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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی با نقش میانجی
خرد سازمانی انجام شد .پژوهش کاربردی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه خواجه نصیر
به تعداد  600نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  234نفر با روش تصادفی طبقهای بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش پرسشنامههای حاکمیت فناوری اطالعات (کوراک و کاکابادس،) 2011 ،
سیستم برنامهریزی منابع سازمان (جرار و همکاران ) 2000 ،و خرد سازمانی (اشمیت و همکاران )2 01 2 ،بود که
روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها تأیید شد .دادهها با روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از

نرمافزار  LISREL-V8.8تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که حاکمیت فناوری اطالعات بر خرد سازمانی ،خرد
سازمانی بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی و حاکمیت فناوری اطالعات بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی تأثیر
مستقیم و معنادار داشت .همچنین حاکمیت فناوری اطالعات با نقش میانجی خرد سازمانی بر سیستم برنامهریزی

منابع سازمانی تأثیر غیرمستقیم و معنادار داشت (  .)P>0/ 01بنابراین برای ارتقای سیستم برنامهریزی منابع سازمانی
میتوان حاکمیت فناوری اطالعات را با میانجی خرد سازمانی بهبود بخشید.
کلید واژهها :حاکمیت فناوری اطالعات ،سیستم برنامهریزی منابع سازمانی ،خرد سازمانی.
دریافت مقاله79 13 /9/ 14 :

پذیرش مقاله89 13 /1/ 27 :

 -1گروه فناوری اطالعات ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

Javaher@alborz.kntu.ac.ir

 -2گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)

b.shoghi@srbiau.ac.ir

 -3گروه مدیریت آموزشی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

sh.sholekar@yahoo.com
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مقدمه
بوکار نوین
سیستم برنامهریزی منابع سازمان یکی از مهمترین سیستمهای اطالعاتی است که کس 
یگیرد .از آنجایی که تعداد زیادی از پروژههای
با صرف هزینههای بسیار زیاد آن را بکار م 
پیادهسازی این سیستم در سازمانها ناموفق بوده است ،بررسی دلیل شکستها مهم است .به دلیل
ماهیت تحولآفرین سیستم برنامهریزی منابع سازمان ممکن است شکست آن بیش از آنکه به
علت عوامل تکنیکی و نرمافزاری باشد به عوامل سازمانی و اجتماعی مرتبط باشد (کریمی،
یهای نوین با سرعتی باال در حال وقوع است و
 .) 2017امروزه تغییر و تحول در دانش و فناور 
تهای آنها را دچار دگرگونی کرده است .در این
توسعه آن تمام مرزهای سازمانی و فعالی 
شرایط سازمانها به دنبال ایجاد و اجرای راهکارهای عملی برای استفاده مؤثر از منابع و
یتواند زمینه رشد و توسعه
یباشند .چون که برنامهریزی درست م 
برنامهریزی در این زمینه م 
سازمان را فراهم نماید (پوررشیدی ،نیک و مهرانپور .) 2017 ،به عبارت دیگر سیستم
برنامهریزی منابع سازمان یکی از مهمترین سیستمهای اطالعاتی است که در سازمانهای نوین با
یشود .از آنجایی که تعداد زیادی از پروژههای
صرف هزینههای بسیار زیادی به کار گرفته م 
پیادهسازی این سیستم در سازمانها ناموفق بوده است ،لذا کارشناسان به بررسی عوامل مؤثر بر
پیادهسازی این سیستم تاکید دارند (هاچ و دولیباهن .) 2013 ،1با توجه به ماهیت تحولآفرین

سیستم برنامهریزی منابع سازمان ،ممکن است شکست آن بیش از آنکه به علت عوامل تکنیکی و
نرمافزاری باشد ،به عوامل سازمانی ،اجتماعی و حتی سیاسی مرتبط باشد .برای مثال حمایت و
مشارکت مدیران ارشد اثر مثبت و قابل مالحظهای بر موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی
منابع سازمان دارد و عدم وجود تعهد سازمانی از جانب مدیران عالی بهعنوان مهمترین عامل
شکست در اکثر پروژههای اجرای سیستم برنامهریزی منابع سازمان شناسایی شده است (چوفره،
گونی و کلیمز.) 2018 ،2

امروزه رشد روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات و پیچیدهتر شدن محیط فعالیت سازمانها
سالیانه بخش عمدهای از منابع سازمانها را صرف سرمایهگذاری در فناوری اطالعات میکند.
ًال نگران هستند که مزایای حاصل از سرمایهگذاری در فناوری اطالعات
مدیران سازمانها معمو ًال
. Hoch & Dulebohn
. Chofreh, Goni & Klemes

1
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تا اندازه مورد انتظار آنها باال نباشد ،لذا توجه به حاکمیت فناوری اطالعات بهعنوان راهکاری که
یتواند منابع سرمایهگذاری در فناوری اطالعات را حداکثر سازد و در مقابل ریسکهای ناشی
م 
از بکارگیری آن را کاهش دهد ،ضروری است .حاکمیت فناوری اطالعات ،ابزارها و
یکند و همچنین
یکند که پشتیبانی از اهداف یک سازمان را تضمین م 
بهایی ارائه م 
چارچو 
کارایی سرمایهگذاری در فناوری اطالعات را بهبود میبخشد .سازمانها با حاکمیت فناوری
اطالعات غیرموثر و ناکارآمد به علت کیفیت نامناسب اطالعات ،هزینههای عملیاتی بسیار زیاد و
شکست پروژههای فناوری اطالعات موقعیت رقابتی خود را از دست دادند (خدیور ،بابایی و
موسوی .)6931 ،همچنین استفاده از حاکمیت فناوری اطالعات و سیستم برنامهریزی منابع
شمحور مانند دانشگاهها مشاهده کرد .دانشگاهها
یتوان در سازمانهای دان 
سازمان را به وضوح م 
نکنندهای داشتند و به دلیل نقش
در سیر تحول از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی نقش تعیی 
مهمی که در تولید و اشاعه دانش و اطالعات دارند از حوزههایی هستند که به شدت تحت تأثیر
یدهند که این نوع حاکمیت در
حاکمیت فناوری اطالعات قرار گرفتند ،اما پژوهشها نشان م 
یشود ،لذا در برنامهریزی منابع دچار چالش و ضعف
دانشگاههای کشور به درستی انجام نم 
هستند (کرمی ،ایراننژاد و جعفری کرفستانی .)39 13 ،کارکنان ،اساتید و دانشجویان دانشگاه
نگرش باالیی نسبت به حاکمیت فناوری اطالعات دارند ،اما آن چنان که باید به این حاکمیت
یرسد که راه درازی در پیش است .عالوه بر این سیستم برنامهریزی
یشود و به نظر م 
توجه نم 
یشود .دانشگاهها باید بتوانند رفتار
منابع سازمانی در دانشگاههای کشور به درستی پیادهسازی نم 
کارکنان را مطالعه کرده و با دانشجویان خود ارتباط کاری مناسب برقرار نمایند .همچنین الزم
است واحدهای مختلف درون یک دانشگاه به طور کامل و یکپارچه و سازگار با یکدیگر به
تهای آنها موفقیت دانشگاه را
تهای آموزشی و خدماتی خود بپردازند تا برآیند فعالی 
فعالی 
یگیرد (هاردین-رامانان،
تهای صورت نم 
دربرداشته باشد ،اما آنچه واضح است چنین فعالی 

چانگ و ایسا .) 2018 ،1مدیران سازمانها امروزه دریافتند که فناوری اطالعات تا چه میزان

یتواند آنها را در تشخیص فرصتها و بهرهگیری از آنها یاری رساند .بر این اساس
م 
سازمانهایی بیشترین بهره را از مزایای فناوری اطالعات خواهند برد که بتوانند با ایجاد بستری

. Hardin-Ramanan, Chang & Issa
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بوکار و اهداف درون سازمانی
یهای کس 
یهای فناوری اطالعات را با استراتژ 
مناسب استراتژ 
شها و
همسو نمایند .حاکمیت فناوری اطالعات با ایجاد بستری مناسب و با تعریف نق 
تها ،کاهش
مسئولیتهای افراد درگیر در فرایندهای مرتبط با فناوری اطالعات ،کنترل فعالی 
تهای سازمانی و تعریف اهداف و شاخصها بهرهوری
کها ،ایجاد ارتباط میان فعالی 
ریس 
سازمانها را در استفاده از منابع خود ارتقا دهند (الی ،گرین و راب.) 2015 ،1

یتواند در برنامهریزی منابع سازمانی تاثیرگذار باشد ،خرد سازمانی
یکی دیگر از عواملی که م 
است .دانش همراه با خرد در سازمانها بر برنامهریزی کیفیت زندگی کاری تأثیر میگذارد.
خرد نقطه برتر توسعه فردی و ترکیبی از ویژگیهای انسانی است که امکان انجام عمل بهتر را

ایجاد م 
بترین رفتارها
یکند (لوی و استادینگر .) 2016 ،2خرد سازمانی ظرفیت عملی کردن مناس 
در سازمان با توجه به دانستهها و دغدغههای درست سهامداران مختلف است ،لذا خرد تأثیر

چشمگیری بر موفقیت در سطح مختلف فردی ،سازمانی و اجتماعی دارد و خرد سازمانی با

سطوح باالی ارزش آفرینی همراه است (رونی .) 2016 ،3خرد سازمانی حالتی است که در آن
یباشد .همچنین خرد ظرفیت قضاوت
واحد اصلی اقدام شجاعانه و خردمندانه در امور سازمانی م 
و گزینش دانش خاص در یک زمینه خاص و برای یک کار خاص است (الباز و هادود،4

تهای سازمانها ایفا نموده است ،لذا اهمیت
 .) 2017خرد سازمانی نقش فعال و کلیدی در موفقی 
بهبود و ارتقای آن برای موفقیت هر سازمانی غیرقابل انکار است .خصوص ًاًا در سازمانهای
آموزشی که وظیفه تعلیم و تربیت را بر عهده دارند .خرد سازمانی توانایی آیندهنگری و انجام
عمل درست را دارد .البته برای دستیابی به خرد سازمانی متناسب با ماهیت منابع سازمان باید
عالوه بر هوش فیزیکی و هوش محاسباتی از هوش عاطفی و هیجانی ،هوش معنوی و تعامل آنها
با یکدیگر بهره گرفت (نویدی ،شوقی ،عسگرانی و رنجبری .)6931 ،خرد سازمانی دارای شش
بعد است )1 .خودشناسی :توسعه و اتکاء به مرکز درونی موفقیت و توانایی حفظ اعتبار شخصی
تکننده ،استعدادها ،عالیق ،هویتهای
شهای هدای 
در محتواهای مختلف ،درک عمیقی از ارز 
چندگانه و اخالقیات و اطمینان و خودکارآمدی شخصی )2 .درک دیگران :درک عمیق از
1

. Ali, Green & Robb
. Law & Staudinger
3
. Rooney
4
. Elbaz & Haddoud
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طیف گستردهای از افراد در محتواهای مختلف فردی ،گروهی و سیستمی و یا توانایی
درگیرشدن آنها ،قابلیت درک آنها ،توجه اصلی در یادگیری در مورد آنها و تمایل به کمک
کردن به آنها )3 .قضاوت :توانایی جذب ،یکپارچگی و پذیرش اطالعات زندگی فرد )4 .دانش
تهای
زندگی :ادراک متداول فرد ،روشنفکر بودن و درک واقعیتهای زندگی )5 .مهار 
شبینی مشکالت ،غلبه
شهای چندگانه ،اداره امور روزانه ،پی 
زندگی :تخصص در تعادل بین نق 
یهای برخورد با محتوای چندگانه زندگی)6 .
کردن بر موانع ،داشتن ابزارهای عملی و استراتژ 

تمایل به یادگیری :اعتماد به آنچه فرد م 
یداند و تداوم باز بودن و عالقه به یادگیری (یانگ،1
.) 2011

شهای اندکی به بررسی حاکمیت فناوری اطالعات ،سیستم برنامهریزی منابع سازمانی و
پژوه 
یشود .آجایی و هوسین) 2018 ( 2
خرد سازمانی پرداختند که در ادامه مهمترین آنها گزارش م 

ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حاکمیت فناوری اطالعات بر ایجاد و ارتقای خرد

سازمانی تأثیر میگذارد .در پژوهشی دیگر لو ) 2018 ( 3گزارش کرد که وجود خرد سازمانی بر
پروژه برنامهریزی منابع سازمان تأثیر دارد و موجب شناسایی و ارتقای دانش و اطالعات در
سازمان م 
یگردد .نتایج پژوهش چو و لیائو ) 2017 ( 4نشان داد که حاکمیت فناوری اطالعات بر

یبرد و موجب ایجاد
خرد در سازمانها تأثیر میگذارد و قدرت تفکر اعضای سازمانی را باال م 

تعامل بیشتر و پاسخگویی بهتر به مشتریان م 
یشود .لی ،چانگ و ین ) 2017 ( 5ضمن پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که حاکمیت فناوری اطالعات با تاثیرگذاری بر صرف منابع در سازمان بر
سیستم برنامهریزی منابع سازمانی تأثیر میگذارد .در پژوهشی دیگر ابدینور-هلم ،لینگنیک-هال

و لینگنیک-هال ) 2003 ( 6گزارش کرد که خرد سازمانی برای اجرای موفق سیستم برنامهریزی
منابع سازمان ضروری است .چون که آمادگی سازمانی و رفتارهای از پیش تعیین شده کارکنان
ینماید .همچنین خدیور و همکاران ( )6931ضمن پژوهشی با عنوان نقش
و مدیران را تنظیم م 
حاکمیت فناوري اطالعات در موفقیت سیستم برنامهریزي منابع سازمان به این نتیجه رسیدند که
1

. Yang
. Ajayi & Hussin
3
. Lo
4
. Chou & Liao
5
. Li, Chang & Yen
6
. Abdinnour-Helm, Lengnick-Hall & Lengnick-Hall
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حاکمیت فناوری اطالعات اثر قابل توجه و معناداری بر موفقیت سیستم برنامهریزی منابع
سازمانی داشت .نتایج پژوهش وحدت ،شمس و ناظمی ( )6931با عنوان رویکردی برای سنجش
سهای آموزش مجازی
مسویی راهبردی و حاکمیت فناوری اطالعات در حوزه سروی 
شکاف ه 
دانشگاهها مبتنی بر یک روش تلفیقی که در دانشگاه شهید بهشتی انجام دادند نشان داد که که
بکارگیری مناسب و سهم فناوری اطالعات برای موفقیت در رسیدن به اهداف و همچنین
مهای پایهای مانند سیستم برنامهریزی منابع انسانی در دانشگاه
طراحی و پیادهسازی مناسب سیست 
مترین تأثیر را داشته است و در مقابل عدم توجه به خطرپذیری فناوری
از دید پاسخدهندگان مه 
اطالعات و نبود یک چارچوب نظارت داخلی جزء نقاط ضعف دانشگاه بوده است .مالکی و
صنیع ثالث (  )49 13ضمن پژوهشی با عنوان رابطه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات با
تفکر انتقادي به این نتیجه رسیدند که بین استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با تعمق و تفکر
انتقادی بهعنوان یکی از مولفههای خرد سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت .در
پژوهشی دیگر عباسپور (  )39 13ضمن بررسی تفکر نظاممند در برنامهریزی منابع انسانی
چارهساز گزارش کرد که نقش تفکر نظامیافته یا همان خرد بر برنامهریزی منابع انسانی مؤثر
است .تقویفرد ،ترابی و زاهدی ادیب ( )6 38 1ضمن پژوهشی با عنوان نقش فناوری اطالعات
در برنامهریزی منابع سازمان به این نتیجه رسیدند که فناوری اطالعات نقش موثری در
برنامهریزی منابع سازمان داشت.
آنچه ممکن است در زمان سرمایهگذاری در سیستم برنامهریزی منابع سازمانی از نظر دور مانده
شهای صورت گرفته در
باشد ابعاد حاکمیتی و راهبری مربوط به این سیستم است .بیشتر پژوه 
حوزه موفقیت سیستم برنامهریزی منابع سازمان به مرحله پیادهسازی این سیستم پرداختهاند و
مراحل قبل و پس از پیادهسازی آن که در واقع مراحل پشتیبانی است مورد توجه بسیار کمی قرار
مگیری در
گرفته است .حاکمیت فناوری اطالعات از جمله موضوعاتی است که از لحظه تصمی 
مورد یک سیستم اطالعاتی تا زمان اجرا و پس از اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد تا
هزینههای کالن صرف شده برای یک سیستم توجیه اقتصادی داشته باشد (محمود ،رامایه و
کورنیا .) 2017 ،در دانشگاه خوارزمی به طور ویژه فناوری اطالعات به صورت اتوماسیون اداری
یکنند ،ولی این ابزار در کلیه کارها مانند برنامهریزی
حاکم است و کارکنان از آن استفاده م 
یخورد .دالیل عدم حاکمیت فناوری اطالعات در دانشگاه خوارزمی
منابع سازمانی به چشم نم 
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یهای نوین ،نبود سازوکار اجرایی ،نبود قوانین
را میتوان فقدان آگاهی مدیران از فناور 
الزامآور و فقدان ارزشیابی مداوم ذکر کرد .یکی دیگر از مسالههای اساسی که نه تنها دانشگاه
خوارزمی ،بلکه دانشگاههای دیگر را نیز با چالش مواجه کرده است این است که در
بهای حاکمیت
دانشگاههای کشور ،تجربه چندانی در مورد پیادهسازی کامل هر یک از چارچو 
شهای
فناوری اطالعات وجود ندارد .به نظر میرسد که آگاهی چندانی نیز چه از طرف بخ 
مدیریتی و معاونین دانشگاه در زمینه وجود راهکارهایی که به افزایش کیفیت ارائه خدمات
مبتنی بر فناوری اطالعات در دانشگاه میانجامد ،وجود ندارد .در چنین شرایطی اساس ًاًا احساس
نیازی در جهت حرکت به سمت بکارگیری چنین راهکارهایی بوجود نیامده و دانشگاهها به
یکنند .این
تها و تجارب محدود خود اکتفا م 
لهای مورد و مقطعی مبتنی بر برداش 
همان راه ح 
تاندرکاران در بهرهبرداری از
گونه راهکارها به هر شکل بخشی از مشکالت پیش روی دس 
فناوری اطالعات را برطرف میکند .به همین دلیل زمینه حرکت به سمت راهکارهای اصولی و
یرود .از طرف دیگر حوزه فناوری اطالعات
مبتنی بر بهترین تجارب حاصل شده نیز از بین م 
یشود که در نهایت
یک حوزه ویژه به جهت بکارگیری تجهیزات با فناوری باال محسوب م 
یطلبد .تصمیمات کارشناسی نیز بر اساس درک صحیح از
تصمیمات خاص و کارشناسانه را م 
ًال مدیران ارشد ،هیأت مدیره و حتی
یپذیرد .در شرایطی که معمو ًال
پدیده ظاهر شده انجام م 
کارشناسان خبره دانشگاه درک صحیحی از الزامات و اقتصائات فناوری اطالعات نداشته باشند،
تخصیص و جذب اعتبارات در بخش فناوری اطالعات را نیز نه تنها سرمایهگذاری محسوب
یدانند که بازگشت سرمایهای برای آن تصور نمیشود .در این
یکنند ،بلکه صرف هزینهای م 
نم 
لهای فناوری اطالعات به
شرایط دید تشریفاتی تلقی نمودن و بهرهگیری همه جانبه از پتانسی 
یکند و دیگر دانشگاه چندان راغب به حرکت به سمت بهرهگیری
شکل بارزی نمود پیدا م 
اصولی از ظرفیتهای فناوری اطالعات نمیباشد .بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی
تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی با نقش میانجی خرد
سازمانی انجام شد.
فرضیههای تحقیق
 )1حاکمیت فناوری اطالعات بر خرد سازمانی تأثیر مستقیم دارد.
 )2خرد سازمانی بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی تأثیر مستقیم دارد.

82

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره اول /بهار 89 13
فص 

 )3حاکمیت فناوری اطالعات بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی تأثیر مستقیم دارد.
 )4حاکمیت فناوری اطالعات با نقش میانجی خرد سازمانی بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی
تأثیر غیرمستقیم دارد.
روش تحقیق
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر سیستم برنامهریزی
یپردازد ،پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از
منابع سازمان با نقش میانجی خرد سازمانی م 
نظر زمان اجرا مقطعی ،از نظر نوع داده کمی و از نظر روش پژوهش همبستگی بود .جامعه
پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه خواجه نصیر به تعداد  600نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی
و مورگان ( )9791حجم نمونه  234نفر برآورد شد .افراد نمونه با روش تصادفی طبقهای انتخاب
شدند .برای این منظور تعداد کارکنان طبقات معاونت آموزش ،معاونت پژوهش ،معاونت اداری
نالمللی و مدیریت مشخص و به همان نسبت از میان اعضای جامعه ،افراد
مالی ،معاونت بی 
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از دریافت معرفی
نامه از دانشگاه به دانشگاه خواجه نصیر مراجعه و از مسئوالن آن دانشگاه نامه همکاری با
پژوهشگر گرفته شد و سپس لیست کارکنان به تفکیک معاونتها و مدیریت تهیه و به همان
نسبت نمونهگیری شد .سپس ابزارهای زیر توسط کارکنان بعد از توضیح رعایت نکات اخالقی
از جمله اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی ،حفظ حریم آزمودنی و غیره و
دریافت رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش تکمیل شدند.

پرسشنامه حاکمیت فناوری اطالعات :1پرسشنامه مذکور توسط کوراک و کاکابادس 2در
سال  2011ساخته شد .این ابزار دارای  34گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای
یشود .نمره این ابزار از طریق میانگین نمره گویهها به دست
لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری م 
یباشد .کوراک و
بتر م 
یآید و نمره باالتر به معنای حاکمیت فناوری اطالعات مناس 
م 
کاکابادس (  ) 2011روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تأیید و پایایی آن را با روش آلفای
کرونباخ  0/39گزارش کردند.

. information technology governance questionnaire
. Korac & Kakabadse

1
2
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پرسشنامه سیستم برنامهریزی منابع سازمان :1پرسشنامه مذکور توسط جرار ،ال-مودیمیق

و زیری 2در سال  2000ساخته شد .این ابزار دارای  31گویه است و با استفاده از مقیاس پنج
یشود .نمره این ابزار از طریق میانگین نمره گویهها
درجهای لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری م 
یباشد .جرار و
بتر م 
یآید و نمره باالتر به معنای سیستم برنامهریزی منابع سازمان مناس 
به دست م 
همکاران (  ) 2000روایی صوری و محتوایی ابزار را با نظر متخصصان تأیید و پایایی آن را با
روش آلفای کرونباخ  0/88گزارش کردند.

پرسشنامه خرد سازمانی :3پرسشنامه مذکور توسط اشمیت ،مولدون و پاندرز در سال 2 01 2
4

ساخته شد .این ابزار دارای  29گویه است و با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از یک تا
یآید و نمره
یشود .نمره این ابزار از طریق میانگین نمره گویهها به دست م 
پنج نمرهگذاری م 
یباشد .اشمیت و همکاران ( )2 01 2روایی
بتر م 
باالتر به معنای خرد سازمانی بیشتر و مناس 
همگرا و واگرای ابزار را تأیید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/ 90گزارش کردند.
یهای صوری ،محتوایی و سازه استفاده شد .در
در پژوهش حاضر برای تعیین روایی از روای 
روایی صوری پرسشنامهها توسط خبرگان دانشگاهی و سازمانی (مدیران و مسئوالن دانشگاه
خواجه نصیر) مورد بررسی و اصالحات جزئی ویرایشی و نگارشی قرار گرفت .در روایی
محتوایی در قالب یک روش دلفی و با کمک فرمهای  CVRو  CVIو به کمک ده نفر از
خبرگان شامل خبرگان دانشگاهی و چند نفر از آزمودنیها ،محتوای پرسشنامه از نظر سوالهای
اضافی مورد بررسی و اصالح قرار گرفت .در فرم  CVIهمه سوالهای پرسشنامهها از نقطه نظر
ساده بودن ،واضح بودن و مربوط بودن بررسی و از وضعیت مناسبی برخوردار بودند و میزان
ضریب هر یک از سوالها باالتر از  0/97بود .همچنین با توجه به اینکه مقدار  CVRبرای همه
سوالها باالتر از  0/ 62بود ،هیچ سوالی نیاز به حذف شدن نداشت .در روایی سازه از روش
تحلیل عاملی استفاده شد .در این روایی یافتهها نشان داد ضرایب معناداری تمام بارهای عاملی
بزرگتر از  2/ 58بود .یعنی تمام بارهای عاملی باالی  0/ 50بود ،میانگین واریانس استخراجشده
گتر از میانگین واریانس
همه مولفههای باالی  0/ 50و پایایی ترکیب همه مولفهها بزر 
1

. organizational resource planning system questionnaire
. Jarrar, Al-Mudimigh & Zairi
3
. organizational wisdom questionnaire
4
. Schmit, Muldoon & Pounders
2
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یشود .همچنین در پژوهش
یتوان گفت که روایی سازه ابزار تأیید م 
جشده بود .بنابراین م 
استخرا 
حاضر مقدار پایایی پرسشنامههای حاکمیت فناوری اطالعات ،سیستم برنامهریزی منابع سازمان و
خرد سازمانی با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/838 ،0/ 736و  0/ 805محاسبه شد .در نهایت
لسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار LISREL-
باید اشاره کرد که دادهها با روش مد 

 V8.8تحلیل شدند.
يافتهها
صهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای دموگرافیک
در جدول  1نتایج شاخ 
تهای جنسیت ،تحصیالت و سن گزارش شد.
آزمودنیها شامل وضعی 
یها به تفکیک وضعیتهای جنسیت ،تحصیالت و سن
صهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی آزمودن 
جدول  .1نتایج شاخ 
متغیرها

طبقات

جنسیت

مرد

تحصیالت

فراوانی
68

% 29 / 06

زن

661

% 70 / 94

دیپلم و پایینتر

951

% 67 / 95

68

% 29 / 06

کاردانی و کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
سن

درصد فراوانی

7

%2/ 99

کمتر از  30سال

94

%04/ 17

 30 -93سال

84

% 35 / 90

 04- 49سال

37

% 15 / 81

19

%8/ 12

باالتر از  50سال

صهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیها شامل
نتایج شاخ 
تهای جنسیت ،تحصیالت و سن قابل مشاهده است (جدول  .)1در جدول  2نتایج
وضعی 
صهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای حاکمیت فناوری
شاخ 
اطالعات ،سیستم برنامهریزی منابع سازمانی و خرد سازمانی گزارش شد.
صهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای حاکمیت فناوری اطال ،تاع
جدول  .2نتایج شاخ 
سیستم برنامهریزی منابع سازمانی و خرد سازمانی

متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

1

2

 .1حاکمیت فناوری اطالعات

3/ 32

0/ 70

1

 .2سیستم برنامهریزی منابع سازمانی

3/ 19

0/ 69

**

0/ 84

1

 .3خرد سازمانی

3/ 29

0/ 69

**

0/ 86

**

3

0/ 89

1

صهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای حاکمیت
نتایج شاخ 
فناوری اطالعات ،سیستم برنامهریزی منابع سازمانی و خرد سازمانی قابل مشاهده است (جدول

 .)2از آنجایی که رابطه بین متغیرها معنادار است (  )P>0/ 01و فرض نرمال بودن بر اساس آزمون
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کولموگروف-اسمیرنوف تأیید شد (  ،)P<0/ 01لذا برای تحلیل میتوان از روش مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده کرد .در نتیجه مدل تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر سیستم
صهای
برنامهریزی منابع سازمانی با نقش میانجی خرد سازمانی بررسی شد و نتایج شاخ 
برازندگی آن نشان داد که مقدار شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی ( )χ2/dfکمتر از 3

است ،شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAکمتر از  ،0/ 10شاخص
گتر از  0/ 80و
حشده ( )AGFIبزر 
نیکویی برازش ( )GFIو شاخص نیکویی برازش اصال 
شاخص برازش تطبیقی ( )NFIبزرگتر از  0/ 90بود ،لذا مدل تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر
سیستم برنامهریزی منابع سازمانی با نقش میانجی خرد سازمانی برازش مناسب و قابل قبولی
داشت .در جدول  3نتایج ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت فناوری اطالعات ،خرد
سازمانی و سیستم برنامهریزی منابع سازمانی گزارش شد.
جدول  .3نتایج ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت فناوری اطالعات،
خرد سازمانی و سیستم برنامهریزی منابع سازمانی
اثر مستقیم

مقدار t

اثر غیرمستقیم

اثر کل

از متغیر

به متغیر

حاکمیت فناوری اطالعات

خرد سازمانی

0/ 89

10 / 37

-----

0/ 89

خرد سازمانی

سیستم برنامهریزی منابع سازمانی

0/ 71

7/ 31

-----

0/ 71

حاکمیت فناوری اطالعات

سیستم برنامهریزی منابع سازمانی

0/ 44

6/ 36

0/ 63

1/ 07

نتایج ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت فناوری اطالعات ،خرد سازمانی و سیستم
برنامهریزی منابع سازمانی قابل مشاهده است () .نتایج اثرات مستقیم حاکمیت فناوری اطالعات
بر خرد سازمانی ،خرد سازمانی بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی و حاکمیت فناوری اطالعات
بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی و اثر غیرمستقیم حاکمیت فناوری اطالعات با نقش میانجی
خرد سازمانی بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی در سطح اطمینان  99درصد معنادار است

(  .)P>0/ 01بنابراین در نمودار  1مدل تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر سیستم برنامهریزی
منابع سازمانی با نقش میانجی خرد سازمانی به همراه ضرایب استاندارد گزارش شد.

نمودار  .1مدل تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی با نقش میانجی خرد سازمانی به همراه
ضرایب استاندارد
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بحث و نتیجهگیری
از یک سو شاید چیزی که در زمان سرمایهگذاری در سیستم برنامهریزی منابع سازمانی از نظر
شهای صورت
دور مانده باشد ابعاد حاکمیتی و راهبری مربوط به این سیستم است .بیشتر پژوه 
گرفته در حوزه موفقیت سیستم برنامهریزی منابع سازمان به مرحله پیادهسازی این سیستم
پرداختهاند و مراحل قبل و پس از پیادهسازی آن که در واقع مراحل پشتیبانی است مورد توجه
بسیار کمی قرار گرفته است .از سوی دیگر حوزه فناوری اطالعات یک حوزه ویژه به جهت
یشود که در نهایت تصمیمات خاص و
بکارگیری تجهیزات با فناوری باال محسوب م 
یطلبد .در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات
کارشناسانه را م 
بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی با نقش میانجی خرد سازمانی انجام شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حاکمیت فناوری اطالعات بر خرد سازمانی ،خرد سازمانی بر
سیستم برنامهریزی منابع سازمانی و حاکمیت فناوری اطالعات بر سیستم برنامهریزی منابع
سازمانی اثرات مستقیم و معنادار و حاکمیت فناوری اطالعات با نقش میانجی خرد سازمانی بر
سیستم برنامهریزی منابع سازمانی اثر غیرمستقیم و معنادار داشت .این نتایج از جهاتی با نتایج
شهای قبلی همسو بود (آجایی و هوسین 2018 ،؛ لو 2018 ،؛ چو و لیائو 2017 ،؛ لی و
پژوه 
همکاران 2017 ،؛ ابدینور-هلم و همکاران 2003 ،؛ خدیور و همکاران6931 ،؛ وحدت و
یفرد و همکاران.)6 38 1 ،
همکاران6931 ،؛ مالکی و صنیع ثالث49 13 ،؛ عباسپور 39 13 ،و تقو 
برای مثال آجایی و هوسین (  )2 018ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حاکمیت فناوری
اطالعات بر ایجاد و ارتقای خرد سازمانی تأثیر میگذارد .در پژوهشی دیگر لو (  ) 2018گزارش
کرد که وجود خرد سازمانی بر پروژه برنامهریزی منابع سازمان تأثیر دارد .لی و همکاران
(  ) 2017ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حاکمیت فناوری اطالعات با تاثیرگذاری بر
صرف منابع در سازمان بر سیستم برنامهریزی منابع سازمانی تأثیر میگذارد .همچنین خدیور و
همکاران ( )6931ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حاکمیت فناوری اطالعات اثر قابل
توجه و معناداری بر موفقیت سیستم برنامهریزی منابع سازمانی داشت .در پژوهشی دیگر مالکی و
صنیع ثالث (  )49 13گزارش کردند که بین استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با تعمق و
تفکر انتقادی بهعنوان یکی از مولفههای خرد سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.
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عباسپور (  )39 13ضمن پژوهشی گزارش کرد که تفکر نظامیافته یا همان خرد بر برنامهریزی
منابع انسانی تأثیر معنادار داشت.
یتوان عنوان کرد که با حاکمیت فناوری اطالعات در دانشگاه ،سیستم
بر اساس نتایج م 
برنامهریزی منابع دانشگاه که در واقع همان سیستم ایجاد یکپارچگی اطالعات و جریان اطالعات
تهای دانشگاه و مدیریت آن است ،نیاز به ارتقا دارد .این نوع حاکمیت به ایجاد
بین تمامی قسم 
فرایند خرد سازمانی در دانشگاه میانجامد .چون که سازوکار الزم در جهت بهبود نحوه تفکر
مهای
یآورد و موجب اتخاذ تصمی 
مدیران ،معاونان ،اساتید و کارکنان دانشگاه را فراهم م 
خردمندانه در دانشگاه میگردد و از هدر رفتن منابع سازمانی مانند منابع مالی ،منابع انسانی و
یکند .حاکمیت فناوری اطالعات مولفههای برنامهریزی و سازماندهی فناوری
غیره جلوگیری م 
اطالعات ،اکتساب و پیادهسازی فناوری اطالعات ،تحویل و پشتیبانی فناوری اطالعات و نظارت
یتواند بر سیستم
و پشتیبانی از فناوری اطالعات را دربرمیگیرد .از این رو به طور مستقیم م 
برنامهریزی منابع سازمانی دانشگاه تأثیر بگذارد و آنها را ارتقاء دهد .از آنجایی که دنیای امروز
در تالطم تغییرات محیطی و فناورانه است ،لذا سازمانی میتواند به درستی تعمق کند و ارتباطات
خود را با سازمانهای دیگر حفظ نماید که از ویژگی به روز بودن در فناوری اطالعات
برخوردار باشد .این ویژگی مستلزم داشتن حاکمیت فناوری اطالعات است .چون که با وجود
یکنند و این خود باعث
چنین حاکمیتی تمام ارکان دانشگاه بر اساس فناوری اطالعات عمل م 
یشود .سیستم برنامهریزی منابع سازمانی با خود
بهبود اوضاع و پیشرفت روزافزون دانشگاه م 
مولفههایی مانند سیستم ،مشارکت و رضایت مشتری و خدمات کیفی را به همراه دارد .حاکمیت
فناوری اطالعات دانشگاه را به روز میکند و تمام فرایند برنامهریزی منابع سازمانی را تحت تأثیر
یشود و رضایت
قرار میدهد .با حاکمیت فناوری اطالعات مشارکت اعضای دانشگاه حفظ م 
یگردد .همچنین خدمات دانشگاهی به اعضای داخل و بیرون
مشتری بیش از پیش پدیدار م 
یشود .حاکمیت فناوری اطالعات بر میزان ارتباطات سازمانی و تعامل
سازمان بهتر از پیش م 
یگذارد و از این طریق فرایند خرد سازمانی را در دانشگاه به
افراد دانشگاه با یکدیگر نیز تأثیر م 
یرساند.
مرحله بلوغ م 
یشود که سند راهبردی فناوری اطالعات در دانشگاه تدوین گردد و
بر اساس نتایج پیشنهاد م 
این کار با استفاده از کار گروهی متشکل از تمام مدیران و اعضای هیأت علمی مورد تدوین قرار
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گیرد .معماری اطالعات در دانشگاه به درستی انجام گیرد و برای این منظور نیاز به استقرار یک
پایگاه دادهها است تا اعضای هیأت علمی و مدیران در صورت لزوم بتوانند از آنها استفاده کنند.
پیشنهاد دیگر مدیریت منابع انسانی فناوری اطالعات فقط بر عهده واحد منابع انسانی باشد و
دیگران در این زمینه ورود نابجا نکنند .کارایی و ظرفیت فناوری دانشگاه مورد ارزیابی درونی و
بیرونی قرار گیرد و این کار با استفاده از نظر ارزیابان داخلی و ارزیابانی از سایر دانشگاهها انجام
گیرد .همچنین برنامهریزی و سازماندهی فناوری اطالعات در دانشگاه طی جلسات هماهنگ در
تمام دانشکدهها و با حضور نمایندهای از کارکنان هر واحد انجام پذیرد .پشتیبانی از فناوری
اطالعات در دانشگاه به منظور تعامل بین داخل و خارج دانشگاه صورت پذیرد .استفاده از افراد
دانا و خردمند برای برنامهریزی منابع دانشگاه در دستور کار قرار گیرد .عالوه بر آن هماهنگی
شهای مختلف دانشگاه مانند بخش مالی ،منابع انسانی و غیره به منظور استفاده بهینه از منابع و
بخ 
جلوگیری از هدر رفت آن ضروری است .آخرین پیشنهاد پاسخگویی به موقع به دانشجویان و
سایر اعضای دانشگاه در محیط یکپارچه بر اساس تعامل سازمانی باشد و تعامل کارکنان دانشگاه
یگردد.
در بکارگیری مؤثر منابع سازمان توصیه م 
منابع
یفرد ،محمد؛ ترابی ،مصطفی و زاهدی ادیب ،محسن .)6 38 1( .نقش فناوری اطالعات در برنامهریزی منابع
تقو 
سازمان .ماهنامه تدبیر. 33 - 37 ،681 ،
خدیور ،آمنه ،بابایی ،محمد علی و موسوی ،زهرا .)6931( .نقش حاکمیت فناوري اطالعات در موفقیت سیستم
برنامهریزي منابع سازمان .پژوهشهای مدیریت منابع انسانی. 117 - 134 ،)3(7 ،
عباسپور ،عباس .)39 13 ( .تفکر نظاممند در برنامهریزی منابع انسانی چارهساز .فصلنامه تعلیم و تربیت، 64 ،
. 134 -121
کرمی ،مرتضی ،ایراننژاد ،منصوره و جعفری کرفستانی ،زهرا .)39 13 ( .وضعیت موجود و چشمانداز مطلوب
کاربرد فناوري اطالعات در آموزش عالی .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی- 48 ، 68 ،
. 23
مالکی ،شهاب و صنیع ثالث ،زهره .)49 13 ( .رابطه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات با تفکر انتقادي .مجله
راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی.55- 62 ،)2(3 ،
کهای رهبری با خرد سازمانی
نویدی ،امیر؛ شوقی ،بهزاد؛ عسگرانی ،مرتضی و رنجبری ،محمد .)6931( .رابطه سب 
کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 149 - 162 ،)1( 11 ،
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