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 فناوری اطالعات و اثربخشی پذیری , انعطاف فنآورانهبرررسی ارتباط میان آمادگی 

 4، زهرا شاهسون3 سعید قربانی، 2مولود محرابیان ،1محمدرضا زاهدی

 چکیده 

سرمایه گذاری در فناوری اطالعات با آن مواجهه هستند کنترل بر ریسک مالی و به حداکثر ای که همواره  مدیران در هنگام مسئله

که منابع سازمان را چگونه به زیر ساختهای فناوری اطالعات اختصاص دهند که و این باشدرساندن اثر بخشی فناوری اطالعات می

اطالعات   هایی با اثر بخشی فناوریکه چه پدیدهمحققان پیشین درباره این بیشترین اثربخشی را برای سازمان را به همراه داشته باشد .

اند . در میان این تحقیقات مطالعاتی وجود رابطه معنی دار میان آمادگی فنی و در ارتباط هستند مطالعات گسترده انجام داده

. هدف این تحقیق بررسی رابطه این دو متغیر بر  پذیری فناوری اطالعات با اثربخشی فناوری اطالعات را تائید نموده اندانعطاف

اثربخشی فناوری اطالعات است . در نهایت دستاورد این تحقیق ایجاد دانش و آگاهی در جهت اختصاص هرچه بهتر منابع سازمان 

مدل  قالب یک درکه باشد . بر این اساس سه سوال مطرح گردیده است برای دستیابی به اثربخشی بیشتر در فناوری اطالعات می

یک جامعه آماری این پژوهش باشد . پیمایشی می -روش کلی این  پژوهش روش توصیفیمعادالت ساختاری ارائه گردیده است . 

 متغیرهای با مرتبط شاخصهای تایید و تعیین از تصادفی ساده است . پس گیری نمونه روش از تحقیق دراینباشد . میمرکز تحقیقاتی 

ها ابتدا با استفاده از تحلیل تحلیل داده برای .گردید  توزیع آماری نمونهپرسشنامه تهیه شده در  ، خبرگان توسط وابسته و مستقل

ستفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم برازش مفاهیم مدل ا سپس با ش شاخصها مورد ارزیابی قرار گرفتعاملی تائیدی مرتبه اول براز

در نهایت با استفاده از مدل معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت . ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت و 

استفاده گردیده است . نتایج به دست آمده نشان دهنده این موضوع است  برای تحلیل داده smartPLs افزار در این تحقیق از نرم

فناوری اطالعات با اثربخشی فناوری اطالعات وجود دارد که بیانگر  پذیریرابطه معناداری میان آمادگی فنی سازمان و انعطاف که

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

 

 8مدل معادالت ساختاری,  7ت, اثربخشی فناوری اطالعا 6پذیری فناوری اطالعاتسازمان , انعطاف 5آمادگی فنیها : کلید واژه
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 قدمهم

 وضوح به سازمانها و به طبع آن فناوری اطالعات در اطالعاتی های سیستم مهم جایگاه و نقش اطالعات، اهمیت شدن روشن با

محققان را به خود گذاری و به کارگیری فناوری اطالعات نظر بسیاری از ای که امروزه در مورد سرمایهاز طرفی پدیده . شودمی آشکار

 با را پدیده این در گذاریسرمایه جریان و دشبامی (عملکرد بر اطالعات فناوری اثر در تضاد) یوربهره جلب نموده است پارادوکس

 هایمطالعه . است پارادوکس دالیل شناسایی گذاری، سرمایه این ریسک کاهش مکانیزمهای از . است ساخته مواجه معناداری ریسک

 ها دیدگاه تفاوت این علت حالیکه در اند؛ کرده گزارش وریبهره بر اطالعات فناوری اثر مورد در متفاوتی نتایج مختلف تجربی

 خود گذاری سرمایه که دارند قرار سرمایه صاحبان فشار تحت عموماً مدیران که است حالی در این . برد می به سر ابهام در همچنان

 بسیاری .است وری بهره بر آن اثر اطالعات فناوری در گذاری سرمایه موفقیت برای آنها معیار  .کنند تقویت را اطالعات فناوری در

 با .  [23, ] [25, ] [4],  [3, ] [21] اند کرده نفی را ارتباط این نیز بسیاری و تأیید را وری بهره بر اطالعات فناوری اثر هایمطالعه

های و مولفه اطالعاتی و فناوری اطالعاتهای  موفقیت سیستم مشاهده در این حوزه  ارزیابیتوجه موارد ذکر شده و تناقضات مورد 

تی اطالعا های درك ارزش سیستم منظور اطالعاتی به سیستم رشته موضوعات مهمترین از یکی عنوان به آنهاارتقا اثربخشی مرتبط با 

بخش  از اعم سازمانها کلیه در  ها سیستم این توسعه و ایجاد در شده انجام گذاری سرمایه هنگفت حجم توجیه و و فناوری اطالعات

های باشد که آمادگیمرور ادبیات مربوطه به فناوری اطالعات نشان دهنده این امر می .گرددمی محسوب خصوصی و عمومی

,  فناوری اطالعاتاثربخشی  مقوله کلی طور به دارد . ITپذیری فناوری اطالعات رابطه مثبتی با اثربخشی تکنولوژیک و انعطاف

رابطه بین  ارزیابی و سنجش با هدف حاضر تحقیق تا گردید موجب آن بودن نوپا لحاظ به ITپذیری آمادگی فنی سازمان و انعطاف

 برسطح داری  و معنی مستقیم تاثیر که را موضوعات این با مرتبط ظریف های چالش و مسائل از هاییگوشهاجرا گردد و  این مقوالت

ها انجام گرفته است به صورت تحقیقاتی که تا کنون در این ضمینه .مورد سنجش قرار دهد را  دارد هر سازمانی در منابع وری بهره

جداگانه این مقوالت را مورد مطالعه قرار داده است در این تحقیق سعی بر آن است که روابط و اثرات متقابل میان این مفاهیم مورد 

ه پذیری فناوری اطالعات و رابطو انعطاف فنیمقاله به بررسی سه مفهوم اثربخشی فناوری اطالعات , آمادگی این  رد .سنجش قرار گی

 .پردازد آنها با هم می

 تحقیق اهداف

 در سازمان. اثربخشی فناوری اطالعاتسازمان و  آمادگی فنیبررسی  رابطه بین  – 1

 در سازمان .  اثربخشی فناوری اطالعات و فناوری اطالعات پذیریانعطافبررسی  رابطه بین  -2 

 در سازمان . آمادگی فنی و فناوری اطالعات پذیریانعطافبررسی  رابطه بین  - 3 
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ل بندی حاصدانشی که از این الویتباشد . ها در جهت سرمایه گذاری در فناوری اطالعات میو نیز تعین الویت هر کدام از این رابطه

 یاری خواهد داد . در سازمان گیری در خصوص تخصیص منابع در فناوری اطالعات مدیران را در فرایند تصمیمشود می

 

 سوال های تحقیق

 چه تاثیری بر اثربخشی فناوری اطالعات سازمان دارد؟ در فناوری اطالعات  کارکنان سازمانآمادگی فنی  -1

 سازمان دارد ؟  IT اثربخشیبر  چه تاثیری فناوری اطالعات  پذیریافانعط -2 

  پذیری فناوری اطالعات چه رابطه ای وجود دارد ؟و انعطافکارکنان سازمان فنی میان آمادگی  -3 

 مبانی نظری پژوهش 

  و عوامل موثر بر آن آمادگی فنی سازمان

.  [27] شانبرای دستیابی به اهدافهای جدید عالقه کاربران در استفاده از فناوری میل وعبارت است از  سازمان فنی آمادگی

های جدید برای گیری تمایل و آمادگی افراد برای پذیرش و استقبال از فناورییک سازه چند آیتمی را را برای اندازه 1پرچریمن

تواند یک دیدگاه کلی در مورد عوامل توانمند ادعا کرد این سازه می وی خصی و کاری افراد را ایجاد کرد .دستیابی به اهداف زندگی ش

به طور همزمان دو  پرچریمنی . سازهساز و محدود کننده قابلیتهای افراد در استفاده از فناوری های جدید به طور کامل ارائه دهد 

بوط به ایجاد احساس تواند مورد ارزیابی قرار دهد . احساس مثبت مراحساس مثبت و منفی را در کاربران فناوری اطالعات می

فهوم م پرچریمن باشد .هوشمندی و اثربخشی در کاربران و جنبه منفی مربوط به احساس نادانی و ناتوانی دراستفاده از فناوری می

آمادگی تکنولوژیک را در قالب  دو بعد مثبت )خوشبینی و نوآوری( و منفی )احساس ناراحتی و ناامنی ( قرار داد . این چهار بعد به 

  . [27]  های جدید توسط محققان مد نظر قرار گرفته استهای اصلی ارزیابی آمادگی فنی و پذیرش فناوریعنوان مقیاس

داقهای هایی از مصباورهای و احساسات منفی و مثبت در استفاده از فناوری کاربران تحت تاثیر مقاصد و تمایالت آنان قرار دارد . نمونه 

 باشد .وری و لذت بردن از استفاده فناوری میپذیری , راحتی , بهرهگردد شامل انعطافکاربران می که موجب احساسات مثبت در

 .[ 8] باشدشخصی سازی و عدم کنترل می , ریسک منسوخ شدن , عدمهای امنیتی موارد مربوط به احساسات منفی شامل نگرانی

( را برای امنی نا نوآوری , و بینی، خوش) پرچریمنابعاد مربوط به مدل ارزیابی آمادگی فنی  (2008) 4ریچی و  3,  اسکبنر 2تاکمن

 به کار بردند . کلی فناوری و اثربخشی استفاده از سنجش ارتباط میان شدت

 

                                                           
1 Parasuraman 
2 Tokman 
3 Skinner 
4 Richey 
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 های آمادگی فنیمولفه

مفهوم آمادگی تکنولوژیک را در قالب  دو بعد مثبت )خوشبینی و نوآوری( و منفی )احساس ناراحتی و ناامنی ( قرار داد .  پرچریمن

 های جدید توسط محققان مد نظر قرار گرفته است .های اصلی ارزیابی آمادگی فنی و پذیرش فناوریاین چهار بعد به عنوان مقیاس

: به عنوان یک دیدگاه مثبت نسبت فناوری تعریف شده که افراد دارای خوش بینی بر این باورند که فناوری افزایش  1خوشبینی 

 وری را برای کاربران به همراه خواهد داشت .پذیری و بهرهکنترل , انعطاف

ید های جدن در به کارگیری فناوریبه پیشگامی در فناوری و مطرح بودن به عنوان پیشگاما : این دیدگاه مثبت تمایل 2نوآوری 

 .  باشدمی

دهنده ادراك افراد در این مورد است که بر فناوری تسلط ندارند و در آن : این بعد از گرایش منفی نسبت به فناوری نشان 3ناراحتی

 . اندغرق شده

تی فناوری به درس که ت و باور افراد به این امراعتمادی کاربران به طور اساسی به فناوری اطالعا: این بعد منفی  بیانگر بی 4ناامنی

 . [27]کند عمل نمی

نوان در قالب یک بعد با عآنها سازی و نزدیکی مفاهیم به دلیل خالصه درتحقیق حاضر شاخصهای مربوط به ابعاد خوشبینی و نوآوری

الب نگرش مثبت به فناوری اطالعات در قبه دلیل بار منفی که دارد تسلط به فناوری اطالعات و شاخصهای مربوط به بعد ناراحتی 

 در مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق لحاظ گردیده است . 

 پذیری فناوری اطالعات و عوامل موثر بر آن انعطاف

 مورد لغات . اند شده استفاده ها پژوهش و صنعت پذیری فناوری اطالعات درمختلف انعطاف های جنبه توصیف جهت زیادی لغات

فناوری اطالعات , [37]وری  بهره و سهولت بر مبتنی محاسبات,   [11] کشسانی  فناوری اطالعات قابلیت ، در صنعت استفاده

  .باشندمی [16]سازماندهی شده فناوری اطالعات  ,[15, ][14] تایم لیری سازمان [,24] فناوری اطالعات چابک, [35] مجازی

،  استراتژیها ، اطالعات فناوری فرایندهای عمق بر تاکید در اما ، هستندپذیری فناوری اطالعات انعطافمعنای  شبیه بسیار موارد این

 استفاده مورد متداول شکل به ادبیات در که ای واژه . [26] فرق دارندپذیری فناوری اطالعات انعطافبه  دستیابی برای ابزارها و متدها

 پلت اجزای و کردن شبکه به عموما  صنعت در حالیکه در ، باشد می اطالعات فناوری زیرساختار پذیری انعطاف ، است قرار  گرفته

 روی بر فناوری استقرار سریع و بکارگیری معنای در واژه این وسیعی شکل به تتحقیقا در . شود می اطالق تکنیکی معماری فرم

                                                           
1 Optimism 
2 Innovativeness 
3 Discomfort 
4 Insecurity 
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پذیری فناوری اطالعات سرعت و سهولت در استفاده از انعطاف.  است شده بکارگرفته ، انسانی منابع و سازمان موجود فناوری

ر ساختهای زی یری سریع فناوری اطالعات از طریق. به کارگ باشدمیوکار های کسبهای جدید برای پشتیبانی از استراتژیتکنولوژی

 گیری اندازه و ارزیابی در استفاده مورد ابعاد در شده  مرور ادبیات بین در رسدمی نظر به .[ 33]فناوری اطالعات 

 ایپیمانه)  ماژوالر و سازگاری ، بودن مرتبط:  از عبارتند ابعاد این که دارد وجود سازگاری اطالعات فناوری پذیری انعطاف

است  پرداختهپذیری فناوری اطالعات , همترازی استراتژیک و اثربخشی فناوری اطالعات به بررسی ارتباط بین انعطاف 1نیس .(بودن

پذیری فناوری اطالعات و همراستایی استراتژیک با اثربخشی فناوری اطالعات به طور . فرضیه اصلی تحقیق وی این بود که انعطاف

خشی برابطه قویتری در ارتباط با اثرپذیری فناوری اطالعات باشند . دستاورد تحقیق وی این بود که انعطافمثبت در ارتباط می

پذیری ( تعریفی کاربردی و معتبر از انعطاف2000) 3و ترنر 2بیرد . [26] باشدات نسبت به همراستایی استراتژیک میفناوری اطالع

 1995)  7و فارول 6, ترات 5لی( و 1995) 4ندانککه ترکیبی از بخشهایی بود که توسط  زیرساختهای فناوری اطالعات را ارائه دادند

شفافیت  -4قابلیتهای سازگاری  -3افزاری قابلیتهای نرم -2قابلیت اتصال  -1 شاخصهای شامل کهباشد . ابعادی ارائه داده بودند می (

باشند . بیرد و ترنر  بعدا اظهار داشتند مهارتهای فنی می -8مدیریت دانش  -7 ردانش کسب و کا - 6مدیریت فناوری  - 5ها داده

د با این حال آنها در مرحله دوم تحقیقاتشان ابراز گردیری فناوری اطالعات محسوب میکه عامل انسانی نیز جزء عوامل انعطافپذ

ای تفکیک پذیری )پیمانه – 2یکپارچگی )ادغام(  -1توان در سه عامل ادغام کرد که شامل توان تمام آن ابعاد را میکردند که می

 باشند . انعطافپذیری کارکنان فناوری اطالعات می -3بودن( 

 لفه های انعطف پذیری فناوری اطالعاتمو

 داشتن اتصال جنبه

 کلمه رسد این می نظر . به [12, ]  [33] شود متصل آنها به تواند می سازمان که شود می اطالق هایی فرمپلت تعداد به جنبه این

 شود متصل آنها به تواند می فناوری یا فرم پلت که مکانهایی تعداد بر که بوده دستیابی معنای به کهباشد  شده مشتق 8نیکی کار از

 ، باشد می مجازی سازمانهای سازی توانمند و رقابت برای ابزاری که چابکی معنای به را مفهوم این برخی. [ 19] نماید می داللت ،

 و متصل های محیط ایجاد به قادر که است بعد این برای خوبی مثال سازمان کاربردی هایبرنامهیکپارچگی .  [17] اندگرفته نظر در

 انعطاف غیر از ، کاربردی های برنامه خود از هاداده دادن جریان و ارتباطات کردن خارجی طریق از نتیجه در و بوده بیشتر مرتبط

 . [26] کاهد می داده و ها برنامه این پذیری

                                                           
1 Ness 
2 Byrd 
3 Turner 
4 Duncan 
5 Lee 
6 Trauth 
7 Farwell  
8 Keen 
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 سازگاری جنبه

 از مثالی.  [26] نمایند ار برقر ارتباط هم با توانند می اییکپارچه شکل به فنی اجزای که گردد می اطالق ای درجه به سازگاری

 اتصاالت معماری از الیه هر رویکرد این در که باشد می گراسرویس معماری از استفاده با شده طراحی های سیستم سازگاری

 .  [18] کنند می تبعیت  اثربخش ارتباطات و مشابه های داشتن کیفیت جهت صنعتی دشوار استانداردهای از و داشته ضعیفی

 ( بودن ای قطعه)  ماژوالریتی

نی بندی نیز یعهای منسجم با اتصال سست تجزیه شده است و پیمانهای از پیمانهاست که به مجموعه  خاصیتی از یک سیستم

ها ر برنامهالزم را با دیگها بتوانند به صورت جدا از هم کامپایل شده و نیز اتصاالت هایی که این پیمانهشکستن یک برنامه به پیمانه

 پذیری انعطاف کلیدی جنبه , دانش های معماری و فرایند محصول، حوزه در را بودن ای قطعه مفهوم.  [36]را داشته باشند

 و هزینه کاهش  -2 منبع هر از تر گسترده استفاده -1:  است مطرح را معیار سه منابع پذیری انعطاف افزایش مفهوم در.  باشدمی

 دارای این مفهوم . دیگر منبعی به منبع یک از سوییچینگ و شدن معطوف زمان کاهش -3 نمودن سوییچ عملیات دشواری

 . [31] دهد می قرار پشتیبانی مورد ( پذیری انعطاف کلیدی عامل ) ماژوالریتی جنبه زیرا ، است اهمیت

 اطالعات فناوری اثربخشی

 خود خاص موفقیت هرذینفع معیارهای که متفاوت  ذینفعان وجود و اطالعاتی های سیستم موفقیت ابعاد چندگانگی به توجه با .

 وجود، این با  .است نشده ارائه اطالعاتی های سیستم باشد، درباره ارزیابی جوانب تمامی گیرنده دربر که جامع مدلی ، دارد

 محسوب2لینو مک 1دلون مدل ، ها مدل این اکثر مبنای که است شده ارائه یاطالعاتی مدلهای های سیستم ارزیابی درزمینه

  .شود می پرداخته آن تبیین به که ذیال گرددمی

 لینمدل دلون و مک

 180 حدود بررسی مورد معیارهای محقق، دو این اطالعاتی های سیستم ارزیابی با مرتبط تحقیقات به بخشی هدف انسجام با

 ویورو  با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط شانون نمودند و رامطالعه اطالعاتی های سیستم موفقیت زمینه در قبلی تحقیق

یری گبه اندازه استدالل کردند که اثربخشی یک متغیر وابسته است که نیاز [20] (1981) کیینو تئوری های ارتباطی  [32] (1949)

طراحی کردند و اثبات کردند که آنها مهمترین ابعاد اثربخشی را  ای شش بعدیدقیق نتایج دارد و در نهایت  دلون و مکلین سازه

)اطالعات( , رضایت کاربر ,  , کیفیت اطالعات , استفاده از سیستم باشند . این ابعاد شامل کیفیت سیستمسیستمهای اطالعاتی می

و به صورت اجزای تشکیل دهنده یک مدل باشند باشند . این ابعاد به هم وابسته و مرتبط میتاثیر ات سازمانی می تاثیرات فردی ,

 اطالعات پردازش کننده سیستم خود سیستم، کیفیتگیرند . گیری اثربخشی فناوری اطالعات مورد استفاده قرار میجامع برای اندازه

                                                           
1 Delone 
2 McLean 
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 در اطالعاتی های دهد . سیستم می قرار ارزیابی مورد را اطالعاتی سیستم ستاده . کیفیت اطالعات،دهد  می قرار ارزیابی مورد را

 به کاربر . رضایت گردد ها سازمان و ها گروه افراد، وریبهره کیفیت و ارتقای به منجر توانند می برداری بهره و استفاده صورت

 اطالعات کاربرد از ناشی تاثیر به فردی دارد . تاثیرات اشاره کند، می استفاده اطالعاتی سیستم ستاده از که فردی عکس العمل

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

 مدل سال سالها این فاصله در که محققانی نظرات نقطه و دیدگاهها اساس بر و 2003 سال در مکلین و دلون .شود می مربوط

 که بودند این بدنبال آنها زیرا  .پرداختند خود اولیه درمدل تعدیالتی انجام به بودند ، داده قرار ارزیابی و نقد مورد را آنان 1992

 تعدیالت این.  نمایند ارائه 1992 مدل برپایه مدلی الکترونیکی ، کار و وگسترش کسب کنونی دنیای سریع  تغییرات به توجه با

 تحت سازمانی وتاثیرات فردی تاثیرات بعد این، دو بر عالوه. است بوده 1992 مدل به " خدمات کیفیت" مولفه کردن اضافه شامل

 .[10[ , ]9] است شده ترکیب " خالص منافع "عنوان

 مولفه های اثربخشی فناوری اطالعات 

  [6, ]  [7],  [26, ]  [34] تحقیقات قبلی در ذکر شده ITاثربخشی عناصر آن اعتبار مفهوم از اطمینان و ITاثربخشی  سنجش برای

 -3 رضایت کاربران -2اطالعات کیفیت  -1این مولفه ها شامل .  استفاده شده است بودند برگرفته از مدل دلون و مکلین آنها نیزکه 

 می باشند . از کاربران ITحمایت کارکنان 

 
 تحقیق  مدل مفهومی 1شکل 

 روش شناسی تحقیق

 . قلمرو باشد می یک مرکز تحقیقاتی تحقیق مکانی جامعه قلمرو . باشدپیمایشی می - روش کلی این  پژوهش روش توصیفی

اطالعات , رضایت کارکنان و حمایت  کیفیت ابعادمربوط به اثربخشی فناوری اطالعات که شامل  مفاهیم شامل تحقیق موضوعی

اطالعات , نگرش مثبت به فناوری اطالعات باشند و آمادگی فنی سازمان که شامل ابعاد تسلط به فناوری از کاربران می ITکارکنان 

باشد می لیت سازگاریتفکیک پذیری , قاب پذیری فناوری اطالعات که شامل ابعاد قابلیت اتصال ,, امنیت فناوری اطالعات  و انعطاف
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ق بوده که ادبیات تحقیصورت به این  روشهای گردآوری داده هادر این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردیده است .  .

شده از  پرسشنامه استفاده  برای آزمون فرضیات برای جمع آوری اطالعاتاند و آوری شدهجمع ایهای کتابخانهروشتفاده از با اس

 هاداده گردآوری برای. یابی معادالت ساختاری است , مدل روش تحلیل داده ها  رگرسیون چندگانه , تحلیل عاملی تاییدی .است 

 برای سؤال 5  .شد استفاده ای نقطه هفت لیکرت طیف و سؤال 55 با بسته پرسشنامه از مدل آزمون و هافرضیه تحلیل رایب

 استاندارد سؤالهای منظور بدین . شد طراحی تحقیق تخصصی متغیرهای سنجش برای نیز سوال 50 و شناختی جمعیت متغیرهای

 وارد از قبل .و روایی محتوای آنها مورد تایید قرار گرفت  گرفت قرار اصالح و بررسیمورد  خبرگان از تن چند نظر با و شده ترجمه

 تأییدی عاملی تحلیل از پژوهش این در منظور بدین کنیم حاصل مدل اطمینان صحت از است الزم فرضیات آزمون مرحله به شدن

روایی همگرای دهنده نشان AVE1 برای شاخص 5/0مقادیر باالتر از  و 4/0ضرایب مسیر باالتر از .  شده است استفاده برای روایی سازه

های های جزیی بین شاخصهای یک سازه و شاخصهای سازهاعتبار واگرا یا اعتبار تشخیصی , بیانگر وجود همبستگی .مناسب هستند 

ه هر  بایست بزرگترین بار عاملی مربوط باعتبار میدیگر است که در مدلهای انعکاسی باید ارزیابی شود . به منظور ارزیابی این نوع از 

کدام از شاخصها باید مربوط به بعد یا متغیر نهفته مربوط به آن باشد و سایر بارهای عاملی مربوط به متغیرهای نهفته دیگر , باید از 

مورد بررسی قرار  باید را Cross Loading بخش  SPLS ارزافاین موضوع در خروجی نرم بررسیبرای  این مقدار کوچکتر باشند

نیز برای ارزیابی روایی واگرا  اشاره به این موضوع دارد که ریشه دوم مقادیر واریانس شرح  Fornell-Larckerمعیار  .شود  داده

 از تحقیق این در تعیین پایایی برای باشد.های دیگر میهر سازه , بزرگتر از مقادیر همبستگی آن سازه با سازه (AVE)داده شده 

. همچنین از ضریب آلفای [ 1] باشدمی قبول قابل پایایی دهندهنشان 6/0 باالتر ازمقادیر  که استفاده شد )CR( 2مرکب پایایی روش

برای آزمون فرضیات  .باشند دهنده پایایی قابل قبول میبرای این شاخص نشان 7/0کرنباخ نیز استفاده گردید که مقادیر باالتر از 

 دهنده نشانگیری  اندازه های مدل اجرای نتایج . شده است انجام SPLS آماری افزار نرم از استفاده ساختاری با معادالت از تحقیق

  . است تحقیق مفهومی مدل بودن معنادار و شدن تایید

 های تحقیق فرضیه

  اطالعات سازمان دارد .تاثیر مثبت بر اثربخشی فناوری  سازمان آمادگی فنی -1

Ha0  . رابطه خطی بین آمادگی فنی و اثربخشی فناوری اطالعات وجود ندارد : 

Ha1  . رابطه خطی بین آمادگی فنی و اثربخشی فناوری اطالعات وجود دارد  : 

 تاثیر مثبت بر اثربخشی فناوری اطالعات سازمان دارد . ITپذیری انعطاف -2

Hb0 پذیری طاف: رابطه خطی بین انعIT  . و اثربخشی فناوری اطالعات وجود ندارد 

                                                           
1 Average variance extracted 
2 Composite Reliability 
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Hb1 پذیری : رابطه خطی بین انعطافIT  . و اثربخشی فناوری اطالعات وجود دارد 

 دارد . ای وجود رابطهدر سازمان  اتو انعطافپذیری فناوری اطالعسازمان بین آمادگی فنی  -3

Hc0  : ندارد وجود انعطاف پذیری فناوری تکنولوژیکی و های آمادگی خطی بین رابطه.  

Hc1   :دارد وجود انعطاف پذیری فناوری تکنولوژیکی و های آمادگی خطی بین رابطه.  

 پژوهش های یافته

 اثربخشی فناوری اطالعات

  ابعاد اثربخشی فناوری اطالعات اعتبار همگرایی 

همچنین شاخص  بوده 0/4ضریب مسیر برای ابعاد اثربخشی فناوری اطالعات باالتر از  اشاره شده است 1همانطور که در جدول 

AVE باشد که نشان دهنده روایی همگرای مناسب ابعاد با مفهوم اثربخشی می 0/5 نیز برای ابعاد اثربخشی فناوری اطالعات بیشتر از

 .باشد فناوری اطالعات می

 ابعاد اثربخشی فناوری اطالعاتنتایج تحلیل عاملی تاییدی  1 جدول

خطای  Tآماره  ابعاد اثربخشی فناوری اطالعات ردیف

 استاندارد

 آلفای کرنباخ AVE CR بار عاملی

.0 5,68 کیفیت اطالعات 1 51  0. 58  74.0 89.0 84.0 

30,1 6,81 رضایت کاربران 2  0.88 64.0 88.0 86.0 

00,1 5,85 از کاربران ITحمایت کارکنان  3  0.58 59.0 91.0 75.0 

 

   اطالعات فناوری اثربخشی اعتبار واگرای  ابعاد

های دیر همبستگی آن با سازهکه در قطر ماتریس قرار دارد و مقایسه آن با مقا 2 در جدول ارائه شده  AVEبا بررسی ریشه دوم 

در  Cross Loadingهمچنین با بررسی  تحقق یافته است . Fornell-Larckerمعیار  SmartPLS افزار در خروجی نرم دیگر

 باشد .ها مربوط به آن بعد مربوط به خود میبزرگترین بار عاملی مربوط به هر کدام از شاخص 3 جدولافزار در خروجی نرم

  اطالعات فناوری اثربخشی ابعاد   AVEبررسی ریشه دوم  2جدول  

کارکنان حمایت اثربخشی   رضایت کیفیت 

 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
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 اطالعات فناوری اثربخشی افزار ابعادخروجی نرم Cross Loadingبررسی  3 جدول

های شماره  گویه

 پرسشنامه
 (es) رضایت (eq) کیفیت (ep)حمایت کارکنان 

ep10 0.7755 0.3745 0.3683 

ep11 0.7665 0.3538 0.3069 

ep12 0.7536 0.2252 0.149 

eq1 0.1984 0.7024 0.6446 

eq2 0.5151 0.8585 0.7298 

eq3 0.3768 0.8771 0.7142 

eq4 0.3049 0.8634 0.7302 

es5 0.2037 0.6122 0.7096 

es6 0.2712 0.6116 0.7755 

es7 0.3376 0.6767 0.8205 

es8 0.3157 0.6581 0.8144 

es9 0.3734 0.7334 0.8594 

 پایایی ابعاد اثربخشی فناوری اطالعات

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

 . باشند دهنده پایایی مناسب برای ابعاد اثربخشی فناوری اطالعات میباشد نشانمی

 انآمادگی فنی سازمابعاد 

 ابعاد آمادگی فنی روایی همگرای  

نیز برای  AVEهمچنین شاخص  بوده 4/0اشاره شده است ضریب مسیر برای ابعاد آمادگی فنی باالتر از  4همانطور که در جدول 

 باشد . باشد که نشان دهنده روایی همگرای مناسب ابعاد با مفهوم آمادگی فنی میمی 5/0ز ابعاد آمادگی فنی بیشتر ا

 

 

 ابعاد آمادگی فنی 4جدول 

خطای  Tآماره  ابعاد آمادگی فنی ردیف

 استاندارد

بار 

 عاملی

AVE CR آلفای کرونباخ 

79,0 0,09 8,87 اطالعاتتسلط به فن آوری  1  56,0  0,90 0,86 

                                                           
1 composite Reliability  
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68,0 0,08 8,85 امنیت فناوری اطالعات 2  0,51 0,86 0,80 

نگرش مثبت به فناوری  3

 اطالعات

3,31 0,13 34,0  0,56 0,83 0,74 

 

 ابعاد آمادگی فنی روایی واگرای  

های دیگر که در قطر ماتریس قرار دارد و مقایسه آن با مقادیر همبستگی آن با سازه 5در جدول  ارائه شده  AVEبا بررسی ریشه دوم 

در خروجی  Cross Loadingهمچنین با بررسی  تحقق یافته است . Fornell-Larckerمعیار  SmartPLS افزار در خروجی نرم

 باشد .ط به آن بعد مربوط به خود میها مربوبزرگترین بار عاملی مربوط به هر کدام از شاخص 6 جدولافزار در نرم

 برای ابعاد آمادگی فنی سازمان  AVEبررسی ریشه دوم   5جدول 

    ( Raa) 

  نگرش
   ( Rdd) تسلط (Rediness) 

 آمادگی فنی
   ( Rss) امنیت 

( Raa) نگرش    0.74 0 0 0 

(Rdd) تسلط    0.63 0.75 0 0 

(Rediness) آمادگی

 فنی
0.7201 0.7181 0.86 0 

(rss) امنیت    0.5644 0.4606 0.744 0.71 

 

 ابعاد آمادگی فنی  Cross Loadingsافزار خروجی نرم 6جدول 

های شماره  گویه
 پرسشنامه

 (rs)امنیت (rd)تسلط (ra)نگرش

ra22 0.7447 0.5157 0.4562 

ra24 0.8136 0.8014 0.2641 

ra25 0.7636 0.781 0.5004 

ra26 0.649 0.2449 0.5017 

rd13 0.4685 0.6604 0.3279 

rd14 0.427 0.6404 0.3294 

rd15 0.5238 0.7912 0.2406 

rd18 0.8347 0.8556 0.3173 

rd19 0.7669 0.808 0.4889 

rd20 0.6825 0.8682 0.3172 

rd21 0.528 0.5455 0.3836 

rs27 0.3792 0.1934 0.6181 

rs28 0.4133 0.281 0.8096 

rs30 0.4965 0.4018 0.8743 

rs31 0.3685 0.3651 0.6029 
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rs32 0.3381 0.3327 0.6036 

rs33 0.3976 0.3656 0.7172 

 

 

 پایایی ابعاد آمادگی فنی سازمان

 7/0باالتر از  همچنین آلفای کرنباخ نیز باشدمی 6/0باالتر از آمادگی فنی برای ابعاد  (CR)مقادیر پایایی مرکب  4با توجه به جدول 

 باشد .میکه نشان دهنده پایایی مناسب  باشدمی

 پذیری فناوری اطالعاتابعاد انعطاف

 پذیری فناوری اطالعات  انعطافابعاد روایی همگرای  

همچنین شاخص  بوده 4/0پذیری فناوری اطالعات  باالتر از انعطافابعاد اشاره شده است ضریب مسیر برای  7همانطور که در جدول 

AVE  باشد . می پذیری فناوری اطالعاتانعطافکه نشان دهنده روایی همگرای مناسب ابعاد با مفهوم  باشدمی 5/0نیز بیشتر از 

 پذیری فناوری اطالعاتابعاد انعطاف 7جدول 

ابعاد انعطافپذیری فناوری  ردیف

 اطالعات

خطای  Tآماره 

 استاندارد

آلفای  AVE CR بار عاملی

 کرنباخ

 0,87 0,90 0,60 0,79 0,12 6,61 اتصالقابلیت  1

 0,81 0,87 0,64 0,87 0,12 7,26 تفکیک پذیری 2

 0,86 0,90 0,56 0,84 0,12 7,11 قابلیت سازگاری 3

 

 پذیری فناوری اطالعات  انعطافابعاد روایی واگرا  

های ازهمقایسه آن با مقادیر همبستگی آن با سکه در قطر ماتریس قرار دارد و  8در جدول  ارائه شده  AVEبا بررسی ریشه دوم 

 Cross Loading بخش همچنین با بررسی تحقق یافته است . Fornell-Larckerمعیار SmartPLS افزار دیگر در خروجی نرم

باشد خود میها مربوط به آن بعد مربوط به بزرگترین بار عاملی مربوط به هر کدام از شاخص 9 جدولدر  PLSافزار در خروجی نرم

. 

 پذیری فناوری اطالعاتبرای ابعاد انعطاف  AVEبررسی ریشه دوم  8جدول 

 Fc  Fc1 Flex Fm 

(Fc) اتصال    0.77 0 0 0 

 (Fc1)  0 0 0.74 0.6784 سازگاری 
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(Flex) 

پذیری انعطاف  
0.6959 0.6978 0.67 0 

 (Fm) پذیریتفکیک  0.6559 0.6332 0.6336 0.79 

 

 پذیری فناوری اطالعات انعطافابعاد پایایی  

همچنین آلفای کرنباخ  باشدمی 6/0باالتر از پذیری فناوری اطالعات انعطافبرای ابعاد  (CR)مقادیر پایایی مرکب  8با توجه به جدول 

 د . نباشکه نشان دهنده پایایی مناسب برای ابعاد آن می باشدمی 7/0نیز باالتر از 

 پذیری فناوری اطالعاتانعطافابعاد   Cross Loadingsافزار خروجی نرم 9 جدول 

های شماره  گویه
 پرسشنامه

(Fc ) اتصال   (Fc1)  سازگاری (Fm) پذیریتفکیک  

fc1 48 0.5185 0.8357 0.4888 

fc1 49 0.6034 0.7905 0.7167 

fc1 51 0.5618 0.893 0.4476 

fc1 52 0.3904 0.6998 0.19 

fc1 53 0.3006 0.5313 0.1689 

fc1 54 0.5795 0.7461 0.5276 

fc1 55 0.5113 0.7921 0.5916 

fc34 0.7127 0.5358 0.3862 

fc35 0.7916 0.4797 0.6526 

fc37 0.7176 0.3356 0.5185 

fc38 0.8346 0.3389 0.4194 

fc40 0.8595 0.6913 0.4949 

fc41 0.73 0.6925 0.5579 

fm42 0.6387 0.5491 0.8616 

fm43 0.4348 0.5134 0.7155 

fm44 0.488 0.441 0.7945 

fm46 0.5127 0.5135 0.8125 

 ساختاری معادالت مدل

 حاصل بتا ضرایب واقع در خطوط روی بر شده نوشته اعداد  .است شده داده نشان 2 شکل در تحقیق این ساختاری معادالت مدل

برای آزمون فرضیات نیز   T-Valueو مقادیر  شود می گفته نیز مسیر ضرایب آنها به که باشند می ها متغیر میان رگرسیون معادله از

در جدول  همانطور که همچنین خطاهای مربوط به ابعاد مفاهیم مدل نهایی در شکل ذکر گردیده است . دیده استگر تحقیق ذکر
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دهنده باشد که نشانمی 5/0نیز برای تمامی ابعاد باالتر از  AVEو شاخص  4/0شود تمامی ضرایب مسیر باالتر از مشاهده می 10

و آلفای کرنباخ برای تمام  6/0باشد . هچنین شاخص پایایی مرکب برای تمامی ابعاد باالتر از روایی مناسب برای تمامی ابعاد مدل می

 د .باشدهنده پایایی مناسب تمام ابعاد مدل میباشد که نشانمی 7/0 ابعاد باالتر از

 ابعاد مدل تحقیق 10جدول 

ضریب  ابعاد مفاهیم

 مسیر

AVE CR آافای کرنباخ 

 80/0 69/0 89/0 84/0 (eq) طالعاتاکیفیت  اثربخشی فناوری اطالعات

 82/0 64/0 82/0 86/0 (es) رضایت کاربران

 57/0 58/0 81/0 65/0 (ep)کاربران  از حمایت 

 اطالعاتتسلط به فن آوری  آمادگی فنی سازمان

(rd) 

75/0 53/0 87/0 85/0 

  به فناوری اطالعات نگرش

(ra) 

50/0 54/0 82/0 72/0 

 61/0 57/0 85/0 86/0 (rs) امنیت فناوری اطالعات

پذیری فناوری انعطاف

 اطالعات

 75/0 59/0 79/0 86/0 (fc) قابلیت اتصال

 83/0 64/0 88/0 81/0 (fm) تفکیک پذیری

 80/0 53/0 86/0 85/0 (fc1) قابلیت سازگاری
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 مدل معادالت ساختاری و ضرایب مسیر 2شکل 

 . داردرابطه خطی وجود  آمادگی فنی و اثربخشی فناوری اطالعات آزمون فرضیه اول : بین

مورد تایید  H0فرضیه  عبارت دیگربه  باشد معنادار می 99/0اطمینان  سطح و رابطه در 51/4برابر با  T-valueبا توجه به شکل    

 . داردرابطه خطی بین آمادگی فنی و اثربخشی فناوری اطالعات وجود  و گیردقرار نمی

  . رابطه خطی وجود دارد و اثربخشی فناوری اطالعات فناوری اطالعاتپذیری انعطاف آزمون فرضیه دوم : بین

توان را نمی H0به عبارت دیگر فرضیه باشد و معنادار می 99/0و رابطه در سطح اطمینان  68/5برابر با  T-valueبا توجه به شکل    

 . رد کرد را و اثربخشی فناوری اطالعات پذیری فناوری اطالعاتانعطافرابطه خطی بین  تواننمی و دادمورد تایید قرار 

 . و آمادگی فنی رابطه خطی وجود دارد پذیری فناوری اطالعاتانعطاف بینآزمون فرضیه سوم : 

توان میرا  H0به عبارت دیگر فرضیه باشد و معنادار می 95/0و رابطه در سطح اطمینان  66/2برابر با  T-value  توجه به شکلبا 

 . را پذیرفتو اثربخشی فناوری اطالعات  پذیری فناوری اطالعاتانعطافرابطه خطی بین  توانمیو  کرد رد

دهنده تاثیر زیاد این عامل بر باشد که نشانمی 54/0فناوری اطالعات دارد برابر با بار عاملی که آمادگی فنی سازمان بر اثربخشی 

و تحقیق  (2008)  ریچی تاکمن ,  اسکبنر  و,   (2007ریچی و همکاران )های تحقیقات اثربخشی فناوری اطالعات است که یافته

پذیری فناوری اطالعات بر اثربخشی فناوری ضریب بار عاملی که انعطاف را مورد تایید قرار داده است . (2009) 1ریچی و آچری

باشد ( می54/0باشد با اینکه این ضریب کمتر از بار عاملی آمادگی فنی سازمان بر اثربخشی فناوری اطالعات )می 51/0اطالعات برابر 

                                                           
1 Autry 
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ات بر پذیری فناوری اطالعو به مفهوم تاثیر مسقیم انعطاف ای بر اثربخشی فناوری اطالعات دارداما این مفهوم نیز تاثیر قابل مالحظه

( , 2009) 2فینک( , 2003) و کریمر 1تالونباشد و  نتایج این تحقیق , تحقیقات انجام شده توسط اثربخشی فناوری اطالعات می

یافته های حاصل از آزمونهای به عمل  رد تایید قرار داده است .ورا م (2009) و همکارانش 4( و زنک2006) 3باترا( , 2005) نیس

 ابطهر آمادگی فنیپذیری فناوری اطالعات در سازمان و دهد که در نمونه مورد بررسی بین انعطافسوم تحقیق نشان می فرضیهآمده 

اطالعات  ی فناوریگذاری در زیرساختهای فیزیکباشد که با افزایش سرمایه معنااین تواند به می همبستگیکه این  داردوجود معنادار 

 .یابد می بهبودآمادگی فنی سازمان نیز 

 بحث و بررسی نتایج

کمک و اثربخشی فناوری اطالعات  سازمانپذیری فناوری اطالعات و آمادگی فنی عطافان ارتباطهای این پژوهش به درك یافته

تعین الویت تاثیر آمادگی فنی و  مدیران با . دهدمی یاریبه مزیت رقابتی سازمان را در دستیابی کند آگاهی از این روابط می

رای د که چگونه منابع مالی را بتوانند تصمیم بگیرنور موثری میبه طپذیری فناوری اطالعات بر اثربخشی فناوری اطالعات انعطاف

تحلیلهای آماری انجام شده با توجه به  در سازمان خود اختصاص دهند .طراحی , پیاده سازی و نگهداری سیستمهای اطالعاتی 

ی فناوری پذیربرای اثربخشی فناوری اطالعات نسبت به انعطاف نسبتا برابریتوان نتیجه گرفت آمادگی فنی سازمان دارای وزن می

هر  به بایست در سرمایه گذاری در فناوری اطالعاتباشد . این موضوع داللت بر این امر دارد که مدیران میاطالعات در سازمان می

ی سنجسنجی و زمانپذیری فناوری اطالعات به امکانسنجش آمادگی فنی سازمان و انعطاف دوی این مقوالت توجه داشته باشند .

 عیتبا درك وضسیستمهای اطالعاتی و بهبود کند بدین ترتیب که مدیران هنگام توسعه میهای فناوری اطالعات کمک  اجرای پروژه

سازمان را در جهت  قادر خواهند بود منابعپذیری فناوری اطالعات سازمان و انعطافابعاد مربوطه به آمادگی فنی سازمان  کیفوو کم

که این مطالعه در مسیر بهبود اثربخشی  دستاوردهاییترین یکی از مهم در فناوری اطالعات سازمان تخصیص دهند .هر چه بهتر 

پذیری ارزیابی و سنجش انعطاف آن به از طریق را قادر خواهد ساختسازمان  بوده که یچارچوبئه ارا به وجود آوردهفناوری اطالعات 

 . بپردازداثربخشی فناوری اطالعات  در ارتباط بافناوری اطالعات و آمادگی فنی سازمان 

 از پیش سازمان و باشد می ها پروژه این شکست مهم از عوامل یکی اطالعاتی سیستم سازی پیاده برای سازمان آمادگی عدم

گرایش منابع انسانی به پذیرش و استفاده از  . باشد الزم رسیده بلوغ و آمادگی میزان از حدی به باید سیستمی چنین سازیپیاده

 اهیو آگ در سازمان با افزایش آمادگی فنی کارکنان که باشدفناوری اطالعات دارایی بسیار مهمی برای فناوری اطالعات سازمان می

های پیاده سازی , کاهش اشتباهات کاربران و افزایش سرعت نسبت به سیستمهای اطالعاتی مزایای محسوسی از طریق کاهش هزینه

                                                           
1 Tallon 
2 Fink 
3 Batra 
4 Zhang 
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افزایش آمادگی فنی سازمان مستلزم تخصیص منابع در آموزش و ایجاد نگرش مثبت منابع  فعالیتها را برای سازمان به همراه دارد .

 باشد .اوری اطالعات در سازمان میانسانی نسبت به فن

زیر  زایاج درجدید گذاری سرمایهمستلزم که د اردبخشی فناوری ای بر اثرتاثیر قابل مالحظهپذیری فناوری اطالعات انعطاف افزایش

.  اتصال و سازگاری باشند به این معنا که دارای خصوصیات ماژوالر , است پذیرانعطاف فناوری اطالعات به صورت ساختهای فیزیکی

خود را با تغیرات ناخواسته در تقاضاهای سازد پذیری فناوری اطالعات سازمان را قادر میهمچنین شواهدی وجود دارد که انعطاف

 افز به نیاز بر اطالعات فناوری و کار و کسب وقتیبعالوه  . انطباق دهد اندنشدهبینی ریزی استرتژیک پیشکه در برنامه کاروکسب

باشد دارای اهمیت می استراتژیک ریزی برنامه در پذیری فناوری اطالعات مد نظر قرار دادن انعطاف ، دارند توافق پذیریانعطاف ایش

 و ها راهکار تولید در کارآمد رویکردی ارائه به منجر که آوردرا فراهم می زمان در طول تغییرات با انطباق توانایی پذیری انعطاف .

 شود .می IT بر مبتنی های سرویس

رمایه بایست کم و کیف سهای ذکر شده میتوان گفت مدیران سازمانها با توجه به وضعیت سازمانی خود در رابطه با مولفهبنابراین می

فناوری اطالعات گذاری را در هر دو زمینه را بیشتر مورد بررسی قرار دهند و سپس منابع سازمان را برای اثربخشی هر چه بیشتر 

  د .ناختصاص ده

 پیشنهادات

  باشدبرای ارتقای اثربخشی فناوری اطالعات پیشنهادات زیر قابل ذکر می

ریزی منابع سازمانی ( و عدم جداسازی واحدها از های برنامهسازی اطالعات )مانند سامانههای یکپارچهاستفاده از سامانه .1

 شود .فرایند گردش اطالعات در یک سازمان مییکدیگر , موجب پویایی و کنترل مناسب 

های اطالعات و استفاده از گزارشات مغایرتی بین واحدهای مختلف , ابزارهای کنترل کیفیت اطالعات کنترل خروجی .2

 شوند .محسوب می

 رسانی.های نیازها توسط متخصصان اطالعهای ترسیم نقشه اطالعات , تحلیل جریان اطالعات و ویژگیشناخت روش .3

 گسترش آموزش دانش چگونگی سازماندهی اطالعات سازمان نیافته . .4

 . فراهم آوری تسیهالت مکانیزه مورد نیاز جهت تهیه گزارشات آماری و اطالعاتی .5

 . ، اقدام کندکارکنانتهیة مواد و منابع اطالعاتی متناسب با نیازهای شغلی  .6

 . عنوان همین تحت بخشی تاسیس و ایجاد و رسانی اطالع بخش تقویت .7

در  فناوری کاربردی آموزش هایدوره برگزاری و ارتقای مهارتها و انسانی منابع تقویت درجهت هماهنگی و ریزیبرنامه .8

 منسجم . و به صورت یکپارچه سازمان کلیه سطوح

 .     هریک از اعضای سازمان  تناسب و ارتباط بیشتر اطالعات ارائه شده به کارکنان با وظایف شغلی .9

 باشدآمادگی فنی سازمان پیشنهادات زیر قابل ذکر می برای ارتقای .10
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 طراحان سیستمهای اطالعاتی در عین مفید بودن یادگیری آسان سیستم را نیز مد نظر داشته باشند.  .11

  انسانی. نیروی تربیت برای خصوص به اطالعات فناوری از پشتیبانی برای منظم بودجه اختصاص .12

 سازمان.برای بررسی تجارب دیگر  سازمان تحقیقاتی مشترك درانجام پروژه های  .13

  .IT تنظیم و ابالغ مقررات خاص برای جذب و نگهداری نیروهای متخصص حوزه .14

 .و مشارکت دادن آنها در فرایند تولید نرم افزارهای جدید کارکنان سازمانایجاد تعامل و تالش برای جلب نظر  .15

 در بوجود آوردن مزیت رقابتی برای سازمان سازمان از کاربردهای فناوری اطالعات کارکنانمدیران و آگاهی و درك صحیح  .16

. 

 وجود نظام انگیزشی پشتیبان کاربرد فناوری اطالعات است. .17

های الزم تعریف شود و دسترسی بیش از حد دسترسی های مشخص شده تقسیم و برای هر گروه سطحکاربران را به گروه .18

 . کاربران قرار نگیردمجاز در اختیار 

یافتند امکان  به اطالعات سازمان دست دارد تا چنانچه افراد غیرمجاز)هکرها( نقش بسیار مهمی گیری از اطالعاتپشتیبان .19

 تر وجود داشته باشد.سازی با روش مطمئنحذف کلی و دوباره

 باشدپذیری فناوری اطالعات پیشنهادات زیر قابل ذکر میبرای ارتقای انعطاف

ای بدون توجه به یکپارچگی و تبادل داده ها در افزارهای جزیرهافزارهای جاری و ممانعت از ایجاد نرملزوم اصالح نرم .1

 واحدهای سازمانی .

 . همکاری با دیگر سازمانهای دولتی جهت ایجاد شبکه های اطالعاتی وسیع .2

ماژول های کاربردی در آن ذخیره شده و قابل استفاده در  ایجاد یک پایگاه داده مشترك، که تمام اطالعات برنامه ها و .3

 باشندتمامی بخشهای سازمان می

های بزرگ کاربرد فناوری اطالعات به مراحلی که امکان تحویل و استقرار جداگانه هر مرحله برای آن وجود تقسیم پروژه .4

 . داشته باشد

 .شته باشد های مختلف قابلیت تنظیم دا طراحی سیستم به گونه ای است که برای تطبیق با فرایندهای .5

تعیین و ابالغ حداقل استانداردهای مجاز برای بکارگیری تکنولوژی )سیستم های عامل، بانکهای اطالعاتی و معماری نرم  .6

 ( .افزارها

 ای در ارائه اطالعات و ارتباطات .استفاده از ابزارهای چندرسانه .7

 آتی تحقیقات پیشنهادات
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 یستمس زمینه در توان می را بیشتری بسیار شاخصهای حالیکه در قرار گرفت ارزیابی مورد شاخصها  از محدودی تعداد تحقیق این در

 بزرگتر آماری جوامع در و بیشتر شاخصهای با تحقیقات زمینه این در شود می پیشنهاد . داد قرار شناسایی مورد  اطالعاتی های

  فراهم آید .باالتری برای سرمایه گذاری در فناوری اطالعات  دانش سطح  یابد تا ادامه

نیازهای  و گذاری در فناوری اطالعاتسرمایه بحث با ارتباط در گیری تصمیم و ریزی برنامه شناخت الویتها در که است پرواضح

 . داشت خواهد زمینه این در سازمانها آتی های برنامه در مهمی بسیار کاربران نقش

 الگوی بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات از سوی کارکنان .طراحی 

 های فناوری اطالعات این تحقیق در سازمانهای مختلف . مطالعه تطبیفی مولفه
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