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وری شغلی و عملکرد سازمانی  اطالعات بر بهره فناوری های قابلیت تأثیربررسی  

 های دولتی در سازمان

 

 منصوره صادقی

 روزبهان عالی آموزش موسسه IT  مهندسی ارشد کارشناس

 

 چکیده

وسعه و ماهیت آن اطالعات، خمیرمایه توسعه و عملکرد در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی ت فناوریدر دنیای فعلی، 

ها، هدف اطالعات و کاربردهای آن در سازمان فناوری. با توجه به اهمیت کند میها تعیین را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسان

های دولتی در ایران  وری شغلی و عملکرد سازمانی در سازمان اطالعات بر بهره فناوری های قابلیت تأثیراز پژوهش حاضر بررسی 

گیری است که با استفاده از روش نمونهتهران  6های دولتی منطقه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان جامعهبود. 

انتخاب  موردمطالعهعنوان نمونه ها بهنفر از کارکنان این سازمان 814و استفاده از فرمول کوکران، در نهایت تصادفی ساده 

گیری مفاهیم مورد استفاده واقع ها در این تحقیق پرسشنامه است که برای اندازهداده(. ابزار اصلی گردآوری N = 812شدند )

 Smart افزار نرمپردازی از منظور دادهسازی معادالت ساختاری است، و بهپردازی در این پژوهش مدلشد. روش اصلی داده

PLS ر شغلی و عملکرد سازمانی د وری بهرهدر اطالعات  فناوریهای دهد که قابلیتاستفاده شد. نتایج مدل نشان می

دهد که عملکرد سازمانی داری هستند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میهای دولتی به لحاظ آماری دارای نقش معنی سازمان

 های آن است.اطالعات و قابلیت فناوریها از های دولتی ایرانی تابعی از میزان برخورداری این سازماندر سازمان

 

 شغلی، عملکرد سازمانی وری بهرهاطالعات،  فناوریهای كلیدی:  واژه

 



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

871-818، صفحات 8048، بهار 8، شماره 1دوره   

878 

 

 مقدمه

اطالعات مفهومی است که تا به امروز تعریف جامع و دقیقی از آن ارائه نشده است برخی در تعاریف خود بر محور  فناوری

یریت دانش(، پایگاه داده ها و دیگر ، فکر افزار مدافزار نرماطالعات تأکید دارند و آن را مجموعه ای از سخت افزار،  آوری فن

تجهیزات ارتباطی میدانند و گروهی نیز با توجه به نوآوری های حاصل آن، به مجموعه ای از سیستم های کاربران و مدیریت 

اطالعات سازمان تاکید دارند که می تواند شیوه کسب و کار را دچار تحول کند و به عنوان یک برتری رقابتی در محیط های 

اطالعات با شتابی فزاینده در حال تغییر جهان است و این تغییرات در کلیه عرصه  فناوریب و کار مطرح گردد. هم اکنون کس

 (. 8988اجتماعی و فرهنگی مشهود است )بخشعلی و همکاران،  -های اقتصادی 

را  فناوریه نظریه پردازان اقتصاد، ای کشود، به گونهاز حیاتی ترین اجزای سازمان ها محسوب می فناوریدر دنیای امروز، 

ها جهت بقا در کند. به بیان دیگر، امروزه شرکتموتور اقتصاد نامیده اند و معتقدند که نقش مهمی در توسعه یک کشور ایفا می

رکت کنند، ها باید همگام با این تحوالت حهای پیشرفته هستند و سازمانعرصه رقابت ناگزیر به تحول فناورانه و ایجاد فناوری

های های پذیرش و بهره برداری از فناوریزیرا در محیط کسب و کار کنونی، افزایش نرخ پویایی و شدت رقابت میان شرکت

محور خلق شده،  فناوریهای ها تحت عنوان شرکتنوین را ضروری ساخته است. در این راستا، امروزه نوع جدیدی از شرکت

(. 0408محور تأکید دارند )الی و همکاران،  فناوریهای های فناورانه و نوآوریبر فعالیتاست و  فناوریکه مبنای وجودیشان 

باشد. بحث برنامه ها در دستیابی به مزیت رقابتی و نوآوری سازمانی میاطالعات به عنوان ابزاری حیاتی برای سازمان فناوری

ای ها به طور فزایندههای اطالعاتی در سازمانطالعات و سیستما فناوریاطالعات زمانی ایجاد شد که استفاده از  آوری فنریزی 

-های اطالعاتی شدند، از این رو مبحث برنامهاطالعات و سیستم فناوریافزایش پیدا کردند و مدیران متوجه نقش استراتژیک 

های اطالعاتی سیستم ریزی استراتژیکهای کلیدی برنامههای اطالعاتی مطرح شد، یکی از جنبهریزی استراتژیک سیستم

ریزی تجاری سازمان است )میرفالح دموچالی و های اطالعاتی و برنامهریزی سیستمعبارت است از همراستایی میان برنامه

 فناوریهای مدیریتی است که هدفشان ایجاد معماری اطالعات سازمان، فرایندها و مهارت فناوری(. ساختار 8981همکاران، 

 (.0440باشد )برگرون و همکاران، اطالعات در سازمان به طور کارا و اثر بخش می فناوریمنابع  اطالعات و بکارگیری

اطالعات نقش مهمی در محیط پرسرعت و در حال تغییر ایفا  فناوری های قابلیتبا توجه به مطالب عنوان شده باید گفت 

ات و قابلیت استفاده از آن را دارند از نظر کسب، ذخیره و اطالع فناوری. این نکته قابل تاکید است که سازمان هایی که کند می

در کمیت وکیفیت یادگیری بسیار موثر است و یادگیری از  فناوریانتقال دانش می توانند پیشرو دیگر سازمان ها باشند و 

 (.0481شغلی کارکنان و نیز بهبود عملکرد سازمان است )اکرم و همکاران،  وری بهرهجمله عوامل کلیدی در 

ها بر استفاده از فن آوری اطالعات برای تغییر در روش های ، برخی سازمان8874با گسترش پدیده جهانی سازی در اواخر دهه 

مدیریت کسب و کار خود تأکید کردند. این تغییرات، ساختار قدرت در صنعت و بازیگران آن؛ یعنی، مشتریان، تأمین کنندگان 

به سزایی گذاشت و به عنوان  تأثیربه کارگیری فن آوری اطالعات بر جایگاه رقابتی این سازمان ها  قرار داد. تأثیرو رقبا را تحت 

(. چنان که تحقیقات نیز نشان می دهند 0447اسلحه ای راهبردی به منظور بهبود جایگاه رقابتی آنها مطرح شد )وارد و پپارد، 

ه به کارگیری فن آوری اطالعات توسط آنها در فعالیت های سازمانی یکی از مهمترین دالیل تمایز سازمان ها از یکدیگر، درج

است. به این ترتیب، سازمان هایی که از فن آوری اطالعات به طور گسترده و بهینه استفاده کرده اند، دارای مزیت رقابتی پایدار 

 (.0448تسکیناکیس و کوروبالی، هستند و از دیدگاه ذینفعان نسبت به سایر سازمان ها از تمایز بیشتری برخوردارند )
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اطالعات، خمیرمایه توسعه و عملکرد در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه و ماهیت آن  فناوریدر دنیای فعلی، 

 وری شغلی آنان، همواره. در توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد و بهرهکند میرا نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین 

صورت یک فرآیند دائمی انجام شود. تحقق  های انسانی بهها و کیفیتهای جدید را شناخت، تا توسعه قابلیتبایستی ظرفیت

اطالعات دائماً اطالعات تولید، پردازش، توزیع و  فناوریاطالعات است، چون در فرآیند  فناوریگیری از  این امر در گرو بهره

ها قرار گرفته اطالعات زمانی حالل مشکالت خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسان فناوریشود، بنابراین،  مدیریت می

 (.0488وری منجر گردد )سیاگین و همکاران،  های انسانی باهم تلفیق و به توسعه و بهرهو قابلیت

ارد. در این پژوهش نقش های دولتی بر جای می گذها پیامدهای زیادی در سازماناطالعات در سازمان فناوریبی شک    

عبارت  وری بهرهشغلی و عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  وری بهرهاطالعات در حوزه ی  فناوریهای قابلیت

ها و با است از حاصل جمع کارایی و اثربخشی. کارایی شغلی به معنای استفاده درست از منابع و انجام کارها در کمترین زمان

نه ها می باشد. همچنین اثربخشی شغلی نیز انجام دادن موثر کارها به طوریکه اهداف بلند مدت سازمانی محقق کمترین هزی

هایی که دارای فعالیت اقتصادی و صنعتی و یا خدماتی  هستند، ناگزیر از تامین، نگهداری و اداره یک گردد. امروزه سازمان

ر عصر حاضر، نیروی انسانی توانمند، به عنوان موثرترین عامل در بهبود عملکرد نیروی پرتوان و دارای قابلیت باال می باشند. د

 (. 0481سازمان شناخته شده است )خین و هو، 

گیری  ها اندازه های یک سازمان است که در مقایسه با نهاده ها و پیامدهای واقعی فعالیت از طرفی، عملکرد سازمانی شامل ستاده

گیرد. در واقع عملکرد  مفاهیمی مانند ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی قرار می شود. این مفهوم در کنار می

های مدیریت است و قدمتی به اندازه تاریخ مدیریت دارد. عملکرد سازمانی فرایند  ترین مفاهیم تئوری سازمانی یکی از مهم

های  زمانی کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفهتبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته است. عملکرد سا

رود. چرا  شود. این عنصر یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت به شمار می ها شناخته می وری در سازمان گیری میزان بهره اندازه

نه عملکردشان توان در آیی ها را می گیرد. همچنین موفقیت سازمان که بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس آن شکل می

های معطوف  مشاهده کرد. عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت

 (.0488به دستیابی اهداف شرکت دانست )رافیکی و همکاران، 

های متعددی های دولتی پژوهش در سازمان وری شغلی و عملکرد سازمانی اطالعات در بهره فناوریهای قابلیت تأثیردر رابطه با 

اطالعات بر عملکرد  فناوریقابلیت  تأثیر( در پژوهش خود با عنوان 8981صورت گرفته است.  میرفالح دموچالی و همکاران )

شرکت: نقش میانجی گری قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین، به این نتیجه رسیدند که 

اطالعات بر عملکرد شرکت از طریق دو متغیر میانجی قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت یکپارچگی  فناوریابلیت ق

اطالعات بر عملکرد  فناوریهمترازی  تأثیر( در پژوهشی تحت عنوان بررسی 8988مثبت دارد. پورحیدر ) تأثیرزنجیره تامین 

 وریفنادرصد بین  8٩ان اصفهان(، به این نتیجه رسید که با احتمال )اطمینان( : شرکت مخابرات استموردمطالعهسازمانی)

اطالعات با عملکرد سازمانی در شرکت مخابرات استان اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این رابطه بدان معنی است 

 اطالعات با عملکرد سازمان، یکپارچگی کارکردی باالیی دارند. فناوریکه 

ها، اطالعات در عملکرد سازمان فناوری( نیز در پژوهشی دیگر با عنوان بررسی میزان اثر بخشی 8988ن مولودپورنیا )همچنی

اطالعات در سازمان بر کارکنان موثر نبوده، چرا که باعث کاهش تعداد کارکنان اداری و  فناوریاظهار داشت که به کارگیری 

رضایت مشتریان، کارایی و اثربخشی، بهبود عملکرد مالی، سودآوری، صرفه جویی  دفتری شده ولی بر در بهبود خدمات اداری،
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اطالعات و  فناوری( نیز در پژوهش دیگری به بررسی رابطه 8988در زمان و هزینه تاثیرگذار بوده است. بخش علی و همکاران )

ی )موردمطالعه: کارکنان دانشگاه شهید وری سازمانی با نقش متغیر میانجی توانمندسازی و استرس شغل ارتباطات بر بهره

 وری بهرهگری توانمندسازی موجب  با میانجی ICTتنهایی و همچنین   به ICTبهشتی( پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد 

شود پیشنهاد  سازمانی می وری بهرهای استرس شغلی نیز موجب کاهش  با در نظر گرفتن عامل واسطه ICTشود.  سازمانی می

های اطالعات اجرایی ایجاد  های پشتیبانی از تصمیمو سیستم سیستم موردمطالعهدر سازمان  وری بهرهشود به منظور افزایش  می

 و استفاده شود.

اطالعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم های  فناوری تأثیر( در پژوهشی به بررسی 898٩احتشام راثی و محرابی )

های؛ کارایی عملیات، اثربخشی در تند. نتایج پژوهش آنها نشان دهنده تاثیر معنادار و مثبت شاخصههوشمند بانکداری پرداخ

هزینه، قابلیت اطمینان )پایایی(، قابلیت انتخاب )تنوع( و دقت بر بهبود عملکرد سازمانی در چهار بعد مالی، مشتریان، 

 وشمند بود.فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری در سیستم های بانکداری ه

اطالعات بر عملکرد سازمانی با نقش  فناوری های قابلیت تأثیر( در پژوهش دیگری با عنوان 898٩کاشانی نژاد و همکاران )

میانجی چابکی سازمانی در بانک تجارت شعب منطقه جنوب غرب شهر تهران، به این نتیجه رسیدند که با بکار گیری و تقویت 

می توان ضمن افزایش چابکی سازمانی به بهبود عملکرد سازمانی دست یافت.عالم تبریز و عباسی اطالعات  فناوری های قابلیت

اطالعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش و  فناوری های قابلیت تأثیر( نیز در پژوهشی با عنوان 898٩)

 تأثیرز طریق یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی اطالعات ا فناوریهای یادگیری سازمانی به این نتیجه رسیدند که قابلیت

 ندارد. تأثیراطالعات از طریق ظرفیت جذب دانش بر عملکرد سازمانی  فناوری های قابلیتمثبت دارد. از سوی دیگر 

اطالعات و عملکرد  فناوری( در پژوهشی تحت عنوان رابطه سرمایه انسانی، قابلیت 0400از طرفی، مارشیری و همکاران )

می  تأثیرهای سازمانی آن سازمانی: یک رویکرد یکپارچه، به این نتیجه رسیدند که سرمایه انسانی به طور مثبت بر توانایی

شود. آنها همچنین اظهار داشتند که گذارد، اما بخشی از ترکیب آنها نیست، چرا که یکی از منابع شرکت محسوب می

اطالعات و نوآوری سازمانی بستر  فناوریهای نوآوری سازمانی دارد. از طرفی قابلیتمثبتی بر  تأثیراطالعات  فناوری های قابلیت

اطالعات بر ساختار سازمانی و عملکرد  فناوری تأثیر( 0404الزم جهت بهبود عملکرد سازمانی هستند.  شهزاد و همکاران )

اطالعات  فناوری های قابلیته رسیدند که ( در ایران، به این نتیجCEFهای مهندسان مشاور )شرکت: تجزیه و تحلیل شرکت

 می گذارد. تأثیربر عملکرد سازمانی 

( بر عملکرد سازمان با نقش تعدیل ITاطالعات ) فناوریدانش  تأثیر( در پژوهشی تحت عنوان 0488خنگ و همکاران )

 فناوریداشتند که دانش  ( در مالزی، اظهارSMEs)کنندگی قابلیت انطباق با تغییر در میان شرکت های کوچک متوسط 

ای که در عصر حاضر که اصل ها جهت فعالیت و نیز ارتقای عملکرد آنها بوده به گونهاطالعات از نیازهای ضروری سازمان

( در پژوهش 0488( رشد کند. کانیوگا )ITاطالعات ) فناوریباشد، هیچ شغلی نمی تواند بدون استفاده از دیجیتال نیز می

اطالعات در عملکرد مالی سازمان: مطالعه موردی صنعت کاغذ کنیا پرداخت. نتایج  فناورینقش استراتژیک دیگری به بررسی 

اطالعات نقش استراتژیکی در سازمان دارد که منجر به بهبود عملکرد مالی می شود. چند  فناوریپژوهش او نشان داد که 

بررسی شده که از جمله آنها بودجه شرکت، مقررات دولت،  گذاشته است نیز تأثیراطالعات  فناوریچالش که بر اثرگذاری 

در واقع نقش  I.Tاطالعات )منسوخ( از جمله آنها هستند. این تحقیق نتیجه گرفت که  فناورینگرش کارکنان، تغییر سکوی 

 مهمی در بهبود عملکرد مالی دارد.
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 های قابلیت تأثیرحوزه، هدف از پژوهش حاضر بررسی با توجه به مطالب عنوان شده و نیز مرور تحقیقات انجام شده در این 

باشد. نظر به بررسی مبانی نظری و های دولتی در ایران می وری شغلی و عملکرد سازمانی در سازمان اطالعات بر بهره فناوری

 باشد؛ متصور می 8پیشینه پژوهش، مدل مفهومی پژوهش مطابق با شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش پژوهش

باشد. های کمّی؛ از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات، میدانی میوهش از نظر ماهیت، از نوع پژوهشاین پژ

گیری در باشد.  روش نمونهنفر می 180تهران به تعداد  6های دولتی منطقه جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان

نفر مورد تجزیه و تحلیل  814ه نیز با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و پژوهش حاضر تصادفی ساده بوده است. حجم نمون

اطالعات )با چهار بعد  فناوریهای ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته قابلیتقرار گرفتند. ابزار اصلی گردآوری داده

شغلی  وری بهرهی(، پرسشنامه استاندارد اطالعات، منابع ارتباطی و منابع انسان فناوریاطالعات، زیر ساخت  فناوریمعماری 

بعد توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، بازخورد، انگیزش، اعتبار و سازگاری( و پرسشنامه استاندارد کاپالن و  7آجیو )با 

ی به سواالت مداری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد( بوده است. نحوه امتیازدهنورتون )با چهار بعد عملکرد مالی، مشتری

های استفاده از پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش باشد. روایی و پایایی پرسشنامهای لیکرت میبر اساس طیف پنج گزینه

جهت های استاندارد همچنین دست آمد. پرسشنامهبه 7/4ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای هر سه پرسشنامه مقدار باالی 

دهنده پایایی مناسب برای هر سازه نشان 6/4اخص پایایی ترکیبی استفاده شده است. مقادیر باالتر از بررسی پایایی سازه از ش

های گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از (. جهت تجزیه و تحلیل داده8880باشد )نانالی و برنشتاین، آن سازه می

های فردی و های مربوط به ویژگییفی پژوهش، به بررسی دادهاستفاده شد. در بخش آمار توص SPSSافزار پرسشنامه از نرم

ای پاسخگویان از قبیل سن، گرایش تحصیلی، سال ورود به دانشگاه، نحوه سکونت، جنسیت و معدل کل واحدهای حرفه

حداقل  گذرانده شده پرداخته شد. عالوه بر این در سطح آمار استنباطی و نیز جهت آزمودن مدل و فرضیات پژوهش از روش

 استفاده شد.  Smart PLS افزار نرممربعات جزئی و استفاده از 

شود. این های نسل دوم محسوب میسازی معادله ساختاری، جزء رو شروش حداقل مربعات جزئی به عنوان روشی جهت مدل

سیون خطی، وجود ویژه در رگرای، بهروش بر برخی از نقاط ضعف روش های نسل اول  شامل نگاه ساده خطی تک مرحله

های گیری متغیرها  فائق آمده است. روش، و نادیده گرفتن خطای اندازهموردمطالعههای پذیر بودن متغیرفرض مشاهدهپیش

-ای را شامل مینسل اول، رگرسیون خطی )چندگانه، تحلیل تشخیصی(، رگرسیون لجستیک، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه

های گرهای مکنون توسط نشانگیری صفتمکان تشکیل ساختارهای عاملی برای اندازهشود. روش حداقل مربعات جزئی ا

 های فناوری اطالعاتقابلیت
 معماری فناوری اطالعات

 منابع ارتباطی

 منابع انسانی

 زیرساخت فناوری اطالعات

 وری شغلیبهره عملکرد سازمانی

 : مدل مفهومی پژوهش1کل ش
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سازد. در بیشتر های مکنون وابسته و مستقل را برای محقق فراهم میزمان روابط بین صفتسازی هممربوطه، و نیز مدل

جه خواهیم بود که در عمل استفاده از مدل تحقیقاتی که مدل آنها مبتنی بر یک نظریه است، عمدتاً با پارامترهای زیادی موا

سازد. رویکرد نوین مدل معادالت ساختاری در قالب حداقل مربعات جزئی، محور را غیرممکن میمعادالت ساختاری کوواریانس

را ارزیابی تواند مدل خود خوانی آنها با حجم نمونه میاین مشکل را برطرف کرده و محقق بدون نگرانی از تعداد پارامترها و هم

کند. در برآورد مدل معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی، تعداد حجم نمونه مناسب برای برآورد یک مدل باید 

نفر( و مطالعه پنج مسیر در طی  814های موجود در مدل باشد. با توجه به حجم نمونه حاضر )برابر تعداد مسیر 84تا  ٩بین 

تخمین پارامترها از روش بوت استراپ استفاده شده  کند در این پژوهش جهتمدل کفایت میجهت برآورد  مدل، حجم نمونه

گیری در بازنمونه 744پژوهش از تعداد  دهد. در اینقرار می ها را مورد آزمونداری پارامترگیری، معنیطریق بازنمونه که از

 گیری برای دقت بهتر تحقیق استفاده شده است.بازنمونه 044کنار 

 

 های پژوهشیافته

درصد نیز زن بودند.  9٩درصد پاسخگویان مرد و  6٩از نظر جنسیت  موردمطالعهدهد که در نمونه نتایج آمار توصیفی نشان می

-درصد از پاسخگویان را شامل می 9٩سال بود که  9٩تا  94همچنین از نظر سنی نیز بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان 

درصد حجم نمونه ٩1سال متغیر بود. همچنین از نظر وضعیت تأهل نیز،  ٩٩سال تا  09سنی پاسخگویان از  شد. بعالوه دامنه

 درصد از پاسخگویان مجرد بودند.  00آماری متأهل و نیز 

اطالعات بر  فناوری های قابلیت تأثیرکنندگان در پژوهش، های پاسخگویان و شرکتپس از ارائه یک نیمرخ کلی از ویژگی

های دولتی مورد توجه قرار گرفت. برای این منظور ابتدا الزم است وضعیت  وری شغلی و عملکرد سازمانی در سازمان هبهر

شود گیری متغیرهای پنهان مدل ارزیابی شود. در قالب روایی سازه این مهم بررسی میهای عاملی برای بررسی اندازهساختار

گیری سازه های مورد نظر از دقت کافی برخوردار هستند یا خیر؟ برای این امر از که آیا نشانگرهای انتخاب شده برای اندازه

داشته  86/8باالتر از مقدار  tشود؛ به این صورت که اگر بار عاملی هر نشانگر با سازه مقدار تحلیل عاملی تأییدی استفاده می

کند که همه نشانگرها این نشانگر از دقت کافی برای سنجش آن سازه برخوردار است. نتایج بارهای عاملی مشخص می باشد،

ها به گیری سازه(. عالوه بر روایی سازه که برای بررسی اهمیت نشانگرهای انتخاب شده برای اندازه8معنی دار هستند )جدول 

حاضر مورد نظر بود. به این معنا که نشانگرهای هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی رود، روایی تشخیصی نیز در تحقیق کار می

های دیگر مدل فراهم آورند. نتایج بررسی روایی تشخیصی بر اساس معیار فورنل و الرکر گیری نسبت به سازهرا به لحاظ اندازه

از روایی تشخیصی الزم برخوردار هستند )جدول،  های موجودگیری سازهدهد که نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهنشان می

8.) 

 داری آنهانتایج تحلیل عاملی تأییدی به همراه معنی :1جدول 

 t Sig. CR AVE بار عاملی گویه سازه

 اطلعات فناوریهای قابلیت

 48/4 88/84 744/4 اطالعات فناوریمعماری 

800/4 78٩/4 
 48/4 10/1 166/4 اطالعات فناوریهای زیرساخت

 48/4 89/88 608/4 منابع ارتباطی

 48/4 89/8 194/4 منابع انسانی
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 و الركربررسی روایی تشخیصی بر اساس معیار فورنل  :2جدول 

 

های مورد نظر، در این مرحله از پژوهش با استفاده از مدل ساختاری روابط گیری سازهپس از حصول اطمینان از درستی اندازه

های مستقل و وابسته با گیرد. در واقع با در نظر گرفتن نتایج حاصل از بررسی روابط بین سازهها مورد بررسی قرار میین سازهب

داری ضرایب های پژوهش پرداخت. جهت بررسی معنیداری اثر بین سازهتوان به بررسی معنیاستفاده از ضریب مربوطه، می

نمونه  744و  044گیری در دو حالت ده است که برای این منظور از روش بازنمونهمسیر از روش بوت استرپ استفاده ش

استفاده شد. نتایج بیان کننده این مهم هستند که در هر دو حالت معنی داری یا بی معنی بودن پارامتر تغییری ایجاد نشده و 

 (.0نتایج از اعتبار باالیی برخوردارند )شکل 

 

 

 

 

 

 

 شغلی وری بهره

 48/4 00/80 788/4 توانایی

89٩/4 616/4 

 48/4 71/86 1٩0/4 درک و شناخت

 48/4 88/84 78٩/4 حمایت سازمانی

 48/4 08/80 699/4 انگیزش

 48/4 66/89 ٩81/4 بازخورد

 48/4 81/87 801/4 اعتبار

 48/4 890/80 807/4 سازگاری

 عملکرد سازمانی

 48/4 09/8٩ 710/4 مالی

8٩1/4 109/4 
 48/4 71/80 761/4 مشتری

 48/4 78/89 10٩/4 فرایندهای داخلی

 48/4 71/88 790/4 یادگیری و رشد

 9 0 8 ها سازه

 --- --- 186/4 (8اطالعات ) فناوریهای قابلیت

 --- 808/4 087/4 (0شغلی ) وری بهره

 806/4 988/4 896/4 (9عملکرد سازمانی )

 عملکرد سازمانی

=463/0  

های قابلیت

 فناوری اطالعات

 643/0 336/0 بهره وری شغلی

247/0 

 : مدل مسیر اثرات متغیرهای پژوهش2شکل 

 مدل مسیر اثرات متغیرهای پژوهش -7شکل 
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 های تحقیقداری اثرات متغیریر و معنیضرایب مس :3 جدول

 

 

 

 

 

 فناوریهای کند که قابلیتهای پژوهش را مورد بحث قرار داد. فرضیه اول تحقیق بیان میتوان فرضاساس جدول فوق میبر 

های دهد که اثر قابلیتباشد. واکاوی ضرایب مسیر نشان میداری میاطالعات بر عملکرد سازمانی از نظر آماری دارای اثر معنی

باشد. در نتیجه فرض می 48/4داری کمتر از محاسبه شده، که دارای سطح معنی 790/4اطالعات بر عملکرد سازمانی  فناوری

اطالعات بر عملکرد  فناوریهای توان نتیجه گرفت قابلیتدار، می% رد شده و نظر به ضریب مثبت و معنی88صفر با اطمینان 

اطالعات بر  فناوریهای دارد اثر قابلیتیان میسازمانی، باعث بهبود عملکرد سازمانی شده است. همچنین فرضیه دوم پژوهش ب

 690/4شغلی برابر با  وری بهرهاطالعات بر  فناوریهای دار است. ضریب مسیر اثر قابلیتشغلی، به لحاظ آماری معنی وری بهره

رد فرض صفر  % دلیل کافی برای88است و به همین خاطر با اطمینان  48/4تر از داری آن پایینمحاسبه شده که سطح معنی

شغلی کارکنان  وری بهرهاطالعات در وضعیت بهتر و مساعدتری باشد،  فناوری های قابلیتوجود دارد. بر طبق این فرض، هرچه 

 نیز باالتر و بهتر خواهد بود.

-ج بیان میباشد. نتایدار میشغلی بر عملکرد سازمانی به لحاظ آماری معنی وری بهرهکند اثر فرضیه سوم پژوهش نیز بیان می

داری آن کمتر از محاسبه شده و همچنین سطح معنی 006/4شغلی بر عملکرد سازمانی برابر  وری بهرهکنند ضریب مسیر اثر 

توان بیان کرد که هرچه % دلیل کافی جهت فرض صفر وجود داشته و در نتیجه می88بوده است. بنابراین با اطمینان  48/4

 تر خواهد بود.یشتر باشد، عملکرد سازمانی نیز مساعدتر، بهتر و موفقوری شغلی کارکنان بهتر و ببهره

های معادالت ساختاری به روش حداقل های برازش مدلهای مدل پژوهش از شاخصدر پایان برای نشان دادن اعتبار یافته

-ت. این نتیجه نشان میدست آمده اسبه 96/0مربعات جزئی استفاده شده است. شاخص میانگین عامل تورش واریانس برابر 

بینی متغیر وابسته، از قابلیت اعتماد باالیی راستایی چندگانه در مدل کامالٌ کنترل شده و دقت برآورد مدل در پیشدهد که هم

دهد هرکدام از ابعاد کننده مدل پژوهش نشان می-بینیهای مستقل پیشوضعیت تورش واریانس برای متغیر .برخوردار است

گیری میزان واریانس مشخص شده مدل هیچ تداخل قابل دارای نقش مخصوص به خود بوده و در شکل مستقل پژوهش

بینی هایی که در مسیر نقش متغیر پیشای وجود ندارد. به این دلیل که شاخص عامل تورش واریانس برای همه سازهمالحظه

-پوشانی واریانسقدار بحرانی حداکثر میزان ضریب تحمل هممحاسبه شده است. این م ٩تر از حد بحرانی اند پایینرا ایفا کرده

های مستقل است که از تر از آن نشان دهنده نبود خاصیت جایگزینی در میان متغیرهای تبیین شده است و مقادیر پایین

یانگین های میانگین واریانس تبیین شده و مزمان است. همچنین شاخصهای معادالت همترین مفروضات سیستمبنیانی

دهند که روابط بین متغیرها به خوبی شناسایی شده است. مقدار شاخص میانگین واریانس تبیین شده ضرایب مسیر نشان می

ها با روابط موجود است و بیان کننده این مهم است که بخش مهمی از واریانس موجود در داده  40/4داری دارای سطح معنی

کند ضرایب موجود برای بوده و بیان می 400/4ن ضرایب مسیر دارای سطح معنی داری بیان شده است. بعالوه شاخص میانگی

 بیان روابط علیّ ارتباطی قابل تکرار و از دقت الزم برای بیان روابط برخوردارند.

  .t Sig مقدار  ضریب مسیر به سازه از سازه

  448/4 06/89 790/4 عملکرد سازمانی اطالعات فناوریهای قابلیت

  448/4 01/88 690/4 شغلی وری بهره اطالعات فناوریهای قابلیت

  448/4 91/٩ 006/4 عملکرد سازمانی شغلی وری بهره
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 بحث و نتیجه گیری

اساسی توسعه و ماهیت آن اطالعات، خمیرمایه توسعه و عملکرد در سازمان و جامعه است و محورهای  فناوریدر دنیای فعلی، 

وری شغلی آنان، همواره . در توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد و بهرهکند میرا نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین 

صورت یک فرآیند دائمی انجام شود. تحقق  های انسانی بهها و کیفیتهای جدید را شناخت، تا توسعه قابلیتبایستی ظرفیت

اطالعات دائماً اطالعات تولید، پردازش، توزیع و  فناوریاطالعات است، چون در فرآیند  فناوریگیری از  مر در گرو بهرهاین ا

ها قرار گرفته اطالعات زمانی حالل مشکالت خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسان ناوریفشود، بنابراین،  مدیریت می

ها و پیامدهای واقعی  وری منجر گردد. عملکرد سازمانی شامل ستاده به توسعه و بهرههای انسانی باهم تلفیق و و قابلیت

شود. این مفهوم در کنار مفاهیمی مانند ارزیابی عملکرد،  گیری می ها اندازه های یک سازمان است که در مقایسه با نهاده فعالیت

های مدیریت است و  ترین مفاهیم تئوری انی یکی از مهمگیرد. در واقع عملکرد سازم مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی قرار می

 قدمتی به اندازه تاریخ مدیریت دارد. عملکرد سازمانی فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته است.

کارکنان و شغلی  وری بهرهاطالعات چه تاثیری در  فناوریهای در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که قابلیت

گذارد. طبق مرور مبانی نظری پژوهش سه فرضیه تدوین شد که دو فرضیه به های دولتی میعملکرد سازمانی در سازمان

شغلی بر  وری بهرهشغلی و عملکرد سازمانی و فرض سوم به بررسی اثر  وری بهرهاطالعات بر  فناوریهای بررسی اثر قابلیت

 عملکرد سازمانی اختصاص داشت.

 فناوریاطالعات )با چهار بعد معماری  فناوریهای ها در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته قابلیتگردآوری دادهجهت 

بعد  7شغلی آجیو )با  وری بهرهاطالعات، منابع ارتباطی و منابع انسانی(، پرسشنامه استاندارد  فناوریاطالعات، زیر ساخت 

ازخورد، انگیزش، اعتبار و سازگاری( و پرسشنامه استاندارد کاپالن و نورتون )با توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، ب

نفر  814پرسشنامه پژوهش در بین  مداری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد( استفاده شد.چهار بعد عملکرد مالی، مشتری

 SPSSهای آماری افزار نرمپژوهش با استفاده از های حاصل از تهران توزیع شده و داده 6های دولتی منطقه از کارکنان سازمان

های پژوهش مشخص ها و یافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بنابر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهsmart PLS و  

ی اثر مثبت و شغلی بر عملکرد سازمان وری بهرهشغلی و عملکرد سازمانی و نیز  وری بهرهاطالعات بر  فناوریهای شد که قابلیت

شغلی کارکنان  وری بهرهاطالعات در یک سازمان بهتر باشد،  فناوریهای داری دارند. به بیان بهتر، هرچه وضعیت قابلیتمعنی

 بهتر و عملکرد سازمانی آن سازمان مساعدتر و مطلوب تر خواهد بود. 

(؛ سوکوکو و 0404(؛ شهرزاد و همکاران )0400) های پیشین همچون ماشیوری و همکارانهای این پژوهش با پژوهشلذا یافته

(؛ پورحیدر 8988(؛ مولوپورنیا )0448(؛ پیشقدم )8988(؛ بخشعلی و همکاران )0488(؛ خنگ و همکاران )0404همکاران )

 وری بهرهاطالعات با  فناوری های قابلیت(؛ که به وجود رابطه مثبت و معنی دار بین 898٩(؛ عالم تبریز و همکاران )8988)

توان ادعا کرد که در اند، همسو بوده است. با این حال و باتوجه به نتایج پژوهش حاضر میشغلی و عملکرد سازمانی اشاره کرده

 شغلی و در نهایت عملکرد کلی سازمان را بهبود بخشد. وری بهرهتواند اطالعات می فناوریهای هرصورت قابلیت

 منابع انسانی می باشد:  وری بهرهاطالعات در بهبود  فناوری های قابلیتمهم ترین های تحقیق، نکات زیر از نظر به یافته

 دهد و با حذف فرآیندهای زمان بر باعث کاهش زمان انجام کار میاطالعات پردازش سریع اطالعات را انجام می فناوری-

 شود. 

 کند می اطالعات و استفاده از آن در بین منابع انسانی مزیت رقابتی ایجاد فناوری . 
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 اطالعات و استفاده از آن محیط کاری را جذاب تر کرده و خالقیت کارکنان را شکوفا می سازد.  فناوری 

 اطالعات با ایجاد سیستم ماشینی و کمتر شدن دخالت انسان در انجام امور و سرعت بخشیدن به کارها باعث  فناوری

 گردد.کاهش هزینه فعالیت های سازمانی می

  اطالعات، کارکنان سازمان این حس را تجربه می کنند که توانایی های آنها افزایش پیدا کرده و  فناوریبا وجود

 نیازهایشان تامین شده، همین امر باعث بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می گردد. 

 باعث می شود اطالعات و استفاده از آن باعث راحت تر شدن کارها و سرعت بخشی به آنها شده و همین امر  فناوری

کارکنان با روحیه مضاعف مشغول به کار شوند و رضایت شغلی آنان افزایش می یابد. و در هر سازمان که مایل به استفاده از 

مدنظر، شرایطی را فراهم کند. به طور مثال اگر الزم است، دوره  فناوریاطالعات است الزم است پیش از بکارگیری  فناوری

اطالعات بدون آمادگی  فناوریمورد نظر و طرز کار با آن برنامه ریزی شود. استفاده از  فناوریبا  های آموزشی برای آشنایی

 قبلی ممکن است مثمر ثمر واقع نشود.

 گردند:های پژوهش حاضر، پیشنهادهای زیر ارائه میدر نتیجه با توجه به یافته

اطالعات، باید هماهنگی  فناوری های قابلیتر توسعه نظر به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می گردد که شرکت ها به منظو (8

اطالعات و منابع نیروی  فناوریاطالعات، منابع ارتباطات  فناوریاطالعات، تجربه کسب و کار در زمینه  فناوریزیر ساخت های 

امی چهار بعد اطالعات الزم و ضروری است که تم فناوریاطالعات را در نظر داشته باشند. برای مدیران  فناوریانسانی 

 اطالعات را به طور همزمان اجرا کنند. فناوری های قابلیت

ی و سخت افزاری افزار نرمهای با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاری های گسترده ای در ایجاد سیستم (0

 جاری باشد. انجام پذیرد. البته این سرمایه گذاری باید متناسب با روند تغییرات محیطی و فعالیت های 

های کسب و کار به طور منظم تنظیم شده و اطالعات برای پیاده سازی استراتژی فناوریبایست برنامه های کاربردی می (9

اطالعات به گونه ای توسعه داده شوند که در راستای انطباق با استراتژی های  فناوریبه مرور زمان بروز گردد، پروژه های 

 سازمان باشد.

اطالعات قابلیت آگاهی از  فناوریاطالعات در سازمان به گونه ای باشد که کارکنان درگیر با سیستم های  فناوریسیستم  (0

اطالعات به منظور  فناوریاستراتژی ها و عملیات کسب و کار خود را داشته باشند تا به بهترین شکل از امکانات مرتبط با 

 ه نمایند. همپوشانی بهتر استراتژی ها و فعالیت های کاری استفاد

اطالعات سازمان با عملکرد هر یک از بخش ها در ارتباط باشد. این ارتباط باید به  فناوریهمچنین نیاز است کارکردهای  (٩

 ها همگام بوده و ایجاد هم افزایی نماید. گونه ای باشد که با عملکرد هر یک از بخش

که با دیگر کارکردهای سازمان یکپارچه بوده و همگی به  اطالعات سازمان باید به گونه ای باشد فناوریاز طرفی کارکرد  (6

 هدف را به عنوان یک سیستم دنبال نمایند. 

 اطالعات می شود ریشه یابی و رفع شوند.  فناوریاگر موانع و مشکالتی در سازمان است که مانع از بکارگیری  (7

ق بکارگیری آن در سازمان هستند الزم است اطالعات پی برده اند و مواف فناوری های قابلیتاگر مدیران سازمان به  (1

 کارکنان خود را نیز در این مورد متقاعد کنند.
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