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 چكيده

مدیران در هنگام سرمایه گذاری در فناوری اطالعات با آن مواجهه  ای که هموارهمسئله
و  باشدهستند کنترل بر ریسک مالی و به حداکثر رساندن اثر بخشی فناوری اطالعات می

ختصاص دهند که بیشترین که منابع سازمان را چگونه به زیر ساختهای فناوری اطالعات ااین
که چه محققان پیشین درباره این. اثربخشی را برای سازمان را به همراه داشته باشد

. انددر ارتباط هستند مطالعات گسترده انجام داده هایی با اثر بخشی فناوری اطالعات پدیده
پذیری انعطافدر میان این تحقیقات مطالعاتی وجود رابطه معنی دار میان آمادگی فنی و 

هدف این تحقیق بررسی . ده اندنمو اثربخشی فناوری اطالعات را تائید فناوری اطالعات با
در نهایت دستاورد این تحقیق ایجاد . بطه این دو متغیر بر اثربخشی فناوری اطالعات استرا

دانش و آگاهی در جهت اختصاص هرچه بهتر منابع سازمان برای دستیابی به اثربخشی 
در قالب که بر این اساس سه سوال مطرح گردیده است . باشددر فناوری اطالعات می بیشتر

 ـ پژوهش روش توصیفی روش کلی این. ساختاری ارائه گردیده است معادالت یک مدل
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. باشدمی دانشگاه صنعتی مالک اشترجامعه آماری این پژوهش کارکنان . باشدپیمایشی می
 تایید و تعیین از پس. است استفاده شده تصادفی ساده ریگی نمونه روش از تحقیق دراین

پرسشنامه تهیه شده در  ،خبرگان توسط وابسته و مستقل متغیرهای با مرتبط شاخصهای
ها ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه برای تحلیل داده. گردید توزیع آماری نمونه

ستفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم ا سپس با اول برازش شاخصها مورد ارزیابی قرار گرفت
برازش مفاهیم مدل ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از مدل 

در این تحقیق از . معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت
ت آمده نشان نتایج به دس. استفاده گردیده است برای تحلیل داده smartPLs افزار نرم

پذیری دهنده این موضوع است که رابطه معناداری میان آمادگی فنی سازمان و انعطاف
فناوری اطالعات با اثربخشی فناوری اطالعات وجود دارد که بیانگر تاثیر مثبت آمادگی 

پذیری فناوری اطالعات بر اثربخشی فناوری اطالعات در این سازمان فنی سازمان و انعطاف
 . است

اثربخشی  ،2پذیری فناوری اطالعاتانعطاف ،سازمان 1آمادگی فنی: یديژگان کلوا
 4ساختاری معادالت مدل ،3فناوری اطالعات

  

                                                                                                                             
1- technical readiness 
2- Information technology Flexibility  
3- Effectiveness Information technology 
4- Structural Equatin Model (SEM)  
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   قدمهم

و به طبع آن  اطالعاتیهای  مهم سیستم جایگاه و نقش ،اطالعات اهمیت شدن روشن با 
ای که امروزه در از طرفی پدیده. شودمی آشکار وضوح به سازمانها فناوری اطالعات در

گذاری و به کارگیری فناوری اطالعات نظر بسیاری از محققان را به خود مورد سرمایه
 عملکرد( بر اطالعات فناوری اثر در )تضاد وری بهره جلب نموده است پارادوکس

 به را اطالعات فناوری گذاران سرمایه مجریان و ،پژوهشگران بسیاری نظر د کهشبا می

 مواجه ریسک معناداری با را پدیده این در گذاریسرمایه جریان و کرده جلب خود

دالیل  شناسایی ،گذاری سرمایه این ریسک کاهش مکانیزمهای از. است ساخته
 اطالعات فناوری اثر مورد در متفاوتی نتایج مختلف تجربی هایمطالعه. پارادوکس است

به  ابهام در همچنانها  دیدگاه تفاوت این علت حالیکه در اند؛ کرده گزارش وری بهره بر
 که دارند قرار سرمایه صاحبان فشار تحت عموماً مدیران که است حالی این در. برد می سر

 سرمایه موفقیت آنها برای معیار .کنند تقویت را اطالعات فناوری در گذاری خود سرمایه

 فناوری اثر هایمطالعه بسیاری .است وری بهره بر آن اثر اطالعات فناوری در گذاری

از جمله این . اند کرده نفی را ارتباط این نیز بسیاری و تأیید را وری بهره بر اطالعات
 ،و همکارانش 2برنچالسون) و  ( 8002. و همکارانش 1) کیم توان به مطالعاتمطالعات می

. اشاره کرد (8002 ،و همکارانش  4)ملویل و ( 8002 ،و همکا رانش 3یونگمی) و (6991
های  موفقیت سیستم ارزیابی توجه موارد ذکر شده و تناقضات مورد مشاهده در این حوزهبا 

از  یکی عنوان بههای مرتبط با ارتقا اثربخشی آنها  و مولفه اطالعاتی و فناوری اطالعات
تی و اطالعاهای  درك ارزش سیستم منظور اطالعاتی به سیستم رشته موضوعات مهمترین

 ایجاد در شده انجام گذاری سرمایه هنگفت حجم توجیه و اطالعاتفناوری  به طور خاص

 محسوب و خصوصی بخش عمومی از سازمانها اعم کلیه درها  سیستم این توسعه و

باشد که مرور ادبیات مربوطه به فناوری اطالعات نشان دهنده این امر می .گردد می
 ITبطه مثبتی با اثربخشی پذیری فناوری اطالعات راهای تکنولوژیک و انعطافآمادگی

 لحاظ به ITپذیری آمادگی فنی سازمان و انعطاف ،ITاثربخشی  مقوله کلی طور به. دارد

رابطه بین این  و سنجش ارزیابی هدف با حاضر تحقیق تا گردید موجب آن بودن نوپا
 را موضوعات این با مرتبط ظریفهای  چالش و مسائل از ییها هگوشاجرا گردد و  مقوالت
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را مورد  دارد سازمانی هر در منابع وری بهره برسطح یدار معنی و مستقیم تاثیر خود که
ها انجام گرفته است به صورت  زمینهتحقیقاتی که تا کنون در این . سنجش قرار دهد

جداگانه این مقوالت را مورد مطالعه قرار داده است در این تحقیق سعی بر آن است که 
این تحقیق بررسی  هدف. میان این مفاهیم مورد سنجش قرار گیردروابط و اثرات متقابل 

بر این اساس سه هدف این تحقیق  .باشدمقوالت مرتبط با اثربخشی فناوری اطالعات می
رابطه بین  بررسیـ 6. توان اهداف این تحقیق قلمداد کردکه در زیر ارائه شده است را می

 ـ8در سازمان.  اثربخشی فناوری اطالعاتو  کاربران فناوری اطالعات سازمان آمادگی فنی
. در سازمان اثربخشی فناوری اطالعاتو  فناوری اطالعات پذیریانعطافرابطه بین  بررسی

کاربران فناوری  آمادگی فنی و فناوری اطالعات پذیریانعطافرابطه بین  بررسیـ 3
در جهت سرمایه گذاری  هاهر کدام از این رابطه اولویتن یو نیز تعی. اطالعات در سازمان

شود مدیران را در حاصل می اولویت بندیدانشی که از این . باشددر فناوری اطالعات می
یاری در سازمان گیری در خصوص تخصیص منابع در فناوری اطالعات فرایند تصمیم

 با آنها ارتباط ،در ادامه به بررسی ادبیات مربوطه به هر کدام از این مفاهیم. خواهد داد
 نتایج بررسی و بحث و تحقیق های یافته، شناسی روش ،آنها با مرتبط فرضیات ،یکدیگر
 .شد خواهد پرداخته

 مرور ادبيات 

و ادبیات مرتبط با هر یک از ابعاد قلمرو ها  در این قسمت پس از مرور اجمالی نوشته
  .شود می تحقیق مطرحهای  فرضیه ،موضوعی پژوهش

  آمادگی فنی سازمان

های جدید ( آمادگی فنی را میل وعالقه کاربران در استفاده از فناوری8000) 1پرچریمن
ساختاری را برای سنجش آمادگی فنی  پرچریمن. برای دستیابی به اهدافشان تعریف نمود

گیری تمایل و یک سازه چند آیتمی را برای اندازه پرچریمنافراد در سازمانها ایجاد کرد. 
های جدید برای دستیابی به اهداف زندگی و استقبال از فناوریآمادگی افراد برای پذیرش 

تواند یک دیدگاه کلی در ادعا کرد این سازه می پرچریمن. شخصی و کاری ایجاد کرد
جدید های  مورد عوامل توانمند ساز و محدود کننده قابلیتهای افراد در استفاده از فناوری
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طور همزمان دو احساس مثبت و منفی را در  به پرچریمنی سازه. به طور کامل ارائه دهد
احساس مثبت مربوط به ایجاد . تواند مورد ارزیابی قرار دهدکاربران فناوری اطالعات می

احساس هوشمندی و اثربخشی در کاربران و جنبه منفی مربوط به احساس نادانی و ناتوانی 
دو بعد  یک را در قالبمفهوم آمادگی تکنولوژ پرچریمن. باشددراستفاده از فناوری می

این چهار بعد به . مثبت )خوشبینی و نوآوری( و منفی )احساس ناراحتی و ناامنی( قرار داد
های جدید توسط محققان های اصلی ارزیابی آمادگی فنی و پذیرش فناوریعنوان مقیاس

 ،وریدر استفاده از فناکاربران باورها و احساسات منفی و مثبت . مد نظر قرار گرفته است
ی که موجب یهایی از مصداقهانمونه. تحت تاثیر مقاصد و تمایالت آنان قرار دارد

وری و لذت بردن بهره ،راحتی ،پذیریگردد شامل انعطافاحساسات مثبت در کاربران می
 ،های امنیتیموارد مربوط به احساسات منفی شامل نگرانی. باشداز استفاده فناوری می

. (6991 1دبنهولکورباشد )عدم شخصی سازی و عدم کنترل می ،به حاشیه رفتنریسک 
 پرچریمن( ابعاد مربوط به مدل ارزیابی آمادگی فنی 8002) 4ریچی و 3اسکبنر ،8تاکمن

امنی( را برای سنجش ارتباط میان شدت فناوری و اثربخشی به  نا و ،نوآوری ،بینی خوش)
 . کار بردند

دو بعد مثبت )خوشبینی و نوآوری(  در قالبمفهوم آمادگی تکنولوژیک را  پرچریمن 
های اصلی این چهار بعد به عنوان مقیاس. و منفی )احساس ناراحتی و ناامنی ( قرار داد

 . های جدید توسط محققان مد نظر قرار گرفته استارزیابی آمادگی فنی و پذیرش فناوری
فناوری تعریف شده که افراد دارای  به : به عنوان یک دیدگاه مثبت نسبت 5خوشبینی

وری را برای پذیری و بهرهانعطاف ،خوش بینی بر این باورند که فناوری افزایش کنترل
 . (8000 ،)پرچریمنکاربران به همراه خواهد داشت 

: این دیدگاه مثبت تمایل به به پیشگامی در فناوری و مطرح بودن به عنوان  1نوآوری 
 .     ( 8000 ،)پرچریمنباشد های جدید میری فناوریپیشگامان در به کارگی

دهنده ادراك افراد در این مورد : این بعد از گرایش منفی نسبت به فناوری نشان 7ناراحتی
 . ( 8000 ،)پرچریمناند است که بر فناوری تسلط ندارند و در آن غرق شده

ن به فناوری اطالعات و باور افراد کاربرا ریشه ای اعتمادیبیانگر بی : این بعد منفی 2ناامنی
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  .  (8000 ،)پرچریمنکند فناوری به درستی عمل نمیکه به این امر 
سازی و  درتحقیق حاضر شاخصهای مربوط به ابعاد خوشبینی و نوآوری به دلیل خالصه 

نزدیکی مفاهیم آنها در قالب یک بعد با عنوان تسلط به فناوری اطالعات و شاخصهای 
عد ناراحتی به دلیل بار منفی که دارد در قالب نگرش مثبت به فناوری اطالعات مربوط به ب

 . در مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق لحاظ گردیده است

 انعطاف پذیری فناوری اطالعات 

 صنعت پذیری فناوری اطالعات در مختلف انعطافهای  جنبه توصیف جهت زیادی لغات 

فناوری  کشسانی قابلیت ،در صنعت استفاده مورد لغات. اند شده استفادهها  پژوهش و
 ،(8008. 2ویالدگوسکیوری ) بهره و سهولت بر مبتنی محاسبات ،(8003. 1درواچاطالعات )

 ،فناوری اطالعات چابک ،(6992 ، 4هندرسون و 3ونکاترمنفناوری اطالعات مجازی )
سازماندهی فناوری اطالعات  ،(8003 ،فلن) ریل تایمسازمان(  8008. 6مینزمک و 5موریس)

پذیری  انعطافمعنای  شبیه بسیار موارد این .باشندمی. (8008 ،و همکارانش 7جگلت) شده
 متدها ،استراتژیها ،اطالعات فناوری یندهایفرا عمق بر تاکید در اما ،هستندفناوری اطالعات 

 ای واژه. (8005 8نیس) فرق دارندپذیری فناوری اطالعات  انعطافبه  دستیابی برای ابزارها و

 زیرساختار پذیری انعطاف ،است گرفته قرار استفاده مورد متداول شکل به ادبیات در که

 فرم پلت اجزای و شبکه کردن به عموما صنعت در حالیکه در ،باشد می اطالعات فناوری

 بکارگیری معنای در واژه این وسیعی شکل به تحقیقات در. شود می اطالق تکنیکی معماری

 است شده بکارگرفته ،انسانی منابع و سازمان موجود فناوری روی بر فناوری سریع و استقرار
سرعت و سهولت در استفاده از  ،پذیری فناوری اطالعاتانعطاف. (8003 ،و کریمر 9تالون)

 ،باشد )تالون و کریمر میوکار  های کسبهای جدید برای پشتیبانی از استراتژیتکنولوژی
 باشدزیر ساختهای فناوری اطالعات می ارگیری سریع فناوری اطالعات از طریق(. به ک8003

وارزیابیدر،استفادهموردابعاددرشدهمرورادبیاتبین دررسد مینظربه. (8005 ،نیس)
:  از عبارتند ابعاد این. دارد وجودسازگاریاطالعاتفناوریپذیریانعطافگیریاندازه
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به بررسی ارتباط بین  نیس. (8005 ،نیس) (بودن ایپیمانه) ماژوالر و سازگاری ،بودن مرتبط
همترازی استراتژیک و اثربخشی فناوری اطالعات پرداخته  ،پذیری فناوری اطالعات انعطاف

پذیری فناوری اطالعات و همراستایی فرضیه اصلی تحقیق وی این بود که انعطاف. است
با این حال وی . باشنداطالعات به طور مثبت در ارتباط میاستراتژیک با اثربخشی فناوری 

پذیری فناوری اطالعات ارتباط بیشتری در قیاس با همراستایی معتقد بود که انعطاف
-دستاورد تحقیق وی این بود که انعطاف. استراتژیک بر اثربخشی فناوری اطالعات دارد

بخشی فناوری اطالعات نسبت به  پذیری فناوری اطالعات عامل مهمتری در ارتباط با اثر
پذیری فناوری اطالعات را باید به عنوان یک عامل باشد و انعطافهمراستایی استراتژیک می

( تعریفی 8000) بیرد و ترنر. بخش فناوری اطالعات در نظر گرفت ارائه خدمات اثر مهمتر در
ارائه دادند که ترکیبی پذیری زیرساختهای فناوری اطالعات را  کاربردی و معتبر از انعطاف

. شده بودارائه  (6995) 3فارول و 2ترات ،1لی( و 6995از بخشهایی بود که توسط دانسن )
پذیری زیر ساختهای فناوری اطالعات تعریف کردند  برای انعطاف ابعادی که بیرد و ترنر

  ـ5ها شفافیت داده ـ2قابلیتهای سازگاری  ـ3افزاری قابلیتهای نرم ـ8 4قابلیت اتصال ـ6شامل 
بیرد و . باشندمهارتهای فنی می ـ2مدیریت دانش  ـ7ر دانش کسب و کا ـ1مدیریت فناوری 

پذیری فناوری اطالعات  بعدا اظهار داشتند که عامل انسانی نیز جزء عوامل انعطاف ترنر
ن تمام آن تواد با این حال آنها در مرحله دوم تحقیقاتشان ابراز کردند که میگردمحسوب می

تفکیک پذیری  ـ8یکپارچگی )ادغام(  ـ6توان در سه عامل ادغام کرد که شامل ابعاد را می
 .  باشندپذیری کارکنان فناوری اطالعات میانعطاف ـ3ای بودن( )پیمانه

 به تواند می سازمان که شود می اطالق هایی فرمپلت تعداد به جنبه این: داشتن اتصال جنبه
 کار از کلمه رسد این می نظر به. (6995. دانسن)( 8003،تالون و کریمر ) شود متصل آنها
یا  فرم پلت که مکانهایی تعداد بر که بوده دستیابی واژه معنای به باشد که شده مشتق کین

 ،5کیین) نماید می داللت ،شود متصل تواند می یا شده متصل آنها به تواند می فناوری
 و رقابت برای ابزاری که چابکی معنای به را مفهوم این پریس و نگال ،گلدمن. (6996

. 8پرایس و 7نجل ،6کولدمن) اند گرفته نظر در ،باشد می مجازی سازمانهای سازی توانمند
 به قادر که است بعد این برای خوبی مثال سازمان کاربردیهای  برنامه یکپارچگی. (6995
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 و ارتباطات کردن خارجی طریق از نتیجه در بوده و بیشتر مرتبط و متصلهای  محیط ایجاد
 داده وها  برنامه پذیری این انعطاف غیر از ،کاربردیهای  برنامه خود از هاداده دادن جریان

  .(8005 نیسکاهد )  می
 یکپارچه شکل به فنی اجزای که گردد می اطالق ای درجه به سازگاری:  1سازگاری جنبه

های  سیستم سازگاری از مثالی. (6996) کیین نمایند برقرار ارتباط باهم توانند می ای
از  الیه هر رویکرد این در که باشد می  گرا سرویس معماری از استفاده با شده طراحی
داشتن  جهت صنعتی دشوار استانداردهای از و داشته ضعیفی اتصاالت تکنیکی معماری
 پذیری انعطاف. ( 8002 ،2کیکنند ) می تبعیت ارتباطات اثربخش و مشابههای  کیفیت

 فناوری اجزای همچنین سازگاری وها  دستیابی و اتصاالت بودن دارا در تنوع قابلیت

 . (8005 نیسگردد ) می اطالق اطالعات
های  ای از پیمانهاست که به مجموعه خاصیتی از یک سیستم: (بودن ای قطعه) 3ماژوالریتی

بندی نیز یعنی شکستن یک برنامه به منسجم با اتصال سست تجزیه شده است و پیمانه
ها بتوانند به صورت جدا از هم کامپایل شده و نیز اتصاالت الزم را هایی که این پیمانهپیمانه

 را بودن ای قطعه مفهوم سانچز. (8002. 5اراجو و 4ها را داشته باشند )ویدلیبا دیگر برنامه

معرفی نمود  پذیری انعطاف دیکلی جنبه دانش های معماری و فرایند ،محصول حوزه در
 تغییرات مدیریت برای استراتزیک پذیری انعطاف که داشت اذعان وی. (6997 ،سانچز)

 سه منابع پذیری انعطاف افزایش مفهوم در باالخص. باشد می مهم ،محیط و تقاضا مداوم
 سوییچ عملیات دشواری و هزینه کاهش منبع هر از تر گسترده استفاده: نمود مطرح را معیار

 این مفهوم. دیگر منبعی به منبع یک از سوییچینگ و شدن معطوف زمان کاهش و نمودن

 پشتیبانی مورد را پذیری( انعطاف کلیدی )عامل ماژوالریتی جنبه زیرا ،است اهمیت دارای

 . دهد می قرار

  اطالعات فناوری اثربخشی

 به توان می اطالعاتی سیستمهای زمینه در شده مطالعات انجام بر اجمالی مروری با 

برد. بطور کلی هرسیستم  پی اطالعاتی سیستمهای سنجش موفقیت و اهمیت مبحث ارزیابی
شود این به معنی این است که متولد می ،از برخی جهات شبیه یک ارگانیسم زنده است

                                                                                                                             
1- Consistency 
2- Kay 
3- Modularity 
4- Whittle 
5- Araujo 



  05...  یفناور یرپذی و انعطاف یفن یآمادگ ریتاث

 

نهایت  سپس به وظایف خود عمل میکند و در ،رسدکند و به مرحله بلوغ میرشد می
 ـ3استقرار  ـ8طراحی  ـ6گویند و شامل می 1این فرایند چرخه حیات سیستم به. میرد می

چرخه حیات سیستمهای اطالعاتی ممکن . باشدبیهودگی میـ 2نگهداری و بکارگیری 
سیستمهای اطالعاتی زمانی اثربخش است که . است چند سال یا ممکن است چند ماه باشد
غیر اینصورت به مرحله بیهودگی قدم خواهد نیاز اطالعاتی کاربران را برآورده کند در 

سیستمهای اطالعاتی به مرحله بیهودگی  برای آنکه بتوان از ورود زود هنگام. گذاشت
الزم است که بطور ادواری اثربخشی سیستمهای مورد نظر مورد ارزیابی  ،جلوگیری کرد

ودر نهایت . نمود قرار گیرد تا با شناخت نارسایی احتمالی آن در جهت بهبود سیستم اقدام
محیطی )داخلی و خارجی( سیستمهای اطالعاتی بهبود یابند تا  الزم است متناسب با تغیرات

این امر مستلزم . بتواند به نیازهای اطالعاتی مدیران و واحدهای سازمانی بهتر پاسخگو باشند
نقاط از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناخت ها  آن است که این سیستم

 (.6328و طاهری  رهنمودآنها را بهبود بخشید )  ضعف و شناخت وضعیتهای محیطی بتوان
 اواخر در اطالعاتی سیستمهای ارزیابی به نیاز که دهد می نشان موضوع نظری مبانی بررسی

 داشته اقتصادی اهدافها  سیستم این ارزیابی برای محققان ابتدا در .شد احساس 6970دهه

. 2مایرسشد ) می استفاده کارایی معیار از اطالعاتی سیستمهای سنجش برای و و اند
 و یافت اثربخشی تغییر سمت به کارایی از سیستم ارزیابی معیارهای ،ادامه در. (8003

 تغییر جهت سازمانی اهداف روی تاکید سمت به فردی اهداف روی تاکید جای به متغیرها

سنجش  برای موفقیت معیار پذیرش با نیز محققان از ای عده. (لینمک ،6973داد )
ها  سیستم این موفقیت سنجش رویکرد و ماهیت که موضوع این به ،اطالعاتی سیستمهای

 مورد متغیرهای درباره که باورند این بر چنین هم آنها. کنند می اشاره ،است بسیار متنوع

 ،3)گیبل دارد وجود کمی توافق ،اطالعاتی سیستمهای موفقیت برای سنجش استفاده
 . (8003 5چان و 4سیدر

و کوپر ادعا کردند که یک شکاف در ادبیات مربوط اثر بخشی سیستمهای  6کوین 
اطالعاتی وجود دارد که ناشی از عدم وجود تئوری روشن در مورد اثر بخشی فناوری 

کوین و کوپر تالشهایی را در جهت توسعه چارچوبی برای سنجش و . باشداطالعات می
ثربخشی سیستمهای اطالعاتی انجام دادند که با ایجاد لینک و ارتباط بین ارزیابی ا
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های اثربخشی سازمانی به همراه حمایت فعال های سیستمهای اطالعاتی با مولفه مولفه
چارچوب تئوریک ارزیابی اثربخشی فناوری . مدیران این چارچوب را ایجاد کردند

طی آن باید مشخص شود که چه چیزی را  اطالعات نیازمند به مدلسازی فرایندی است که
گیری کرد و چگونه باید آن اقدام را تفسیر چگونه باید آنرا اندازه ،گیری کردباید اندازه

 (. 6993. باشد )کوین و کوپرنمود می
 .صورت گرفته است زیادی مطالعات ،اطالعاتیهای  سیستم موفقیت بررسی زمینه در 

و  اطالعاتیهای  سیستم موثر برموفقیتهای  معیار شناسایی نبالد به مطالعات این از تعدادی
 چندگانگی به با توجه .اند بوده اطالعاتی های سیستم ارزیابی انجام نحوه پی در نیز برخی

 کیفیمعیارهای  یا سودآوری همچون کمیهای  )معیار اطالعاتیهای  سیستم ابعاد موفقیت

 که (کارکنان ،متفاوت )مدیران ذینفعان وجود و گیری( تصمیم بهبود ،مانند اثربخشی

 جوانب تمامی گیرنده دربر که جامع مدلی ،دارد خود خاص موفقیت هرذینفع معیارهای

 درزمینه ،وجود این با . است نشده ارائه اطالعاتیهای  سیستم درباره ارزیابی ،باشد موفقیت

 مدل این اکثر مبنای که است شده ارائه نیز دیگری اطالعاتی مدلهایهای  سیستم ارزیابی

 .شود می پرداخته آن تبیین به که ذیال گرددمی ومکلین محسوب دلون مدل ،ها
 مکلین و دلون ،اطالعاتیهای  ارزیابی سیستم با مرتبط تحقیقات به بخشی هدف انسجام با

 تحقیقات سازماندهی و با ترکیب را جامع مدلی ،قبلی تحقیقیات بررسی با کردند سعی

 زمینه در قبلی تحقیق 620حدود  بررسی مورد معیارهای ،محقق دو این .کنند ارائه ،گذشته

نمودند و با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط  مطالعه را اطالعاتیهای  سیستم موفقیت
2ویور و 1شانون

( استدالل کردند که اثربخشی 6926) کیینارتباطی های  ( و تئوری6929) 
دلون و  گیری گیری دقیق نتایج دارد و در نهایتبه اندازه یک متغیر وابسته است که نیاز

ای شش بعدی را طراحی کردند و اثبات کردند که آنها مهمترین ابعاد مکلین سازه
 ،4یت اطالعاتکیف ،3این ابعاد شامل کیفیت سیستم. باشنداثربخشی سیستمهای اطالعاتی می

5استفاده از سیستم
-می 8تاثیرات سازمانی ،7تاثیرات فردی ،6رضایت کاربر ،)اطالعات( 

باشند و به صورت اجزای تشکیل دهنده این ابعاد به هم وابسته و مرتبط می. باشندسازمانی 
. گیرندگیری اثربخشی فناوری اطالعات مورد استفاده قرار مییک مدل جامع برای اندازه
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کیفیت . دهد می قرار ارزیابی مورد را اطالعات پردازش کننده سیستم خود ،سیستم کیفیت
 در اطالعاتیهای  سیستم. دهد می قرار ارزیابی مورد را اطالعاتی سیستم ستاده ،اطالعات

ها  گروه ،وری افرادکیفیت و بهره ارتقای به منجر توانند می برداری بهره و استفاده صورت
 متفاوتیهای  دیدگاه از دارد بنابراین وسیعی مفهوم سیستم استفاده گردد.ها  سازمان و

 ستاده از که فردی عکس العمل به کاربر رضایت. داد قرار بررسی مورد را آن میتوان

 کاربرد از ناشی تاثیر به فردی تاثیرات. دارد اشاره ،کند می استفاده اطالعاتی سیستم

. گردد می دریافت کننده اطالعات( مربوط )فرد سیستم کاربر رفتار برروی اطالعات
 و مکلین دلون .شود می مربوط سازمانی عملکرد روی اطالعات تاثیر به سازمانی تاثیرات

مدل  سالها این فاصله در محققانی که نظرات نقطه و ها دیدگاه اساس بر و 8003 سال در
 اولیه درمدل انجام تعدیالتی به ،بودند داده قرار ارزیابی و نقد مورد را آنان 6998 سال

 کنونی دنیای سریع تغییرات به توجه با که بودند این بدنبال آنها زیرا .پرداختند خود

 این تعدیالت. نمایند ارائه 6998 مدل برپایه مدلی ،الکترونیکی کار و وگسترش کسب

 دو ،این بر عالوه. است بوده 6998 مدل به " خدمات کیفیت" ۀ مولف کردن اضافه شامل

 . است شده ترکیب " خالص منافع "عنوان تحت سازمانی وتاثیرات فردی تاثیرات بعد
 در ذکر شده ITاثربخشی عناصر ،آن اعتبار مفهوم از اطمینان و ITاثربخشی  سنجش برای

و  2)کوك ،(8005 ،نیس) (16999و کوربکسنی کریمر ،)تالون تحقیقات قبلی در تحقیقات
 شامل ها  این مولفه. ( استفاده شده است 8060و همکارانش  3)چپرال (8066هکارانش 

 . باشند می از کاربران ITحمایت کارکنان ـ 3 رضایت کاربران ـ8اطالعات کیفیت -6
 های تحقیقفرضیه

توان فرضیات تحقیق را به صورت  می با توجه به مرور ادبیات انجام شده و اهداف تحقیق
 زیر ارائه کرد : 

 . تاثیر مثبت بر اثربخشی فناوری اطالعات سازمان دارد سازمان آمادگی فنی ـ6
 . تاثیر مثبت بر اثربخشی فناوری اطالعات سازمان دارد ITپذیری انعطاف ـ8
ای معنا دار رابطهدر سازمان  اتو انعطافپذیری فناوری اطالعسازمان بین آمادگی فنی  ـ3

 . داردوجود 

 مدل مفهومی تحقيق 
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 باشد  می ت تحقیق مدل مفهومی تحقیق به صورت زیربا توجه به فرضیا

 

 مدل مفهومی . 1شكل 

 روش شناسی تحقيق 

 تحقیق جامعه مکانی قلمرو. باشد پیمایشی می ـ پژوهش روش توصیفی روش کلی این 
مربوط به  مفاهیم شامل تحقیق موضوعی قلمرو. باشد می اشتر مالک صنعتی دانشگاه

رضایت کارکنان و حمایت  ،اطالعات که شامل ابعاد کیفیتاثربخشی فناوری اطالعات 
باشند و آمادگی فنی سازمان که شامل ابعاد تسلط به فناوری از کاربران می ITکارکنان 
پذیری و انعطاف امنیت فناوری اطالعات ،نگرش مثبت به فناوری اطالعات ،اطالعات

 3قابلیت سازگاری ،2ذیریتفکیک پ، 1فناوری اطالعات که شامل ابعاد قابلیت اتصال
روشهای . ری تصادفی استفاده گردیده استدر این تحقیق از روش نمونه گی. باشد می

ای  های کتابخانه به این صورت بوده که ادبیات تحقیق با استفاده از روشها  گردآوری داده
ده پرسشنامه استفا از برای آزمون فرضیات برای جمع آوری اطالعاتاند و  آوری شده جمع

یابی مدل ،تحلیل عاملی تاییدی ،رگرسیون چندگانه ها روش تحلیل داده. شده است
 از مدل آزمون وها  فرضیه تحلیل برای ها داده گردآوری برای. استمعادالت ساختاری 

                                                                                                                             
1- Connectivity 
2- Modularity 
3- Consistency 
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 برای سؤال 5 .شد استفاده ای نقطه هفت لیکرت طیف و سؤال 55 با بسته پرسشنامه

 طراحی تحقیق تخصصی متغیرهای سنجش برای نیز سوال 50 و شناختی جمعیت متغیرهای

 .شد استفاده موجود استاندارد مقیاسهای از تحقیق تخصصی متغیرهای سنجش برای. شد
 و بررسیمورد  خبرگان از تن چند نظر با و شده ترجمه استاندارد سؤالهای منظور بدین

 به شدن وارد از قبل. و روایی محتوای آنها مورد تایید قرار گرفت گرفت قرار اصالح

 این در منظور بدین کنیم حاصل اطمینان مدل صحت از است الزم فرضیات آزمون مرحله

ضرایب مسیر باالتر از . شده است استفاده برای روایی سازه تأییدی عاملی تحلیل از پژوهش
AVEبرای شاخص  5/0و مقادیر باالتر از  2/0

. مناسب هستند یدهنده روایی همگرا نشان 1
های جزیی بین شاخصهای یک  بیانگر وجود همبستگی ،اعتبار واگرا یا اعتبار تشخیصی

به . های دیگر است که در مدلهای انعکاسی باید ارزیابی شود های سازه سازه و شاخص
کدام از  بایست بزرگترین بار عاملی مربوط به هر منظور ارزیابی این نوع از اعتبار می

د یا متغیر نهفته مربوط به آن باشد و سایر بارهای عاملی مربوط به شاخصها باید مربوط به بع
باید از این مقدار کوچکتر باشند برای بررسی این موضوع در  ،متغیرهای نهفته دیگر

معیار . را باید مورد بررسی قرار داده شود Cross Loading بخش SPLSافزار  خروجی نرم
Fornell-Larcker اشاره به این موضوع دارد که ریشه دوم  واگرا نیز برای ارزیابی روایی

بزرگتر از مقادیر همبستگی آن سازه با  ،هر سازه (AVE)مقادیر واریانس شرح داده شده 
 روش از تحقیق این در پایایی تعیین برای. (6396. باشد )حنفی زاده های دیگر می سازه

باالتر  آنها CRمقدار  که هایی سازه برای آن ضرایب که استفاده شد (CR) 8مرکب پایایی
 نزدیک یک به مقدار این چه هر و. دهد می نشان را قبولی قابل پایایی است 1/0مقدار  از

همچنین از ضریب آلفای . (6329. و همکاران زاده نقی) است بیشتر آن پایایی ،باشد تر
دهنده پایایی قابل  نشانبرای این شاخص  7/0کرنباخ نیز استفاده گردید که مقادیر باالتر از 

 افزار نرم از استفاده با ساختاری معادالت از برای آزمون فرضیات تحقیق. باشند  قبول می

 شدن تایید دهنده نشان گیری اندازههای  مدل اجرای نتایج. است شده انجام SPLS آماری

  .است تحقیق مفهومی مدل بودن معنادار و

 

 پژوهشهای  یافته
                                                                                                                             
1- Average variance extracted 
2- Composite Reliability 
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 اطالعاتاثربخشی فناوری 

ضریب مسیر برای ابعاد اثربخشی فناوری اشاره شده است  6همانطور که در جدول  
نیز برای ابعاد اثربخشی فناوری  AVEهمچنین شاخص  بوده 2/0اطالعات باالتر از 
باشد که نشان دهنده روایی همگرای مناسب ابعاد با مفهوم  می 5/0اطالعات بیشتر از 

 . باشد اثربخشی فناوری اطالعات می

  نتایج تحليل عاملی تایيدی ابعاد اثربخشی فناوری اطالعات .1 جدول

 ردیف
ابعاد اثربخشی فناوری 

 اطالعات
آماره 

T 

خطای 
 استاندارد

بار 
 AVE CR عاملی

آلفای 
 کرنباخ

 22.0 29.0 72.0 0.25 0.65 5612 کیفیت اطالعات 6
 21.0 22.0 12.0 0.22 0663 1626 رضایت کاربران 8
 75.0 96.0 59.0 0.52 0660 5625 از کاربران ITحمایت کارکنان  3

  اطالعات فناوری اثربخشی ابعاد اعتبار واگرای

و مقایسه که در قطر ماتریس قرار دارد  8 ارائه شده در جدول AVEبا بررسی ریشه دوم 
معیار  SmartPLS افزار در خروجی نرم های دیگر دیر همبستگی آن با سازهآن با مقا

Fornell-Larcker همچنین با بررسی . تحقق یافته استCross Loading  در خروجی
ها مربوط به آن بعد  بزرگترین بار عاملی مربوط به هر کدام از شاخص 3 جدولدر  افزار نرم

 . باشد مربوط به خود می

 اطالعات  فناوری اثربخشی ابعاد   AVEبررسی ریشه دوم .9جدول  

 رضایت کيفيت کارکنان حمایت اثربخشی 

 0 0 0 0.95 اثربخشی

 0 0 0.77 0.5657 حمایت کارکنان

 0 0.86 0.4299 0.9486 کیفیت

 0.64 0.8513 0.38 0.9486 رضایت

 

 
 اطالعات فناوری اثربخشی افزار ابعاد خروجی نرم Cross Loadingبررسی  .3 جدول

 (es)رضایت  (eq)کيفيت  (ep)حمایت کارکنان های  گویه شماره
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 پرسشنامه

ep10 
ep11 
ep12 
eq1 
eq2 
eq3 
eq4 
es5 
es6 
es7 
es8 
es9 

 پایایی ابعاد اثربخشی فناوری اطالعات

ابعاد اثربخشی فناوری اطالعات باالتر از برای  (CR) 1پایایی مرکب 6با توجه به جدول 
پایایی مناسب برای ابعاد دهنده  باشد نشان می 7/0 باشد و آلفای کرنباخ باالتر از می 1/0

 . باشند اثربخشی فناوری اطالعات می

 ابعاد آمادگی فنی  روایی همگرای

 2/0اشاره شده است ضریب مسیر برای ابعاد آمادگی فنی باالتر از  2همانطور که در جدول 
باشد که نشان  می 5/0ز ز برای ابعاد آمادگی فنی بیشتر انی AVEهمچنین شاخص  بوده

 . باشد ی همگرای مناسب ابعاد با مفهوم آمادگی فنی میدهنده روای

 ابعاد آمادگی فنی .9جدول 

آماره  ابعاد آمادگی فنی ردیف
T 

خطای 
 استاندارد

بار 
 AVE CR عاملی

آلفای 
 کرونباخ

تسلط به فن آوری  6
 اطالعات

2627 0609 0679 0651 0690 0621 

 0620 0621 0656 0612 0602 2625 امنیت فناوری اطالعات 8
نگرش مثبت به فناوری  3

 اطالعات
3636 0663 0623 0651 0623 0672 

 ابعاد آمادگی فنی  روایی واگرای

                                                                                                                             
1 composite Reliability  
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و که در قطر ماتریس قرار دارد  5ارائه شده در جدول  AVEبا بررسی ریشه دوم  
معیار  SmartPLS افزار در خروجی نرم های دیگر همبستگی آن با سازهمقایسه آن با مقادیر 

Fornell-Larcker همچنین با بررسی . تحقق یافته استCross Loading  در خروجی
ها مربوط به آن بعد  بزرگترین بار عاملی مربوط به هر کدام از شاخص 1 جدولدر  افزار نرم

 . باشد مربوط به خود می

 ابعاد آمادگی فنی سازمان برای AVEبررسی ریشه دوم  .7 جدول

   (Raa) 
  نگرش

  (Rdd) 
 تسلط 

(Readiness) 

 آمادگی فنی
  (Rss) 
 امنيت 

( Raa)  نگرش 

(Rdd)  تسلط 

(Rediness)آمادگی فنی 

(rss)  امنیت 

 
 آمادگی فنی ابعاد Cross Loadingsافزار  خروجی نرم .6جدول 

های  گویه شماره
 پرسشنامه

 (rs)امنيت (rd)تسلط (ra)نگرش

ra22 
ra24 
ra25 
ra26 
rd13 
rd14 
rd15 
rd18 
rd19 
rd20 
rd21 
rs27 
rs28 
rs30 
rs31 
rs32 
rs33 
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 ابعاد آمادگی فنی سازمانپایایی 

 1/0برای ابعاد آمادگی فنی باالتر از  (CR)مقادیر پایایی مرکب  2با توجه به جدول  
 . باشد میباشد که نشان دهنده پایایی مناسب  می 7/0باالتر از  نیزهمچنین آلفای کرنباخ  باشد می

 پذیری فناوری اطالعات ابعاد انعطاف

 پذیری فناوری اطالعات انعطافابعاد  روایی همگرای

پذیری  انعطافابعاد اشاره شده است ضریب مسیر برای  7همانطور که در جدول  
باشد که  می 5/0نیز بیشتر از  AVEهمچنین شاخص  بوده 2/0باالتر از  فناوری اطالعات

 . باشد می پذیری فناوری اطالعات انعطافنشان دهنده روایی همگرای مناسب ابعاد با مفهوم 

 پذیری فناوری اطالعات ابعاد انعطاف .5جدول 

 ردیف
ابعاد انعطافپذیری 
 فناوری اطالعات

آماره 
T 

خطای 
 استاندارد

 AVE CR بار عاملی
آلفای 
 کرنباخ

 0627 0690 0610 0679 0668 1616 قابلیت اتصال 6
 0626 0627 0612 0627 0668 7681 تفکیک پذیری 8
 0621 0690 0651 0622 0668 7666 قابلیت سازگاری 3

 پذیری فناوری اطالعات انعطافابعاد  روایی واگرا

که در قطر ماتریس قرار دارد و مقایسه  2ارائه شده در جدول  AVEبا بررسی ریشه دوم 
عیار م SmartPLSافزار های دیگر در خروجی نرم ازهآن با مقادیر همبستگی آن با س

Fornell-Larcker بخش همچنین با بررسی. تحقق یافته است Cross Loading  در
ها  بزرگترین بار عاملی مربوط به هر کدام از شاخص 9 در جدول PLSافزار  خروجی نرم

 . باشد مربوط به آن بعد مربوط به خود می

 پذیری فناوری اطالعات ابعاد انعطاف برای AVEبررسی ریشه دوم  . 8جدول 

 Fc  Fc1 Flex Fm 

(Fc) اتصال 

(Fc1)سازگاری 

(Flex) پذیری انعطاف 

(Fm) پذیری تفکیک 
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 پذیری فناوری اطالعات  انعطافابعاد  پایایی

 پذیری فناوری اطالعات برای ابعاد انعطاف (CR)مقادیر پایایی مرکب  2با توجه به جدول 
باشد که نشان دهنده پایایی  می 7/0باشد همچنین آلفای کرنباخ نیز باالتر از  می 1/0باالتر از 

 . باشند مناسب برای ابعاد آن می

 پذیری فناوری اطالعات انعطافابعاد  Cross Loadingsافزار  خروجی نرم 2. جدول

های  گویه شماره
 پرسشنامه

(Fc) (Fc1)  اتصال  پذیری تفكيک (Fm)  سازگاری   

fc1 48 
fc1 49 
fc1 51 
fc1 52 
fc1 53 
fc1 54 
fc1 55 
fc34 
fc35 
fc37 
fc38 
fc40 
fc41 
fm42 
fm43 
fm44 
fm46 

 

 ساختاری معادالت مدل

 شده نوشته اعداد .است شده داده نشان 8 شکل در تحقیق این ساختاری معادالت مدل 

 به که باشند میها  متغیر میان رگرسیون معادله از حاصل بتا ضرایب واقع در خطوط روی بر

نیز برای آزمون فرضیات تحقیق  T-Valueو مقادیر  شود می گفته نیز مسیر ضرایب آنها
مفاهیم مدل نهایی در شکل ذکر گردیده است همچنین خطاهای مربوط به ابعاد ذکر

 2/0شود تمامی ضرایب مسیر باالتر از  مشاهده می 60همانطور که در جدول . گردیده است
دهنده روایی مناسب  باشد که نشان می 5/0نیز برای تمامی ابعاد باالتر از  AVEو شاخص 

 1/0باالتر از  هچنین شاخص پایایی مرکب برای تمامی ابعاد. باشد برای تمامی ابعاد مدل می
دهنده پایایی مناسب تمام  باشد که نشان می 7/0و آلفای کرنباخ برای تمام ابعاد باالتر از 
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 . باشد ابعاد مدل می

 ابعاد مدل تحقيق .11جدول 

 ابعاد مفاهيم
ضریب 

 AVE CR مسير
فای لآ

 کرنباخ

 20/0 19/0 29/0 22/0 (eq) طالعاتاکیفیت  اثربخشی فناوری اطالعات
 28/0 12/0 28/0 21/0 (es) رضایت کاربران

 57/0 52/0 26/0 15/0 (ep) کاربراناز حمایت 
 تسلط به فن آوری اطالعات آمادگی فنی سازمان

(rd) 

75/0 53/0 27/0 25/0 

 به فناوری اطالعات نگرش
(ra) 

50/0 52/0 28/0 78/0 

 امنیت فناوری اطالعات
(rs) 

16/0 57/0 25/0 21/0 

پذیری فناوری  انعطاف
 اطالعات

 75/0 59/0 79/0 21/0 (fc) قابلیت اتصال
 23/0 12/0 22/0 26/0 (fm) تفکیک پذیری
 20/0 53/0 21/0 25/0 (fc1) قابلیت سازگاری

 

 
 مدل معادالت ساختاری و ضرایب مسير .9شكل 

خطی وجود  رابطه آمادگی فنی و اثربخشی فناوری اطالعات آزمون فرضیه اول : بین 
 .دارد
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معنادار  99/0و رابطه در سطح اطمینان  56/2برابر با  T-value  ،با توجه به شکل 
رابطه خطی بین آمادگی گیرد و  مورد تایید قرار نمی H0به عبارت دیگر فرضیه  باشد می

 .داردفنی و اثربخشی فناوری اطالعات وجود 

رابطه  و اثربخشی فناوری اطالعات عاتپذیری فناوری اطال انعطاف آزمون فرضیه دوم: بین
 . خطی وجود دارد
باشد و  معنادار می 99/0و رابطه در سطح اطمینان  12/5برابر با  T-value  با توجه به شکل

رابطه خطی بین توان  توان مورد تایید قرار داد و نمی را نمی H0به عبارت دیگر فرضیه 
 .رد کرد را وری اطالعاتو اثربخشی فنا پذیری فناوری اطالعات انعطاف

و آمادگی فنی رابطه خطی وجود  پذیری فناوری اطالعات انعطاف آزمون فرضیه سوم : بین
 .دارد

باشد و  معنادار می 95/0و رابطه در سطح اطمینان  11/8برابر با  T-value با توجه به شکل
پذیری  انعطافرابطه خطی بین توان  توان رد کرد و می را می H0به عبارت دیگر فرضیه 

 . را پذیرفت و اثربخشی فناوری اطالعات فناوری اطالعات
-می 52/0بار عاملی که آمادگی فنی سازمان بر اثربخشی فناوری اطالعات دارد برابر با  

های  دهنده تاثیر زیاد این عامل بر اثربخشی فناوری اطالعات است که یافتهباشد که نشان
 وریچی و تحقیق  (8002) ریچی و اسکبنر ،تاکمن ، (8007ریچی و همکاران )تحقیقات 

پذیری فناوری ضریب بار عاملی که انعطاف. ( را مورد تایید قرار داده است8009)آچری 
باشد با اینکه این ضریب کمتر از بار می 56/0اطالعات بر اثربخشی فناوری اطالعات برابر 

باشد اما این مفهوم نیز ( می52/0ت )عاملی آمادگی فنی سازمان بر اثربخشی فناوری اطالعا
-ای بر اثربخشی فناوری اطالعات دارد و به مفهوم تاثیر مسقیم انعطافتاثیر قابل مالحظه

 ،نتایج این تحقیق باشد وپذیری فناوری اطالعات بر اثربخشی فناوری اطالعات می
 باترا ،(8005)نیس ،(8009) فینک ،(8003) تالون و کریمرتحقیقات انجام شده توسط 

حاصل از آزمونهای های  یافته. را مورد تایید قرار داده است زنک و همکارانشو  (8001)
پذیری دهد که در نمونه مورد بررسی بین انعطافسوم تحقیق نشان می فرضیهبه عمل آمده 

 وجود دارد که این همبستگیمعنادار  رابطه آمادگی فنیفناوری اطالعات در سازمان و 
گذاری در زیرساختهای فیزیکی فناوری  واند به این معنا باشد که با افزایش سرمایهت می

 . یابد اطالعات آمادگی فنی سازمان نیز بهبود می
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 بحث و بررسی نتایج

پذیری فناوری اطالعات و آمادگی فنی  های این پژوهش به درك ارتباط اتعطاف یافته
کند آگاهی از این روابط سازمان را در  سازمان و اثربخشی فناوری اطالعات کمک می

تاثیر آمادگی فنی و  اولویتمدیران با تعین . دهد می  دستیابی به مزیت رقابتی یاری
توانند  پذیری فناوری اطالعات بر اثربخشی فناوری اطالعات به طور موثری می انعطاف

اری سیستمهای پیاده سازی و نگهد ،تصمیم بگیرند که چگونه منابع مالی را برای طراحی
توان با توجه به تحلیلهای آماری انجام شده می. اطالعاتی در سازمان خود اختصاص دهند

برای اثربخشی فناوری اطالعات  نسبتا برابرینتیجه گرفت آمادگی فنی سازمان دارای وزن 
این موضوع داللت بر این امر . باشدپذیری فناوری اطالعات در سازمان مینسبت به انعطاف

به هر دوی این مقوالت  بایست در سرمایه گذاری در فناوری اطالعاتدارد که مدیران می
پذیری فناوری اطالعات به  سنجش آمادگی فنی سازمان و انعطاف. توجه داشته باشند

کند بدین ترتیب  می های فناوری اطالعات کمک سنجی اجرای پروژه سنجی و زمان امکان
کیف ابعاد  و  ود سیستمهای اطالعاتی با درك وضعیت و کمکه مدیران هنگام توسعه و بهب

پذیری فناوری اطالعات سازمان قادر خواهند بود  مربوطه به آمادگی فنی سازمان و انعطاف
یکی از . منابع سازمان را در جهت هر چه بهتر در فناوری اطالعات سازمان تخصیص دهند

بود اثربخشی فناوری اطالعات به وجود ترین دستاوردهایی که این مطالعه در مسیر به مهم
آورده ارائه چارچوبی بوده که سازمان را قادر خواهد ساخت از طریق آن به ارزیابی و 

پذیری فناوری اطالعات و آمادگی فنی سازمان در ارتباط با اثربخشی  سنجش انعطاف
 . فناوری اطالعات بپردازد

 شکست مهم عوامل از یکی عاتیاطال سیستم سازی پیاده برای سازمان آمادگی عدم 
 میزان از حدی به باید سیستمی چنین سازی پیاده از پیش سازمان و باشد میها  پروژه این

گرایش منابع انسانی به پذیرش و استفاده از فناوری . باشد رسیده الزم بلوغ و آمادگی
افزایش آمادگی با . باشد اطالعات دارایی بسیار مهمی برای فناوری اطالعات سازمان می

نسبت به سیستمهای اطالعاتی مزایای محسوسی از طریق کاهش   فنی کارکنان و آگاهی
کاهش اشتباهات کاربران و افزایش سرعت فعالیتها را برای سازمان  ،های پیاده سازی هزینه

آموزش و ایجاد تخصیص منابع در مستلزم افزایش آمادگی فنی سازمان . به همراه دارد
 . باشدمنابع انسانی نسبت به فناوری اطالعات در سازمان مینگرش مثبت 

دارد بخشی فناوری ای بر اثرتاثیر قابل مالحظهپذیری فناوری اطالعات  انعطافافزایش  
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گذاری جدید در اجزای زیر ساختهای فیزیکی فناوری اطالعات به  که مستلزم سرمایه
اتصال و سازگاری  ،یات ماژوالرپذیر است به این معنا که دارای خصوص صورت انعطاف

پذیری فناوری اطالعات سازمان را قادر  همچنین شواهدی وجود دارد که انعطاف. باشند
ریزی  کار که در برنامه و  رات ناخواسته در تقاضاهای کسبیسازد خود را با تغی می

 نیاز بر اطالعات فناوری و کار و کسب وقتیبعالوه . بینی نشده انطباق دهد استرتژیک پیش

 پذیری فناوری اطالعات مد نظر قرار دادن انعطاف ،دارند توافق پذیری انعطاف ایش افز به
 با انطباق توانایی پذیری انعطاف. باشد  دارای اهمیت می استراتژیک ریزی برنامه در

 تولید در کارآمد رویکردی ارائه به منجر که آورد را فراهم می زمان طول در تغییرات

 . شود  می IT بر مبتنیهای  سرویس وها  راهکار
توان گفت مدیران سازمانها با توجه به وضعیت سازمانی خود در رابطه با بنابراین می 

بایست کم و کیف سرمایه گذاری را در هر دو زمینه را بیشتر مورد های ذکر شده میمولفه
فناوری اطالعات  بررسی قرار دهند و سپس منابع سازمان را برای اثربخشی هر چه بیشتر

 . دناختصاص ده

 پيشنهادات

  :باشد  برای ارتقای اثربخشی فناوری اطالعات پیشنهادات زیر قابل ذکر می
ریزی منابع های برنامهسازی اطالعات )مانند سامانههای یکپارچهاستفاده از سامانه .6

موجب پویایی و کنترل مناسب  ،سازمانی( و عدم جداسازی واحدها از یکدیگر
 . شودرایند گردش اطالعات در یک سازمان میف

 ،های اطالعات و استفاده از گزارشات مغایرتی بین واحدهای مختلفکنترل خروجی .8
 . شوندابزارهای کنترل کیفیت اطالعات محسوب می

های نیازها تحلیل جریان اطالعات و ویژگی ،های ترسیم نقشه اطالعاتشناخت روش .3
 رسانی.توسط متخصصان اطالع

 . گسترش آموزش دانش چگونگی سازماندهی اطالعات سازمان نیافته .2
 . الت مکانیزه مورد نیاز جهت تهیه گزارشات آماری و اطالعاتیهیفراهم آوری تس .5
  .کارکنانتهیۀ مواد و منابع اطالعاتی متناسب با نیازهای شغلی  .1
 . عنوان همین بخشی تحت تاسیس و ایجاد و رسانی اطالع بخش تقویت .7
 برگزاری و ارتقای مهارتها و انسانی منابع تقویت درجهت هماهنگی و ریزیبرنامه .2

 و به صورت یکپارچه سازمان در کلیه سطوح فناوری کاربردی آموزش هایدوره
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 . منسجم
تناسب و ارتباط بیشتر اطالعات ارائه شده به کارکنان با وظایف شغلی هریک از  .9

  .  اعضای سازمان
 :باشد  آمادگی فنی سازمان پیشنهادات زیر قابل ذکر میبرای ارتقای 

یادگیری آسان سیستم را نیز مد نظر  ،طراحان سیستمهای اطالعاتی در عین مفید بودن .6
 داشته باشند. 

 تربیت برای خصوص به اطالعات فناوری از پشتیبانی برای منظم بودجه اختصاص .8

  انسانی. نیروی
 سازمان.برای بررسی تجارب دیگر  سازمان درتحقیقاتی مشترك های  انجام پروژه .3
 . IT تنظیم و ابالغ مقررات خاص برای جذب و نگهداری نیروهای متخصص حوزه .2
و مشارکت دادن آنها در فرایند  کارکنان سازمانایجاد تعامل و تالش برای جلب نظر  .5

 .تولید نرم افزارهای جدید
 بردهای فناوری اطالعاتسازمان از کار مدیران و کارکنانآگاهی و درك صحیح  .1

 . در بوجود آوردن مزیت رقابتی برای سازمان
 وجود نظام انگیزشی پشتیبان کاربرد فناوری اطالعات است. .7
های  دسترسی  های مشخص شده تقسیم و برای هر گروه سطح کاربران را به گروه .2

 الزم تعریف شود و دسترسی بیش از حد مجاز در اختیار کاربران قرار نگیرد.
به  دارد تا چنانچه افراد غیرمجاز)هکرها(  نقش بسیار مهمی گیری از اطالعاتتیبانپش .9

تر  سازی با روش مطمئن یافتند امکان حذف کلی و دوباره  اطالعات سازمان دست
 وجود داشته باشد.

 :باشد  پذیری فناوری اطالعات پیشنهادات زیر قابل ذکر می برای ارتقای انعطاف
ای بدون توجه  افزارهای جزیره افزارهای جاری و ممانعت از ایجاد نرم نرملزوم اصالح  .6

 . واحدهای سازمانیدر ها  به یکپارچگی و تبادل داده
 . اطالعاتی وسیعهای  همکاری با دیگر سازمانهای دولتی جهت ایجاد شبکه .8
در  کاربردیهای  و ماژولها  که تمام اطالعات برنامه ،ایجاد یک پایگاه داده مشترك .3

 .باشندآن ذخیره شده و قابل استفاده در تمامی بخشهای سازمان می
های بزرگ کاربرد فناوری اطالعات به مراحلی که امکان تحویل و  تقسیم پروژه .2

 . استقرار جداگانه هر مرحله برای آن وجود داشته باشد
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 مختلف قابلیتهای  طراحی سیستم به گونه ای است که برای تطبیق با فرایندهای .5
 . شته باشدتنظیم دا

های  تعیین و ابالغ حداقل استانداردهای مجاز برای بکارگیری تکنولوژی )سیستم .1
 . (بانکهای اطالعاتی و معماری نرم افزارها ،عامل

 . ای در ارائه اطالعات و ارتباطاتاستفاده از ابزارهای چندرسانه .7

 طراحی الگوی بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات از سوی کارکنان.  .2
 های فناوری اطالعات این تحقیق در سازمانهای مختلف. مطالعه تطبیقی مولفه .9

 آتی تحقيقات پيشنهادات

 حالیکه در قرار گرفت ارزیابی مورد شاخصها از محدودی تعداد تحقیق این در 
. داد قرار شناسایی مورد اطالعاتیهای  سیستم زمینه در توان می را بیشتری بسیار شاخصهای

 بزرگتر آماری جوامع در و بیشتر های با شاخص تحقیقات زمینه این در شود می پیشنهاد

  .باالتری برای سرمایه گذاری در فناوری اطالعات فراهم آید دانش سطح یابد تا ادامه
 با ارتباط در گیری تصمیم و ریزی برنامه در اولویت هاشناخت  که است پرواضح 

 در مهمی بسیار نیازهای کاربران نقش و گذاری در فناوری اطالعاتسرمایه بحث

 . داشت زمینه خواهد این در سازمانها آتیهای  برنامه
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