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 چکیده

بوده است. سازمانی در شهرداری تهران  وری بهرهات و ارتباطات بر ابعاد فناوری اطالع تأثیرهدف از انجام این تحقیق بررسی 

. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده باشند میجامعه آماری این تحقیق کارکنان شهرداری تهران 

حاضر، یک تحقیق از نوع نفر تعیین شد. تحقیق  953که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه  شود می

عملی، مورد استفاده قرار گیرد،  طور به تواند مینتایج این تحقیق  که ازآنجایی. همچنین باشد میتحقیقات توصیفی پیمایشی 

. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر باشد می.ابزار این پژوهش، پرسشنامه باشد مییک تحقیق کاربردی 

تجزیه و تحلیل  برایمحاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. در این تحقیق  5/4از 

ابعاد فناوری استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  Pls افزار نرمآزمون مدل معادالت ساختاری و  ها داده

 دارد. داری معنیمثبت و  تأثیرسازمانی در شهرداری تهران  وری بهرهاطالعات و ارتباطات بر 

 

 سازمانی، شهرداری تهران وری بهرهفناوری اطالعات و ارتباطات، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

امروزه در دنیا عوامل نیرومندی درحال تغییر دنیای کسب و کار هستند که به نوبه خود منجر به تغییر بنیادین در فرایندهای 

تر شدن محیط و باال رفتن عدم اطمینان، رقابت توانند روند جهانی شدن، پیچیدهها گردیده است. این عوامل می ازمانس

 (.1931زاده،  )شریف باشند میروزافزون، تغیر در الگوی انتخاب و نیاز مشتریان و سایر عوامل از این قبیل 

های امروزی مدیران  ی را برای انسان به همراه داشته است.در سازمانپیشرفت علم و دانش در سالهای اخیر دستاوردهای فراوان

کند بلکه به  ها فراهم می ها را برای آن های مرکزی داده تنها امکان دسترسی به پایگاه اند که نه های شخصی شده مجهز به رایانه

ذخیره نمایند. مدیران در جوامع کنونی در های اطالعات  دهد که خود اطالعاتی را ایجاد نموده و در پایگاه ها اجازه می آن

طور منظم از کامپیوتر  اند. در ده سال آینده یافتن مدیری که به سازی آن روی به عدم تمرکز آورده آوری اطالعات و ذخیره جمع

عادی به نظر گیری استفاده نکند غیر آوری اطالعات اولیه برای تصمیم های سازمانی خود و همچنین جمع برای نظارت بر فعالیت

ها بر اساس شبکه اطالعات خود ساختاربندی  بینی کنیم در آینده بسیار نزدیک سازمان خواهد آمد غیرمعقول نیست که پیش

ها را هماهنگ و کنترل  طور اثربخش فعالیت خواهند شد. در آینده مدیران با استفاده از سیستم اطالعات قادر خواهند شد که به

 تأثیربررسی (. در تحقیق حاضر به 1930ثر ستادی و تعداد زیادی از مدیران میانی را کاهش دهند )اکبری، نمایند و نیاز به دو ا

 سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم. وری بهرهابعاد فناوری اطالعات و ارتباطات بر بر 

 

 بیان مسئله

ای  هاای مختلاف رایاناه    شرفت و دگرگونی است. سیستمآوری اطالعات در عصر انفجار اطالعات با سرعتی فزاینده در حال پی فن

هرروزه در نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی و صانعتی و اداری جهاان پیشارفته، بیشاتر و بیشاتر ریشاه دوانیاده و درروناد         

عاات  هاای اطال  گیری از امکاناات ناشای از توساعه سیساتم     کنند. بهره های درون سازمان تحوالت اساسی ایجاد می گیری تصمیم

ها، باعا    صرفه خدمات و محصوالت تولیدی سازمان به مبتنی بر کامپیوتر برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون

 (.  1936)حسن نژاد، ها به کار گرفته شوند  ها تقریباً در بیشتر رشته گونه سیستم یافته این شده است که در کشورهای توسعه

های مختلفی روبرو کرده است، بنابراین سازمان ها ناچارند خود را باا چناین    ز، سازمانها را با چالشدر دنیای امرو تغییرات سریع

محیط پویا و پر تالطمی وفق دهند و در این راستا سعی می کنند، توانایی الزم را برای واکنش به موقاع و مناساب در برابار آن    

(. در حال حاضار در بسایاری از   1937تا به این امر فائق آیند )نظری پور، هایی هستند  داشته باشند و به دنبال راهکارها و رویه

هاای   گیاری و اساتفاده از ایان فنااوری     ها تمایل زیاادی بارای بهاره    توسعه و از جمله کشورمان ایران سازمان کشورهای درحال 

انند فنااوری اطالعاات قاادر باه تغییار      دهند. با در نظر گرفتن این موضوع که در آینده هیچ عاملی م اطالعاتی از خود نشان می

 (.6416، 1ها نخواهد بود. تحقیق در این زمینه امری ضروری خواهد بود )حسنی طراحی سازمان

تادریج، باا افازایش روزافازون      گرفت. به صورت رودررو انجام می ها به ها بسیار ساده بودند و کلیه عملیات در آن در ابتدا سازمان 

هاا نیاز    تر شدن زنادگی اجتمااعی ساازمان    تبع آن پیچیده گسترش مهاجرت روستائیان به شهرها و به جمعیت، تعداد شهرها و

 (.1930)اکبری،  اند تر شده متکامل

موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انساانی آن ساازمان در   

ها و خصوصیات فاردی   ها، توانایی ها بتوانند مهارت پذیر خواهد بود که این سازمانامر در صورتی امکانهای آن دارد و این  برنامه

                                                           
1Hasani  
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سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی  شود میو جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمان بکارگیرند. از این رو گفته 

ی آنهاا دارای  و ادب، نهادهاای دولتای، و... ساازمان هساتند و هماه     هاای علمای    هاا، انجمان   به اهداف مشخص است. دانشاگاه 

 (. 1935باشند )شیری، های مشترکی از قبیل دارا بودن منابع انسانی می مشخصه

 دارند تأکید آن بر و واقف بوده کشور توسعه عامل عنوان به انسانی نیروی نقش و اهمیت اندیشمندان بر و نظران صاحب امروزه

 به رسیدن راهبردی، در منبع مهمترین به عنوان انسانی می دانند و نیروی آن نیروی انسانی را سازمان هر سرمایه ترین مهم و

شاود.موفقیت آتای هار ساازمان در گارو       مای  محسوب محرکه سازمان نیروی و نموده ایفاء را مهمی نقش های سازمانی هدف

لاذا در تحقیاق   مدیریت جامع می تواند این موفقیات را تمامین کناد    موفقیت و توانمندسازی منابع انسانی آن سازمان بوده و 

 سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم . وری بهرهابعاد فناوری اطالعات و ارتباطات بر بر  تأثیربررسی حاضر به 

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده:

انجام  "اطالعاتی بر توانمندسازی کارکناناثربخشی سیستم های  تأثیربررسی  "( پژوهشی تحت عنوان 1936حسن نژاد )-

های  سیستمهای اطالعاتی بر توانمندسازی کارکنان وزارت آموزش و پرورش. یافته تأثیردادند. این پژوهش با هدف تعیین 

درصد اطمینان بر توانمندسازی کارکنان وزارت آموزش و پرورش  33پژوهش حاکی از آن است که سیستم های اطالعاتی با 

دارد. همچنین نتایج فرضیه های فرعی تحقیق نشان داد که هر یک از ویژگی های سیستم های اطالعاتی )کیفیت  تأثیر

 .دارد تأثیرسیستم، کیفیت خدمات و کیفیت اطالعات( بر توانمندسازی کارکنان 

ریق ظرفیت جذب دانش و قابلیت های فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی از ط تأثیر "( پژوهشی تحت عنوان 1937عالم )-

 طریق از اطالعات فناوری قابلیت های که است این مطلب گویای تحقیق این نتایج بررسیانجام دادند.  "یادگیری سازمانی

 ظرفیت جذب طریق از اطالعات فناوری های قابلیت دیگر سوی از .دارد مثبت تأثیر عملکرد سازمانی بر سازمانی یادگیری

 .ندارد تأثیر نیسازما عملکرد بر دانش

تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بر توانمند سازی شغلی دبیران  "( مقاله ای با عنوان 1936جمالی و همکاران )-

و  عملکرد کیفیت بهبود بر ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد که داد نشان پژوهش انجام دادند. نتایج "شهرستان بوشهر

آنه  عمل آزادی و بر استقالل ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد ولی بوده مؤثر معناداری بطور گیری مسئولیت تصمیم افزایش

 ندارد. تأثیری ا

گذاری  تأثیربررسی نقش میانجی توانمند سازی کارکنان به عنوان متغیر میانجی در "(تحقیقی با عنوان 6418) 6ابولوش-

نشان داد که مدیریت  ها دادهنتایج تجزیه و تحلیل . انجام داده است"د کارکنانمدیریت دانش وسیستم های اطالعات بر عملکر

مثبت و معنی دار ی بر عملکرد کارکنان دارد .همچنین نتایج نقش میانجی توانمند سازی  تأثیردانش و سیستم های اطالعات 

عات بر عملکرد کارکنان مورد تایید قرار گذاری مدیریت دانش و سیستم های اطال تأثیرکارکنان به عنوان متغیر میانجی در 

 داد.

ارائه نمودند. نتایج  "فناوری اطالعات بر رفتار مدیریت دانش تأثیر " ( مقاله ای تحت عنوان6416) 9هواجره و احمدشاربتی-

تحقیق نشان داد که بین فناوری اطالعات و روش های مدیریت دانش ارتباط معنی داری وجود دارد. شیوه های مدیریت 

                                                           
2 .Abualoush 
3Hawajreh & Ahmad Sharabati 
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صویب استراتژی شرکت توجه اطالعات و فن آوری اطالعات، منبع مهمی از ثروت سازمان ها هستند و بنابراین باید در هنگام ت

 جدی شود.

 

 فرضیه های تحقیق:

 دارد. داری معنی تأثیرسازمانی  وری بهرهبعد سخت افزاری در فناوری اطالعات و ارتباطات بر  -

 دارد. داری معنی تأثیرسازمانی  وری بهرهی در فناوری اطالعات و ارتباطات بر افزار نرمبعد  -

 دارد. داری معنی تأثیرسازمانی  وری بهرهاطالعات و ارتباطات بر بعد منابع انسانی در فناوری  -

 دارد. داری معنی تأثیرسازمانی  وری بهرهبعد پایگاه داده در فناوری اطالعات و ارتباطات بر  -

 

 روش تحقیق

در زمره  بندی تحقیقات را برحسب هدف را در نظر قرار دهیم تحقیق حاضر در تحقیق موردنظر روش تحقیق چنانچه طبقه

بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار دهیم تحقیق حاضر  تحقیقات کاربردی قرار دارد و چنانچه طبقه

که  باشند میجامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری تهران  گردد. ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی محسوب می

و برای نمونه گیری  نفر تعیین شد 953که با استفاده از جدول مورگان نیز تعداد نمونه  باشد مینفر 67444تعداد آنها حدود 

بررسی فرضیه تحقیق از آزمون مدل  براینیز در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.در این تحقیق 

 استفاده شده است . معادالت ساختاری استفاده

 

 ا و آزمون فرضیه تحقیقه تجزیه تحلیل داده

 آزمون مدل معادالت ساختاری پژوهش:

 های تحقیق  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 
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 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 

 
 :ها دادهنتایج تجزیه و تحلیل 

 حقیقنتایج حاصل از بررسی فرضیه های ت -1جدول 

فرضیه های 

 تحقیق
 فرضیه

ضریب 

 مسیر
T-VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 اول

بعااد سااخت افاازاری در فناااوری اطالعااات و      -

 داری معنای  تاأثیر ساازمانی   وری بهاره ارتباطات بر 

 دارد

 تائید 33٪ 66556 46161

 دوم
ی در فناوری اطالعات و ارتباطات بر افزار نرمبعد  -

 دارد داری معنی تأثیرسازمانی  وری بهره
 تائید 33٪ 66863 46179

 سوم
بعد منابع انسانی در فناوری اطالعات و ارتباطات  -

 دارد داری معنی تأثیرسازمانی  وری بهرهبر 
 تائید 33٪ 06697 46673

 چهارم
بعد پایگاه داده در فناوری اطالعات و ارتباطات  -

 دارد داری معنی تأثیرسازمانی  وری بهرهبر 
 تائید 33٪ 96534 46610

 

، لذا در مجموع فرضیه اول تا باشد می 1636فرضیه های تحقیق باالتر از  T-VALUE بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

 چهارم تحقیق، مورد تائید قرار می گیرد. 
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 نتیجه گیری و پیشنهادات:

ند مدت، تمهیداتی برای جذب اعتباار در  در شهرداری تهران در برنامه ای بل شود میبا توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد 

بخش سیستم های اطالعات اندیشیده شود، بخش فناوری اطالعات سازمان به صورت واحاد مساتقلی درآیاد، ماالی هاایی در      

زمینۀ توانایی های مرتبط با سیستم های اطالعات برای متقاضیان استخدام در این سازمان تعیاین شاود و از تجاارب ساازمان     

کاه   شاود  مای در ایان راساتا پیشانهاد     در زمینۀ به کارگیری فناوری اطالعات برای تقویت این بخش استفاده شاود های موفق 

شهرداری تهران بیاشتر باه سمت سازمان هاای رایاناه محاور حرکت نماید و با کاستن از تنش هاای موجاود در کاار اعاام از     

اطالعات موجباااات بهاااره وری بیاااشتر را فاااراهم آورناااد، لاذا باه        خاستگی، یکناواختی و... باا اساتفاده از علام فناوری 

 طاور  باه مادیران ایان ساازمان توصایه می شود توجه داشته باشند که بانک های اطالعاتی سازمان انعطاف پذیر باشاند یعنای   

جمع آوری، تجزیه و تحلیال، ذخیاره   مداوم در مطابقت با الزامات سازمان به روز شوند و پایگاه های داده سازمان برای کمک به 

 .و بازیابی اطالعات در دسترس کارکنان باشد

 

 فهرست منابع

(، اهمیت سیستم های اطالعات در سازمان ها باا تاکیاد   1935اشرفی، حمیدرضا؛ شریفیان، لیال و شاهقلیان، مرجان ) .1
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