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چکید
چابکی سازمانی یکی از پارادایمهای نوین در زمینه مدیریت سازما ها است نه بگرای بهگر منگدی از تيییگرات
محیطی و رفع نیازهای مشتریا ارائه شد است .یکی از عوامل متعددی نگه بگر چگابکی سگازما هگا تگکثیر مگیگگیارد
بکارگیری فناوری اطالعات است .در این پژوهم رابطۀ بین ضریب نفوذ فناوری اطالعات و چابکی سازمانی بررسگی
شد است .این مقاله از لحا هدف ج ء پژوهمهای ناربردی و از لحا ماهیت و روش توصیفی پیمایشی و از نو
همبدتگی است .برای گردآوری داد ها از پرسشنامه استفاد شگد اسگت .جامعگۀ آمگاری شگامل شگرنتهگای تولیگدی
پییرفته شد در بورس اوراق بهادار تهرا در سال  1372بود و برای تج یه و تحلیل داد هگای حاصگل از پرسشگنامه و
آزمو فرضیهها از مدلدازی معادالت ساختاری استفاد شد است .نتایج حاصل از تج یه و تحلیل داد ها حانی از آ
است نه مدل تلفیقی پییرش فناوری و مدل چابکی سازمانی مدل نظری بدیار مناسبی برای پیمبینی چابکی سازمانی
است و نگرش ندبت به استفاد از فناوری اطالعات بیشترین تکثیر را بر چابکی سازمانی دارد.
واژ های نلیدی :بگورس اوراق بهگادار تهگرا چگابکی سگازمانی فنگاوری اطالعگات مگدل پگییرش فنگاوری
مدلدازی معادالت ساختاری

 .1استادیار گرو مدیریت بازرگانی دانشکد مدیریت دانشگا قم قم ایرا
 .2نارشناس ارشد مهندسی فناوری اطالعات دانشکد فنی و مهندسی دانشگا قم قم ایرا
تاریخ دریافت مقاله74/1/1 :؛ تاریخ پییرش مقاله74/10/3 :

h.oskooee@qom.ac.ir
Mosa.azari@gmail.com
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مقدمه
قدرت و قابلیت عملکرد سیدتمهای فناوری اطالعات با سرعت باالیی در حال رشگد
است .در واقع میتوا گفت فناوری اطالعات گوی سبقت را از سایر فنگاوریهگا و صگنایع
در حال توسعه ربود است .مشارنت بیشتر در تامیمگیری اف ایم سرعت تامیمگیری
اف ایم سرعت شناسایی مدائل ناهم سلدلهمراتب سازمانی بهبود همگاهنگی و افگ ایم
نارننا متصاص تنها برخی از تگکثیراتی اسگت نگه فنگاوری اطالعگات و پگییرش آ بگر
سازما ها میگیارد .در شرایط ننونی مدیرا و نارننا باید با مفاهیم فناوری اطالعات
پییرش فناوری اطالعات و موضوعات مرتبط با آ آشنا بود و از نقم آ ها در ندگب و
نار ه ار سوا آگا شوند .هرگونه قاور و اهمال در این زمینه مگیتوانگد حیگات سگازمانی
آ ها را با چالمهای جدی مواجه سازد.
امروز بدیاری از سازما ها و شرنتها با رقابگت ف اینگدپ پایگدار و نگامطمشنی مواجگه
هدتند نه بواسطۀ نوآوریهای فناورانه تيییر محیطبازار و نیازهای در حال تيییگر مشگتریا
شدت یافته است .این وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمد ای در چشمانگداز راهبگردی
سازما اولویتهای ندب و نار و بازبینی مدلهای سنتی و حتگی مگدلهگای ندگبتاً جدیگد
شد است .رویکردها و را حلهای گیشته یا قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چگالم
های سازمانی و محیط بیرونی معاصر از دست داد اند یا بهتر است پگیم از نگاهم قابلیگت
آ ها با رویکردها و دیگدگا هگای جدیگدی جگایگ ین شگوند .از ایگنرو یکگی از را هگای
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پاسصگویی به عوامل تيییر و تحول سازمانی چابکی است.
یکی از قابلیتهای اصلی چابکی اف ایم سگرعت پاسگصگویی از طریگق بکگارگیری
فناوری اطالعات است .پژوهمهای متعددی دربار ابعاد و مفاهیم چابکی صگورت گرفتگه
است اما تعداد نمی از آ ها به نقم مهم و ارزنگدپ فنگاوری اطالعگات در مقولگه چگابکی
توجه نافی داشتهاند .باال بگرد چگابکی جهگت پاسگصگویی سگریع بگه نیازهگای مشگتریا از
مهمترین اهداف سازما ها است .از آنجا نه امروز با رشد فناوری اطالعات و فراگیر شد
اینترنت اینترانت و  ...استفاد از این اب ارها بویژ در حوزپ ندب و نار مجگازی افگ ایم
یافته است به نظر میرسد بررسی رابطۀ ضریب نفوذ فناوری اطالعگات و چگابکی سگازمانی
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میتواند نمک م ثری در راستای ارتقاء سگطح چگابکی سگازما هگا باشگد .اهمیگت بررسگی
موضو در بیانات مقاا معظم رهبری نه بر چابک شد بصمهگای مصتلگف نشگور تکنیگد
فرمود اند نی آشکار است .این پژوهم به یکی از بصمهای مهم اقتاادی نشور پرداختگه
است نه چابکی آ میتواند موتور محرنۀ چابکی در بصمهای متعدد دیگری نی باشد.
هدف اصلی این پژوهم پاسصگویی به این سوال است نه "چه رابطهای بین ضگریب
نفوذ فناوری اطالعات و چابکی سگازمانی وجگود دارد" .در راسگتای پاسگصگویی بگه سگوال
فوق فرضیههای پژوهم به شکل زیر طرح شدند:
 - 1بین سهولت استفاد درک شگد ندگبت بگه نگاربرد فنگاوری اطالعگات و چگابکی
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 - 2بین سودمندی درک شد ندبت به ناربرد فناوری اطالعات و چابکی سگازمانی
رابطه معناداری وجود دارد.
 - 3بین نگگرش ندگبت بگه اسگتفاد از فنگاوری اطالعگات و چگابکی سگازمانی رابطگه
معناداری وجود دارد.
 - 4بین تمایل به استفاد از فنگاوری اطالعگات و چگابکی سگازمانی رابطگه معنگاداری
وجود دارد.
 – 5بین استفاد واقعی از فناوری اطالعات و چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود
دارد.

چابکی بعنوا پارادایم جدیدی برای مهندسی سازما ها و بنگا های رقابتی اسگت .از
یک طرف نیاز به این پارادایم جدید منوط به اف ایم ضریب تيییر در محیطگی اسگت نگه
بنگا ها و سازما ها را وادار به پاسخ متفکرانه و معقول به تيییرات مینند .از طگرف دیگگر
بازارها و مشتریا خواها محاوالت ارزا متناسب با سالیق خود و دسترسی سریع به آ
ها هدتند (جعفرنژاد و شهایی .)18 :1381
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با وجود تعاریف متعدد از واژپ چابکی هیچ یک از آ ها مصالف و نگاق

یکگدیگر

نیدتند .این تعاریف عموماً ایدپ سرعت و تيییر در محیط ندب و نار را نشا میدهند .امگا
با توجه به جدید بود بحث چابکی تعریف جامعی نه مگورد تکییگد همگگا باشگد وجگود
ندارد .به زعم شریفی و ژانگ ( )1777چابکی به معنای توانگایی هگر سگازما در احدگاس
ادراک و پیمبینی تيییرات موجود در محیط ندب و نار است .چنین سازمانی باید بتوانگد
تيییرات محیطی را تشصیص داد و به آ ها بعنوا عوامل رشگد و شگکوفایی بنگگرد .برایگا
ماسکل ( )2001چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط توأا با تيییر مداوا و غیرقابل
پیمبینی تعریف نرد است .یکی از مهمترین مگدلهگای چگابکی سگازمانی مگدل چگابکی
شریفی و ژانگ است نه در ادامه بحث تشریح شد است.
شریفی و ژانگ به استناد مرور ادبیات نظرسنجی آزمایشی و مااحبههگای متعگدد بگا
مدیرا صنعتی یک ساختار اولیه و مدل مفهومی از چابکی تهیه و تنظگیم نردنگد .در ابتگدا
یک مدل مفهومی از ادبیات نظری حاصل شد نه مشتمل بر سه قدمت عمد بگود .قدگمت
اول شامل محرکهای چابکی است نه تيییرات موجود در محگیط ندگب و نگار هدگتند و
شرنت را به ندب جایگا جدید در انجاا ندب و نار و نی ندب م یت رقابتی تحریک
و ترغیب میننند .قابلیتهای چابکی دومین قدمت این مدل است نه سرفالهای اساسی
قابلیتهای الزا (قابلیتهایی چو شایدتگی انعطافپییری سرعت و پاسخگویی) بگرای
واننم به تيییرات را به تاویر مینشگند و در پایگا مگدل توانمندسگازهای چگابکی قگرار
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دارند نه بعنوا اب ارهای دستیابی به قابلیتهای چابکی عمل میننند .شکل شمارپ  1مگدل
مفهومی دستیابی به چابکی ارائه شد توسط شریفی و ژانگ را نشا میدهد.
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شکل .1مدل مفهومی دستیابی به چابکی (شریفی و ژانگ )2001

فناوری اطالعات
فناوری اطالعات به پیشرفتهایی گفته میشود نه بشگر در تگالش بگرای حگل مدگائل
حوز های طراحی توسعه و بکارگیری سیدتمها و فرآیندهای منطقی ندگب نگرد اسگت.
استفاد از فناوری اطالعات جهت گگردآوری آسگا دقیگق و مهگمتگر از همگه گگردآوری
سریع تيییرات محیطی میتواند در پیمبینی تيییرات آیند و تدوین راهکارهای واننم به
آ ها سازما را یاری رساند .ناربرد روزاف و اینترنت و اینترانگت یکگی از ماگادیق بگارز
توجه به سرعت در زمینه دستیابی به چابکی سازمانی اثربصم است .در دهههای اخیر مدل

 1781این مدل را طی انجاا ت دنترای خود طراحگی نگرد و سگپس در سگال  1787نتگایج
ناربرد آ را در دو مقاله عرضه نرد .نکته قابل توجه آ است نه ایگن مگدل بطگور خگاص
برای فناوری اطالعات طراحی شد و منحاراً در همین راستا نی مورد استفاد قگرار گرفتگه
است .بر اساس مدل پییرش فناوری دو نو برداشت و به نقگل از دیگویس دو بگاور نقگم
اساسی را در پییرش فناوری اطالعاتی ایفا میننند .این دو باور نه به نوبه خود مگیتواننگد
تحت تکثیر متيیرهای بیرونی باشند به ترتیب عبارتند از "برداشت از فایگد " و "برداشگت از
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های مصتلفی در زمینه پییرش فناوری مطرح شد است (یعقوبی و شانری .)1387
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سهولت" ناربرد .این دو باور در مجمو باعث ایجاد نگرش به استفاد از سیدتم مگوردنظر
شد و به نوبه خود بر مقاصد و نیات استفاد تکثیر گیاشته و در نهایت سطح استفاد واقعی
را تعیین میننند (موحدی و عباسی  .)1382شکل  2مدل دیویس را نشا میدهد.

شکل .2مدل پییرش فناوری (دیویس و همکارا )1787

مدل پییرش فناوری تعدیل شد تشوری عمل مدتدل است .نکته قابل توجه آ اسگت
نه این مدل بطور خاص برای فناوری اطالعات طراحی شد و منحارا در همین راسگتا نیگ
مورد استفاد قرار گرفته است .جیابیت این مدل در دقیق و روشگن بگود و برخگورداری از
قدرت پیمبینی سطح باال در استفاد از فناوری است .نینگ و هی ( )2001در یک مطالعه
فراتحلیلی با استفاد از  88مقاله منتشر شد در نشریات علمگی نگه در زمینگههگای مصتلگف
انجاا گرفته بود مدل پییرش فناوری را مدلی قوی قابل اعتماد معتبر و پگیمبینگی نننگد
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معرفی نردند نه میتواند در زمینههای مصتلف بکار برد شود (ناظمی و میرابی .)1370
با توجه به نکات فوق مبنی بر اهمیت و جایگا مهم مدل پییرش فناوری دیگویس در
بین مدلهای اسگتقرار فنگاوری سگاز هگای ایگن مگدل شگامل سگهولت اسگتفاد درکشگد
سودمندی درک شد نگرش ندبت به استفاد تمایل به استفاد و استفاد واقعی از فناوری
اطالعات بعنوا متيیرهای مدتقل پژوهم جهت بررسی رابطه پییرش فنگاوری اطالعگات و
چابکی سازمانی انتصاب شدند.
صاحب نظرا چابکی همنگو گلگدمن داو شگریفی و ژانگگ یوسگف و سگایرین
م لفهها و ابعاد مصتلف و متفاوتی را برای چابکی بیا نرد اند .سایر صاحبنظرا به نوعی
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موجب توسعه و بالندگی مفهوا چابکی شد و بر حدگب شگرایط محیطگی و موقعیگتهگای
سازمانی م لفهها و محورهایی را به ابعاد اولیه آ افگ ود انگد (جعفرنگژاد و شگهائی :1381
.)138
تعداد زیادی از پژوهشگرا به انداز گیری سگطح نمگال متيیرهگایی پرداختگهانگد نگه
انتظار میرود به چابکی منجر شوند (توانمندسگازها) و بصشگی از آ هگا بگا ارائگه رویکگردی
نتیجهگرا توانمندیهای مورد انتظار یک سیدتم تولید چابک (قابلیگتهگا) را مبنگای انگداز
گیری قرار داد اند (الفت و زنجیرچگی  .)1388از آنجگا نگه بیشگتر پژوهشگگرا (از جملگه
فتحیگگا و فکگگری 2005؛ فتحیگگا و صگگالحی مقگگدا 1384؛ زیگگن و همکگگارا )2005
توانمندسازهای چابکی در سگازما هگا را مگورد تحلیگل و بررسگی قگرار داد انگد و در زمینگه
قابلیتهای چابکی در سازما ها پژوهم چندانی صگورت نگرفتگه اسگت تحلیگل و بررسگی
قابلیتهای چابکی در سازما ها میتواند نتایج مفیدی در ارزیگابی چگابکی سگازمانی آ هگا
داشته باشد.
شریفی و ژانگ ( )2000قابلیتهای چابکی را باورت زیر دستهبندی نردند:
 -1پاسگصگویی :توانگایی شناسگایی تيییگرات پاسگخ سگریع بگه آ هگا باگورت واننشگگی و
بازگشت دوبار به حالت مناسب در مقابل تيییرات است.

 -2شایدتگی :این توانمندی لیدت گدترد ای از تواناییهایی است نه یک شگرنت را بگا
بهر وری نارایی و اثربصشی در دستیابی به اهداف مجه مینند.

 -4سرعت :توانایی انجاا وظایف و عملیات در نوتا ترین زما ممکن (شریفی و ژانگگ
.)2000
هر نگداا از ایگن قابلیگتهگا در نگار سگایر پژوهشگگرا نیگ وجگود دارد (گیگاچتی و
همکگگارا 2003؛ مرسگگی و همکگگارا 2001؛ نیگگکپگگور و سگگالجقه 1387؛ بگگاقرزاد و
همکارا  .)1388مدل شریفی و ژانگ مهمترین و شاید بهترین متگدولوژی ایجگاد چگابکی
در سازما است (جعفرنژاد و شهائی  .)180 :1381بنابراین با توجگه بگه نکگات ذنگر شگد
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قابلیتهای پاسخگویی شایدتگی انعطافپییری و سرعت مگدل شگریفی و ژانگگ بعنگوا
شاخصهای چابکی مربوط به مدل پژوهم انتصاب شگدند .جگدول  1تحقیقگات مگرتبط بگا
پژوهم را نشا میدهد.
جدول  .1تحقیقات مرتبط با پژوهم
نام نويسندگان

سال نشر

متغيرهاي تحقيق

روش و ابزارهاي تحقيق

خالصه نتايج تحقيق

مديريت كيشيت
فراگير ،توليد ناب،
الشت و
زنجيرچي

1388

مديريت فناوري،

ابزار جمعآوري دادهها

مديريت منابع

پرسشنامه بوده و در بين

انساني ،استراتژي

شركتهاي الکترونيکي

و فناوري

سراسر ايران توزيع شد.

اطالعات ،چابکي

نتايج نشان داد كه
موثرترين سازهها بر
چابکي ،مديريت كيشيت
فراگير ،مديريت فناوري و
توليد ناب هستند.

سازماني
نتايج نشان داد فناوري
فتحيان و
فکري

2005

فناوري اطالعات،
چابکي سازماني

پرسشنامه تحقيق در بين

اطالعات نقشي حياتي در

مديران سازمانهاي ايران

موفقيت سازمانها و

توزيع شد.

چابکتر شدن آنها ايشا
ميكند.
نتايج تحقيق نشان داد كه

محصول،
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فتحيان و
صالحي مقدم

1384

در بنگاههاي كوچک و

اطالعات ،نيروي

پرسشنامهاي در بين بنگاه

متوسط ايران ،تأثير فناوري

انساني ،محيط،

هاي كوچک و متوسط

اطالعات بر چابکي

فناوري اطالعات

ايران توزيع شد.

سازماني در سازمانهاي

و چابکي سازماني

خدماتي با تر از سازمان
هاي توليدي است.
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نتايج تحقيق نشان داد

زين و
همکاران

2005

متغيرهاي خارجي،

از پرسشنامه جهت جمع

استشاده واقعي از فناوري

سهولت استشاده

آوري دادهها استشاده شده و

اطالعات بيشترين تأثير

درک شده،

در بين شركتهاي توليدي

مستقيم را بر چابکي

سودمندي درک

كشور مالزي توزيع شد.

سازماني دارد .همچنين

شده ،نگرش

جهت آزمون فرضيهها از

سهولت استشاده درک شده

نسبت به استشاده،

مدلسازي معاد ت

و سودمندي درک شده

استشاده واقعي و

ساختاري استشاده شده

بصورت غيرمستقيم بر

چابکي سازماني

است.

چابکي سازماني تأثير
دارند.
نتايج تحقيق نشان داد
پاسخدهندگان بخش توليد

شريشي و
ژانگ

پاسخگويي،
2000

شايستگي ،انعطاف
پذيري و سرعت

از پرسشنامه جهت جمع
آوري دادهها استشاده شده و
در بين صنايع توليدي
توزيع شد.

قطعات خودرو داراي
بيشترين ميانگين آشنايي
با مشهوم چابکي سازماني
و بخش هوافضا داراي
كمترين ميانگين آشنايي با
مشهوم چابکي سازماني
هستند.

بمنظور تجزيه و تحليل
دادهها از روش آمار
پاسخگويي،

سالجقه

عوامل سازماني،
عوامل محيطي و
ماهيت كار

گردآوري اطالعات

كه بين چابکي سازماني و

پرسشنامههاي تحقق

زيرمتغيرهاي آن و رضايت

چابکي سازماني و رضايت

شغلي رابطهاي معنادار

شغلي بود كه در بين

وجود دارد.

كاركنان رسمي سازمانهاي
دولتي شهر كرمان توزيع
شد.
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نتايج تحقيق نشان داد كه
پاسخگويي،

باقرزاده و

1388

همکاران

شايستگي ،انعطاف
پذيري و سرعت

از پرسشنامه جهت جمع

اداره كل پست مازندران

آوري دادهها استشاده شده و

داراي قابليتهاي چابکي

در اداره كل پست مازندران

مطلوب نيست و بين وضع

توزيع شد.

موجود و وضع مطلوب آن
شکاف وجود دارد.

مدل مفهومی
شکل  3مدل مفهومی پژوهم را نشا میدهد.

شکل .3مدل مفهومی پژوهم

متيیرهای این مدل عبارتند از:
 -1سهولت استفاد درکشد (متيیر مدتقل)
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یکی از ابعاد مدل پییرش فناوری دیویس سگهولت درک شگد ندگبت بگه
ناربرد فناوری اطالعات است نه ما بگرای ارزیگابی ایگن بعگد از  1شگاخص
(سهولت ناربرد سهولت ندب مهارت انعطافپییری برقراری ارتبگاطی
قابل فهم استفاد راحت در موارد موردنیاز و سهولت یادگیری) در قالب 8
سوال پژوهشی استفاد نرد ایم.
 -2سودمندی درک شد (متيیر مدتقل)
یکی دیگر از ابعاد مدل پگییرش فنگاوری دیگویس سگودمندی درک شگد
ندبت به ناربرد فناوری اطالعات است نه مگا بگرای ارزیگابی ایگن بعگد از 5
شاخص (بهبود نیفیت نگار افگ ایم بهگر وری نگار تدگریع انجگاا امگور

بررسی رابطۀ ضریب نفوذ فنآوری اطالعات و چابکی سازمانی در شرنتهای پییرفته شد در بورس اوراق بهادار تهرا 35///

سهولت انجاا وظایف و اف ایم دستیابی به اهداف شيلی) در قالب  5سوال
پژوهشی استفاد نرد ایم.
 -3نگرش ندبت به استفاد (متيیر مدتقل)
یکی دیگر از ابعاد مدل پییرش فناوری دیویس نگرش ندبت به استفاد از
فناوری اطالعات است نه ما برای ارزیابی این بعد از  3شاخص (خوشگایند
بود دوست داشگتنی بگود و عاقالنگه بگود ) در قالگب  3سگوال پژوهشگی
استفاد نرد ایم.
 -4تمایل به استفاد (متيیر مدتقل)
یکی دیگگر از ابعگاد مگدل پگییرش فنگاوری دیگویس تمایگل بگه اسگتفاد از
فناوری اطالعات است نه ما برای ارزیابی این بعد از  2شاخص (تمایگل بگه
استفاد در آیند و تمایل به استفاد بگه صگورت مگداوا) در قالگب  2سگوال
پژوهشی استفاد نرد ایم.
 -5استفاد واقعی از فناوری اطالعات (متيیر مدتقل)
یکی دیگر از ابعاد مدل پییرش فناوری دیویس استفاد واقعگی از فنگاوری
اطالعات است نه مگا بگرای ارزیگابی ایگن بعگد از  1شگاخص (فنگاوریهگای
اطالعاتی مورد استفاد در محیط نار) در قالب  3سگوال پژوهشگی اسگتفاد
نرد ایم.

قالب  4سوال پژوهشی) شایدتگی (در قالب  10سوال پژوهشگی) انعطگاف
پییری (در قالب  4سوال پژوهشی) و سرعت (در قالب  5سگوال پژوهشگی)
است نه این ابعاد بر اساس مدل شریفی و ژانگ تدوین شد است.

روششناسی پژوهم
انتصاب روش پژوهم بدتگی به ماهیت اهگداف موضگو پگژوهم و همننگین
امکانات اجرایی آ دارد .این پژوهم از لحگا هگدف جگ ء پگژوهمهگای نگاربردی و از

اول /شمار  /1پایی و زمدتا 1374

منظور از چابکی سازمانی در این پژوهم ارزیگابی ابعگاد پاسگخگگویی (در

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

 -1چابکی سازمانی (متيیر وابدته)
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لحا ماهیگت و روش توصگیفی پیمایشگی و از نگو همبدگتگی اسگت .جامعگه آمگاری ایگن
پژوهم شرنتهای پییرفته شد در بورس اوراق بهادار تهرا بود و هدف اصگلی تعیگین
رابطه بین ضریب نفوذ فناوری اطالعات و چابکی سازمانی در شرنتهای پییرفته شگد در
بورس اوراق بهادار تهرا است .در این پژوهم از پرسشنامهای با س االت بدته جهت جمع
آوری داد ها استفاد شد .برای بررسی متيیرهگای مربگوط بگه پگییرش فنگاوری اطالعگات و
چابکی سازمانی پرسشنامهای شامل  21سوال بدته مربوط به فناوری اطالعگات و  23سگوال
بدته مربوط به چابکی سازمانی با استفاد از طیف لیکرت جهت جمعآوری داد هگا مگورد
استفاد قرار گرفت .حجم نمونه با استفاد از جدول مورگگا انتصگاب شگد و روش نمونگه
گیری روش طبقهای است .جامعه آماری شامل  220شرنت پییرفته شد در بورس اوراق
بهادار تهرا بود نه در وبدایت بورس بر اساس نو صنعت در  17گگرو شگامل خگودرو
قنگگد و شگگکر دسگگتگا هگگای برقگگی شگگیمیایی وسگگایل ارتبگگاطی محاگگوالت ناغگگی نگگانی
غیرفل ی الستیک ناشی و سرامیک مواد دارویی محاوالت فل ی سیما مندوجات
ماشینآالت فرآورد های نفتی فل ات اساسی و غیایی بج قند دستهبندی شگد بودنگد .از
بین گرو های فوق گرو های صنعتی ب ر

نه سهم باالیی در بازار ندب و نار داشگته و

بیشترین شرنتها را شامل میشگدند انتصگاب شگدند .گگرو هگای انتصگابی شگامل  1گگرو
خودرو شیمیایی فراورد های نفتی ناشی و سرامیک سیما و فل ات اساسی بودنگد نگه
بحث چابکی سازمانی در شرنتهای این گگرو هگا بگه دلیگل وجگود رقبگای زیگاد و تعگداد
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نارننا و مشتریا فراوا از اهمیت ویژ ای برخوردار است .تعداد نل نارننگا شگرنت
های فوق در زما پژوهم با توجه به استعالا انجاا شد  1480نفر بود و از این تعگداد بگا
استفاد از جدول مورگا تعداد  305نفر بعنوا حجم نمونه انتصاب شدند.
در این پگژوهم بگرای بررسگی روایگی پرسشگنامه پگس از تکییگد روایگی محتگوایی و
صوری از مدلهای انداز گیری و نرااف ار آموس استفاد شد است .پرسشنامه پژوهم به
رؤیت استاد راهنما رسید و در مورد هر سوال معیارهای مورد سنجم و این موضگو نگه
آیا سواالت طرح شد قادر به ارزیابی فرضیههگای مگرتبط هدگتند یگا خیگر؛ تبگادلنظگر شگد.
همننین پرسشگنامه در اختیگار چنگد تگن از اسگاتید مجگرب گگرو هگای مگدیریت و فنگاوری
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اطالعات قرار گرفته تا نقطه نظرات خود را اعالا نمایند .پگس از جمگعبنگدی نقطگه نظگرات
اساتید و انجاا ویرایمهای الزا روایی اولیه پرسشنامه به اتفاق مگورد تکییگد قگرار گرفگت.
سپس با انجاا مطالعهای مقدماتی در بین  40نفر از نارننا شگرنتهگای پییرفتگه شگد در
بورس اوراق بهادار تهرا و بر اساس محاسبات نراافگ ار  SPSSضگریب آلفگای نرونبگا
برای هر معیار باورت جداگانه محاسبه شد .از آنجا نه ضرایب بدست آمگد بگاالتر از 70
درصد بود میتوا ادعا نرد نگه سگواالت پرسشگنامه از پایگایی قابگل قبگولی برخوردارنگد.
آلفای نل نی  0/737به دسگت آمگد .بگرای تج یگه و تحلیگل داد هگای پرسشگنامه و آزمگو
فرضیهها از آزمو نولموگوروف  -اسمیرنوف آزمو  Tتگک متيیگر تحلیگل واریگانس
یک عامله ( )ANOVAو مدلدازی معادالت ساختاری استفاد شد است.

یافتههای پژوهم
تج یه و تحلیل داد ها برای بررسی صحت و سقم فرضیهها برای همه انوا پژوهمها
از اهمیت خاصی برخوردار است .امروز در بیشتر تحقیقاتی نگه متکگی بگر داد هگای جمگع
آوری شد از موضو مورد تحقیق است تج یه وتحلیل داد ها از اصلیترین و مهگمتگرین
بصمهای تحقیق محدوب میشود.

برآورد الگو
پس از تدوین نظری الگو برای تبیین پدید مورد پگژوهم و انگداز گیگری متيیرهگای

پشتیبانی میننند یا خیر .الگوی معادالت ساختاری به همرا ضرایب رگرسیونی در شکل 4
ارائه شد است.
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پنها تعریف شد الزا است به برآورد الگو و تحلیگل شگاخصهگای نلگی و ج ئگی الگگو
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شکل .4الگوی معادالت ساختاری

با توجه به این نه مقدار بارهای عاملی بیشتر از  0/3بود و با توجه به شگاخص ج ئگی
( Pدارای مقدار صفر برای همه گویهها) و شاخصهای نلگی مگیتگوا نتیجگه گرفگت نگه
گویهها به خوبی داد ها را میسنجند .الزا به ذنر است بگرای تکییگد مقگدار بگار عگاملی هگر
سوال مقدار  Pمربوطه باید نوچکتر از  0/05باشگد .جگدول  2شگاخصهگای نلگی بگرازش
الگوهای انداز گیری را نشا میدهد.

شده
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سودمندي استنباط

استنباط شده

P

سهولت كاربرد

CMIN

5/675

1/669

0/000

10/575

0/00

0/542

استشاده

DF

2

2

0

9

2

2

شاخص

نگرش نسبت به

چابکي سازماني

تمايل به استشاده

استشاده واقعي
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جدول .2شاخصهای نلی برازش الگوهای انداز گیری

0/059

0/434

0/306

0/763

2/838

0/834

1/175

0/271

GFI

0/977

0/992

1

0/971

1

0/998

RMR

0/015

0/010

0

0/025

0

0/01
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CFI

0/981

1

1

0/991

1

1

RMSEA

0/047

0

0/039

0/040

0/034

0

جدول  3خالصه نتایج آماری شاخصهای برازش مدل را نشا میدهد.
جدول .3خالصه نتایج آماری شاخصهای برازش مدل
مدل

PCFI

PNFI

CFI

RMSEA

PGFI

AGFI

GFI

CMIN/DF

P

DF

CMIN

مدل
0/912 0/443 0/461

پيش

0/038

0/965 0/877 0/769

2/565

270 0/0

692/55

فرض
مدل
0/0

اشباع

0/0

0/0

0/286

0

1/0

0/0

شده
مدل
استقالل

0/0

0/0

0/0

0/495 0/242 0/330

20/496

6148/890 300 0/0

نتایج حاصل از اطالعات ارائه شد در این جدول به شرح زیر است:
 شاخص نایاسکوئر یکی از شاخصهگای مطلگق اسگت .هگر چگه مقگدار نگای
اسگگکوئر ( )CMINالگگگو نوچگگکتگگر باشگگد بگگرازش الگگگو تگگدوین شگگد توسگگط
پژوهشگر رضایتبصمتر و بهتر است .چناننه مقدار  Pب رگتگر از  0/05باشگد
مقدار نایاسکوئر برای الگو قابل قبول است و میتوا نتیجگه گرفگت نگه بگین
ماتریس واریانس و نوواریانس مشاهد شد با ماتریس واریانس و نوواریانس

گرفت نه مقدار نایاسکوئر برای الگو قابل قبول نیدت.
 یکگگگی از شگگگاخصهگگگای عمگگگومی شگگگاخص نگگگایاسگگگکوئر بگگگههنجگگگار یگگگا
ندبی( )CMIN/DFاست نه از تقدیم ساد مقدار نایاسکوئر بر درجگه آزادی
الگو محاسبه میشود و اغلب مقادیر بین  1تا  3را برای این شگاخص قابگل قبگول
میدانند (قاسمی  .)111 :1387همانطور نه در جدول  3مشاهد مگیشگود ایگن
مقدار برای الگو پژوهم  2/515است نه مقداری مناسب و قابل قبول است.
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این نه مقدار  Pبرای الگوی مینور نوچکتر از  0/05اسگت مگیتگوا نتیجگه

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

بازتولید شد تفاوت معناداری وجود ندارد (قاسگمی  .)134 :1387بگا توجگه بگه
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 شاخص  GFIیکی از شاخصهای تطبیقی است نه مقگدار بیشگتر از  0/75بگرای
این شاخص نشا از برازش خگوب الگگو توسگط داد هگا دارد (قاسگمی :1387
 GFI .)150برای الگو  0/715است نه نشا میدهگد بگین مگاتریس واریگانس و
نوواریانس باز تولیگد شگد و مگاتریس واریگانس و نوواریگانس مشگاهد شگد
تفاوت چندانی وجود ندارد و این نشا از برازش خوب الگو دارد.
 شاخص برازش تطبیقی یا  CFIیکی از شاخصهای تطبیقی است نه مقادیر بین
 0/7تا  0/75بعنوا قابگل قبگول بگود الگگو و مقگادیر بگاالتر از  0/75بگرای ایگن
شاخص بعنوا برازش بدیار خگوب داد هگا بگه الگگو تفدگیر مگیشگود (قاسگمی
 .)155 :1387مقدار  CFIبرای الگو مینور  0/712و قابل قبول است و میتگوا
نتیجه گرفت نه الگو از یک الگوی اسگتقالل فاصگله گرفتگه و بگه یگک الگگوی
اشبا ن دیک میشود.


شاخص ریشگه دوا میگانگین مربعگات خطگای بگرآورد یگا  RMSEAنیگ هماننگد
شاخص  RMRبر مبنای تحلیل ماتریس باقیماند قرار دارد .الگوهای قابل قبگول
دارای مقدار  0/05یا نوچکتر برای این شاخص هدتند .بگرازش الگگوهگایی نگه
دارای مقادیر بگاالتر از  0/1هدگتند ضگعیف بگرآورد مگیشگود (قاسگمی :1387
 .)158همانطور نه در جدول  3مشاهد میشود مقدار این شاخص برای الگو 
 0/038است نه این شاخص نی نشگا از بگرازش خگوب الگوهگا توسگط داد هگا

اول /شمار  /1پایی و زمدتا 1374

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

دارد.
با توجه به مطالب فوق میتوا نتیجه گرفت نه شگاخصهگای نلگی نشگا از بگرازش
خوب الگو توسط داد ها دارد یا بعبگارتی مگیتگوا گفگت نگه داد هگای جمگعآوری شگد
بصوبی الگو را پشتیبانی میننند.

آزمو فرضیههای پژوهم
فرضیه اول :بین سهولت اسگتفاد درک شگد ندگبت بگه نگاربرد فنگاوری اطالعگات و
چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
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ضریب رگرسیونی استاندارد شد برای این فرضیه  0/37است نه با توجه به مقگدار P

مربوط به این ضریب رگرسیونی نه نوچکتر از  0/05است میتوا نتیجه گرفت نگه ایگن
فرضیه با اطمینا  0/75پییرفته میشود و به عبارتی میتوا عنوا نرد نه با اطمینگا 0/75
سهولت استفاد درک شد ندبت به ناربرد فنگاوری اطالعگات بگر چگابکی سگازمانی تگاثیر
دارد.
فرضیه دوا :بین سودمندی درک شد ندبت به نگاربرد فنگاوری اطالعگات و چگابکی
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه  0/40است .مقگدار  Pمربگوط بگه ایگن فرضگیه
صفر و نوچکتر از  0/05است نه این گوا دیگری بر تکیید ایگن فرضگیه اسگت .بنگابراین بگا
اطمینا  0/75میتوا گفت نه سودمندی درک شد ندبت به نگاربرد فنگاوری اطالعگات
بر چابکی سازمانی تاثیر دارد.
فرضیه سوا :بین نگرش ندبت به استفاد از فناوری اطالعات و چابکی سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد.
ضریب تکثیر برای این فرضیه دارای مقدار  0/48است مقدار  Pبرای این فرضیه صفر
و نوچکتر از  0/05است بنابراین با اطمینا  0/75این فرضیه تکییگد شگد و مگیتگوا ابگراز
داشت نه نگرش ندبت به استفاد از فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی تکثیر دارد.
فرضیه چهارا :بین تمایل به اسگتفاد از فنگاوری اطالعگات و چگابکی سگازمانی رابطگه

 Pمعیاری برای تکیید این فرضیه ارائه مینند .پس با اطمینا  0/75این فرضیه تکییگد و مگی
توا گفت نه تمایل به استفاد از فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی تکثیر دارد.
فرضگگیه پگگنجم :بگگین اسگگتفاد واقعگگی از فنگگاوری اطالعگگات و چگگابکی سگگازمانی رابطگگه
معناداری وجود دارد.
ضریب تگکثیر بگرای ایگن فرضگیه دارای مقگدار  0/21اسگت .همگانطور نگه در جگدول
مشاهد میشود مقدار  Pبرای این فرضیه صفر است و با توجه به این نه نگوچکتر از 0/05
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ضریب رگرسیونی استاندارد شد مربوط به این فرضیه  0/38است .مقدار صگفر بگرای
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معناداری وجود دارد.
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است با اطمینا  0/75این فرضیه تکیید شد و میتوا ابگراز داشگت نگه اسگتفاد واقعگی از
فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی تکثیر دارد.
فرضیهها به همرا ضرایب رگرسیونی و مقگادیر شگاخصهگای ج ئگی مربگوط بگه هگر
فرضیه در جدول  4ارائه شد است.
جدول .4ضرایب رگرسیونی
شماره

فرضيه

فرضيه
1

ضريب

سهولت استشاده درک
شده

←

2

سودمندي درک شده

←

3

نگرش نسبت به استشاده

←

4

تمايل به استشاده

←

5

استشاده واقعي

←

P

نتيجه

0/37

0/0

تائيد

0/40

0/0

تائيد

0/48

0/0

تائيد

0/38

0/0

تائيد

0/26

0/0

تائيد

رگرسيوني
چابکي
سازماني
چابکي
سازماني
چابکي
سازماني
چابکي
سازماني
چابکي
سازماني

یافتههای جانبی پژوهم
آزمو مقایده میانگین دو جامعه
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اگر فرضیه مطرح شد به مقایده میانگین دو جامعگه بپگردازد بگرای بررسگی صگحت و
سقم آ باید از آزمو مقایده میانگین دو جامعه استفاد نرد .برای آزمو تداوی میگانگین
دو جامعه الزا است ابتدا بررسی ننیم آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر .بعبارت دیگگر
آزمو تداوی واریانسها مقدا بر آزمو تداوی میگانگینهگا اسگت .بگرای آزمگو تدگاوی
واریانسها از آزمو لو استفاد میشود .چناننه  Sigمربوط بگه آزمگو لگو نگوچکتر از
 0/05باشگگد فگگرا برابگگری واریگگانسهگگا رد مگگیشگگود و در غیگگر ایناگگورت فگگرا برابگگری
واریانسها تکیید خواهد شد (مومنی .)71-71 :1381
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تج یه و تحلیل میانگین نگرش ندبت به استفاد براساس جندیت

جدول  5نتایج آزمو میانگین نگرش ندبت به استفاد بر اساس جندیت را نشا می
دهد.
جدول  .5نتایج آزمو میانگین نگرش ندبت به استفاد بر اساس جندیت
آزمون لون

 Tتست براي تساوي ميانگينها
فاصله اطمينان %95
براي اختالف

ميانگين

ميانگين
حد با

حد پايين

اختالف
ميانگين

مرد

Sig.
(2)tailed

درجه
آزادي

t

Sig.

F

زن

 1/459 0/228 3/097 303 0/002 0/30965 3/9630 4/2726 0/11289 0/50641واريانس
ها
عدم
3/488 48/750 0/001 0/30965 3/9630 4/2726 0/13123 0/48807

برابري
واريانس

نگرش نسبت به استشاده

برابري

ها

برای آزمو برابری واریانسهای دو جامعه از نتایج آزمو لو اسگتفاد مگیشگود .بگا
توجه به این نه مقدار  Sigبگرای ایگن آزمگو ب رگتگر از  0/05اسگت پگس فگرا برابگری

اینکه مقدار معناداری نوچکتر از  0/05است میتگوا نتیجگه گرفگت نگه تفگاوت میگانگین
نگرش ندبت به استفاد برای دو جامعه (ز و مرد) معنیدار است و بعبارتی میتوا گفگت
نه تفاوت معناداری میا میانگین دو جامعه وجود دارد.
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تفاوت میانگین نگرش ندبت به استفاد برای دو جامعه (ز و مرد) استفاد نرد .با توجه به
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واریانسها تکیید میشود .به دلیل تداوی واریانسها باید از سطر اول جگدول بگرای بررسگی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این بصم به بحث و بررسی در زمینه یافتههای پژوهم و نتایج آزمگو فرضگیههگا
پرداخته و در پایا پیشنهادهای ناربردی و پیشنهادهایی بگرای محققگین آینگد بگا توجگه بگه
تجربیات حاصل از انجاا پژوهم ارائه میشود.

تحلیل نتایج آزمو فرضیهها
فرضیه اول :بین سهولت اسگتفاد درک شگد ندگبت بگه نگاربرد فنگاوری اطالعگات و
چابکی سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب رگرسیونی استاندارد شد برای این فرضیه  0/37است و با توجگه بگه مقگدار P

مربوط به این ضریب رگرسیونی نه نوچکتر از  0/05است مگیتگوا عنگوا نگرد نگه بگا
اطمینا  0/75سهولت استفاد درک شد ندبت بگه نگاربرد فنگاوری اطالعگات بگر چگابکی
سازمانی تکثیر دارد .نتیجه پژوهم حاضر با نتایج پژوهمهگای دیگگر نگه از مگدل پگییرش
فناوری استفاد نرد اند مشابه بود است .نتایج پژوهم زین و همکارا ( )2005نشگا مگی
دهد نه متيیر سهولت استفاد درک شد ندبت به ناربرد فناوری اطالعات با واسطهگگری
متيیر نگرش ندبت به استفاد از فناوری اطالعگات بگا چگابکی سگازمانی رابطگه دارد و هگیچ
گونه رابطه مدتقیمی بین این دو متيیر برقرار نیدت در حالی نگه در پگژوهم حاضگر رابطگه
مدتقیمی بین این دو متيیر برقرار است.
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فرضیه دوا:بین سودمندی درک شد ندبت به نگاربرد فنگاوری اطالعگات و چگابکی
سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب رگرسیونی استاندارد شد برای این فرضیه  0/40است و با توجگه بگه مقگدار P

مربوط به این ضریب رگرسیونی نه نوچکتر از  0/05است مگیتگوا عنگوا نگرد نگه بگا
اطمینا  0/75سودمندی درک شد ندبت به ناربرد فناوری اطالعات بر چگابکی سگازمانی
تکثیر دارد .نتیجه پژوهم حاضر با نتایج پگژوهمهگای دیگگر نگه از مگدل پگییرش فنگاوری
استفاد نرد اند مشابه بود است .البته در مقایده با نتایج پژوهم زین و همکگارا ()2005
نه متيیر سودمندی درک شد ندبت به نگاربرد فنگاوری اطالعگات بگا واسگطهگگری متيیگر
تمایل به استفاد از فناوری اطالعات بر چابکی سازما های تولیگدی مگال ی تگکثیر گیاشگته
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نتایج پژوهم حاضر نشا داد نه در سازما های تولیدی پییرفته شد بورس اوراق بهگادار
تهرا متيیر سودمندی درک شد ندبت به ناربرد فناوری اطالعات بدو واسگطه بگا متيیگر
چابکی سازمانی رابطه دارد.
فرضیه سوا :بین نگرش ندبت به استفاد از فناوری اطالعات و چابکی سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد.
ضریب رگرسیونی استاندارد شد برای این فرضیه  0/48است و با توجگه بگه مقگدار P

مربوط به این ضریب رگرسیونی نه نوچکتر از  0/05است مگیتگوا عنگوا نگرد نگه بگا
اطمینا  0/75نگرش ندبت به استفاد از فناوری اطالعات بگر چگابکی سگازمانی تگکثیر دارد.
نتایج پژوهم زین و همکارا ( )2005نشا داد نه ضریب رگرسگیونی بگین متيیگر نگگرش
ندبت به استفاد از فناوری اطالعات و متيیر چابکی سازمانی بطگور قابگل مالحظگهای پگایین
است نه این نتیجگه بگا نتگایج پگژوهم حاضگر ميگایرت دارد چگو در ایگن پگژوهم رابطگه
معناداری بین دو متيیر ذنر شد برقرار بود و ضریب رگرسیونی بین این دو متيیر بیشگترین
مقدار را در مقایده با دیگر ضرایب رگرسیونی پژوهم دارد .نتایج پژوهم نریمگا عبگدی
و همکارا ( )1387نشا داد نه میا نگرش ندبت بگه فنگاوری بگا بُعگد سگرعت مربگوط بگه
چابکی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .همننین میا نگرش ندگبت بگه فنگاوری بگا بعگد
انعطافپییری چابکی سازمانی رابطه معنادار وجگود دارد .نتگایج پگژوهم نریمگا عبگدی و
همکارا با نتایج پژوهم جاری مطابقت دارد.

ضریب رگرسیونی استاندارد شد برای این فرضیه  0/38است و با توجگه بگه مقگدار P

مربوط به این ضریب رگرسیونی نه نوچکتر از  0/05است مگیتگوا عنگوا نگرد نگه بگا
اطمینا  0/75تمایل به استفاد از فناوری اطالعات بگر چگابکی سگازمانی تگکثیر دارد .نتیجگه
پژوهم حاضر با نتایج پژوهمهای دیگر نه از مدل پییرش فناوری استفاد نرد اند مشابه
بود است .نتایج پژوهم زیگن و همکگارا ( )2005نشگا داد نگه بگین دو متيیگر تمایگل بگه
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استفاد از فناوری اطالعات و چابکی سازمانی رابطه معناداری برقرار اسگت و ایگن بگا نتگایج
پژوهم حاضر مطابقت دارد.
فرضگگیه پ گنجم :بگگین اسگگتفاد واقعگگی از فنگگاوری اطالعگگات و چگگابکی سگگازمانی رابطگگه
معناداری وجود دارد.
ضریب رگرسیونی استاندارد شد برای این فرضیه  0/21است و با توجگه بگه مقگدار P

مربوط به این ضریب رگرسیونی نه نوچکتر از  0/05است مگیتگوا عنگوا نگرد نگه بگا
اطمینا  0/75استفاد واقعگی از فنگاوری اطالعگات بگر چگابکی سگازمانی تگکثیر دارد .نتیجگه
پژوهم حاضر با نتایج پژوهمهای دیگر نه از مدل پییرش فناوری استفاد نرد اند مشابه
بود است .نتایج پژوهم زین و همکارا ( )2005نشا داد نه بین دو متيیر استفاد واقعگی
از فناوری اطالعات و چابکی سازمانی رابطه معناداری برقرار است و این بگا نتگایج پگژوهم
حاضر مطابقت دارد .همننین نتایج پژوهم نریمگا عبگدی و همکگارا ( )1387نشگا داد
میا استفاد واقعی از فناوری (شامل بانکداری الکترونیکی شبکههای گدترد سیدتمهای
اطالعاتی سیدتمهای هوشمند سیدتمهای پشتیبا تامیمگیری) و چابکی سازمانی رابطگه
معناداری وجود دارد و این با نتایج پژوهم حاضر مطابقت دارد .الفت و زنجیرچی ()1388
در پژوهم خود بگه ایگن نتیجگه رسگیدند نگه امگروز در عمگوا سگازما هگای الکترونیکگی
فرایندهای الکترونیکی طراحی و پیاد سازی شد است اما استفاد مناسب از آ ها نیازمنگد
فراگیر شد فرهنگ مناسب آ است نه متکسفانه نمتر مورد توجه قرار گرفته است .ایگن
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نتایج تا حدودی با نتایج پگژوهم حاضگر نیگ مطابقگت دارد زیگرا نظگر پاسگخدهنگدگا در
خاوص استفاد واقعی از فناوری اطالعات ندبتاً موافق بود و این نشا میدهد بیشتر پاسخ
دهندگا هنوز بطور نامل موافق به استفاد از فناوری اطالعگات بگرای رسگید بگه چگابکی
سازمانی نیدتند .فتحیا و فکری ( )2005در پژوهم خود به این نتیجه رسیدند نگه اسگتفاد
از سیدتمهای پشتیبا تامیمگیری نقم م ثری در اف ایم چابکی سازمانی ایفگا مگیننگد.
نتایج پژوهم فتحیا و صالحی مقدا ( )1384نشا داد نه هنوز در بنگا هگای نوچگک و
متوسط ایرا از ظرفیت تکثیرگیاری فناوری اطالعات بر توسگعه چگابکی سگازما اسگتفاد
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مطلوبی به عمل نیامد و بویژ در برخی از محورهای چگابکی ضگروری اسگت دقگت نظگر
بیشتری مبیول شود.

پیشنهادها
پیشنهادهای ناربردی

 -1با توجه به نتایج حاصگل از آزمگو  t-testهمگه متيیرهگای مدگتقل از سگطح ندگبتاً
مطلوبی برخوردار هدتند .میتوا اذعا داشت نه هیچ نداا وضعیت بحرانی نداشگته و در
اولویت بهبود نیدتند ولی انتظار میرود سازما ها با ایجاد جو سازمانی مناسب برای استفاد
از فناوری اطالعات باعث اف ایم هر چه بیشتر چابکی خود شوند.
 -2با توجه به آزمو میانگین متيیرها در نل جامعه آماری مقدار میانگین مربوط بگه
استفاد واقعی از فناوری اطالعات ندبت به دیگر عوامل پایینتگر اسگت و توجگه مگدیرا را
بیم از پیم به این مطلب جلب مینند .برگ اری دور های آموزشگی در خاگوص نحگو
استفاد از فناوریهای موجود در شرنتها و تشویق نارننا به استفاد از این فنگاوریهگا
سبب استفاد بیشتر و مفیدتر آنا از فناوریهای موجود خواهد شد.
 -3با توجه به آزمو مقایده میانگین متيیرها بین دو جامعه زنا و مردا شگرنتهگا
باید با بکارگیری راهکارهگای مناسگب (مثگل تشگویق) و برگگ اری همگایمهگا و دور هگای
آموزشی مناسب نگرش ندبت به استفاد و تمایل به استفاد از فناوری اطالعات در زنا را
اف ایم دهند .همننین میانگین عامل استفاد واقعی از فناوری اطالعگات در جامعگه مگردا

از فناوری اطالعات در جامعه مردا بکار گرفت.
پیشنهادهای پژوهشی

 -1بررسی عوامل م ثر بر پییرش فناوری اطالعات و تکثیر آ بر چابکی سازما های
دیگر (غیر از شرنتهای پییرفته شد در بورس اوراق بهادار تهرا ) و مقایده نتگایج آ هگا
با این پژوهم.
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نمتر از جامعه زنا است .این مدشله باید باورت جدی در شرنتهگا مگورد بررسگی قگرار
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 -2بررسی تکثیر پییرش فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی در سازما های دولتی.
 -3بررسی موانع و محدودیتهای موجگود در پگییرش فنگاوریهگای نگوین مگ ثر بگر
چابکی در سازما ها.
 -4بررسی پییرش فناوری سازمانی بر اساس سایر مدلهای پگییرش و مقایدگه نتگایج
آ ها با مدل بکار رفته در این پژوهم.
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