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بررسی تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو
شهر تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی و دستگاههاي اطالعاتی
2

بابک درویش روحانی ،1سید پیام میرصادق زاده هاشمی
1استادیار دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد
2کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه پیام نور واحد پرند

چکیده
فناوری اطالعات به خودی خود ابزاری است در دست کارکنان برای افزایش توانمندی آنها ،اما در بسیاری از سازمانها این ابزار
خود به هدف اصـلی تبـدیل شـده و کارکنـان بـر اسـتفاده از تكنولوژی متمرکز میشوند .صرفنظر از فلسفة وجـود تكنولـوژی در
سازمانها بـه دلیـل اهمیت باالی وظایف ،توجه به مدیریت دانش کارکنان ضروری است و آنچه در سازمانها بسیار تأکید میشود،
استفاده از تكنولوژیهای به روز و جدید با هدف افزایش توانمندی کارکنـان است .هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فناوری
اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی و دستگاههای
اطالعاتی میباشد .پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از بعد ماهیت همبستگی است .جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران
ستادی سازمان مترو شهر تهران (تعداد  153نفر برآورد شد) تشكیل میدهند که تعداد ( 110نفر) از آنها به روش نمونهگیری
تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار
گرفت ،تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از طریق مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار پی ال اس انجام شد.
یافتههای پژوهش نشان داد فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت
منابع انسانی حمایتی و دستگاههای اطالعاتی تأثیر مثبت و معنیدار دارد.
واژگان کلیدي :فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهبود تصویر سازمانی ،مدیریت منابع انسانی حمایتی ،دستگاههای اطالعاتی
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مقدمه
در جهان رقابتی امروز ،سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیطی پیرامون خود وفق دهد .تغییرات
محیطی ،سازمانها را وادار ساخته تا به منظور سازگاری با محیط خود ،پیوسته به دنبال بهترین راهكارها و رویه ها باشند و بدین
ترتیب به مزیت رقابتی دست یابند .بر این اساس ،یكی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار ،تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان به
منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است .مسلماً محیط متغیر امروز ،به سازمانها اجازه نخواهد داد که در مقابل
فشارهای ناشی از مهارت ها ،توانایی ها و فناوری های رقبا ،به صورت سنتی و همیشگی اداره شوند.
امروزه یكی از مهمترین چالش های مطرح در حوزه منابع انسانی ،برقراری ارتباط و هماهنگی بین راهبرد منابع انسانی با
راهبردهای باالدستی (مانند راهبرد کسب و کار) است .تحقیقات کاربردی و بنیادی در  20سال اخیر برای پاسخگویی به چالش
های فوق ،حوزه جدید و نوپایی شامل مفاهیم ،نظریه ها و الگوهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و راهبرد منابع انسانی را به
وجود آورده است .مطالعات اخیر ،رضایت شغلی منابع انسانی را به عنوان عاملی برای افزایش مزیت رقابتی مطرح می کند و
کارکنان نیز به طور گسترده رویكرد ،فرایند و دیدگاه خودشان را با برنامه ریزی راهبردی سازمان محك می زنند .فرهنگ سازمانی
نیز ،روشی برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرح های سازمان است که به مسائل زیر مربوط است(رجبی و مطیعیان.)1311 ،
دنیای امروزی دنیای تحوالت و تغییرات مداوم و عصر بی ثباتی هاست که بر سازمان ها تاثیر عمیقی دارند .از ایـن رو ضـرورت دارد
سازمان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای حفظ حیات خود ،با تغییراتی که سازمان را با تهدید مواجه می کند تطبیق یابد .در
بازارهای رقابتی ،نیاز مبرمی به انعطاف پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد .بسیاری از سازمان ها با رقابـت فزاینـده پایـدار و
نامطمئنی رو به رو هستند و به واسطه سیستم های اطالعاتی ،تغییر محیط های بازاری و نیازهای در حال تغییر مشـتریان ،شـدت
یافته است این وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمده ای در چشم اندازه راهبردی سازمان ،اولویت های کسـب و کـار و بـاز بینـی
الگوهای سنتی و حتی الگوهای نسبتا معاصر شده است(یونیس و همكاران .)2018 ،در واقع می توان گفت کـه در محـیط متغیـر و
دانش محور کنونی تنها سازمان های دانش محور ،توانمندساز و سازمان هایی که به فناوری اطالعات و ارتباطات اهمیـت مـی دهنـد،
می توانند موجودیت خود را حفظ کرده و به نیازهای مشتریان و ذی نفعان در اسرع وقت پاسخ دهند .در واقع می تـوان گفـت کـه
اینگونه سازمانها بهتر و سریعتر از سایر سازمانها می تواند به چالش های محیطی پاسخ دهند( .چوپانی.)1311 ،
در نهایت می توان گفت ،سازمان مترو شهر تهران به دلیل ارتقای تصمیم گیری و بهبود عملكرد سازمانی ،جذب رضایت ارباب
رجوع ،توسعه سازمانی ،بهبود کیفیت و کارایی سازمانی و نیز کاهش هزینه ها نیازمند بكارگیری فناوری اطالعات ،سیستم های
اطالعاتی و رضایت شغلی کارکنان میباشد .بنابراین ،انجام تحقیق در رابطه با مفاهیم فناوری اطالعات ،سیستم های اطالعاتی و
مدیریت منابع انسانی حمایتی از ضرورت های این بانك جهت بهبود تصویر سازمانی میباشد.هدف اصلی ما در این مقاله بررسی
تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی
و بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی دستگاههای اطالعاتی
است.
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مبانی نظري
فنآوري اطالعات
فناوری اطالعات دانشی است که کاربرد رایانه را در سیستم های اطالعاتی و گزارش گری ،مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد و
شامل مجموعه ی ابزار و روش های مربوط به تولید ،پردازش و عرضه ی اطالعات برای کاربر انسانی است .این دانش نوین ،فناوری
های مرتبط با سخت افزارها و نرمافزارهای رایانه ای برای پردازش ،ذخیره سازی ،تبادل و انتقال اطالعات را در بر می گیرد
(میچالسی و الکوب.)18 :2008 ،1
فناوري اطالعات و ارتباطات با رویکرد نوآورانه
فناوری اطالعات یك ابزار قدرتمند جهت تولید اطالعات رقابتی جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدها در سازمانهای امروزی است.
شبكه اینترنت به عنوان مصداق عینی فناوری اطالعات به عنوان شاه راه اطالعاتی می تواند به عنوان یكی از ابزارهای اثربخش مورد
استفاده قرار گیرد(جعفرنژاد.)11 :1381 ،
فناوری اطالعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یك سری ابزار که این ابزار همان پردازش ،نگهداری ،جمع آوری،
ذخیره سازی ،توزیع ،انتقال و امنیت است که بر روی اطالعات اعمال می شود .منشا اطالعات دانایی و بصیرت و انسان است .و هدف
از بكارگیری فناوری اطالعات افزایش آگاهی در انسان و نظم در اجراست .سه محور اصلی در فناوری اطالعات سخت افزار ،نرمافزار،
مغز افزار میباشد.
کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان
با در نظر گرفتن هرم سازمانی و تفاوتی که بین سطوح و دوره کار مدیران وجود دارد می توان اذعان داشت که آن چه که مدیران
عملیاتی سازمان با آن سرو کار دارند .برنامه های معین و مشخص و تصمیمات برنامه ریزی شده میباشد .هر چه افراد در سطوح
سازمان باالتر روند ،توان اخذ تصمیمات برنامه ریزی نشده اهمیت بیشتری می یابد به دلیل آن که آن چه مدیریت رده باال با آن
دست و گریبان است ،مسائل و رویدادهای گنگ و مبهم است .در این میان فن آوری اطالعات می تواند نقش مهمی را در برآوردن
خواسته های هر سطح داشته باشد.
تعریف تصویر سازمانی
تصویر سازمانی مجموعه ای از عقاید ،ایده ها و احـساساتی اسـت کـه عامـه مـردم نسبت به یك سازمان دارند .بویل)1996(2
بیان می کند مفهوم تصویر به اثری که یك موجودیت در ذهن مـردم می گذارد اشـاره دارد .بنابراین تصویر نتیجه خالص تعامالت
باورها ،عقاید ،احساسات و عواطف افراد نسبت به یـك شـئ است .تصویر مفهومی خاص و پیچیده است .در واقع تـصویر مجموعـه
ای از عناصـر اسـت کـه از ادراکـات فردی صرف فراتر است.

. Mihalcescu, Lacob
- Boyle
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اهمیت مدیریت تصویر سازمانی
یكی از مهمترین دغدغه های سازمانهای امروزی و مدیران ارتباطات ،مدیریت تصویر سازمانی شـكل گرفته در اذهان گروه های
متفاوت از جامعه است .مشتریان براساس این تـصویر ،انتخـاب خـود را بـه عمل می آورند و تمایل و یا عدم تمایل خود به یك
سازمان به عنوان یك موجودیت اجتماعی را شكل می دهند و تعامل خود با آن سازمان را ادامه می دهند و یا قطع می کنند.
مشتریان براساس تصویر سازمانی ذهنی خود یك سازمان را برای مرتفع ساختن نیازهای خود انتخاب می کنند  .امایكی از
سئواالت اساسی مدیران این است که چگونه می تـوان درك جامعـه از سـازمان رافهمید و به طور مثبتی در آن دخالت کرده و
تصویر مناسبی از سازمان را ایجاد کردکه بیـانگر رسـالت واقعی سازمان و اهداف آن باشد(شولر.)14 :2014 ،3
این امر باید همواره مورد توجه قرار گیرد که بایستی با تغییرات ناگوار تصویر سازمانی در بازار -توسـط عوامل بیرونی و خارج از
کنترل سازمان -مقابله کرد.در غیر اینصورت؛ تصویری منفی ایجاد میشودکه تغییر آن در جهت عالئق سازمانی دشوار خواهد بود.
یك تصویر سازمانی قوی نه تنها فروش محصوالت را ارتقا می بخشد بلكه منجر به جذب سـهامداران وکارکنان میشود(فالویان و
دیگران.)51 :2015 ،
مدیریت منابع انسانی حمایتی
برنامه ریزي منابع انسانی
تاکنون پیرامون واژه برنامه ریزی نیروی انسانی تعبیرهای متعدد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است .از نظر روابط صنعتی
برنامه ریزی نیروی انسانی به عنوان برنامه جایگزینی مطرح می شود .در این صورت برنامه ریزی نیروی انسانی ،تفكر در مورد خط
مشی های استخدامی نیروی انسانی ،ایجاد و ارائه برنامه های کارمندیابی ،ارتقای افراد ،تجزیه و تحلیل ترك خدمت نیروی کار و
همچنین تحلیل رابطه بین سیاست پرداخت و کارمند یابی را عهده دار خواهد بود(آرمسترانگ.)2020 ،4
نگرش دیگری ،برنامه ریزی نیروی انسانی را بخشی از فرایند کارگزینی می داند که به صورت یك فرایند فرعی ،کار تحلیل سطوح
مهارتها در سازمان ،تحلیل پست های جاری و پست های مورد نیاز آینده را دربردارد که ممكن است بر اثر بازنشستگی یا انفصال،
انتقال ،ارتقاء ،ترك بر اثر بیماری ،غیبت یا رشد و تعدیل حاصل گردد(بامبرگر و مشوالم.)2020 ،
مدیریت نیروي انسانی حمایتی
چگونگی تبیین خاستگاه موضوع منابع انسانی در مباحث علمی مدیریت مورد بحث صاحبنظران مدیریت است .برای تبیین این
موضوع نخست باید تعریف جامعی از مدیریت ارائه شود؛ بر این مبنا مدیریت فرایند بكارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی
در برنامه ریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امكانات ،هدایت و کنترل است که برای دستیابی به هدفهای سازمانی و بر اساس نظام
ارزشی مورد قبول صورت می گیرد .الب ته الزم به ذکر است که بین واژه مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور کارکنان تفاوت وجود
دارد .مدیریت منابع انسانی از جمله مسئولیتهای اصلی مدیریت در هر سازمانی بشمار می رود و همه مدیران سطوح متعدد
سازمانی به نوعی از این مسئولیت برخوردارند از این رو مدیریت منابع انسانی را بهره برداری از سرمایه های انسانی شرکت برای

- Schuler
Armstrong
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رسیدن به هدفهای سازمانی می دانند ،در حالی که مدیران اداره کارکنان افرادی هستند که معموالً با ارائه نظریات مشورتی یا
ستادی تالش می کنند ،معظل بین کارگران و کارمندان را با دیگر مدیران حل کنند.
اهمیت مدیریت منابع انسانی حمایتی
از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد
کننده قابلیت های اساسی هر سازمان است ،پس یكی از عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی ،برنامه ریزی منابع انسانی است.
عامل مهم برای وجود برنامه ریزی منابع انسانی ،برنامه ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی ،آموزشی و در نهایت بهسازی منابع
انسانی است .مؤثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمانها از طریق بهبود و بهسازی
آنان است و آنچه که در راس تای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و
تخصصی حاصل نمی شود بلكه از طرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیك در قلمرو
مدیریت منابع انسانی امكان پذیر نخواهد بود .با توجه به اینكه منابع انسانی ،منبع استراتژیك برای سازمانها محسوب می شود ،جزء
مهم و الینفك مباحث برنامه ریزی استراتژیك است و اکثر برنامه ریزی های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند(زارعی
متین.)1312 ،
پیشینه تحقیق
قربانی زاده و آقاوردی ( ،)1400تحقیقی با عنوان نقش فناوری اطالعات و توانمندسازی روانشناختی کارکنان در تعالی

سازمانی انجام دادند .نتایج پژوهش نشان میدهد که توانمندسازی روانشناختی بر تعالی سازمانی تأثیر معناداری دارد .همچنین
فناوری اطالعات بر تعالی سازمانی مؤثر بودهاند .این امر میتواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در دستیابی
به تعالی سازمانی باشد.

رستگار و همكاران( )1311تحقیقی با عنوان ارائه مدل علّی روابط هوش سازمانی و وفاداری کارکنان با تأکید بر نقش

واسطه ای اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشكی زاهدان انجام دادند .نتایج پژوهش به طور کلی نشان دادند که رابطه ی
هوش سازمانی و وفاداری کارکنان ،تحت تأثیر ابعاد اعتماد سازمانی است .ابعاد هوش سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری
کارکنان دارای اثر غیرمستقیم و مثبت و بعد (اختفا و پنهان کاری) هوش سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری کارکنان دارای
اثر غیرمستقیم و منفی بود .این بدین معنی است که ابعاد هوش سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری کارکنان دارای اثر
مستقیم نیستند ،در حالی که اثر غیرمستقیم چهار بعد هوش سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری کارکنان از نظر آماری
معنیدار بود که این امر بیانگر نقش واسطه ای اعتماد سازمانی در میان هوش و وفاداری کارکنان است .ضمناً میزان پراکنش تبیین
شده بعد نگرشی وفاداری کارکنان در مدل برازش شده پژوهش حاضر برابر با  0/21و برای بعد رفتاری برابر  0/20بود.
دامغانیان و همكاران( ،)1311تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر تكنولوژی اطالعات بر مدیریت دانش با میانجیگری

توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران انجام دادند .نتایج به دست آمده از پژوهش حـاکی از آن اسـت کـه تكنولوژی اطالعات
به صـورت مسـتقیم و همچنـین غیـر مسـتقیم ،از طریـق توانمندسـازی بـا مدیریت دانش رابطة مثبت و معناداری دارد.
خارجی

یونیس و همكاران( )2021در تحقیقی با عنوان نقش فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری در عملكرد سازمانی :تأثیر

پذیرش کارآفرینی شرکتی به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنیداری بین متغیرها وجود دارد به طوری که تحقیق نشان داد
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فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری با میانجیگری کارآفرینی شرکتی در عملكرد سازمانی شرکت های مورد مطالعه تأثیر گذار
بوده است.
آکمن و اوزدمیر ( )2021تحقیقی با عنوان "بررسی روابط بین جذابیت های سازمانی ،تصویر سازمانی و وفاداری کارکنان:

تحقیق با معلمان" انجام دادند .براساس یافته ها ،درك معلمان از جذابیت سازمانی متوسط است .همچنین ،درك معلمان از تصویر
سازمانی و وفاداری کارکنان زیاد بود .مشاهده شد که بین متغیرها همبستگی مثبت ،متوسط یا زیاد و معنیدار وجود دارد .در
نتیجه تحلیل مسیر مشخص شده است که جذابیت سازمانی تأثیر واسطه ای جزئی بین تصویر سازمانی و وفاداری کارکنان دارد.

ترنس اسمیت ()2020طی پژوهشی بیان کرد کـه تكنولـوژی اطالعـات بازرسـان بانـك در جلسه های مدیریت دانش،

می تواند ساز و کاری تأمین کند که بتوان دارایی های ملمـوس دانـش را مورد استفاده مجدد قرار دهد ،دانش را انتقال داده و
عملكرد شـغلی را بهبـود بخشـد .تكنولـوژی اطالعات بازرسان بانك در استفادة عملی از دانش صریح موجود مستندات مشكالتی
دارد.
مدل مفهومی
مدیریت منابع انسانی
حمایتی

فناوری اطالعات و

تصویر سازمانی

ارتباطات
سیستم های
اطالعاتی

شكل :1مدل مفهومی پژوهش(ساپتا و همكاران)2021 ،
روش تحقیق
روش مورد نظر در این تحقیق روش توصیفی -میدانی و از نوع کاربردی است و ابزار مورد استفاده پرسشنامه میباشد.
برای تحلیل دادهها از نرمافزار  PLSاستفاده می شود.در مطالعات حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی ،تجزیه و تحلیل دادههای
پژوهش طبق فرآیندی با قالب کلی مشخص و یكسان صورت می پذیرد که مرتبط با آن روش تحلیل آماری متعددی تا به حال
معرفی شده است .در این میان ،مدل سازی معادالت ساختاری ( )SEMکه در اواخر دهه شصت میالدی معرفی شد ،ابزاری در
دست محققین جهت بررسی ارتباط میان چندین متغیر در یك مدل را فراهم می ساخت .قدرت این تكنیك در توسعه نظریه ها
باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت استراتژیك و سیستم اطالعاتی شده است.
یكی از مهمترین دالیل استفاده زیاد پژوهشگران از  ،SEMقابلیت آزمودن تئوری ها در قالب معادالت میان متغیرهاست .دلیل
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دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل دادههای خود را با
احتساب خطای اندازه گیری گزارش دهد.
مدل سازی معادالت ساختاری تا این زمان ،با دو نسل روش های تجزیه و تحلیل دادهها معرفی شده است .نسل اول روش های
مدل سازی معادالت ساختاری روش های کوواریانس محور هستند که هدف اصلی این روش ها تایید مدل بوده و برای کار به نمونه
هایی با حجم باال نیاز دارند..
پس از معرفی روش حداقل مربعات جزئی  ،این روش از عالقه مندان بسیاری برخوردار شد و پژوهشگران متعددی تمایل به استفاده
از این روش پیدا کردند .مهمترین نرمافزار برای این روش  Smart PLSمی باشد.
م حققین دالیل متعددی را برای استفاده از روش پی ال اس ( )PLSذکر نموده اند .مهمترین دلیل ،برتری این روش برای نمونه
های کوچك ذکر شده است .دلیل بعدی دادهها ی غیرنرمال است که محققین و پژوهشگران در برخی پژوهش ها با آن سر و کار
دارند در نهایت دلیل آخر استفاده از روش پی ال اس ( ،)PLSروبرون شدن با مدل های اندازه گیری سازنده است.
برای این تحقیق از پرسشنامه های  24گویه ای و استاندارد آکمن و اوزدمیر 2011 ،استفاده گردید.
جدول  :1مستندات پرسشنامه
سواالت

منبع

فناوری اطالعات و ارتباطات

سواالت 1-1

کیروز و همكاران()2018

تصویر سازمانی

سواالت 12-1

آکمن و اوزدمیر()2011

مدیریت منابع انسانی حمایتی

سواالت 18-13

چاودوری و همكاران()2011

دستگاههای اطالعاتی

سواالت 24-11

آبوالش()2018

پایایی پژوهش
در روش  ، PLSبرای برازش مدل های معادالت ساختاری سه قسمت بررسی می شود )1:بخش معادالت اندازه گیری )2بخش
معادالت ساختاری )3بخش مدل کلی.
برای بررسی برازش معادالت اندازهگیري سه مورد استفاده میشود :پایایی شاخص ،روایی همگرا ،روایی واگرا .پایایی شاخص
نیز توسط سه معیار مورد سنجش واقع می گردد :ضرایب بارهای عاملی؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی .5برای محاسبه ضرایب
بارهای عاملی ،مدل کلی حاوی تمامی سازه ها و سواالت پژوهش در نرمافزار plsاجرا شد که مشخص شد ضرایب بارهای عاملی
تعدادی از سواالت از  0/3کمتر می باشد .بنابراین با حذف این سوال مدل مجددا اجرا شد .با اجرای دوباره مدل تمامی سواالت
دارای ضرایب باالی  0/3شدند و تایید میسازند که دیگر نیازی به حذف سواالت نیست.
Composite Reliability
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نمودار  :1ضرایب کلی بارهای عاملی
روایی همگرا
مقدار مالك برای سطح قبولی معیار ( 1AVEمیانگین واریانس استخراج شده) 0/4 ،میباشد ( .)Magner et al.,1996مقادیر
مربوط به  AVEهر سازه در جدول 1آمده است .همانطور که از این جدول مشخص میباشد ،تمامی مقادیر  AVEاز  0/4بیشتر
می باشند که این موضوع روایی همگرای مناسب مدل را تایید می سازد.
جدول :2نتایج میانگین واریانس استخراج شده متغیرها جهت بررسی روایی همگرا
متغیر

AVE

فناوری اطالعات و
ارتباطات

تصویر
سازمانی

مدیریت منابع
انسانی حمایتی

دستگاههای
اطالعاتی

0/88

0/11

0/13

0/15

Average Variance Extracted
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روایی واگرا
میزان همبستگی یك سازه با شاخص هایش را نشان می دهد .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان جذر AVE
برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه های دیگر در مدل باشد.
جدول :3ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازه ها
1

3

2

فناوری اطالعات و ارتباطات

0/88

تصویر سازمانی

0/81

0/11

مدیریت منابع انسانی حمایتی

0/11

0/12

0/13

دستگاههای اطالعاتی

0/13

0/13

0/14

4

0/15

همانگونه که از ماتریس باال (جدول )2مشخص میباشد ،مقادیر  AVEهر سازه (مقادیر قطر اصلی) از ضرایب همبستگی آن سازه
با سازه های دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازه ها میباشد.
برای بررسی برازش بخش مدل ساختاري از دو روش مشخص کردن ضرایب معناداری  tو روش  R2استفاده می شود.
ضریب معناداري  :tابتدایی ترین معیار برای سنجش رابطه بین سازه ها در مدل (بخش ساختاری) ،اعداد معناداری  tاست .در
صورتی که مقدار این اعداد از  1/11بیشتر شود ،نشان از صحت رابطه بین سازه ها و در نتیجه تایید فرضیه های پژوهش است .در
مدل پژوهش ،تمام فرضیات تحقیق تایید شدند .همچنین برازش مدل ساختاری تایید شد.
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نمودار :2آزمون تی فرضیات
معیار  : R2دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،معیار  R2است .این معیار نشان از تاثیری دارد که یك متغیر
مستقل (برونزا) بر یك متغیر وابسته (درونزا) می گذارد .هرچه مقدار این معیار بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است .چین
( )1118سه مقدار  0/33 ،0/11و  0/11را به عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی می کند .مقدار R2
برای متغیر درونزای اصلی مدل ،به میزان  0/23و  0/30شده است که این امر نشان از برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش دارد.
معیار نیکویی برازش ( )GOFبرای ارزیابی مدل کلی به کار میرود که توسط تننهاوس و همكاران )2004( 1پیشنهاد شده است.
این معیار به صورت زیر محاسبه میشود:

Tenenhaus Et Al
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مقادیر  0/25 ،0/01و  0/31به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیكویی برازش مدل کلی پیشنهاد شده است.
مقدار  GOFبرای مدل پژوهش برابر با  0/33و  0/38به دست آمد که حاکی از برازش کلی قوی مدل است.
پاسخ به فرضیات پژوهش براساس روش حداقل مربعات جزیی ()PLS
در بررسی آزمون فرضیه ها ،اگر مقدار آماره  tاز  1/11بیشتر باشد ،مسیر و ضریب مسیر مورد نظر معنیدار بوده و فرضیه آن تایید
میگردد ،در غیر این صورت ضریب مسیر معنیدار نبوده و فرضیه مربوطه نیز رد میشود .در ادامه خالصه نتایج فرضیهها در قالب
جدول آورده شده است.
جدول  :4خالصه نتایج فرضیه های پژوهش
فرضیه

آماره t

فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر
تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی تأثیر مثبت دارد.

8/381

0/483

فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر
تهران با نقش میانجی دستگاههای اطالعاتی تأثیر مثبت دارد.

1/085

0/434

تایید

فناوری اطالعات و ارتباطات بر مدیریت منابع انسانی حمایتی سازمان
مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد.

10/211

0/551

تایید

فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر
تهران تأثیر مثبت دارد.

11/282

0/131

تایید

فناوری اطالعات و ارتباطات بر دستگاههای اطالعاتی سازمان مترو شهر
تهران تأثیر مثبت دارد.

1/135

0/4518

تایید

مدیریت منابع انسانی حمایتی بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو
شهر تهران تأثیر مثبت دارد.

13/118

0/183

تایید

دستگاههای اطالعاتی بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران
تأثیر مثبت دارد.

2/141

0/234

تایید

01

ضریب

نتیجه

مسیر

فرضیه
تایید
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نتیجه گیري
تحلیل عاملی سواالت و فرضیات
بار عاملی مشاهده برای پرسشنامه در تمامی موارد مقداری بزرگتر از  0/3دارد که نشان میدهد همبستگی بین متغیرهای پنهان
(ابعاد هر یك از سازههای اصلی) با متغیرهای قابل مشاهده قابل قبول است .براساس نتایج شاخصهای سنجش هر یك از
مقیاسهای مورد استفاده در سطح اطمینان  %5مقدار آماره  t-valueبزرگتر از  1/11میباشد که نشان میدهد همبستگیهای
مشاهده شده معنادار است.
تفسیر یافته هاي تحقیق و مقایسه آنها با یافته هاي دیگران
فرضیه  :1فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت
منابع انسانی حمایتی تأثیر مثبت دارد.
در این فرضیه به دلیل اینكه آماره  tآن برابر با  8/381شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/11میباشد .بنابراین فناوری
اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی حمایتی تأثیر مثبت
دارد ،و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید می گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیقات (تورولجا و باجگوریك)2018 ،و شاهین پور
و همكاران( )1311همراستایی دارد.
فرضیه  :2فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی دستگاههاي
اطالعاتی تأثیر مثبت دارد.
در این فرضیه به دلیل اینكه آماره  tآن برابر با  1/085شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/11میباشد .بنابراین فناوری
اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران با نقش میانجی دستگاههای اطالعاتی تأثیر مثبت دارد ،و در
نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید می گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیقات کیروز و همكاران( )2018و رجبی و
مطیعیان()1311همراستایی دارد.
فرضیه  :3فناوري اطالعات و ارتباطات بر مدیریت منابع انسانی حمایتی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد.
در این فرضیه به دلیل اینكه آماره  tآن برابر با  10/211شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/11میباشد .بنابراین فناوری
اطالعات و ارتباطات بر مدیریت منابع انسانی حمایتی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد ،و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید
می گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیقات یونیس و همكاران( )2018و کیروز و همكاران( )2018همراستایی دارد.
فرضیه  :4فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد.
در این فرضیه به دلیل اینكه آماره  tآن برابر با  11/282شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/11میباشد .بنابراین فناوری
اطالعات و ارتباطات بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد ،و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید می
گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیقات (تورولجا و باجگوریك )2018 ،و کیروز و همكاران( )2018همراستایی دارد.
فرضیه  :5فناوري اطالعات و ارتباطات بر دستگاههاي اطالعاتی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد.
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در این فرضیه به دلیل اینكه آماره  tآن برابر با  1/135شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/11میباشد .بنابراین فناوری
اطالعات و ارتباطات بر دستگاههای اطالعاتی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد ،و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید می
گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیقات یونیس و همكاران( )2018و کیروز و همكاران( )2018همراستایی دارد.
فرضیه  :6مدیریت منابع انسانی حمایتی بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد.
در این فرضیه به دلیل اینكه آماره  tآن برابر با  13/118شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/11میباشد .بنابراین
مدیریت منابع انسانی حمایتی بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد ،و در نتیجه فرضیه پژوهشگر
تایید می گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیقات (تورولجا و باجگوریك)2018 ،و شاهین پور و همكاران( )1311همراستایی
دارد.
فرضیه  :7دستگاههاي اطالعاتی بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد.
در این فرضیه به دلیل اینكه آماره  tآن برابر با  2/141شد ،تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  1/11میباشد .بنابراین
دستگاههای اطالعاتی بر بهبود تصویر سازمانی سازمان مترو شهر تهران تأثیر مثبت دارد ،و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید می
گردد .نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیقات کیروز و همكاران( )2018و رجبی و مطیعیان()1311همراستایی دارد.
پیشنهادهاي مبتنی بر یافته هاي تحقیق
نسبت به یافته هاي فرضیه اول و جهت تقویت این فرضیه؛ موارد زیر به مدیران و مسئوالن سازمان مترو شهر تهران
پیشنهاد می گردد:
تأمین منابع مالی الزم جهت بكیارگیری فناوری های اطالعات و ارتباطات مناسب و مرتبط با اهداف و فعالیت های

سازمان سازمان مترو شهر تهران؛


تغییر نگرش و دیدگاه مسئوالن نسبت به نقش و جایگاه فناوری های اطالعات و ارتباطات در فرآیند مدیریت؛

نسبت به یافته هاي فرضیه دوم و جهت تقویت این فرضیه؛ موارد زیر به مدیران و مسئوالن سازمان مترو شهر تهران
پیشنهاد می گردد:
تشكیل کارگروه به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف فناوری های اطالعات و ارتباطات سازمان مترو شهر تهران در هر

یك از ابعاد فرآیند مدیریت؛


بكارگیری و به روز رسانی فناوری های اطالعات و ارتباطات سازمان مترو شهر تهران متناسب با فناوری های روز دنیا.

نسبت به یافته هاي فرضیه سوم و جهت تقویت این فرضیه؛ به مدیران و مسئوالن سازمان مترو شهر تهران پیشنهاد
می گردد:
به منظور عقب نماندن از قافله تغییرات سریع حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات ،سازمان مترو شهر تهران باید نسبت به آموزش
فناوری اطالعات و ارتباطات -در واحد خود -اقدام کنند تا در هر موضوعی که نیاز به فناوری اطالعات و ارتباطات باشد؛ انجام این
فرایند سریع تر صورت گیرد.
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نسبت به یافته هاي فرضیه چهارم و جهت تقویت این فرضیه؛ به مدیران و مسئوالن سازمان مترو شهر تهران
پیشنهاد می گردد:
دسترسی مشترك به اطالعات برای همه -به طور یكسان -امكان پذیر باشد؛ تا کارکنان از تغییرات در قوانین خود اطالع پیدا کنند
چرا که این کار باعث بهبود عملكرد منابع انسانی خواهد شد.
با توجه به یافته هاي فرضیه پنجم و جهت تقویت این فرضیه؛ پیشنهاد می شود که سازمان مترو شهر تهران از طریق اجرای
سیاست هایی مانند بسیج منابع و امكانات و آموزش مستمر و در حین کار و هم چنین انتقال مهارت های جدید به کارکنان جهت
انجام امور سازمانی موجب ارتقای سطح دانش کارکنان گردند.
نسبت به یافته هاي فرضیه ششم و جهت تقویت این فرضیه؛ به مدیران و مسئوالن سازمان مترو شهر تهران پیشنهاد
می گردد:
همچنین توجه به برنامه های کسب دانش به منظور توسعه خدمات نوین و ارائه برنامه هایی به منظور ایجاد دانش جدید بر اساس
دانش موجود توصیه می شود .ارزیابی عملكرد و جبران خدمات و افزایش تعهد ،کاهش جابجایی و افزایش عملكرد از طریق تأثیر بر
توسعه و انگیزش کارکنان باعث ارتقای مدیریت می گردد.
با توجه به یافته هاي فرضیه هفتم و جهت تقویت این فرضیه؛ به مدیران و مسئوالن سازمان مترو شهر تهران پیشنهاد
می گردد:
که جهت باال بردن و تقویت عملكرد سازمانی ،امكانات سازمان مترو شهر تهران را بر اساس فناوری های روز ارتقا داده و دوره های
آموزش ضمن خدمت برای کارکنان برگزار کنند .همچنین کارکنانی که عملكرد خوبی دارند را تشویق کنند.
بیان محدودیت ها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمینه های مختلف را دارند ،کمك می کند تا با دیدی باز و آگاهی از
موانع ،کمبود ها و محدودیت های تحقیق به امر پژوهش در زمینه های مشابه بپردازند .این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیت
هایی است که در ذیل در قالب سه دسته به آنها اشاره می کنیم.
محدودیت مکانی :با توجه به این که جامعه آماری این تحقیق سازمان مترو شهر تهران میباشد لذا نتایج آن به سایر سازمانها
باید با احتیاط صورت پذیرد.
محدودیت زمانی :با توجه به این که این تحقیق تقریبا در نیمه اول سال و به صورت مقطعی انجام شده لذا در به کارگیری نتایج
آن در سایر سازمانها باید با احتیاط عمل کرد.
محدودیت موضوعی :با توجه به این که در این تحقیق متغیرهای محدود سنجش شده اند لذا ممكن است متغیرهای دیگری
مثل ،اثربخشی سازمانی و  ...بر موضوع اثر گذاشته و نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشند که به خاطر چارچوب موضوعی تحقیق از
سنجش محقق دور بوده است.
محدودیت در ابزار جمع اوري اطالعات  :با توجه به اینكه در این پژوهش فقط از پرسشنامه استفاده شده است و از ابزارهای
دیگری مثل مصاحبه و  ...استفاده نشده است لذا در به کارگیری نتایج آن در سایر سازمانها باید با احتیاط عمل کرد.
پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت های تحقیق در زمینه های زیر تحقیقاتی به عمل آید:


بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی



ارائه مدل اثر چابكی سازمانی بر عملكرد سازمانی سازمان مترو شهر تهران
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بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملكرد سازمانی :تأکید بر نقش تسهیم دانش و چابكی سازمانی
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