
 

 مدل در حالت تخمین استاندارد

                                                           
1. Normed Fit Index 
2. Goodness of Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 

مدل ساختاري فرضیه هاي فرعي تحقیق 
ابعــاد فنــاوری اطالعــات بــا عملکــرد و ســاختار ســازمانی، ســنجیده شــده اســت و نتایــج آزمــون بــه شــرح ذیل 

است. 
- عامــل ســرعت، بــا ضریــب 58/. بــر ســاختار ســازمانی تأثیرگــذار اســت و بــا ضریــب 70/. بــا عملکــرد، 

دارد. همبستگی 
- عامــل ســهولت، بــا ضریــب 52/. بــر ســاختار ســازمانی تأثیرگــذار اســت و بــا ضریــب 61/. بــا عملکــرد، 

دارد. همبستگی 
- عامــل دقــت، بــا ضریــب 68/. بــر ســاختار ســازمانی تأثیرگــذار اســت و بــا ضریــب 77/. بــا عملکــرد، 

همبســتگی دارد.
ــا  ــا ضریــب 73/. ب ــا ضریــب 64/. بــر ســاختار ســازمانی تأثیرگــذار اســت و ب - عامــل قابلیــت اطمینــان ب

عملکــرد، همبســتگی دارد.

فرشید نمامیان ، لطیف امامی
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 ی فرعی تحقیق در حالت تخمین استانداردهافرضیهمدل ساختاری  :(4) شکل شمارۀ

 
 

شکل شمارۀ )4(: مدل ساختاري فرضیه هاي فرعي تحقیق در حالت تخمین استاندارد

بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با ...
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 مدل در حالت ضرایب معناداری

 
 ی فرعی تحقیق در حالت ضرایب معناداریهافرضیهمدل ساختاری  :(5) شکل شمارۀ

 
شکل شمارۀ )5(: مدل ساختاري فرضیه هاي فرعي تحقیق در حالت ضرایب معناداري

فرشید نمامیان ، لطیف امامی
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بررسي فرضیه هاي فرعي تحقیق
بــا توجــه بــه اینکــه عــدد معنــاداری بین ســرعت، ســهولت، دقــت و قابلیــت اعتماد بــا عملکــرد ســازمانی، همه، 
بزرگتــر از 1/96 می باشــد؛ پــس تأثیرگــذاری ســرعت، ســهولت، دقــت و قابلیــت اعتمــاد بــر عملکرد ســازمانی 
تأییــد می شــود؛ همچنیــن، چــون ضرایــب تأثیــر بیــن ســرعت، ســهولت، دقــت و قابلیــت اعتمــاد بــا عملکــرد 
ســازمانی، همــه، مثبــت شــده اند؛ 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 1/96 می باشــند؛ پــس تأثیرگــذاری ســرعت، ســهولت، دقــت و قابلیــت اعتمــاد بــر 
ســاختار ســازمانی تأییــد می شــود؛ همچنیــن چــون ضرایــب تأثیــر بیــن ســرعت، ســهولت، دقــت و قابلیــت 
اعتمــاد بــا ســاختار ســازمانی، همــه، مثبــت شــده اند؛ 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 1/96 شــده 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 می شــود.

بررسي شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه هاي فرعي تحقیق
شــاخص هاي بــرازش مــدل فرضیه هــاي فرعــي تحقیــق، در جــدول شــمارۀ 6 آورده شــده اند. نتایــج بــه دســت 
آمــده نشــان می دهنــد کــه تمامــی ایــن شــاخص ها در وضعیــت خوبــي قــرار دارنــد؛ زیــرا نســبت کای دو بــر 
درجــۀ آزادی، کمتــر از 3 و شــاخص RMSEA، کمتــر از 0.08 اســت. مابقــی شــاخص ها نیــز قابــل قبــول 

هســتند؛ بــه بیــان دیگــر، مــدل تحقیــق، معنــادار و قابــل قبــول اســت. 
جدول شمارۀ )6(: شاخص های برازش مدل
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 های برازش مدلشاخص :(6) جدول شمارۀ

 نام شاخص
 مقدارهای به دست آمده

 حد مجاز مقدار به دست آمده
 3از کمتر   1.37 آزادی ۀکای دو بر درج

 %18باالتر از   8.17 (GFIنیکویی برازش )
 %18کمتر از  8.819 ( RMSEA) میانگین مربعات خطای برآورد ۀریش

 %18باالتر از  8.12 (CFI) برازندگی تعدیل یافته
 %18باالتر از  8.12 (AGFIنیکویی برازش تعدیل شده )

 
بر  .درخور توجه و باال هستند ،های عاملی استاندارد شدهاغلب ضرایب بار شد،های باال دیده که در نگاره همانطور
 ،با توجه به متغیر میانجی ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات بر عملکرد تأثیر، ی مدل معادالت ساختاریهایافتهاساس 
با ضریب  ،تمادبیشترین و قابلیت اعاز  18/11با ضریب  ،)دقت در ابعاد فناوری اطالعات تأثیرمیزان این  ؛است معنادار

 .باشدمیکننده این موضوع  تأییدنیز  (برخوردار است کمترین وزن از 21/2
 

 و پیشنهادات  گیرینتیجه
ی فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی در تأثیرگذاربررسی نقش میانجی ساختار سازمانی در  ،هدف از تحقیق حاضر

مورد آزمون قرار گرفتند که  ،فرعی ۀو چهار فرضیفرضیۀ اصلی  یک .ایالم بوده است نمیان کارکنان بانک ملی شهرستا
نشان داد که متغیر ساختار سازمانی در  ،فرضیۀ اصلینتایج حاصل از بررسی  .واقع شدند تأییدمورد  گی،هم

که نقش میانجی ساختار سازمانی در  همچنین زمانی ؛نقش میانجی دارد ،ی فناوری اطالعات بر عملکردتأثیرگذار
دقت و قابلیت اطمینان بر عملکرد سازمانی مورد بررسی ، سهولت، یعنی سرعت ؛ی ابعاد فناوری اطالعاترگذارتأثی

نی انتایج این تحقیق با نتایج محقق .اندشده تأییدی فرعی نیز هافرضیهآن بود که  ۀدهندنشان ،نتایج حاصل ،قرار گرفت
 .همخوانی دارد (1318مجیدی ) عبداهلل( و 1312فرهنگی) اکبرعلی چون:

به مدیریت ارشد بانک ملی  ،دارد معناداریمثبت و  تأثیر ،با توجه به اینکه فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی
با  و دروز، اهتمام ورزدر راستای بهبود عملکرد، به آموزش کارکنان در زمینۀ فناوری اطالعات به که شودمیپیشنهاد 

به مدیریت ارشد بانک ملی پیشنهاد  ،دارد معناداریمثبت و  تأثیر ،بر ساختار سازمانیتوجه به اینکه فناوری اطالعات 
را زمان  و استقالل کار از مکان و مجازی ۀگرایش ساختار فیزیکی به ادارزمینۀ  ،فناوری اطالعات کارگیریبهبا  شودمی

ملی به مدیریت ارشد بانک  ،نی بر عملکردی مثبت و معنادار ساختار سازماتأثیرگذاربا توجه به  ؛ همچنینفراهم کند
و ساختار ارگانیکی را  شودمیتب اکه باعث کاهش سلسله مربا حذف سطوح مدیریتی غیرضروری  که شودمیپیشنهاد 

همانطــور کــه در نگاره هــای بــاال دیــده شــد، اغلــب ضرایــب بارهــای عاملــی اســتاندارد شــده، درخــور 
توجــه و بــاال هســتند. بــر اســاس یافته هــای مــدل معــادالت ســاختاری، تأثیــر فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد، با 
توجــه بــه متغیــر میانجــی ســاختار ســازمانی، معنادار اســت؛ میــزان این تأثیــر در ابعــاد فنــاوری اطالعــات )دقت، 
بــا ضریــب 11/10 از بیشــترین و قابلیــت اعتمــاد، بــا ضریــب 8/29 از کمتریــن وزن برخــوردار اســت( نیــز تأییــد 
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کننــده ایــن موضــوع می باشــد.

نتیجه گیری و پیشنهادات 
هــدف از تحقیــق حاضــر، بررســی نقــش میانجــی ســاختار ســازمانی در تأثیرگــذاری فنــاوری اطالعــات بــر 
عملکــرد ســازمانی در میــان کارکنــان بانــک ملــی شهرســتان ایــالم 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، نشــان دهندۀ آن بــود کــه فرضیه هــای فرعــی نیــز تأییــد شــده اند. نتایــج ایــن تحقیــق بــا نتایــج محققانی 

چــون: علی اکبــر فرهنگــی)1392( و عبــداهلل مجیــدی )1390( همخوانــی دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد ســازمانی، تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد، بــه مدیریــت 
ارشــد بانــک ملــی پیشــنهاد می شــود کــه در راســتای بهبــود عملکــرد، بــه آمــوزش کارکنــان در زمینۀ فنــاوری 
اطالعــات بــه روز، اهتمــام ورزد و بــا توجــه بــه اینکــه فنــاوری اطالعــات بــر ســاختار ســازمانی، تأثیــر مثبــت و 
معنــاداری دارد، بــه مدیریــت ارشــد بانــک ملــی پیشــنهاد می شــود بــا به کارگیــری 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 می شــود 
کــه بــا حــذف ســطوح مدیریتــی غیرضــروری که باعــث کاهش سلســله مراتــب می شــود 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 می شــود: بــا اصــالح و تعدیــل در 
ســاختار مشــاغل و بــا نصــب تجهیــزات و نرم افزارهــای کاربــردی، زمینه هــای 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 می شــود: بــا به کارگیــری فنــاوری 
اطالعــات و طراحــی سیســتم های اطالعاتــی کــه می توانــد جایگزیــن قســمتی از ســاختار باشــد، زمینه هــای 
تســهیم دانــش بــرای تســهیل یادگیــری ســازمانی را بــه وجــود آورد؛ همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه دقــت، بــه 
ــاداری دارد، پیشــنهاد  ــر مثبــت و معن ــر ســاختار و عملکــرد، تأثی ــاوری اطالعــات، ب ــاد فن ــوان یکــی از ابع عن
می شــود: بــا به کارگیــری فنــاوری اطالعــات و حــذف قســمت هایی از ســاختار، در راســتای کاهــش خطاهــای 
انســانی، زمینه هــای 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 می شــود: 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 49/1 درصــد کارکنــان، بــاالی 20 ســال خدمــت دارنــد و در شــرف 

بازنشســتگی هســتند، پیشــنهاد می شــود موضوع ذیــل، مــورد مطالعــه قرارگیرد: 
تغییــر در میــزان کارکنــان زن در موضــوع مــورد تحقیــق، چــه تأثیــری جهــت اتخــاذ تصمیــم در مــورد 

ــان، در آتــی خواهــد داشــت؟ اســتخدام آن
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