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نقش فنآوری اطالعات در ارتقاء سالمت سازمانی در شهرداری اصفهان
دکتر مهدی محمدی ،1سمیه اخالقیان ،2مرتضی نوروزی ،3مسعود

آذر4

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فنآوری اطالعات در ارتقاء سالمت سازمانی در شهرداری اصفهان ،به
روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی ستادی شهرداری
اصفهان به تعداد  151نفر تشکیل دادند که از این میان تعداد  111نفر از طریق فرمول نمونه گیری

کوکران5

و به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه فنآوری
اطالعات لوپز و همکاران( )2112با  13گویه،پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی هوی و فلدمن 6شامل 44
گویه بود که روایی صوری آنها مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ7

برای پرسشنامه فنآوری اطالعات ( ،)1/11سالمت سازمانی ( )1/21گزارش شد .یافته های حاصل از تجزیه
و تحلیل فرضیات پژوهش نشان داد بین فنآوری اطالعات با سالمت سازمانی،دانش فنآوری اطالعات با
سالمت سازمانی،اجزا فنآوری اطالعات با سالمت سازمانی و بین عملیات فنآوری اطالعات با سالمت سازمانی

جلد ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه  41تا 60

رابطه معنی دار وجود داشت.
.واژگان کلیدی :فنآوری اطالعات ،سالمت سازمانی ،شهرداری اصفهان

1استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،ایران
2دانش آموخته ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور و کارمند شهرداری اصفهان
3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ایران
5

- cochran formula
)-OHI(1987and 1999
7
- Cronbach alpha
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 .1مقدمه
شهرداری اصفهان نقش بزرگی در خدمت رسانی به مردم جامعه بر عهده دارد .از این رو می بایست دارای
حداکثر اثربخشی در ارائه خدمات خود باشد .هر سازمان برای اینکه اثربخش باشد باید قبل از هر چیز بتواند
در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی ،بهترین منابع خود را به کار گرفته
و با نیروهای تهدیدکننده خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کند و نیروی آنها را در جهت هدف اصلی
سازمان هدایت کند و همواره با حفظ توانایی بقای خود ،آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سالمت
سازمانی برخوردار باشد (سلیمانی .)2111 ،سالمت سازمانی ،یکی از گویاترین و بدیهی ترین شاخص های
اثربخشی سازمانی است.
بهره وری از فنآوری اطالعات و ارتباطات در تمامی ابعاد زندگی سبب گردیده دسترسی بشر به منابع متنوع
تر ممکن شود و جهان به سمت و سوی جامعه اطالعاتی پیش رود (جان کاهه )2121،1
فنآوری اطالعات به عنوان مهمترین تکنولوژی در عصر حاضرمی تواند سازمان ها را جهت انطباق با تغییرات
و پیچیدگی های محیطی با فراهم کردن اطالعات مورد نیاز یاری نماید .چراکه فنآوری اطالعات نقش فزاینده
ای در تسهیل ارتباطات دارد .فنآوری اطالعات موجب شکل دهی انقالب اطالعاتی در جهان شد که تحول
شگرفی در عرصه زندگی بشر و مناسبات آن به وجود آورد و چارچوب های کالسیک توسعه را از سرمایه
محوری به دانش محوری تغییر داده است(منتظر.)1311 ،
فنآوری اطالعات فرصتها و امکانات و نوآوری های ایجاد شده در بستر مجموعه ای از فعالیت های هدایت
شده که کنترل مدیریت بهره وری ،تولید ،آموزش و ارتقاء یک سیستم را بر عهده دارند (پیرزادی)1411،
امروزه با افزایش نرخ تغییر نقش فنآوری اطالعات عمیق تر شده است.
با این وجود فنآوری اطالعات باعث افزایش هزینه های ثابت می شود اما بدون آن نیز سازمان ها به اطالعات
مورد نیاز خود دسترسی نداشته و بدون داشتن اطالعات مورد نیاز شرکت ها نمی توانند به خوبی عمل کرده
و از فرصت های رقابتی استفاده کنند .شرکت ها باید بتوانند از فنآوری اطالعات برای به دست آوردن
اطالعات مفید برای تصمیم گیری استفاده نمایند(تیپینس و سوهی،2113 ،2ال حمد و همکاران)2122،
سازمان سالم ،سازمانی است که نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه زمانی طوالنی نیز به
طور کافی سازش کرده و توانایی های بقاء و سازش خود را به گونه ی مداوم توسعه و گسترش میدهد این
امر مستلزم داشتن فنآوری اطالعات در سازمان است تا با دسته بندی و پردازش داده ها ،اطالعات مورد نیاز
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را برای کارکنان و مدیران فراهم آورد تا بتوانند از فرصت های رقابتی بخوبی استفاده کرده و در محیط باقی
بمانند .شهرداری اصفهان به عنوان یک سازمان خدماتی مهم در کشور برای ارائه هر چه بهتر خدمت به افراد
جامعه باید سالم باشد .این در حالیست که با توجه به شرایط جامعه باید از اطالعات دقیقی برخوردار باشد .با
توجه به مطالب گفته شده هدف مقاله حاضر با توجه به خالء مطالعاتی در این زمینه بررسی نقش فنآوری
اطالعات در ارتقاء سالمت سازمانی است.
 .2ادبیات یا پیشینه پژوهش
سالمت به معنای فقدان بیماری و نارسایی در یک کالبد است .بروز یک بیماری جدی ممکن است به آسیب
دیدگی یا حتی به مرگ آن منجر شود .از سوی دیگر فارغ بودن از بیماریها نیز بدان معنا نیست که کالبد به
صورت بهینه عمل می کند .زیرا که کالبد ممکن است سالم باشد ولی به وظایف و کارکرد خویش عمل
نکند .از اینرو در قلمرو های پزشکی و بهداشت روانی مفهوم سالمت کامل یا سالمت مثبت مورد توجه قرار
می گیرد.
حال سؤال این است که آیا می توان مفهوم سالمت را که مربوط به موجودات زنده است در مورد سازمانها
به کار برد؟
سالمت سازمانی شامل توانایی های سازمان ها برای رشدوارتقاء آن سازمان است وازخصوصیات سازمانهای
سالم کارکنانی وظیفه شناس ،مسئول ،تالشگر و سودمند که رشد و بالندگی سازمان جزئی از آرمانهای ایشان
است  (.موریس لک )2121،11
در واقع سالمت سازمانی موضوعی است که مفهومش از نظریه سیستمهای اجتماعی پارسونز 11گرفته شده
است .به عقیده پارسونز همه سیستم های اجتماعی برای بقاء و رشد و توسعه خود نیازمند حل چهار مشکل
اساسی انطباق ،دستیابی به هدف ،یکپارچگی و نهفتگی هستند که سالمت سازمانی ،توانایی سازمان در حفظ
بقاء و سازش با محیط و بهبود این تواناییهاست .ارتقای سالمت محل کار نیز ،هرگونه تالشی است که در
جهت پیشگیری از بروز حوادث در حین کار یا بروز بیماری یا مرگ زودرس از طریق تغییرات سازمانی یا
رفتاری انجام میگیرد(ساالرزهی و همکاران.)1322،
سازمانهای دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم گیری درست ،بجا و مناسب هستند .سازمانهای سالم به
عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات الزم و کافی رشد کنند
و توسعه یابند و از طریق ارائه کاال و خدمات سالم و ارزنده باعث تامین نیازهای محیطی و تسهیل گر فرایند
رشد و شکوفایی جامعه شود( .احمدی)61 ،1311 ،
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چنانچه خرده سیستمها ازویژگیهای یک سازمان سالم برخوردار نباشد ،نه تنها نمی توانند به وظایف
خود عمل کنند بلکه در انجام وظایف سیستمهای دیگر جامعه اثر منفی خواهند گذاشت( میر
کاظمی)1411،
فنآوری اطالعات یک استراتژی ،اندیشه ،فکر و ابزار در حوزه ی انسان همراه با نوآوری است .با شناخت
فرصت ها و امکاناتی که از طریق فنآوری اطالعات ایجاد شده آن را به یک استراتژی شبیه کرده تا یک
فرمول و نسخهی عملی ،بر اساس این رویکرد ،فنآوری اطالعات راهبرد جدیدی است برای دسترسی متفاوت
به آنچه یک سازمان تعریف می کند .عده ای فنآوری اطالعات را یک فکر اندیشه برای انجام بهینه و موثر
کار ها می دانند ،تفکری که برای برقراری و توسعه ارتباطات و اجرای بهینه اهداف و عملیات از ترکیب بهینه
ی ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری استفاده می کند.
بی شک امروزه و با توجه به مطرح شدن مسائلی چون سازمان های الکترونیکی که مفاهیم الکترونیکی
متعددی در همه امور مانند شهر الکترونیکی ،دولت الکترونیکی ،شهروند الکترونیکی ،بانکداری
الکترونیکی ،سالمت الکترونیکی را ایجاد کرده اند ،وابستگی سازمان ها ،کارکنان و مراجعه کنندگان به
ابزار فنآوری اطالعات افزایش چشمگیری یافته است.چنانچه به هر دلیل از این ابزار استفاده نشود یا در
روند استفاده از این فنآوری خللی ایجاد شود ،انواع و اقسام تعامالت سازمانی دستخوش نقصان خواهند شد.
از سوی دیگر امروزه فنآوری اطالعات یک عامل تسهیل کننده اصلی در فعالیت های کسب وکار سازمان
ها است .تقریباً بیش از نیمی از سرمایه های سازمان های امروزی مبتنی بر فنآوری اطالعات است .از این
رو به کارگیری فنآوری اطالعات ،یک مزیت سازمانی است و به منظور کسب موفقیت ،سازمان ها الزم
است به گونه موثر در استفاده از فرصت هاو تهدیدهای مربوط به آن ،مدیریت شوند (ال حمد و
همکاران.)2122،
استفاده از فنآوری اطالعات ،در کنار سیستم های اطالعاتی متنوعی که برای نیازهای مختلف طراحی می
گردد،گسترش یافته است .فنآوری اطالعات مدیران را قادر می سازد تا با سازمان ،محیط و یکدیگر ارتباط
بیشتر و بهتری برقرار کنند .مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ،افزایش سرعت تصمیم گیری ،افزایش سرعت
شناسایی مسائل،کاهش ارتفاع هرم سازمان ،بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص ،تنها برخی از
تأثیراتی هستند که فنآوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی بر برخی از سازمان ها می گذارند( .ال حمد و
همکاران )2122،همچنین فنآوری اطالعات به عنوان یک عامل تسریع کننده تغییرات بنیادی از قبیل ارتقائ
بهره وری ،کاهش هزینه ها ،بهبود تصمیم گیری ،موثر تر کردن ارتباط با مشتریان ،توسعه برنامه های
استراتژیک جدید در ساختار ،عملیات و مدیریت سازمان ها مطرح می باشد(توربان و همکاران.)2116،
محققان ،فنآوری اطالعات را بهبود بخش فعالیتهای شرکت در حوزه های زیر می دانند:
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همکاری: 12طراحان مختلف می توانند به همراه هم بر روی یک پروژه طراحی مشترك که به وسیله نرم
افزارها و برنامه های کامپیوتری پشتیبانی می شونند ،کار کنند.
تصمیمات :13محاسبات قدرتمند انجام شبیه سازی را برای یافتن راه حل بهتر در تصمیم گیری میسر می
سازد.
لجستیک :14جریانهای لجستیک توسط کامپیوترهای شبکه کنترل می شوند.
بهبود: 15سیستم های کامپیوتری ،از تکنیک های هوش مصنوعی برای بهبود بخشیدن به کیفیت فعالیتها
استفاده می کنند.
حس گر ها :16ابزار ورودی (حسگرها ،خواننده های بارکد) می توانند به جمع آوری و ارتباط دادن
اطالعات محیطی به کامپیوترها یا انسان ،بپردازند.
شرکاء17

:یک سیستم کامپیوتری در یک سازمان می تواند به طور اتوماتیک ،شرکای مشترك

(فروشندگان ،عرضه کنندگان ،پیمانکاران فرعی و )...را برای اجرای سفارش مشتری خاصی پیدا
کند(کورنونادو وهمکاران.)2112 ،
فنآوری اطالعات بهره گیری از مجموعه ای از تکنیک ها و ابزار در جهت پردازش ،بازیابی ،انتقال و کسب
اطالعات با تاکید بر ارتقاء دانش و مهارت بهره گیری از تکنولوژی های جدید می باشد ( لی وونگ)2121،11
در حقیقت فنآوری اطالعات و ارتباطات شامل مجموعه ای از سخت افزار ،نرم افزار است که گردش
اطالعات را میسر ساخته و بهره برداری از آن را فراهم می سازد .فنآوری اطالعات و ارتباطات سازمان ها را
قادر کرده است که آن چه را انجام می دهند ،تغییر دهند و حتی نحوه انجام عمل را نیز دگرگون سازند .اگر
سازمان ها دارای زیرساخت ارتباطی مناسبی (شبکه داخلی و ارتباط با شبکه های خارج سازمان) جهت تبادل
اطالعات ،پشتیبانی از داده های ذخیره شده ،امنیت اطالعات و مواردی از این قبیل باشد ،بدون شک سرعت
و دقت در پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم به طور چشمگیری تغییر خواهد کرد (لک و جوادیان.)1321 ،
بنابراین آینده از آن سازمان هایی خواهد بود که بتوانند خود را با واقعیات جدید و الزامات آن هماهنگ
کرده و از فنآوری اطالعات جهت دستیابی به مزیت رقابتی و بهبود در نحوه عملکرد فعالیت های خود،
استفاده کنند.
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ال حمد و همکاران )2122( 12در تحقیقی با عنوان"بررسی تاثیر فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی" بر
لزوم اهمیت نقش مدیران و تصمیمگیرندگان شرکتهای مخابراتی در اردن بر سرمایهگذاری روی
سیستمهای فنآوری اطالعات سازمانی توصیه میکنند بگونه ای که این سیستم ها میتواند به آنها کمک کند
تا شیوههای منابع انسانیشان را به صورت الکترونیکی به طور کامل پیادهسازی کنند ،و این رویکرد منجر به
پسانداز اقتصادی و توانایی جذب استعدادها خواهد گردید  .همچنین بر اهمیت تمرکز بیشتر بر فرآیند
آموزش و توسعه الکترونیکی به منظور افزایش قابلیتهای عملی افراد تأکید میکند که در خالقیت آنها
منعکس میشود( .ال حمد و همکاران)2122،
کادری و ازمان ( ) 1411طی پژوهشی به بررسی اثرات استفاده از فنآوری اطالعات در سالمت سازمانی و
رضایتمندی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین بهره گیری
از فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد .
کارشناسان فاصله زیاد میان سازمان های ناتوان و سازمان های پیش رفته را ناشی از گنجایش های علمی–
فنی ناکافی دانسته اند .به منظور کمک در فهم بهتر بحث ،زیر ساخت فنآوری اطالعات را از جهت بهره
مندی می توان به سه گروه تقسیم کرد:


سازمان های توانمند؛



سازمان های در حال توانمندسازی؛



سازمان های ناتوان؛

سازمان های توانمند ،برای ذخیره و بازیابی جزئی ترین اطالعات تخصصی در یک زمینه خاص و همچنین
راه های مختلف انتقال اطالعات ،نظام های جامع و پیشرفته ای ر ا طراحی کرده اند .همه این سازمان ها با در
اختیار داشتن منابع مالی توان آن را دارند که در هر شرایطی به منظور ارائه خدمات بهتر دست به انتقال و
انطباق فنآوری بزنند؛ به عبارت دیگر ،این گونه از سازمان ها موقعیت بسیار مناسبی از جهت تداوم توان
سازمانی برخوردار خواهد بود.
در مورد سازمان های خواهان توانمندسازی ،وضعیت متفاوت است و هرچند تمایل فرماندهان آنان برای بهره
گیری از طر ح هایی مانند طرح های انجام شده در سازمان ها و کشورهای پیشرفته در آن ها وجود دارد،
موانع اقتصادی مانع نیل به اهداف می شوند .سازمان ها در چنین وضعیتی ناگزیر است به گونه ای به وارد
کردن فنآوری از کشورهای پیشرفته اقدام می کنند و براساس تجربه هایشان در محل ،آن ها را با شرایط
کشور متناسب سازند .اکنون سازمان های خواهان توانمندی در جست وجوی الگویی هستند که با فرهنگ و

-AlHamad et al
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نیاز خاص خودشان متناسب باشد .الزمة انتقال و به کارگیری موفقیت آمیز فنآوری اطالعات ،آن است که
در آغاز کار ،ظرفیت و توانایی پیشرفت و عوامل فرهنگی ،سازمانی و اقتصادی دست اندرکار ،تجزیه وتحلیل
شوند.
سازمان های ناتوان ،چهرة کامالً متفاوتی از بقیه دارند و فاقد ثبات اقتصادی و سازگاری مناسب اند .با این
همه ،هنوز می توانند تا حدودی برخی فناور ی های موجود ر ا از کشورهای درحال رشد منتقل کنند ،اما
امکان انتقال فنآوری از کشورهای پیشرفته را ندارند ؛ زیرا تنوع فناور ی های پیشرفته مناسب ،وضعیت موجود
سازمان هایی که هنوز راه درازی برای دستیابی به توسعه در پیش دارند ،را ندارند (لک و جوادیان:1321 ،
.)41
امیر خانی و امیر خانی ( )1324در پژوهش خود با عنوان" بررسی تأثیر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی
بر سالمت سازمانی"بیان میکنند که یکی از چالشهای مهم در راستای برنامههای تغییر و بهبود سازمانی،
مقاومت در برابر اعمال تغییر ،بهدلیل بدگمانی نسبت به آن است؛ بنابراین ،این موضوع ،سازمانها را مجاب
می کند که با شناسایی عوامل بهوجودآورندة بدگمانی ،درصدد کنترل و رفع این عوامل باشند .پژوهش
آنان در میان کارکنان ستادی بیمارستانهای سینا ،شریعتی و امام خمینی و حجم نمونة 261نفری انجام
شدهاست .براساس پژوهشهای نظری و نیز شواهد تجربی ،عواملی که برای تحریک بدگمانی سازمانی
شناسایی شدند ،عبارتند از :نبود عدالت سازمانی ،نقض مشارکت در تصمیم گیری ،نقض قرارداد
روانشناختی و شخصیت منفی.برای تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلههای
ساختاری و نرمافزار

لیزرل21

استفاده شده است.نتیجه نشان داد که شخصیت ستیزهجو بیشترین تأثیر را بر

ایجاد بدگمانی سازمان و کاهش سالمت سازمانی دارد و عدالت مراوده ای بیشترین تأثیر را بر کاهش
بدگمانی و افزایش سالمت سازمانی دارد.
علی دوست قهفرخی و شایگان ( )1323در پژوهش خود با عنوان"بررسی سالمت سازمانی و قدرت مدیران
در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بر اساس مدل دو عاملی قدرت" به بررسی رابطه بین قدرت و سالمت
سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود.جامعه آماری پژوهش  421نفر از کارکنان ادارات تربیت
بدنی استان اصفهان بود که 155نفر از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری
دو پرسش نامه محقق ساخته برای ارزیابی منابع قدرت مدیران و سالمت سازمانی بود.روایی پرسشنامه ها با

20

)-Linear Structural Relations (Lesrel
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استفاده از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد.همچنین پایایی پرسش نامه منابع قدرت مدیران با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1/24و پایایی پرسش نامه سالمت سازمانی1/16بود.تجزیه و تحلیل داده ها
با استفاده از ضریب رگرسیونی و رگرسیون چندمتغیره انجام شد.نتایج نشان داد بین قدرت مقام یا عامل های
یگانگی نهادی ،ساخت دهی و پشتیبانی منابع از سالمت سازمانی رابطه معنی داری مشاهده می شود.همچنین
قدرت شخصی مدیران ادارات نیز بر عامل یگانگی نهادی و مالحظه گری منابع از سالمت سازمانی تاثیر معنی
داری دارد.
نجات بخش اصفهانی و مطهری( )1322با پژوهش خود با عنوان"بررسی نظارت با تأکید بر خودکنترلی
جهت ارتقاء سالمت اداری در ایران اسالمی" معتقدند سه وظیفه اصلی هر مدیر برنامهریزی ،سازماندهی و
نظارت است .نظارت با هدف اعمال اصالحات الزم برای پیشگیری از ایجاد انحرافات انجام میشود .ازآنجا
که مبانی نظری رایج در کنترل ،بر حداکثر کنترل بیرونی قرار دارد و با مبانی فرهنگی کشورمان ،که
خدامحوری و کنترل درونی است منافات دارد ،هدف این مطالعه توصیفی ،که روش جمع آوری اطالعات
به شیوه کتابخانهای انجام شده است ،دستیابی به نظامی در حوزة نظارت بر مبنای مفاهیم اسالمی ایرانی بوده
است .هدفی که در نظام کنترل اسالمی دنبال میشود ،ارائه نظامی است که در آن بتوان با کاهش اعمال
نظارت خارجی ،یک شخصیت سالم انسانی ،که در برابر انواع آلودگیها از خود مقاومت نشان میدهد را
فراهم کرد .نتیجة این مقاله ،استفاده از نظارت با تأکید بر خودکنترلی در سازمانهای اجرایی کشور است.
این رویکرد نظارتی ،ریشه در فرهنگ اسالمی کشورمان دارد؛ بهکارگیری آن با ایجاد بسترهای مناسب در
نظام اداری و نهادینهسازی آن ممکن خواهد بود
انصاری و همکاران ( )1311در پژوهش خود به بررسی رابطة بین سالمت سازمانی و نگرش های مثبت کاری
کارکنان در ادارات امورمالیاتی استان اصفهان پرداختند .در این پژوهش از یک جامعة آماری  1212نفری،
نمونه ای به حجم  272نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شدة متناسب با حجم انتخاب شد .ابزار
جمع آوری داده ها یک پرسشنامة  41سؤالی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی و
سپس به تحلیل استنباطی داده ها براساس محاسبة ضریب رگرسیونی پیرسون ،تحلیل رگرسیون چند متغیره و
تحلیل واریانس انجام شده است .یافته ها حاکی از اثبات فرضیه های تحقیق و وجود رابطة مثبت معنادار بین
سالمت سازمانی و نگرش های مثبت کاری می باشد و اینکه توجه به سالمت سازمانی به دلیل تأثیری که بر
اعمال تالش های کاری دارد ،از اهمیت زیادی در سازمان برخوردار است.
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جیودتی و همکاران )2115(21در پژوهش خود با عنوان" پرسشنامه سالمت سازمانی در مدارس" آموزش را
از مشاغل پرتنش ،با باالترین سطح از مشکالت روحی و روانی میداند.آنها معتقدند این ممکن است به دلیل
انزوا حرفه ای ،سطوح باالیی از کار احساسی و عوامل استرس زا اصلی شامل مشکالت انضباطی ،حقوق کم،
اختالف نظر با همکاران و یا با پدر و مادر باشد .در این پژوهش پرسشنامه سالمت مدرسه سازمانی به طور
خاص برای ارزیابی استرس معلمان ،روحیه و جو سازمانی مدرسه تایید شده است .
بتیانی و همکاران )2114(22در پژوهشی با عنوان" ترویج یک جو عادالنه و حمایتی در مدارس  :نقش مدرسه
در سالمت سازمانی وفرسودگی شغلی کارکنان"در پاسخ به نابرابری های نژادی مداوم ونتایج آموزشی
ورفتاری آن دربین دانش آموزان سیاه پوست ،جو عادالنه مدرسه برای اصالح مدرسه مورد توجه قرار گرفته
است .این مطالعه به بررسی تفاوت های موجود در دانشجویان سیاه و سفید و تجربیات آنها از جو مدرسه و
شاخص بهداشت مدارس وسالمت کارکنان سازمانی پرداخته است .با استفاده از مدل سلسله مراتبی خطی با
یک نمونهی  6221تایی از دانش آموزان سیاه پوست و 12162تایی از دانش داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند.
یک الگوی پایدار از نابرابری نژادی ارائه گردید ،به طوری که بین تجارب دانش آموزان سیاه پوست از سفید
گزارش دانش آموزان در سه شاخص جو مدرسه ،مراقبت و تعامل تفاوت وجود دارد .همچنین ارتباط مثبت
بین جو مدرسه و سالمت سازمانی قابل توجه است .با کمال تعجب ،تعدادی از شاخص های سالمت سازمانی
مدرسه به شدت با ادراکات مثبت دانش آموزان در ارتباط بودند .این یافته ها مستلزم توجه مربیان و محققان
آموزش و پرورش به ارتقای زمینه های اجتماعی مدرسه ای به صورت منصفانه و با تعامل بیشتر جهت موفقیت
دانش آموزان است.
ساویس و توپراك )2113( 23در پژوهشی به بررسی اثر میانجی گری از استرس شغلی در رابطه بین سالمت
سازمانی و رضایت شغلی پرداختند .جامعه آماری این پژوهش شامل  65معلم انگلیسی مدرسه ابتدایی مشغول
به کار در استان غازی آنتپ (در کشور ترکیه) در سال تحصیلی 2112-2111بود .داده های جمع آوری شده
به روش سلسله مراتبی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .نتایج نشان داد که استرس شغلی اثر منفی بر
رضایت شغلی دارد .با توجه به نتایج حاصل از آزمون میانجیگری ،استرس شغلی به متغیر تعدیل گر در روابط
بین سطح سالمت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان پیدا شد .همچنین نتایج نشان داد که سالمت سازمانی
کارکنان به طور قابل توجهی قابلیت پیش بینی رضایت شغلی را دارا است که بین استرس شغلی و سالمت
سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
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قربانی و همکاران( )2112در پژوهشی به بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و اثربخشی پرداختند .جامعه
آماری در پژوهش حاضر شامل  57دبیرستان دولتی و خصوصی که در مجموع  1111پرسنل شاغل کار می
کنند بود .روش نمونه گیری خوشه ای بوده است و پرسشنامه میان  211نفر توزیع شد .نتایج نشان داد که
رابطه معنادار بین سالمت و اثر بخشی سازمان وجود دارد.
 .3اهداف پژوهش
هدف اصلی:
تعیین تاثیر فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی.
اهداف فرعی:
 .1تعیین تاثیر بعد دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی .
 .2تعیین تاثیر بعد اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی .
 .3تعیین تاثیر بعد عملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی .
مدل پژوهش

شکل ( )1مدل پژوهش

دانش فنآوری اطالعات :با توجه به این که دانش عبارت است از"اطالعات همراه با تجربه "،آن داری
یک جز ضمنی است که کمی کردن آن دشوار است(داونپرت و همکاران.)1221،24دانش فنآوری اطالعات
زیر مجموعه ای از مفهوم کلی تر دانش است(کاپن 25و گلیزر .)1217،تیلور )1271(26تعریف می کند دانش

24 - Davenport et al.
25 - Capon
26 -Taylor
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فنی را به عنوان مجموعه ای از اصول و روش های مفید برای ایجاد تغییر به سمت نتیجه مطلوب .در این
پژوهش دانش فنآوری اطالعات بیانگرمیزانی است که یک شرکت دارای دانش فنی که به سیستم های
کامپیوتری مربوط است (تیپینس و سوهی)2113 ،27
فرآیندهای فنآوری اطالعات :عملیات فنی یا تکنیک ها شامل فعالیت هایی است که به منظور دست
یابی به یک هدف خاص انجام می شود(میچام و مک کی )1213،21نلسون،پک و کاالچک )1267(22بیان
می کنند که روش ها شامل فرآیندهای ناهمگنی است که عمدتاً به وسیله تولید کاال و خدمات اقتصادی
هدایت می شوند.فرآیندهای فنی به عنوان جلوه ای از دانش فنی است که مربوط به نتایج دانش فنی در
عملیات ها و مهارت های فنی است.این مهارت نه تنها نشان دهنده درك عمیق از قلمرو دانش خاص است
بلکه همچنین توانایی انعکاس دانش به سایر عملیات های ناهمخوان را نیز دارد(لئونارد بارتون.)1225 ،31در
این پژوهش فرآیندهای فنآوری اطالعات میزانی است که یک شرکت با استفاده از فنآوری اطالعات
اطالعات مشتری و بازار را مدیریت می کند.
زیرساخت های فنآوری اطالعات :زیر ساخت های فنآوری اطالعات به عنوان توانمند سازها عمل می
کنند و به طور وسیع مسئول افزایش فعلی در تولید و انتشار اطالعات است(گلیزر.)1221،31به عنوان یک ابزار
زیر ساخت های فنآوری اطالعات به اکتساب ،پردازش ،ذخیره سازی ،انتشار و استفاده ازاطالعات کمک می
کنند(مارتین.)1211،32در این پژوهش زیر ساخت های فنآوری اطالعات به مفهوم سخت افزار ،نرم افزار و
پرسنل پشتیبانی کننده به کار می رود.
 .4فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی کارکنان رسمی ستادی شهرداری اصفهان تاثیر دارد ؟
فرضیات فرعی:
 .1بعد دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی کارکنان رسمی ستادی شهرداری اصفهان تاثیر
معناداری دارد ؟
27 - Tippins and Sohi
28 -Mitcham and Mackey
29 -Nelson, Peck, and Kalachek
30 -Leonard-Barton
31 -Glazer
32 -Martin
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 .2بعد اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی کارکنان رسمی ستادی شهرداری اصفهان تاثیر
معناداری دارد ؟
 .3بعدعملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی کارکنان رسمی ستادی شهرداری اصفهان تاثیر
معناداری دارد ؟
 .5نوع و روش نحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصییییفی و از نوع همبسیییتگی می باشییید .این پژوهش
توصییفی است.هم چنین روش پژوهش حاضرهمبستگی است .بنابراین می توان اذعان نمود در این پژوهش
از آنجایی که محقق به تعیین رابطه فنآوری اطالعات و سیالمت سازمانی می پردازد لذا پژوهش توصیفی و
از نوع همبستگی می باشد.
جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی ستادی شهرداری اصفهان است که تعداد آن ها
 151نفر می باشید .روش نمونه گیری تصیادفی سیاده متناسب با حجم نمونه به کار رفته شده است بر اساس
فرمول حجم نمونه کوکران ( )111نفر به عنوان نمونه آماری درنظرگرفته شدند.
151 × 3/14 × 1/5 × 1/5
Nt 2 pq
=
= 111
Nd2 + t 2 pq 151 × 1/1125 + 3/14 × 1/5 × 1/5

=n

فرمول ( )1تعیین حجم نمونه

از آن جایی که رایج ترین وسیله گردآوری اطالعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه می باشد ،لذا جهت
سنجش سالمت سازمانی از پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و فلدمن شامل  44گویه می باشد و سالمت
سازمانی به عنوان مولفه اصلی در نظر گرفته ،استفاده شده است .برای سنجش فنآوری اطالعات و مولفه های
آن نیز از پرسشنامه لوپز و همکاران )2112(33با  13گویه که در سه بعد تنظیم شده ،استفاده گردیده است.
طیف آن از بسیار مخالفم" "1تا بسیار موافقم"  "5طراحی گردیده است .در ضمن بخش نخست پرسشنامه
ها نیز برای تعیین اطالعات دموگرافیک گروه نمونه شامل جنس ،میزان تحصیالت ،سن و سنوات خدمت
توسط محقق تنظیم گردیده است .روایی محتوایی پرسشنامه ها به دلیل استاندارد بودن مورد تایید است.در
پژوهش حاضر برای مشخص شدن پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ که یکی از روش های
همسانی درونی است استفاده گردیده است.

-Lopez et al
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فرمول ( )2آلفای کرونباخ

ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامه ها در جدول  1نشان داده شده است .
پرسشنامه

ضریب پایایی

سالمت سازمانی

1/21

فنآوری اطالعات

1/11

جدول( )1ضرایب پایایی کل پرسشنامه ها

طبق یافته های جدول ( ) 2-3ضییرایب پایایی پرسییشیینامه ها به ترتیب سییالمت سیییازمانی ( ،)1/21فنآوری
اطالعات ( ) 1/11محاسبه گردید که نشان از دقت باالی ابزار اندازه گیری استفاده در این تحقیق می باشد.
 .6تجزیه و نحلیل مطالب
در این بخش ،یافته ای استنباطی تحقیق بر اساس تحقیق تنظیم و به آن پرداخته شده است.
سوال اول :آیا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد؟
سالمت سازمانی

متغیر مالك
متغیر پیش بین

مجذورضریب

ضریب رگرسیونی

سطح معناداری

رگرسیونی
فنآوری اطالعات

***

1/33

1/51

1/111

جدول ( )2ضریب رگرسیونی بین فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی

یافته های جدول  2نشان می دهد ضریب رگرسیونی بین فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی معنی دار است.
یعنی فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد .بر اساس ضریب تعیین ( 33 )r2درصد
واریانس فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی مشترك بوده است .لذا سوال اول مبنی بر این که آیا فنآوری
اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد ،تایید می گردد .همچنین نتایج نشان می دهد که این رابطه مستقیم
می باشد یعنی با افزایش توانمندی فنآوری اطالعات ،سالمت سازمانی افزایش می یابد.
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سوال فرعی اول :آیا بعد دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد؟
سالمت سازمانی

متغیر مالك
متغیر پیش بین

ضریب رگرسیونی

ضریب سطح معناداری

مجذور
رگرسیونی

دانش فنآوری اطالعات

***

1/42

1/111

1/11

جدول ( )3ضریب رگرسیونی بین دانش فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی

یافته های جدول  3نشان می دهد ضریب رگرسیونی بین دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی معنی
دار است .یعنی دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری دارد .بر اساس ضریب تعیین ()r2
 11درصد واریانس دانش فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی مشترك بوده است .لذا سوال دوم مبنی بر
این که آیا دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد ،تایید می گردد .همچنین نتایج نشان می
دهد که این رابطه مستقیم می باشد یعنی با افزایش دانش فنآوری اطالعات ،سالمت سازمانی افزایش می یابد.
سوال فرعی دوم :آیا بعد اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد؟
سالمت سازمانی

متغیر مالك
ضریب رگرسیونی

متغیر پیش بین

ضریب سطح معناداری

مجذور
رگرسیونی

اجزا فنآوری اطالعات

***

1/17

1/41

1/111

جدول ( )4ضریب رگرسیونی بین اجزا فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی

یافته های جدول  4نشان می دهد ضریب رگرسیونی بین اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی معنی دار
است .یعنی اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین ()r2
 17درصد واریانس اجزا فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی مشترك بوده است .لذا سوال فرعی دوم مبنی
بر این که آیا اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد ،تایید می گردد .همچنین نتایج نشان می
دهد که این رابطه مستقیم می باشد یعنی با افزایش اجزا فنآوری اطالعات ،سالمت سازمانی افزایش می یابد.
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سوال فرعی سوم :آیا بعد عملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد؟
سالمت سازمانی

متغیر مالك
ضریب رگرسیونی

متغیر پیش بین

ضریب سطح معناداری

مجذور
رگرسیونی

فنآوری ***

عملیات

1/42

1/111

1/24

اطالعات
جدول ( )5ضریب رگرسیونی بین عملیات فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی

یافته های جدول  5نشان می دهد ضریب رگرسیونی بین عملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی معنی
دار است .یعنی عملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد .بر اساس ضریب
تعیین ( 24 )r2درصد واریانس عملیات فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی مشترك بوده است .لذا سوال
فرعی سوم مبنی بر این که آیا عملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد ،تایید می گردد.
همچنین نتایج نشان می دهد که این رابطه مستقیم می باشد یعنی با افزایش عملیات فنآوری اطالعات ،سالمت
سازمانی افزایش می یابد.
ابعاد فنآوری اطالعات توان پیش بینی سالمت سازمانی را دارا می باشد.
گام

گام
اول

متغیر
پیش بین

ضریب

مجذور ضریب

رگرسیونی

رگرسیونی

چندگانه

چندگانه

بتای غیر
استاندارد

بتای
استاندارد

ضریب f

شده

سطح
معناداری

عملیات
فنآوری

1/42

1/34

1/24

1/42

32/73

1/111

اطالعات
عملیات
فنآوری

گام

اطالعات

دوم

دانش

1/27
1/56

1/32

1/32

1/111
23/42

1/17

فنآوری
اطالعات
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عملیات
1/24

فنآوری

1/111

1/34

اطالعات
گام

دانش

سوم

فنآوری

1/52

1/14

1/34

1/23

17/41

1/111

اطالعات
اجزا
1/13

فنآوری

1/13

1/142

اطالعات
جدول ( ) 6ضریب رگرسیونی و بتا در پیشبینی ابعاد فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی

به طوری که یافته های جدول  6نشان می دهد از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیشبینی
کننده در گام اول متغیر عملیات فنآوری اطالعات و در گام دوم عالوه بر متغیر عملیات فنآوری اطالعات
متغیر دانش فنآوری اطالعات نیز بوده است .در گام سوم نیز اجزا فنآوری اطالعات اضافه شد .بر اساس نتایج
رگرسیون گام به گام ارتباط بین متغیرهای عملیات فنآوری اطالعات ،دانش فنآوری اطالعات و اجزا فنآوری
اطالعات با سالمت سازمانی معنادار بوده است.بر این اساس در گام اول ضریب عملیات فنآوری اطالعات
 24درصد واریانس سالمت سازمانی ،در گام دوم عملیات فنآوری اطالعات و دانش فنآوری اطالعات 32
درصد واریانس سالمت سازمانی و در گام سوم عملیات فنآوری اطالعات و دانش فنآوری اطالعات و اجزا
فنآوری اطالعات 34درصد واریانس سالمت سازمانی را تبیین می کند .همچنین  Fمشاهده شده در سطح
معناداری کمتر از  1/15معنادار بوده است بنابراین رگرسیون قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.
 .7نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فنآوری اطالعات در ارتقاء سالمت شهرداری اصفهان بوده است .مطابق
با ادبیات نظری مدل مفهومی پژوهش شکل گرفت و بر اساس آن فرضیات و سواالت پژوهش مطرح شد.
جامعه آماری مورد تحقیق کارکنان رسمی ستاد شهرداری اصفهان است که تعداد آنها  151می باشد .روش
انجام این تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و در آن محقق ابتدا به تعریف مولفه های اصلی دو متغیر خود شامل
56

Online ISSN: 2717-2473

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

https://science-journals.ir

https://mkd.science-journals.ir

متغیر مستقل (فنآوری اطالعات) و متغیر وابسته (سالمت سازمانی) اقدام خواهد کرد و پس از آن با طراحی
یک پرسشنامه استاندارد که شامل گویه هایی برای سنجش متغیر های تحقیق است به جمع آوری داده ها
پرداخته است .ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به اندازه  111نفر
تعیین شد .سپس پرسشنامه ها بین نمونه مورد نظر توزیع و داده ها از  112پرسشنامه جمع آوری گردید .پس
از تجزیه و تحلیل یافته ها در فصل چهارم و آزمون فرضیههای پژوهش ،پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه ها
مشخص گردید .در این فصل به بحث و بررسی در زمینه یافته های پژوهش و نتایج آزمون فرضیهها پرداخته
و سپس محدودیتهایی که پژوهش و محقق با آن مواجه بودهاند تشریح گردیده است .در پایان پیشنهادهای
کاربردی و پیشنهادهایی برای محققین آینده با توجه به تجربیات حاصل از انجام پژوهش ارائه شده است.
سوال اول :آیا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد؟
یافته های جدول  2نشان می دهد ضریب رگرسیونی بین فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی معنی دار
است .یعنی فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین (33 )r2
درصد واریانس فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی مشترك بوده است .لذا سوال اول مبنی بر این که آیا
فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد ،تایید می گردد .همچنین نتایج نشان می دهد که این رابطه
مستقیم می باشد یعنی با افزایش توانمندی فنآوری اطالعات ،سالمت سازمانی افزایش می یابد.
سوال فرعی اول :آیا بعد دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد؟
یافته های جدول  3نشان می دهد ضریب رگرسیونی بین دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی معنی
دار است .یعنی دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین
( 11 )r2درصد واریانس دانش فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی مشترك بوده است .لذا سوال دوم مبنی
بر این که آیا دانش فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد ،تایید می گردد .همچنین نتایج نشان می
دهد که این رابطه مستقیم می باشد یعنی با افزایش دانش فنآوری اطالعات ،سالمت سازمانی افزایش می یابد.
سوال فرعی دوم :آیا بعد اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد؟
یافته های جدول  -4نشان می دهد ضریب رگرسیونی بین اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی معنی
دار است .یعنی اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد .بر اساس ضریب تعیین
( 17 )r2درصد واریانس اجزا فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی مشترك بوده است .لذا سوال فرعی دوم
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مبنی بر این که آیا اجزا فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد ،تایید می گردد .همچنین نتایج نشان
می دهد که این رابطه مستقیم می باشد یعنی با افزایش اجزا فنآوری اطالعات ،سالمت سازمانی افزایش می
یابد.
سوال فرعی سوم :آیا بعد عملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد؟
یافته های جدول  5نشان می دهد ضریب رگرسیونی بین عملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی معنی
دار است .یعنی عملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد .بر اساس ضریب
تعیین ( 24 )r2درصد واریانس عملیات فنآوری اطالعات و سالمت سازمانی مشترك بوده است .لذا سوال
فرعی سوم مبنی بر این که آیا عملیات فنآوری اطالعات بر سالمت سازمانی تاثیر دارد ،تایید می گردد.
همچنین نتایج نشان می دهد که این رابطه مستقیم میباشد یعنی با افزایش عملیات فنآوری اطالعات ،سالمت
سازمانی افزایش می یابد.
پیشنهادات
طبق پژوهش صورت گرفته شدت رابطه سالمت سازمانی با میزان کاربرد فنآوری اطالعات در سازمان
پشنهاد می شود مکانیزم های جهت افزایش استفاده از ابزارهای فنآوری اطالعات در سازمان در نظر گرفته
شود .از جمله عوامل موثر بر این عامل یکپارچگی فنآوری اطالعات در تمام بخش های سازمان می باشدکه
عالوه بر بهبود انعطاف پذیری موجبات افزایش سرعت و پاسخگویی را فراهم می آورد.
پیشنهادات کاربردی که برای این تحقیق میتوان بیان نمود عبارتند از:
 .1پیاده سازی فرآیندهای سازمان و اداره در سامانه های اطالعاتی
 .2استفاده از مسئولین ماهر در زمینه بکارگیری فنآوری در حوزه های مختلف سازمان
 .3کنترل های دوره ای جهت اطمینان از کارکرد صحیح و اثربخش سیستم ها
 .4برگزاری دوره های آموزشی مربوطه برای کاربران بطور مستمر و پایه ای
 .5توجه به استقرار سیستم های جدید و به روز
 .6خرید سیستم ها با کاربری آسان
پیشنهادات پژوهشی که برای این تحقیق می توان بیان نمود عبارتند از:
 .1بررسی مدل پژوهش در سایر استان ها.
 .2بررسی مدل پژوهش در سایر سازمان ها.
 .3بررسی مدل پژوهش در سایر بخش های تولیدی و خدماتی
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 .4انجام پژوهش در مقطعی دیگر از زمان مورد مطالعه
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