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 چکیده

انجام پذيرفته ها  اين تحقيق با هدف بررسي بكارگيري فناوري اطالعات در سازمان
هاي بكارگيري ثير ويژگياين هدف، موضوع تحقيق با عنوان تأيابي به است. براي دست

شد  به پژوهش سپردهها  فناوري اطالعات بر عملكرد سازماني و مزيت رقابتي در سازمان
كه نتيجه آن دستيابي به مدل مفهومي تحقيق است. اين مدل در بردارنده سه عامل يا متغير 
پنهان اعمال فناوري اطالعات، عملكرد سازماني و مزيت رقابتي است كه هر كدام داراي 

باشند. فناوري اطالعات داراي چهار شاخص: اقتصادي، امنيت، دقت و  هايي مي شاخص
اطالعات و ارتباطات بوده و عملكرد سازماني نيز داراي چهار صحت اطالعات، سرعت 

شاخص مشتري، مالي، منابع انساني و اثربخشي سازماني است. همچنين مزيت رقابتي شامل 
هزينه، كيفيت، تحويل به موقع محصول يا خدمت، نوآوري و زمان پنج شاخص قيمت/

 باشد.عرضه به بازار مي
نفر از مديران فناوري  58تنظيم شد كه بين ها  نجش شاخصبر اساس اين مدل، پرسشنامه س

آوري هاي اطالعاتي در سطح كشور توزيع و پس از تكميل جمع اطالعات و سيستم
هاي تحقيق در قالب يك مدل واحد فرضيه هاي حاصل از پرسشنامه حول گرديد. داده

رد سازماني و مزيت عملك بر ،به غير از ايمن بودن ITعوامل دهد  آزمون شد كه نشان مي
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 ثير دارند.رقابتي تأ

 فناوري اطالعات، عملكرد سازماني، مزيت رقابتي کلیدی: واژگان

 مقدمه. 1

مين أ(، كاركنان، مشتريان، تITاخير، توسعه سريع فناوري اطالعات )هاي  در سال 
كنندگان و شركاي تجاريرا در انجام وظايف كسب و كارشان كمك كرده است تا با 

اي در توسعه محصول،  بين وظيفههاي  تعامل داشته باشند. عالوه بر اين، مشاركت يكديگر
. (Tseng.S.,2007)دهي به مشتري نقش بسزايي داشته استبازاريابي و توزيع و خدمات

و ها  معني است كه فناوري اطالعات فقطعمليات كسب و كار، وظايف كارگروهاين بدين
هاي  كند بلكه حتي روشكسب و كار را پشتيباني نميثر ؤمهاي  گيري همكاري و تصميم

. امروزه تغييرات سريع (Ruiz-Mercader,2006)دهد مي رقابت كسب و كارها را تغيير
ايجاد كرده است، ها  را براي سازماناي  محيطي، سازماني و فناوري، محيط رقابتي پيچيده

بايد ها  آورد. سازمان مي بوجودها  كسب و كاررا براي سازمانهاي  چنين محيطي محرک
وكار مناسبي را در جهت هاي پويا را داشته و سازوانند توانايي عكس العمل در محيطبت

هاي  و قابليتها  و كاهش تهديدات بكارگرفته و از تواناييها  گيري از فرصتافزايش بهره
ها  ه سازماند. فناوري اطالعات ابزار و راهكاري است كنخود به بهترين شكل استفاده نماي

 گيرند. مي بكار هابه منظور برخورد با اين فشارها و تهديد
توان از دو عامل رقابت و هزينه چشم پوشي  از سوي ديگر، در قرن بيست و يكم نمي 

اطالعات مبتني بر هاي  كرد، بنابراين براي لحاظ كردن اين دو عامل، به كاربردن سيستم
 (Stern.R., 2006).ت فناوري اطالعات و ارتباطات ضروري اس

 مبانی نظری تحقیق.9

متفاوتي هاي  تعاريف و برداشت ،با توجه به رشد و گسترش روزافزون فناوري اطالعات 
ي از مفاهيم براي از آن وجود دارد. بررسي تعاريف ارائه شده نشان دهنده طيف وسيع

مواردي نيز به عمليات و در اي  باشد كه گاه درحد پردازش رايانه ميفناوري اطالعات 
 صورت گسترده و به عنوان يك فناوري تغيير از آن ياد شده است.

به منظور بيان نقش  8585واژه فناوري اطالعات  اولين بار از سوي لويت و وايزلر در سال  
بكارگرفته شد. در ها  ها و پردازش اطالعات در سازمانرايانه در پشتيباني از تصميم گيري
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به ها  ري اطالعات تنها به عنوان يك نقش حمايتي در استراتژي كلي شركتهاياوليه، فناو سال
عقايد نسبت به آن  ،رفت. اما با ظهور و پياده سازي موفق ابتكارات فناوري اطالعاتشمار مي

هاي  يندفناوري اطالعات نقش بسزايي در فراشود  مي تغيير نمود. چنانچه اكنون مشاهده
 باشد مي جديدهاي  د، دليل توسعه محصوالت جديد و توصيه رويهسازماني، ايجاد نيازهاي جدي

(Chang. J.C.,2005). 

هاي  در تحقيقي كه در زمينه بررسي اثرات بكارگيري فناوري اطالعات و دانش در شاخصه
IT هاي  انجام شد، فناوري اطالعات را تكنولوژي كامپيوتر، سخت افزار، نرم افزار، برنامه

داده هاي  تحت وب، ايميل، وسايل ديجيتال، پايگاههاي  اينترنت، برنامهسمعي/ بصري، 
ارتباطي تعريف كرده اند. در تعريفي هاي  الكترونيكي، نقاط دسترسي و ديگر تكنولوژي

كاربردي، فناوري اطالعات در واقع فناوري و خدمات اطالعاتي و ارتباطي است. غالباً تاكيد 
گيرد. اما اغلب  مي مدنظر قرار "خدمات"ه بسيار بيش از است و اين وج "فناوري"بر وجه 

صرف ندارند بلكه بيشتر خدمات رساني اطالعاتي مدنظر  "فناوري"كاربران تمايل چنداني به 
 .(Wilson, 1998)دارند 

، استفاده از فناوري، در حال تبديل شدن به راه حلي 1با پيدايش تجارت الكترونيك 
باشد. در نتيجه به طور روزافزون،  مي بيني شده در اداره كسب وكارقابل قبول و كامالً پيش 

هاي  كسب وكار و فرصتهاي  ها به فناوري، به عنوان ابزاري براي ايجاد فرايندسازمان
 جديد نگاه كرده و سعي در باال بردن مزيت رقابتي خود دارند.

جمع هاي  و سيستم ارتباطيهاي  روند تكاملي فناوري اطالعات ريشه در تكامل ابزار
 ،مختلفهاي  سازي، پردازش و انتقال اطالعات دارد. با توجه به ديدگاهآوري، ذخيره

ارائه شده است ها  مراحل رشد متفاوتي براي بلوغ فناوري اطالعات در سازمانهاي  مدل
(Galliers,R.,1999)توان به چهار مورد اشاره كرد: )الف( نوالن،  مي ها.از جمله اين مدل

 .8555؛ )ت( هيرسچيم و همكاران، 8555؛ )پ( بهابوتا، 8551؛ 8551)ب( ارل، 8595

ترين مدل در ميان اين چهار مدل باشد. مدل چهار  ترين و پراستفادهمدل نوالن شايد معروف 
توسعه  اي ارائه شد و سپس به مدل شش مرحله8591اي اوليه گيبسون و نوالن در سال مرحله
 .(,9191Nolan)يافت

  

                                                                                                                             
1- E-Commerce 
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 (,Nolan 1212روند تکاملی فناوری اطالعات ) .1نمودار

ثير بكارگيري فناوري اطالعات در اطالعاتي و تأهاي  جهت بررسي اثربخشي سيستم 
 ؛توان به اين موارد اشاره كرد مي مختلفي ارائه شده است كه از آن جملههاي  مدل ،سازمان

 ,Lemak)د كيفيت فراگير يوردن، مدل رويكر(Keats, B., 2006)مدل معيارهاي موفقيت 

D.,2005) مدل سيستمي آهيتوف و نيومن ،(Ahituv, N.,1990)مدل پاركر ،(Parker C. 

S, 1993) بر اساس ادبيات تحقيق در فناوري اطالعات، براي سنجش ميزان اثربخشي .
 زير در نظر گرفته شده است:هاي  اطالعاتي شاخصهاي  سيستم
 8اقتصادي بودن 
 2امنيت 
 1و صحتدقت  
 1سرعت 

                                                                                                                             
1- Economy 
2- Security 
3- Correctness 
4-Speed 
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(8151)مقدسي، ثير بكارگيري فناوري اطالعات سنجش تأهاي  شاخص. 8جدول   

 گیری های اندازه شاخص متغیرها

 اقتصادی بودن

هاي  مكاتبات سازماني، ميزان هزينههاي  گيري ميزان هزينهاز طريق اندازه
کارکنان، نظارت و کنترل بر عملكرد هاي  هزينه ميزانها،  مراجعات و پيگيري

هاي  فعاليت غير مولد )بايگاني و نگهداري سوابق(، هزينههاي  ميزان هزينه
و ها  انجام مالقات ها، بازديدهاي  نگهداري و پشتيباني عمليات سيستم و هزينه

 .مذاکرات رو در رو

 امنیت

گيري ميزان مصونيت اطالعات از دسترس افراد غير مرتبط يا غير از طريق اندازه 
حفظ اطالعات از سوء استفاده، مصونيت اطالعات از تغييرات ناخواسته،  مسئول،

ناشي از ويروس، مصونيت اطالعات در برابر هاي  حفظ اطالعات از آسيب
 .ناشي از مسائل سخت افزاريهاي  افزاري، حفظ اطالعات از خرابي اشكاالت نرم

دقت و صحت 
 اطالعات

ح انجام عمليات کاري سازمان، گيري ميزان شفافيت و وضواز طريق اندازه
گيري،  استاندارد شدن مراحل انجام کار، دربرگيرنده جزئيات الزم براي تصميم

ترين مرجع آن، قابليت  قابليت اطمينان و اتكاء، توليد اطالعات توسط مناسب
 .رسيدگي، پي گيري و رديابي

سرعت اطالعات 
 و ارتباطات

گيري ميزان مدت زمان دسترسي به اطالعات کاري، دوره زماني از طريق اندازه
پردازش اطالعات، به هنگام بودن اطالعات، زمان رديابي و پي گيري عمليات 

 .کاري، زمان صرف شده براي انجام امور اداري 

 

 مزیت رقابتیـ 9ـ1

در  مزيت رقابتي بدين معناست كه سازمان قادر باشد تا يك موقعيت )وضعيت( دفاعي 
شود كه هايي مي (. مزيت رقابتي شامل توانمنديMc Ginnis, 1999برابر رقبا ايجاد كند )

مديريتي مي باشد  مهماي از تصميمات سازد و نتيجه سازمان را از ديگر رقبا متمايز مي
(Tracey M, 1999.) 

مطالعات تجربي بر روي عناصر قيمت، هزينه، كيفيت، تحويل و انعطاف پذيري به  
هاي حياتي مزيت رقابتي متمركز شدند.رقابت مبتني بر زمان نيز به عنوان وان توانمنديعن

. در تحقيقي كه بوسيله عده اي (Kessler E, 1996)اولويت مهم رقابتي در نظر گرفته شد 
از محققان انجام شد زمان به عنوان منبع بعدي براي مزيت رقابتي در نظر گرفته شد. در 

انجام شد چارچوب تحقيقي  8559كوفتروس و همكاران در سال  يك تحقيق كه توسط
بعد تعريف كرد: قيمت گذاري  8بيان و آن را در  را هاي مزيت رقابتيبراي توانمندي
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قابليت  رقابتي، قيمت گذاري جايزه اي، كيفيت ارزش براي مشتري، تحويل به موقع و
در اين مطالعه به كار مي رود  ابعادي كه براي مزيت رقابتياطمينان و نوآوري محصول. 

 نوآوري محصول و زمان عرضه به بازار.، تحويل به موقع، كيفيت، عبارتند از:قيمت/ هزينه
( در تحقيقي به اين نتيجه دست يافتند كه فناوري 8558تيم تحقيقاتي دانشگاه ميشيگان ) 

و عملكرد در لجستيك هاي  اطالعات يكي از هفت توانمندي الزم براي يكپارچگي فرآيند
باشد. يك سيستم يكپارچه فناوري اطالعات به عنوان يكي از  مي سطح كالس جهاني

باشد كه توسط باور و برخي از محققان  مي 8مدل سازماني توسعه داده شدهعناصر كليدي 
 ,.Edwards, P) ,(Bowersox, D.J., 1999) ,(Bowersox D.J., 1995)بيان شده است

2001) 
شود.  مي با ايجاد مزيت رقابتي سبب دستيابي به موفقيت در لجستيك فناوري اطالعات 

ه و بهبود خدمات باعث افزايش رقابت زينفناوري اطالعات با افزايش توانمندي، كاهش ه
سندريس و پرموس . (Hou, J., 2006 ),(Bowersox, D.J., 1996)شود  مي لجستيك

باعث بهبود عملكرد مانند كاهش ( نشان دادند كه سطح باالي فناوري اطالعات 2112)
و (Bhatnagar, R., 1999)هزينه، كاهش زمان چرخه، بهبود كيفيت، موقعيت رقابتي 

شود. بنابراين فناوري  مي (Bowersox, D.J., 1995)وري و انعطاف پذيري  افزايش بهره
 ,(Sanders, N.R., 2002)اطالعات توانايي بالقوه براي افزايش مزيت رقابتي سازمان دارد

(Koh, C.E., 2005), (Lyons, A., 2004).  همچنين فناوري اطالعات عالوه بر افزايش
 ,.Mcfarlan, F.W)دهد  مي رقابت كسب و كار را تغيير ،كارايي و اثربخشي عملياتي

1984). 

 عملکرد سازمانیـ 9ـ9

هايي در  عملكرد سازماني داراي ابعاد متعددي است: مشتري)سطوح و گرايش 
تمندي مشتري، حفظ مشتري، پارامترهاي عملكردي خدماتي و توليدي مثبت كه رضاي

(، مالي)نرخ بازگشت سرمايه، قابليت (Chang, J.c., 2005)براي مشتريان مهم است 
(، منابع (Cao, Q., 2005)سودآوري، نقدينگي، سهم بازار  و رشد كسب و كار 

شغلي، يادگيري سازماني، و چيدمان انساني)رضايتمندي كاركنان، توسعه كاركنان، گردش 
هاي عملكردي عملياتي  (، و اثربخشي سازماني )شاخص(Ravarini, A., 2002)كاري 

وري، دوره زماني،  طراحي، توليد، تحويل، فرايندهاي پشتيباني و كسب وكار مانند بهره

                                                                                                                             
1- Extended enterprise model 
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 ,.Cao, Q)هاي سازماني  هاي اجراي استراتژي كننده و ديگر شاخصمينعملكرد تأ

2005), (Chang, J.C., 2005).) 

 روش تحقیقـ 3

با توجه به اينكه اين تحقيق به دنبال كشف واقعيت موجود است، روش تحقيق از نوع 
. به اين (8151)دالور، هاي تحقيق توصيفي استيابي يا پيمايشي از مجموعه روشزمينه

صورت كه پژوهش درصدد است مشخص سازد بر اساس مدل پيشنهادي كه متكي بر 
به واسطه اينكه در كشور چگونه است. به عالوه  IT، وضعيت مي باشدتحقيقات علمي 
هاي پژوهش بر اساس هدف تحقيق تحليل مي گردد، روش تحقيق، از نوع رابطه ميان متغير
 .(8151)سرمد،  همبستگي است

 ،ال در زمينه فناوري اطالعاتسؤ 11اي حاوي  از پرسشنامهها  ي جمع آوري دادهبرا 
االت اين پرسشنامه از ادبيات تحقيق ؤعملكرد سازماني و مزيت رقابتي استفاده شد. س

بر اساس نظر اساتيد و خبرگان ، استخراج شده و روايي آنها با استفاده از روش اعتبار محتوا
ستفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برآورد گرديد. اين روش براي تعيين و پايايي آن با ا

كنند به گيري مي هاي مختلف را اندازهمحاسبه همبستگي دروني آزمون هايي كه ويژگي
محاسبه  SPSSاالت كه با استفاده از ؤدر نهايت  پايايي س.(8151)سرمد، رودكار مي
 باشد.مي 195159گرديد 

به ها  باشد.پرسشنامهها در صنايع مختلف ميشركت ITيران جامعه آماري اين تحقيق مد 
ها از طريق مراجعه حضوري و همچنين از طريق پست الكترونيك ) نام و نفر از آن 58

 15ها ارسال گرديد. از اين تعداد ها گرفته شد( براي آنهاي آن آدرس از سايت شركت
 ت دادند.را تكميل و عودها  %( پرسشنامه51نفر)

 ات تحقیقمدل مفهومی و فرضیـ 3ـ1

دارنده سه متغير شود، مدل مفهومي تحقيق در برمشاهده مي 2همانطور كه در نمودار  
است. هر  3و مزيت رقابتي 2، عملكرد سازماني1پنهان شامل بكارگيري فناوري اطالعات

طالعات فناوري ا ،اين تحقيقباشند. در هاي خاص ميداراي شاخصها  كدام از اين متغير
منيت ااقتصادي بودن، سرعت اطالعات، دقت و صحت اطالعات و ؛داراي چهار شاخص

                                                                                                                             
1- Information technology practice 
2- Organizational performance 
3- Competitive advantage 
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مشتري، مالي، منابع انساني و اثربخشي  ؛است. عملكرد سازماني داراي چهار شاخص
قيمت/هزينه، كيفيت، تحويل به موقع  ؛سازمانياست. مزيت رقابتي شامل پنج شاخص

 مان عرضه به بازار مي باشد.محصول يا خدمات، نوآوري محصوالت و ز
 بكارگيري فناوري اطالعاتشود اينست كه: سوال اصلي كه در اين تحقيق مطرح مي 

باره با توجه به مباني نظري تحقيق، در ثيري بر عملكرد سازماني و مزيت رقابتي دارد؟چه تأ
عملكرد  ثير مثبتي برأتوان چنين برداشت نمود كه فناوري اطالعات تفناوري اطالعات مي

اين در آغاز اين فرضيه آزمون مي شود كه دارد. بنابرها  سازماني و مزيت رقابتي سازمان
و  "بين فناوري اطالعات و عملكرد سازماني و مزيت رقابتي رابطه معني داري وجود دارد."

 ثير آن سنجيده مي شود.أت ،در صورتيكه رابطه معنا داري وجود داشته باشد

 

 مدل مفهومی تحقیق .9نمودار 

 فرضیات اصلی تحقیق و روش تجزیه تحلیل:ـ 3ـ9

 بين بكارگيري فناوري اطالعات با عملكرد سازماني رابطه معنا داري وجود دارد.. 8
 بين بكارگيري فناوري اطالعات با مزيت رقابتي رابطه معنا داري وجود دارد.. 2

. در اين روش استفاده شده استبراي آزمون فرضيات از تحليل رگرسيون گام به گام  
  پيشگو داشته باشيم،  شوند. اگر متغيرها يكي يكي به الگو وارد و يا از الگو حذف مي

كنيم. الگويي كه  الگوي رگرسيون خطي ساده را براي هريك از پيشگوها محاسبه مي
را دارد بايد يك انتخاب معقول براي انتخاب متغير در اين مرحله از فرايند  Fبيشترين مقدار 

گيري در مورد متغير براي تصميم Fبدين معني است كه اين مقدار  Fانتخاب متغير باشد. 



 2...  تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات برعملکرد

 

ام )والبته عرض از مبدأ( در r ميانگين مانده است كه فقط پيشگوي           اول و 
ام تقسيم بر درجة آزادي  rهاي دوم مربوط به متغيرمجموع توان         معادله باشد، 

است. متغيري با                      درجة آزادي صورت      است. 
متغير انتخاب شده با اين فرآيند است.اكنون اين روش كه متغيرهاي    بيشترين مقدار 

يعني وقتي  ،كنيماز الگو هستند را تكرار مي انتخاب شده در مراحل قبلي هميشه بخشي
تكرار روش  .مانديك متغير با انتخاب پيشرو انتخاب شد تا توقف روش در معادله باقي مي

را انتخاب و آن را    مانده به عنوان مثال متغير باقي   بدين معني است كه هر يك از 
و                           يعني     كنيم و افزايش در به معادله وارد مي

 مشاهده مي شود.              آن با رابطه 

را دارد با اين روش انتخاب مي كنيم. دوباره اين متغير در    متغيري كه بيشترين مقدار  
را    متغير سوم مثالً ، ماند تا فرآيند انتخاب متغير پايان يابد. بعداز انتخاب دو متغيرالگوي مي

بزرگترين مقدار را داشته    كنيم كه اي انتخاب ميمانده به گونهمتغير باقي    از ميان 
باشد، البته اين روش نياز به يك قاعده توقف دارد تا در صورتي كه هيچ يك از متغيرهاي 

يند انتخاب متغير به فرا اي بهبود بخشد،مانده نتواند برازش الگو را به طور قابل مالحظهباقي
تواند در اي كه معموالً ميبا مقدار از پيش تعيين شده Fباالترين مقدار  ،پايان دهد. نوعاً

نامند. مادامي كه آزمون مي Fشود. اين را اي يك انتخاب باشد، مقايسه ميهاي رايانهبرنامه
يك متغير انتخاب شده  ،ي باشدبيشينه محاسبه شده در هر مرحله بيشتر از مقدار بحران Fمقدار 

 شود.است. اگر هيچ متغيري نتواند اين شرط را بر قرار كند روش متوقف مي
نوع رابطه با  ،گردند. اولين فرضيه مي هاي فرعي نيز مطرحهمچنين در اين راستا فرضيه

 كه به صورت زير مي باشد:است    ضريب شيب رگرسيون 
4,3,2,1i 

 

 
گيري در مورد رد يا قبول هنگام تصميم شود.استفاده مي tبراي آزمون فرض باال از آزمون 

    توان به اين صورت اقدام نمود كه اگرفرضيه صفر، مي
 
را رد    آن گاه     

 .كنيم مي

 تجزیه و تحلیل داده هاـ 4

ملكرد ثير فناوري اطالعات بر عأال آزمون براي بررسي تؤس 11 ازدر اين تحقيق  

0:

0:

1

0
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ال براي ؤس 81ال مربوط به فناوري اطالعات و ؤس 22فاده شد. سازماني و مزيت رقابتي است
نامه شامل يك هاي اين پرسشال جهت عملكرد سازماني است. جوابؤس 8مزيت رقابتي و 

-خيلي زياد است. نحوه وزن ـ8زياد  ـ1متوسط  ـ1كم  ـ2هيچ ـ 8طيف پنج تايي شامل: 

در . باشدمي 8گذاري به اين طريق است كه وزن اولي يك وبه ترتيب وزن آخرين گزينه 
شود كه در مدل اول فقط اقتصادي بودن به عنوان متغير مستقل در نظر  مي مشاهده 8جدول 

كند. بيشتري از واريانس را تبيين ميهاي ديگر مقدار گرفته شده است، زيرا نسبت به متغير
هاي مستقل براي به عنوان متغير سرعتاطالعاتدر مدل دوم اين جدول، اقتصادي بودن و 

دقت و و سرعتاطالعات، اقتصادي بودنشوند و در مدل سوم مزيت رقابتي انتخاب مي
نتخاب جا فرآيند اشوندو در همينهاي مستقل انتخاب ميعنوان متغيربه  صحت اطالعات

رازش الگو را به طور قابل تواند بمانده يعني امنيت نميمتغير متوقف مي شود زيرا متغير باقي
بيشينه محاسبه شده در هر مرحله بيشتر از مقدار  Fاي بهبود بخشد. مادامي كه مقدار مالحظه

كند  بحراني باشد يك متغير انتخاب شده است. اگر هيچ متغيري نتواند اين شرط را بر قرار
، دقت و صحت سرعتاطالعاتشود.پس با سه متغير اقتصادي بودن، روش متوقف مي

به آزمون فرضيه  8در جدول   براي  Fشود. آزمون اطالعات مزيت رقابتي معنا دار مي
 زير مي پردازد:

0:

0:

1

0









H

H 

0% فرض58شود در سطح اطمينان همانطور كه مشاهده مي
Hييد قرار نگرفته و أمورد ت

 .گانه صفر نيسته در هر سه مدل ضريب همبستگي چندگردد ك مي نتيجه

   برای  Fاطالعات مربوط به آزمون  .1جدول 

 مدل

ضریب 
همبستگی چند 

 گانه

 ضریب
 تعیین

 ضریب تعیین
 تعدیل یافته

 تغییرات آماری

یر ضریب یتغ
 تعیین

 Fتغییر 
سطح معنی داری 

 Fتغییر 

 (a)     
 (b)     
 (c)     

 aاقتصادي بودن :متغير مستقل 
 bاطالعات سرعت اقتصادي بودن :متغير مستقل 
 cدقت و صحت اطالعات، اطالعات سرعت،اقتصادي بودن:متغير مستقل 



 00...  تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات برعملکرد

 

d مزيت رقابتي:متغير وابسته 

گرسيون نشان داده شده و معادله خط رگرسيون براي سه مدل به ضرايب ر 2در جدول
 صورت زير در آمده است:

11
705.0 xY  

212
341.0539.0 xxY  

3213
283.0343.0707.0 xxxY  

ضريب كند آيا  پردازد كه بيان مي به بررسي فرضيات زير مي 2ولددر ج tآزمون  
در مقابل مزيت رقابتي مخالف صفر  رگرسيون براي هر يك از عوامل فناوري اطالعات

 است يا خير؟

0:

0:

0

4

1

0

4

0
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ه يعني ضريب آن در معادل ،گيرد ييد قرار نميأگردد كه فرضيه آخر مورد ت مي مشاهده 
در مقابل مزيت رقابتي داراي ضريب غير صفر ها  رگرسيون برابر صفر است ولي بقيه متغير

 .دار است معنيها  هستند كه ارزش محاسبه شده براي تخمين اين پارامتر

 اطالعات مربوط به ضرایب رگرسیون .9جدول 

 مدل

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد 

 شده
t 

سطح معنی 
 .داری

B 
انحراف 
 استاندارد

Beta 


 )ضريب ثابت(    

 اقتصادي بودن    


 )ضريب ثابت(    

 اقتصادي بودن    

 سرعتاطالعات    



 )ضريب ثابت(    

 اقتصادي بودن    

 سرعتاطالعات    

دقت و صحت 
 اطالعات
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a  مزيت رقابتي :متغير وابسته 

% فرض مقابل 58نشان دهنده معنا داري خط رگرسيون است و در سطح اطمينان  1جدول 
دهد كه خط رگرسيون برازش شده  گيرد براي سه مدل نشان مي نميييد قرار أمورد ت

 مناسب است.

 ANOVAبا استفاده از  Fاطالعات مربوط به آزمون  .3جدول  

 

a اقتصادي بودن:متغير مستقل 
b اطالعات سرعت،اقتصادي بودن:متغير مستقل 
 cدقت و صحت اطالعات،اطالعات سرعت،اقتصادي بودن:متغير مستقل 

d مزيت رقابتي:متغير وابسته 

حال در اين قسمت تحليل هاي فوق را براي عملكرد سازماني به عنوان متغير وابسته به  
در مدل اول متغير  8ديده مي شود همانند جدول  1بريم. همانطور كه در جدول  كار مي

و در مدل سوم اقتصادي  سرعتاطالعاتاقتصادي بودن و ، اقتصادي بودن، در مدل دوم
و دقت و صحت اطالعات به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شدند.  سرعتاطالعاتبودن، 

 به آزمون فرضيه مقابل مي پردازد: 1جدول  براي  Fآزمون 

0:

0:

1

0









H
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گيرد و  ييد قرار نميأمورد ت   % فرضيه 58شود در سطح اطمينان  كه ديده ميهمانطور  
 .دهد كه در هر سه مدل، ضريب همبستگي چند گانه صفر نيست نشان مي

  مدل
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح معنی 

 .داری



 رگرسيون    .000(a) 

 خطا ها     

 کل     



 رگرسيون    .000(b) 

 خطا ها     

 کل     



 رگرسيون    .000(c) 

 خطا ها    

 کل    



 03...  تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات برعملکرد

 

   برای  Fاطالعات مربوط به آزمون  .4جدول  

 مدل

 

ضریب همبستگی 
 چند گانه

 ضریب
 تعیین

ضریب 
 تعیین

 تعدیل یافته

 تغییرات آماری

تغییر ضریب 
 تعیین

 Fتغییر 
سطح معنی داری 

 Fتغییر 

      
      
      

 
a  اقتصادي بودن: متغير مستقل 
b  اطالعات سرعت، اقتصادي بودن: متغير مستقل 
 c دقت و صحت اطالعات، اطالعات سرعت، اقتصادي بودن: متغير مستقل 

d  عملكرد سازماني: متغير وابسته 
ضرايب رگرسيون ارائه شده است كه معادله خط رگرسيون براي سه مدل به  8 در جدول

 صورت زير مي باشد:

11
646.0 xY  

212
423.0439.0 xxY  

3213
443.0426.0751.0 xxxY  

كند آيا ضريب  پردازد كه بيان ميبه بررسي فرضيات زير مي 8در جدول  tآزمون 
رگرسيون براي هر يك از عوامل فناوري اطالعات در مقابل عملكرد سازماني مخالف 

 صفر است يا خير؟
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گيرد يعني ضريب آن در معادله رگرسيون  ييد قرار نميأمورد ت در اين رابطه فرضيه آخر
در مقابل عملكرد سازماني داراي ضريب غير صفر هستند ها  برابر صفر است ولي بقيه متغير

 دار است.معنيها  و ارزش محاسبه شده براي تخمين اين پارامتر
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 اطالعات مربوط به ضرایب رگرسیون .5جدول  

 مدل

 

 استانداردضرایب غیر 
ضرایب استاندارد 

 شده
T 

سطح معنی 
 داری

B 
انحراف 
 استاندارد

Beta 


 )ضريب ثابت(    

 اقتصادي بودن    


 )ضريب ثابت(    

 اقتصادي بودن    

 سرعتاطالعات    



 )ضريب ثابت(    

 اقتصادي بودن    

 سرعتاطالعات    

دقت و صحت 
 اطالعات

    

 
a عملكرد سازماني :متغير وابسته 

% فرض مخالف 58داري خط رگرسيون است و در سطح اطمينان نشان دهنده معنا 1جدول 
دهد كه خط رگرسيون برازش شده  گيرد براي سه مدل نشان مي ييد قرار نميأمورد ت

 مناسب است.
  



 05...  تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات برعملکرد

 

 ANOVAبا استفاده از  Fاطالعات مربوط به آزمون  .2جدول  

 مدل
مجموع 
 مجذورات

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی


 رگرسيون    .000(a) 

 خطا ها     

 کل     


 رگرسيون    .000(b) 

 خطا ها     

 کل     


 رگرسيون    .000(c) 

 خطا ها     

 کل     

 
a  اقتصادي بودن : مستقلمتغير 
b اطالعات سرعت،اقتصادي بودن:  متغير مستقل 
c دقت و صحت اطالعات، اطالعات سرعت، اقتصادي بودن: متغير مستقل 

d عملكرد سازماني: متغير وابسته 

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه .5

معناداري با گيري از امنيت در سطح  هآيد در اين تحقيق بهرهمانطور كه از نتايج بر مي 
در ها  دهنده ضعف سازمانباشد و اين نشانعملكرد سازماني و مزيت رقابتي در ارتباط نمي

مسئول، حفظ اطالعات از سوء اشتن اطالعات از دسترس افراد غيرمرتبط يا غيردمصون نگه
ناشي از هاي  استفاده، مصونيت اطالعات از تغييرات ناخواسته، حفظ اطالعات از آسيب

افزاري و همچنين حفظ اطالعات از  مصونيت اطالعات در برابر اشكاالت نرم ويروس،
 باشد. مي افزاريناشي از مسائل سختهاي  خرابي

اقتصادي ، هاي سرعت اطالعاتشود كه متغيردر مدل سوم رگرسيون مالحظه مي  
 توان به اين نتيجهبودن و دقت و صحت اطالعات در تابع رگرسيون وارد شدند. پس مي

رسيد برخالف آنچه در ادبيات تحقيق بيان شده كه امنيت و مصونيت اطالعات به عنوان 
هاي  هاي اصلي فناوري اطالعات مد نظر است، اين ويژگي در سطح سازمان يكي از ويژگي

ها به مفهوم امنيت در سطوح سازمان ITدار نيست. الزم است مديران عالي و كشور معنا
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ه باشند و آن را به عنوان يكي از عوامل عمده براي بقا و رشد مختلف سازماني توجه داشت
 رقابتي دنياي امروز در نظر بگيرند. سازمان در شرايط پرتالطم و شديداً

تحقيق بيان گرديد فناوري اطالعات، توانايي هاي  با توجه به آنچه در ادبيات و يافته 
فناوري اطالعات عالوه بر افزايش  بالقوه براي افزايش مزيت رقابتي سازمان دارد و همچنين

ه و بهبود خدمات باعث افزايش انمندي، كاهش هزينكارايي و اثربخشي، با افزايش تو
 شود. مي مزيت رقابتي

همچنين فناوري اطالعات بر عملكرد سازماني از ابعاد مشتري، مالي، منابع انساني و  
تحقيق نشان دادند فناوري اي ه گونه كه يافتهثير گذاشته و همانأاثربخشي سازماني ت

 باشد. مي اطالعات داراي ارتباط معناداري با عملكرد سازماني
 

  



 07...  تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات برعملکرد
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