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 چکیده

آفرینی  های سازمانی بر ارزشهدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و ویژگی
. پیمایشی استـ پژوهش حاضر از نوع توصیفی وکار فناوری اطالعات است.  کسب

وزارت بهداشت و درمان جامعه آماری این پژوهش کارمندان ستادی معاونت بهداشت 
نیاز  های موردوری دادهآمنظور گرد بهباشند. نفر می 072واقع در شهر تهران است که 

ای متناسب با حجم نمونه و با گیری خوشه با استفاده از روش نمونه درباره افراد جامعه
ها، تعیین شده است. ابزار گردآوری دادهنفر  511استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 

ها پرسشنامهی کرونباخ پایایی های محقق ساخته بودند که از طریق محاسبه آلفاپرسشنامه
سرمایه انسانی بر میزان  تأثیردهد که اوالً نتایج پژوهش نشان میبه دست آمد. 
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ها نشان یافته گرید عبارت بهدار است. وکار فناوری اطالعات معنی آفرینی کسب ارزش
یابد، این امر باعث زان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش میدهد زمانی که میمی

گردد. از سوی دیگر نتایج وکار فناوری اطالعات می آفرینی کسب افزایش میزان ارزش
وکار فناوری  آفرینی کسب داری بر ارزشمعنی تأثیردهد که ویژگی سازمانی نشان می

 اطالعات نداشته است.
وکار، فناوری  های سازمانی، کسبویژگی انسانی، ساختار سازمانی،سرمایه کلید واژگان: 

 اطالعات
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 مقدمه

های توسعه پایدار محسوب وکار فناوری اطالعات یکی از راه آسان شدن توسعه کسب
وکارهای الکترونیکی عموماً رویکردی تجاری، ارزش افزا، بازاری و  شود. کسبمی

-گیری از فناورینیازمند دانش و مهارت تخصصی و بهره ها آنسوداگر دارند و مدیریت 

وری و کیفیت محصوالت و خدمات های جدید برای کسب ارزش افزوده و بهبود بهره
مهارت و تخصص نیروی انسانی از اهمیت به سزایی  رو نیازابه بازار است.  شده عرضه

 و رشد مستلزم ،ها آن روزافزونتوسعه  وها  سازمان وری بهره برخوردار است. افزایش
 دانش اندیشمندان برخی. است آنان انگیزش نیروی تقویت نیز و کارکنان وری بهره

یک  .اند یادکرده انسان، برنده شیپ نیروی یا محرک موتورعنوان  به انگیزش از مدیریت،
تواند آورد که میمی به وجودنظام اطالعاتی، منابع ارزشمندی را برای هر سازمانی 

را  ها سازمانرا تسریع بخشد، از فرآیند پردازش حمایت کند و کنترل  ها سازمان اتیعمل
تواند باعث شود های اطالعاتی میافزایش دهد. همچنین در راستای همین اهداف، نظام

وری، بهبود ها، افزایش بهرهبه سمت نتایج مطلوب از قبیل کاهش هزینه ها سازمانتا 
ی اطالعاتی در سطح ها سامانهی حرکت کنند. راحت بهکیفیت و افزایش ارزش بازار 

گذارند. در مهمی بر روی بهبود عوامل اقتصادی و رقابتی بر جای می راتیتأثسازمانی 
یکی از  عنوان بههای اطالعاتی وکار فناوری رسد ارزش کسباین راستا، به نظر می

ی ها سازماندید ی فناوری اطالعات دارای اهمیت زیادی است؛ در عصر جها رشاخهیز
ی، فنّاورهای اطالعاتی از قبیل خرید  گذاری زیادی بر روی اجرای سامانهمختلف سرمایه

دهند ی مدیریتی و دیگر مسائل مرتبط در این زمینه انجام میها وهیشآموزش و تغییر 
وکار فناوری  آفرینی کسب نیاز برای فهم و بررسی ارزش ( و این امر،0222، 5)مک افی
 دهد.را افزایش می اطالعات
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 مبانی نظری تحقیق

 سرمایه انسانی

ی کارکنان در درون یک ها دانشو  ها تخصص، ها مهارتای از سرمایه انسانی مجموعه
سازد تا از سیستم (. سرمایه انسانی کارکنان را قادر می0225، 5سازمان است )بونتیس
کاری  اتیعملو حمایت از  آمدترکارهای استفاده از شیوه منظور بهاطالعاتی سازمان خود 

بهتر استفاده کنند. دانش، تخصص و مهارتی که کارکنان از طریق تعامل با نظام اطالعاتی 
تر از کارکرد تر و عمیق( نوعی آگاهی انتقادی0222، 0آورند )هاچ و دییربه دست می

ه نتایج و تواند باعث شود تا کارکنان بکند و این امر میسیستم و سازمان فراهم می
 بروندادهای بهتری دست پیدا کنند.

سرمایه انسانی، به زبان ساده به هر چیزی غیر از سرمایه فیزیکی از قبیل اموال، تجهیزات 
شود. در قرن گذشته، سهم سرمایه فیزیکی از تولید ناخالص می و سرمایه مالی گفته

سهم  که یدرحاله است؛ داخلی در اقتصاد کشورهای پیشرفته، با افت شدیدی همراه بود
سرمایه انسانی افزایش یافته است. این افزایش در سهم سرمایه انسانی از تولید ناخالص 

 عنوان بهداخلی، موجب مفهوم اقتصاد دانشی شده است. اشکال مختلف سرمایه انسانی 
شوند؛ ولی ای در نظر گرفته شده است که وارد فرایند تولید کاالها و خدمات مینهاده

تری در توان همچون یک نهاده ساده در نظر گرفت و نقش پیچیدهرمایه انسانی را نمیس
خدمات دارد. سرمایه انسانی از استعدادی ذاتی برخوردار است  ارائهفرایند تولید کاال یا 

ها منجر شود تواند هم خود را دگرگون کند و هم به دگرگونی یا تعدیل سایر نهادهکه می
ت که به پویایی همیشگی اقتصاد خواهد انجامید. سرمایه انسانی، به و همین ویژگی اس

ی اشاره دارد )کارتیک و سنج روانهای های کاری و ارزیابیدانش، تحصیالت، شایستگی
 (.0222، 3باساک
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-ها ارتباط وسیعی با ویژگیهای انسانی، این نوع سرمایهعلیرغم اهمیت منابع و سرمایه

توانند عوامل های ساختاری یک سازمان میدارد. ویژگی ها سازمانهای ساختاری درون 
های اطالعاتی باشند که مورد خریداری قرار وری نظاممهمی در تعیین عملکرد و بهره

های  یابد تا مشکالت سازمان را حل کند به همین دلیل سامانهگرفته و توسعه می
در سازمان را تغییر دهند. البته به نظر ها موجود توانند برخی از این ویژگیاطالعاتی می

وری به شکل مستقیم باشد، بلکه اطالعات بر روی بهره فناوری راتیتأثرسد که نمی
های سازمانی و عملکرد سازمان نوعی وساطت و تعامل را اطالعات بین ویژگی فناوری

ایجاد  ها شرکتو  ها سازمانبهبود عملکرد  منظور بههای اطالعاتی  بر عهده دارد. سامانه
 کی صرفاًهای اطالعاتی موجود در سازمان  شوند. البته باید توجه کرد که سامانهمی

ای اجتماعی نیز مالحظه شود. ادبیات پدیده عنوان بهتواند و آن می ستینتکنیکی   مسئله
هایی  از چنین سامانه کنندگان استفادهدهد که اطالعات نشان می پژوهش در مورد فناوری

های  در مقابل سامانه ها تخصصو  ها دانش، ها مهارتتوانند بر اساس تفاوت در می
یی ها یفنّاورنمایند و چنین مقاومتی باعث شکت در استفاده از چنین  مقاومتاطالعاتی 

رسد کارکنانی که دارای مهارت، ، به نظر میزمان هم(. 0222، 5شود )کیم و کان کانهالی
های اطالعاتی از نظام کارآمدترتوانند به شکلی بهتر و میتخصص و دانش باالیی هستند 

تواند بر توان استدالل کرد که منابع مختلف سرمایه انسانی میمی رو نیازااستفاده کنند. 
 بگذارند. تأثیرهای اطالعاتی و فناوری اطالعات  وکار سامانه روی ارزش کسب

 ی سازمانیها یژگیو

 فضای سازمانی

بادوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر  نسبتاًجو سازمانی ویژگی 
شود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقالل، اعتماد می ها سازمان
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 بین هایتعامل طریق از است و یطرف یب و ابداع شناسایی، هویت، حمایت، و پیوستگی،
و  گیردمی قرار استفاده مورد موقعیت تفسیر جهت مبنایی وانعن به شود،می ایجاد اعضاء

 و است سازمانی از فرهنگها  نگرش و هاتلقی طرز ،ها ارزش هنجارها،کننده  منعکس
 سازمانی جو .کندمی عمل رفتار دهیشکل جهت با نفوذ ومؤثر  منبعیعنوان  به همچنین

 پویایی، و نفوذ یا مراعات، گریمالحظه گروهی، روحیهازجمله  است هاییدارای مؤلفه
 (.5332گیری )زارع، عالقگی و فاصلهمزاحمت، صمیمیت، بی تولید، بر دیتأک

 است مدیریت زمینه در مهم بسیار مفاهیم از )جو سازمانی( یکی سازمانی فضای امروزه
 و شودمی اشاره آن به سازمانی رفتار به مربوط منابع در مختلف طرق و عناوین به که

 اثربخشی درمؤثر  عوامل از دیگر بعضی با نزدیکی ارتباط اینکه لحاظ به آن تشریح
 رفتاری اثربخشی همچنین و کارکنان انگیزش روحیه، سازمانی، فرهنگ قبیل از سازمانی

 رفتار که دارد داللت واقعیت این بر فضای سازمانی مفهوم. است مهم بسیار دارد مدیر
 بلکه گیردنمی شکل بالواسطه و مستقیم رویدادهای با تعامل اثر بر فقط سازمان در انسان

. دارد قرار نیز سازمانی ناپیدای و نامحسوس نیروهای با تعاملتأثیر  تحت همچنین
 سازمان محیط گوناگون هایجنبه از افراد که است ادراکاتی سازمانی فضای یطورکل به

 .(5322الفت و همکاران، )دارند 
 و برانگیخته را بسیاری مجادله که است موضوعی مفهوم، یکعنوان  به سازمانی فضای
-ادراک از ایمجموعهعنوان  به را سازمانی هستند، فضای مند عالقه مفهوم این به که آنانی

سازمانی،  یها یمش خط رهبری، مانند سازمان خصوصیات از ارزشی غیر و توصیفی های
 متغیر یک سازمانی فضای دیدگاه این از. دانندمی غیره و ایوظیفه و شغلی خصوصیات

 همچنین. است مدیریت یسازوکارها از ناشی ایاندازه تاکم  دست که است وابسته
 قرار تأثیر تحت را شغلی هاینگرش و رفتارها تواندمی اینکه لحاظ به سازمانی فضای

 این علیه هم هانس جو و گایان مانند روانشناسان از برخی .است مستقل متغیر یک دهد
 نامصرفاً  سازمانی فضای که است اینها  آن هایاستدالل از یکی .کنند یم استدالل دیدگاه
 که فرد جانب از مطلب این اظهار آنان نظر به. است شغلی هاینگرش برای دیگری
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 چیزی که است این مانند باالست سطحی در «من»از  حمایت ویژگی لحاظ از سازمان
 دیگر سوی از (دارد شغلی خشنودی)باشد  گفته سازمان آن مورد در مطلوب و خوب

 چیزی که است این مانند گیردمی قرار کم حمایت مورد سازمان در که کند اظهار فرد اگر
 بدهیم تشخیص را این اگر( دارد اندکی خشنودی)باشد  گفته سازمان آن درباره نامطلوب

 این گوییممی سخن ویژه محیط و اجتماعی خصوصیات از ایمجموعه درباره که
 برای خوبی منطقی استدالل توانمی دهندمی قرار تأثیر تحت را ما رفتار خصوصیات

 فضای سازمانی .(5332آبادی و همکاران، شفیعی نیک) آورد عمل به سازمانی جو مفهوم
-می ها سازمان سایر از سازمان آن تمایز موجب که است سازمان از بادوامی نسبتاً ویژگی

 در وکار فناوری اطالعات کسب نظر از که ییها سازمان در ساختند آشکار هاشود. یافته
 مطلوب و مثبت مدیران نگرش و دیدگاه هستند، موفقاصطالح  به بوده و باالیی سطح
 و بوده باال مدیران حمایت میزان پذیرد،می انجام موقع به و سریع گیریتصمیم است،
 روابط افزایش باعث زیرا است باز مطلوب ارتباطات جو. هستند باز ارتباطی جو دارای
 روحیه و وریبهره و شودمی سازمان در اطالعات انتشار و تبادل و مطلوب انسانی

 دهد.می افزایش نیز را همکاری

 ساختار سازمانی

 ،ها تیفعالآن  اساس بر که است سازمان هر اصلی هایویژگی از یکی ساختار وجود 
 گردد.می ایجاد هماهنگی وظایف بین و شده تفکیک یکدیگر از متفاوت
. سازمان یک اجزا و ها بخش میان ارتباطات الگوی از است عبارت سازمانی ساختار

 در سیستم پارهعنوان  به واحدهایی را وها  بخش آگاهانهطور  ها به سازمان گرید عبارت به
 مشخص تعامل و ارتباط سیستم، الگوی پاره این میان و آورندمی وجود به اصلی سیستم

 کنند.می حاکم را
ساختار سازمان نقش مهمی در نوآوری و خالقیت جهت توسعه پایدار دارد. ساختار 

های کلی، نظام ارتباطی و های اساسی، مأموریتسازمان کالبدی است که در آن حوزه
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 (.5330)فقهی فرهمند،  شودگیری تعیین میمرکز تصمیم
دارد که ساختار سازمانی در نمودار ( در تعریف ساختار سازمانی اظهار می5223) 5دفت

فرایندهای  ها تیفعالشود، نمودار سازمانی یک نماد قابل رؤیت از کل سازمان نمایان می
 (.5377)ترجمه پارساییان و اعرابی،  سازمان است

برای تعریف  هاست آنرد قبول همه مختلف دوازده متغیر اساسی را که مو پردازان هینظر
 از: اند عبارتاند. این ابعاد ابعاد ساختاری به کار برده

. 3. رسمیت 7. تفکیک 2. تفویض اختیار 1. پیچیدگی 2. تمرکز 3. استقالل 0. اجزاء اداری 5
 . استاندارد کردن.50گرایی  تخصص. 55. حیطه کنترل 52. حرفه گرایی 2ترکیب 

ی با ساختار مسطح و منعطف نسبت ها سازمان( معتقدند که 0220)سانتیس و همکاران 
با ساختار سنتی و سلسله مراتبی، مافوق و برتر بوده و برای  کیبوروکراتی ها سازمانبه 

 ارتقای خالقیت افراد مساعدتر و سودمندتر هستند.
 اهداف کسب جهت در که هایی استگروه و افراد بر حاکم رابطه سازمانی ساختار
 اندازه،) و محتوایی( تمرکز پیچیدگی، رسمیت،) ساختاری بعد دو به و کنندمی تالش
 بیانگر ساختاری ابعاد(. 5373رابینز، )شود می تقسیم( استراتژی محیط، ی،فناور

 وسیله بدان توانمی که دهندمی دست به مبنایی و هستند درونی سازمان های ویژگی
 و سازمان کل معرف محتوایی ابعاد. کرد یکدیگر مقایسه با یا گیریاندازه راها  سازمان
 یا گونه به باید ساختار سازمانی. گذاردمی اثر ساختاری ابعاد بر که است آن اهداف
نیازهای . گیرد قرار مدیران اختیار درموقع  به و مناسب اطالعات که شود طراحی

 کنندمی دنبال که هدفی وها  آن سازمانی سطح و کار ماهیت برحسب مدیران، اطالعاتی
 هایشمأموریت و سازمان به فوقانی سطوح مدیران نگرش و افق دید. است متفاوت

 دسته این اختیار در که اطالعاتی بنابراین،؛ سطوح است سایر مدیران از تروسیعمراتب  به
 فعلی مشکل و مسئله. نظری باشد وسعت چنین با متناسب باید گیرد، می قرار مدیران از

 و فرآیندها ،ها سامانه در موجود ابهامات و هانارسایی علت به که است این ها سازمان
                                                                                                                              
1. Daft 
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 تنوع عملیات، بودن غیرشفاف رفتارها، و روابط بودن کار، غیرمدون انجام یها روش
-به گونه مجریان سالیق و عادات همچنین حاکمیت ناکارآمد، و سنتی مقررات و قوانین

 کردن خودکار و انجام کار یها روش و فرآیندها بهبود و تدوین ضرورت که است ای
 .سازدمی ریناپذ اجتناب را مناسب هایفناوری از گیریبهره و ها تیفعال

 وکار فناوری اطالعات کسب

دولت  آن تبع به و اینترنت اطالعات، آوریفن و آوریفن واسطه به جهان یها یدگرگون
مشتق  اطالعات آوریفن از خود نوبه به نیز آن که الکترونیک تجارت و الکترونیک

است  کرده ایجاد اطالعات انتقال فرایند و ارتباطات در عمیقی و ژرف تحول شود، می
 و بالندگی و تحوالت اطالعات با و ارتباطات فناوری (. تحوالت5322)فیاضی و افشار، 

 بشری معارف از رشته دو این و است شده همزیگر و همگاه دانش تلقی کردن ارزشمند
 قلمداد خدمات و دیجیتالی یها سامانه دیگر و اینترنت الکترونیکی یها شبکهزیربنای 

 رشدمحور  وکار دانش کسب در را دانشی یها نظام و فنون ابزارها،سرعت  بهکه  شوند یم
 بازاریابی و تجارت از کامل یریگ بهره با بتوانند باید اقتصادی یها بنگاه .دهند یم

 ،هرحال . بهکنند روزآمد را اقتصادی عملیات و فرآیندها دانش و مدیریت الکترونیکی
 و ارتباطات و اطالعات فناوری زیربناهای توسعه برآیند تجارت الکترونیک بالندگی
 آن شتابان و ندهیفزا رشد و دیجیتالی الکترونیک سرعت دو عامل. است دانشانقالب 
 تقویت و تهییج مایه که است شده دانشی ارتقای و یریگ بهرهظرفیت  ارتقای موجب
 (.0225، 5است )کالرک الکترونیک تجارت

 صورت به الکترونیکی تجارت در گذاریسرمایه شده ینیب شیپ باالی هایبازده اگرچه

 تأثیر تحت نوین وکار کسب اما شوندمی گرفته نادیده «وصف غیرقابل باالی دستاوردهای»
-)حنفی داردمی بر گام دیجیتالی الکترونیک دانشی وکار کسب یسو به محور دانش تجارت

وکار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی  (. کسب5332زاده و رضایی، 
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وکار است و تنها در برگیرنده  ی استفاده از فناوری اطالعات در کسبها جنبه
وکار  نیست بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرایندهای کسب دوفروشیخر

 (.0220، 5)روولی استو ارتباطات در داخل و خارج از سازمان 

یک اصالح کلی مورد استفاده برای توصیف فرایندهای کاری به کار گرفته شده در 
(. گام 0223، 0ی مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب است )باتوها طیمح

وکارهای الکترونیکی پویا است.  وکارهای الکترونیک مفهومی به نام کسب فراتر از کسب
 های سامانهتوانند می ها سازمانکه چگونه  است نیاوکارهای الکترونیک پویا بیانگر  کسب

کاری خود را در سه بعد اینترانت، اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا، یکپارچه و 
اجازه  ها سازمانوکار الکترونیکی پویا به  (. کسب5337آبادی، د )شفیعی نیکمنسجم کنن

وکار نیازمند  ی موجود، در زمانی که فرایندهای کسبها سامانهتر تر و سادهاصالح سریع
های کاری انتظار عملکردی که از این مدل نیتر مهمدهد. در نتیجه تغییرات است را می

های درگیر است و با خودکار سازی  تعامل آن با دیگر سامانه رود، ارتباط درونی آن ومی
شود. در نتیجه ارزش حذف میفرایندهای مختلف در سازمان بسیاری از فرایندهای بی

ی و کاهش خودکارسازها، رسیدن به سطح کارایی از طریق افزایش سرعت پردازش
د روابط، افزایش وفاداری یابد. در نهایت این سیستم، باعث بهبومیزان خطاها ارتقا می

مشتریان و شرکای تجاری شده و حرکت سازمان به سمت سودآوری و مزیت رقابتی را 
 (.5332آبادی، نماید )امیری و شفیعی نیکتقویت می

های بزرگ به دلیل استفاده بیشتر از منابع ( معتقدند که شرکت0223و همکارانش ) 3ژائو
گذاری اجهه با آن دارند، سعی در سرمایهو اینکه احتمال خطرات بیشتر در مو

ی بزرگ به دلیل دارا بودن منابع غنی، سعی ها سازمانو یا  ها شرکتکنند. الکترونیکی می
که در این  هرچنددر تخصیص دادن بیشتر آن در جهت نوآوری در سازمان هستند. 

اند و معتقدند که تخصیص منابع برای نوآوری داده ارائهارتباط افرادی نظرات مخالفی 
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هایی که سطحی از فناوری هیچ ارتباطی به بزرگی و کوچکی سازمان ندارد. سازمان
نیازمند آموزش  رو نیازابایست مهارت آن را اتخاذ کنند کنند میالکترونیکی را اتخاذ می

هایی که از سازمان توان گفت کهمی رو نیازاکارکنان و تکامل سیستم اطالعاتی است. 
توانند نیروی انسانی استخدام کنند و به تری برخوردار هستند بیشتر میمنابع گسترده

ی بزرگ به دلیل ها شرکتهای الکترونیکی را یاد دهند. و مهارت ها آموزش ها آن
برخورداری از منابع و نیروی انسانی در برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات به 

توانند از منابع ی کوچک و متوسط میها سازمانشوند اما متری برخوردار میمشکل ک
 (.0252، 5ی استفاده کنند )بالبونیسازمان درون

 پیشینه تحقیق

اثرات متقابل سرمایه انسانی و »( در تحقیق خود تحت عنوان 5322محمدی و امیدوار )
 معیار دو از استفاده با« راننهادها بر فرآیند رشد اقتصادی و اثرات آن برای اقتصاد ای

 انسانی سرمایه فیزیکی، سرمایه قالب در تولید مستقیم عوامل پذیری، منع و یریپذ رقابت
 سرمایه اساسی نقش رشد، جدید یها هینظر اساس بر کرده است و یبند طبقه یفنّاور و

است. موسوی و داده  قرار تأکید مورد جدید، یها یفنّاور کاربرد و اخذ ابداع، در انسانی
، به «وری و ارزش بازارسرمایه انسانی، بهره»( در پژوهشی تحت عنوان 5322همکاران )

در  شده رفتهیپذی ها شرکتی و ارزش بازار در ور بهرهبررسی ارتباط بین سرمایه انسانی، 
ی این پژوهش نشان داده است که رابطه ها افتهبورس اوراق بهادار پرداخته است. ی

ی نیروی کار و ور بهرهی یعنی ور بهرهین کارایی سرمایه انسانی با دو معیار معناداری ب
 ی هزینه حقوق کارکنان وجود دارد.ور بهره

ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ »( در پژوهشی با عنوان 5320معتدل و همکاران )
با شناسایی عوامل مؤثر بر بلوغ اند کردهتالش « وکار همسویی فناوری اطالعات و کسب

. نتایج پژوهش دهندوکار، چارچوب نظری ارائه  همسویی فناوری اطالعات و کسب
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بعد اصلی  2 لهیوس مدل مفهومی است که میزان بلوغ همسویی در سازمان را به کننده انیب
ل ها به کمک این مد کند تا سازمانگیری میشاخص آشکار، اندازه 30)متغیر مکنون( و 

فضلی و  گیری نموده و شرایط خود را بسنجند.میزان بلوغ همسویی خود را اندازه
ی بر عملکرد سازمان درونبررسی اثر عوامل »( در تحقیقی تحت عنوان 5325علیشاهی )

، به بررسی تأثیر عوامل سازمانی متشکل از «سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش
برد سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی، ساختار و راه

اند که بهبود مدیریت مدیریت دانش پرداخته است. در پایان به این نتیجه رسیده
فرایندهای مربوط به دانش سازمانی که متأثر از عواملی چون فرهنگ و راهبرد سازمانی 

 .شود یماست، منجر به افزایش عملکرد سازمانی 
 رضایت بر سازمانی جوِّ تأثیر»( در تحقیقی تحت عنوان 5325کاران )میرکمالی و هم

 با شغلی رضایت بر سازمانی جوتأثیر  ، به بررسی«انسانی یسرمایه یگر یانجیم شغلی با
 این یها دادهاند. نتایج نشان داد که مدل اولیه با سرمایه انسانی پرداخته گریمیانجی
معنادار  شغلی رضایت بر فضای سازمانی مستقیم تأثیرات و دارد مناسبی برازش پژوهش

 شده است. تأیید انسانی یسرمایه از طریق آن، غیرمستقیم تأثیر و بوده است
 با سازمانی جو و رهبری هایشیوه رابطه بررسی به خود پژوهش در (0222) 5سونه

 مدیران رهبری سبک متغیر که داد نشان وی پژوهش نتایج. پرداخت نوآوری و خالقیت
 نیچن . همدارد معنادار و مستقیم مثبت، رابطه کارکنان نوآوری و خالقیت متغیرهای با

 0لین و لین. دارد نوآوری و خالقیت متغیرهای بر معنادار و مثبت اثر یسازمان جومتغیر 
بر اساس  الکترونیکیوکار  کسباشاعه  در کننده نییتع عوامل درباره پژوهشی در (0223)

 تخصص و زیرساخت) فنّاورانه عواملاثر  3محیط ـ سازمانـ  چارچوب تکنولوژی
وکار  کسبانتظار  مورد مزایای و سازمانی سازگاری)سازمانی  ،(اطالعاتی سیستم

 دو بعد روی را( رقابتی فشار و تجاری شرکای آمادگی)محیطی  و( الکترونیکی
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که  یافتند دست نتیجه این به کرده، بررسی بیرونی اشاعه و درونی یساز کپارچهی
فشار  و انتظار مورد مزایای اطالعاتی، سیستم تخصص اطالعاتی، یها سامانه زیرساخت

. ندیآ یمشمار  به الکترونیکیوکار  کسب اشاعه یریگ شکل جهت در مهمی عوامل رقابتی
 بیرونی دارد. اشاعه بر معناداری و مثبت اثر درونی یساز کپارچهی آن، بر افزون

 در کشورهای در که یافتند دست نتایج این در پژوهش خود به 5(0222همکاران ) و ئوژا
 در و اطالعات فنّاوری انسانی منابع و زیرساخت شامل یفنّاور آمادگی توسعه، حال

 یها سامانه میان ارتباط میزان به که فنّاوری یساز کپارچهی ،افتهی توسعه کشورهای
 و سازمانی یها سامانه با که ییها آن و سازمان درون در داده یها گاهیپا و اطالعاتی

 جهت در عوامل نیتر مهم عنوان به دارد اشاره اند،شده یکپارچه شرکا داده هایپایگاه
 خود پژوهش در 0(0222شوند. جوانا )می شناخته الکترونیکیوکار  کسب سازی درونی

 نشان وی پژوهش نتایج. تنوآوری پرداخ و خالقیت با سازمانی جو یرابطه بررسی به
 معنادار و مستقیم مثبت، نوآوری رابطه و خالقیت متغیرهای با سازمانی جو متغیر که داد

 هایایده پذیرش سمت سازمان به دادن سوق و سازمانی جو بهبود با این بر افزون. دارد
 سمت به جاری، در امور نوآوریارائه  با را سازمان توانمی کارکنان، خالقیت و نو

 .کرد تشویق بازار در رقبا سایر با رقابت

 ی تحقیقها هیفرض

 ی اصلیها هیفرضالف( 

وکار فناوری  آفرینی کسب ابعاد سرمایه انسانی )دانش، مهارت و تخصص( بر ارزش .5
 دارد. تأثیراطالعات 

آفرینی  های سازمانی )فضای سازمانی و ساختار سازمانی( بر ارزشابعاد ویژگی .0
 فناوری اطالعات تأثیر دارد.وکار  کسب
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وکار فناوری اطالعات  آفرینی کسب های سازمانی بر ارزشسرمایه انسانی و ویژگی .3
 تأثیر دارد.

 های فرعی ب( فرضیه

 ی سرمایه انسانی با مؤلفه کیفیت ارائه خدمات رابطه وجود دارد.ها مؤلفهبین  .5
 ن رابطه وجود دارد.مندی کارکناهای سرمایه انسانی با مؤلفه رضایت بین مؤلفه .0
 های سازمانی با مؤلفه کیفیت ارائه خدمات رابطه دارد. های ویژگی بین مؤلفه .3
 مندی کارکنان رابطه دارد.های سازمانی با مؤلفه رضایت های ویژگی بین مؤلفه .2

 های سازمانی بر مؤلفه کیفیت ارائه خدمات تأثیر دارد.سرمایه انسانی و ویژگی .1
 مندی کارکنان تأثیر دارد.های سازمانی بر مؤلفه رضایتو ویژگی سرمایه انسانی .2

 مدل مفهومی

 مدل مفهومی تحقیق است.، نشان دهنده 5شکل 
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 روش تحقیق

توان آن را این تحقیق از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است و از حیث روش می
معاونت  همبستگی شمرد. جامعه آماری این پژوهش کارمندان ستادیـ توصیفی 

باشند. نفر می 072که  بهداشت وزارت بهداشت و درمان واقع در شهر تهران است
گیری  با استفاده از روش نمونه درباره افراد جامعه ازیهای موردنوری دادهآمنظور گرد به

نفر  511ای متناسب با حجم نمونه و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه خوشه
طریق های محقق ساخته بودند که از ها، پرسشنامهتعیین شده است. ابزار گردآوری داده

، پایایی پرسشنامه فضای 33/2پرسشنامه سرمایه انسانی پایایی  کرونباخی محاسبه آلفا
آفرینی  و پایایی پرسشنامه ارزش 73/2، پایایی پرسشنامه ساختار سازمانی 37/2سازمانی 

 به دست آمد. 37/2وکار فناوری اطالعات  کسب

 گیری ابزار اندازه

 از: اند عبارتت استفاده شد که از چهار ابزار زیر برای بررسی فرضیا
نامه از نوع سنج لیکرت برای سنجش سرمایه انسانی از پرسش پرسشنامه سرمایه انسانی:

های متعددی به وسیله استفاده شد. برای تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق ابتدا پرسش
 السؤ 52چند نفر متشکل از استادان مدیریت طرح و پس از بحث و بررسی تعداد 

انتخاب گردید و بعد از ویرایش الزم پرسشنامه اجرا شد. در این پژوهش، ضرایب پایایی 
 درصد بوده است. 33/2این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر 

نامه از نوع سنج برای سنجش فضای سازمانی از پرسش پرسشنامه فضای سازمانی:
های متعددی به ار تحقیق ابتدا پرسشلیکرت استفاده شد. برای تعیین روایی و اعتبار ابز

سؤال  2و پس از بحث و بررسی تعداد  وسیله چند نفر متشکل از استادان مدیریت طرح
انتخاب گردید و بعد از ویرایش الزم اجرا شد. در این پژوهش، ضرایب پایایی این 

 درصد بوده است. 37/2مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر 
نامه از نوع سنج برای سنجش ساختار سازمانی از پرسش انی:پرسشنامه ساختار سازم
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های متعددی به لیکرت استفاده شد. برای تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق ابتدا پرسش
سؤال  2و پس از بحث و بررسی تعداد  وسیله چند نفر متشکل از استادان مدیریت طرح

این پژوهش، ضرایب پایایی این انتخاب گردید و بعد از ویرایش الزم اجرا شد. در 
 درصد بوده است. 73/2مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر 

آفرینی  برای سنجش ارزش وکار فناوری اطالعات: آفرینی کسب پرسشنامه ارزش
وکار فناوری اطالعات از پرسشنامه از نوع سنج لیکرت استفاده شد. برای تعیین  کسب

های متعددی به وسیله چند نفر متشکل از روایی و اعتبار ابزار تحقیق ابتدا پرسش
سؤال انتخاب گردید اجرا شد.  55استادان مدیریت طرح و پس از بحث و بررسی تعداد 

درصد  37/2پژوهش، ضرایب پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر در این 
 بوده است.

 هاوتحلیل داده روش تجزیه

انجام شده است. برای پاسخ به سؤاالت  spss افزار نرمها با استفاده از وتحلیل داده تجزیه
سیون های همبستگی پیرسون، نمودار پراکنش و رگرپژوهش و آزمون فرضیات از آزمون

های پژوهش از آزمون چندگانه استفاده شده است و برای آزمون فرض نرمال بودن داده
 کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شاپیرو استفاده شده است.

 های تحقیقیافته

اسمیرنوف و ـ  توان از آزمون کلوموگروفهای پژوهش میبرای بررسی نرمال بودن داده
دار نباشد های مربوط به این دو معنیآماره که یتدرصورآزمون شاپیرو استفاده کرد. 

داری سطح معنی که نیاکرد. حال با توجه به  دیتائها را توان فرض توزیع نرمال داده می
 کرد. دیتائها را توان فرض توزیع نرمال دادهدار نبوده است میدو آزمون فوق معنی
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 وکار فناوری اطالعات آفرینی کسب آزمون نرمال بودن متغیر ارزش .6جدول 

 

 ویلک ـ شاپیرو اسمیرنوف ـ کولموگروف

 آمار
درجه 
 آزادی

سطح 
 یدار یمعن

 آمار
درجه 
 آزادی

سطح 
 یدار یمعن

 آفرینی ارزش

فناوری  وکار کسب
 اطالعات

223/2 522 322/2 223/2 522 723/2 

 
 فناوری اطالعات وکار کسبآفرینی  تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر ارزش. 6فرضیه اصلی: 

. مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها دهد یم( خالصه مدل برازش را نشان 0جدول )
بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق )میزان  دهد یمکه نشان  است 32/2

اما ؛ فناوری اطالعات( همبستگی نسبتاً متوسطی وجود دارد وکار کسبآفرینی  ارزش
درصد از کل میزان  53دهد که است نشان می 53/2مقدار ضریب تعیین که برابر با 

متغیر  3وکار فناوری اطالعات در بین پاسخگویان وابسته به  آفرینی کسب تغییرات ارزش
عه متغیرهای مستقل درصد مجمو گرید عبارت بهدر این معادله است.  ذکرشدهمستقل 

ی و نیب شیپوکار فناوری اطالعات را  آفرینی کسب نسبتاً پایینی از واریانس متغیر ارزش
 .کنند یمبرآورد 

وکار فناوری  ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر ارزش کسب .2جدول 
 اطالعات

افتهی لیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین همبستگی چندگانه  تخمین خطای استاندارد 

 2 /323 2/530 2/551 2/10253 

 
. در دهد یم( ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان 3جدول )

زیرا این آماره ؛ گیرد این بخش تفسیر ضرایب رگرسیونی بر اساس ضریب بتا صورت می
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هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر  استانداردشدهضریب رگرسیونی  دهنده نشان
توان بنابراین می؛ کند یموکار فناوری اطالعات( را مشخص  آفرینی کسب وابسته )ارزش

با استفاده از آن سهم نسبی هر متغیر مستقل را در مدل مشخص کرد. مقایسه متغیرها 
دار  اطالعات معنیوکار فناوری  آفرینی کسب دهد که اوالً تأثیر مهارت بر ارزشنشان می

دهنده این  است که این امر نشان 21/2ها کمتر از  آن tزیرا سطح خطای مقدار ؛ است
وکار فناوری اطالعات تأثیر مثبتی  آفرینی کسب است که متغیر مذکور بر متغیر ارزش

دهد زمانی که میزان مهارت در جامعه افزایش ها نشان میدیگر یافته عبارت داشته است. به
 گردد. وکار فناوری اطالعات می آفرینی کسب یابد، این امر باعث افزایش میزان ارزشمی

 بررسی ضرایب پژوهش .0جدول 

 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T 
سطح 

داری معنی  B 
خطای 
 استاندارد

 بتا

مبدأعرض از    0/073 2/352  7/012 2/222 

 2/213 5/222 2/537 2/222 2/532 دانش 

 2/232 0/522 2/007 2/222 2/053 مهارت 

 2/335 2/522- 2/252- 2/272 2/250- تخصص 

 
وکار  آفرینی کسب های سازمانی بر ارزشبررسی تأثیر ابعاد ویژگی. 2فرضیه اصلی: 
 فناوری اطالعات

. مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها دهد یم( خالصه مدل برازش را نشان 2جدول )
دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق  که نشان می است 00/2

اما ؛ وکار فناوری اطالعات( همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد آفرینی کسب )ارزش
درصد از کل میزان  1دهد که است نشان می 21/2مقدار ضریب تعیین که برابر با 

متغیر  0بین پاسخگویان وابسته به وکار فناوری اطالعات در  آفرینی کسب تغییرات ارزش
دیگر مجموعه متغیرهای مستقل درصد  عبارت در این معادله است. به ذکرشدهمستقل 
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ی و نیب شیپوکار فناوری اطالعات را  آفرینی کسب نسبتاً پایینی از واریانس متغیر ارزش
 .کنند یمبرآورد 

وکار  های سازمانی بر ارزش کسب ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ابعاد ویژگی .0جدول 
 ی اطالعاتفناور

افتهی لیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین همبستگی چندگانه  تخمین خطای استاندارد 

2/002 2/213 2/222 2/12513 

 
دهد.  می( ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان 1جدول )

وکار  آفرینی کسب بر ارزش سازمانی فضایدهد که اوالً تأثیر مقایسه متغیرها نشان می
است که  21/2ها کمتر از  آن tزیرا سطح خطای مقدار ؛ دار است فناوری اطالعات معنی

وکار فناوری  آفرینی کسب دهنده این است که متغیر مذکور بر متغیر ارزش این امر نشان
دهد زمانی که میزان ها نشان میدیگر یافته عبارت مثبتی داشته است. به اطالعات تأثیر

یابد، این امر باعث افزایش میزان در نمونه آماری افزایش می سازمانی فضای
دهد که  گردد. از سوی دیگر نتایج نشان می وکار فناوری اطالعات می آفرینی کسب ارزش

وکار فناوری اطالعات نداشته  فرینی کسبآ داری بر ارزش ساختار سازمانی تأثیر معنی
 است.

 بررسی ضرایب پژوهش .9جدول 

 
 ضرایب غیراستاندارد

ضرایب 
 T استاندارد

داری سطح معنی  

B 
B بتا خطای استاندارد 

مبدأعرض از    211/3  233/2   013/2  222/2  

 253/2 120/0 522/2 523/2 013/2 سازمانی فضای 

 021/2 -523/5 -223/2 222/2 -551/2 سازمانی ساختار 
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آفرینی  های سازمانی و سرمایه انسانی بر ارزشبررسی تأثیر ویژگی .0فرضیه اصلی: 
 وکار فناوری اطالعات کسب

دهد. مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها  ( خالصه مدل برازش را نشان می2جدول )
متغیر وابسته تحقیق دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و که نشان می است 32/2

اما ؛ وکار فناوری اطالعات( همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد آفرینی کسب )ارزش
درصد از کل تغییرات  55دهد که است نشان می 55/2مقدار ضریب تعیین که برابر با 

متغیر مستقل  0وکار فناوری اطالعات در بین پاسخگویان وابسته به  آفرینی کسب ارزش
دیگر مجموعه متغیرهای مستقل درصد نسبتاً پایینی  عبارت ین معادله است. بهدر ا ذکرشده

-بینی و برآورد میوکار فناوری اطالعات را پیش آفرینی کسب از واریانس متغیر ارزش

 کنند.

های سازمانی و سرمایه انسانی بر  ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ویژگی .1جدول 
 طالعاتوکار فناوری ا آفرینی کسب ارزش

افتهی لیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین همبستگی چندگانه  تخمین خطای استاندارد 

 2 /322 2/553 2/527 2/10022 

 
دهد.  ( ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می7جدول )

آفرینی  ارزشدهد که اوالً تأثیر سرمایه انسانی بر میزان مقایسه متغیرها نشان می
 21/2ها کمتر از  آن tزیرا سطح خطای مقدار ؛ دار است وکار فناوری اطالعات معنی کسب

وکار  آفرینی کسب دهنده این است که متغیر مذکور بر متغیر ارزش است که این امر نشان
دهد زمانی که ها نشان میدیگر یافته عبارت فناوری اطالعات تأثیر مثبتی داشته است. به

یابد، این امر باعث افزایش میزان ن سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش میمیزا
دهد که  گردد. از سوی دیگر نتایج نشان می وکار فناوری اطالعات می آفرینی کسب ارزش

وکار فناوری اطالعات نداشته  آفرینی کسب داری بر ارزش ویژگی سازمانی تأثیر معنی
 است.
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 شبررسی ضرایب پژوه. 7جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T 
داری سطح معنی  

B B بتا خطای استاندارد 

مبدأعرض از    137/0  225/2   070/1  222/2  

 222/2 231/2 313/2 32/2 322/2 انسانی سرمایه 

 120/2 -270/2 -212/2 -212/2 -523/2 سازمانی ویژگی 

 

 بررسی رابطه ابعاد سرمایه انسانی با کیفیت ارائه خدمات .6: فرضیه فرعی

 گونه هماندهد. ( رابطه بین ابعاد سرمایه انسانی و کیفیت ارائه خدمات را نشان می3جدول )
دهد بین ابعاد دانش، مهارت و تخصص و کیفیت ارائه خدمات که نتایج پژوهش نشان می

دیگر، مقادیر این رابطه در حد نسبتاً ضعیف دار وجود دارد. از طرف رابطه مثبت و معنی
رسد تغییرات در میزان دانش، مهارت و تخصص باعث باال رفتن بنابراین به نظر می؛ است

دهد که میزان مهارت ها نشان میشود. از سوی دیگر، یافتهمیزان کیفیت ارائه خدمات می
 اند.ئه خدمات داشتهبیشترین تأثیر و تخصص کمترین تأثیر را بر میزان کیفیت ارا

 رابطه ابعاد سرمایه انسانی با کیفیت ارائه خدمات .9جدول 

 خدمات هئارا کیفیت 

 دانش

*2/523 همبستگی پیرسون
 

داری سطح معنی  2/252 

 511 تعداد

 مهارت
**2/021 همبستگی پیرسون

 

داری سطح معنی  2/220 

 511 تعداد

 تخصص
*2/537 همبستگی پیرسون

 

داری معنیسطح   2/202 

 511 تعداد
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 ی کارکنانمند تیرضابررسی رابطه ابعاد سرمایه انسانی با . 2فرضیه فرعی: 

دهد. ( رابطه بین ابعاد سرمایه انسانی و رضایتمندی کارکنان را نشان می2جدول )
دهد بین ابعاد دانش، مهارت و تخصص و که نتایج پژوهش نشان می گونه همان
دار وجود دارد. از طرف دیگر، مقادیر این کارکنان رابطه مثبت و معنیی مند تیرضا

رسد تغییرات در میزان دانش، بنابراین به نظر می؛ رابطه در حد نسبتاً ضعیف است
شود. از سوی دیگر، مهارت و تخصص باعث باال رفتن میزان رضایتمندی کارکنان می

تأثیر و تخصص کمترین تأثیر را بر میزان دهد که میزان دانش بیشترین ها نشان مییافته
 اند.رضایتمندی کارکنان داشته

 مندی کارکنان رابطه ابعاد سرمایه انسانی با رضایت .5جدول 

 کارکنان رضایتمندی 

 دانش
**2/323 همبستگی پیرسون

 

داری سطح معنی  2/222 

 511 تعداد

 مهارت
**2/320 همبستگی پیرسون

 

داری سطح معنی  2/222 

 511 تعداد

 تخصص
*2/535 همبستگی پیرسون

 

داری سطح معنی  2/202 

 511 تعداد

 

 های سازمانی با کیفیت ارائه خدمات بررسی رابطه ابعاد ویژگی .0فرضیه فرعی: 

دهد. های سازمانی و کیفیت ارائه خدمات را نشان می ( رابطه بین ابعاد ویژگی52جدول )
از ابعاد فضای سازمانی و ساختار  کدام چیهدهد بین نشان میگونه که نتایج پژوهش  همان

رسد بنابراین به نظر می؛ دار وجود نداردسازمانی با کیفیت ارائه خدمات رابطه معنی
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تغییرات در شرایط فضای سازمانی و ساختار سازمانی باعث باال رفتن یا کاهش میزان 
 شود.کیفیت ارائه خدمات نمی

 های سازمانی با کیفیت ارائه خدمات ضرایب همبستگی بین ابعاد ویژگیبررسی  .63جدول

 خدمات هئارا کیفیت 

 سازمانی فضای

 2/530 همبستگی پیرسون

داری سطح معنی  2/522 

 511 تعداد

 سازمانی ساختار

 2/203- همبستگی پیرسون

داری سطح معنی  2/770 

 511 تعداد

 

 های سازمانی با رضایتمندی کارکنان بررسی رابطه ابعاد ویژگی .0فرضیه فرعی: 

دهد. های سازمانی و رضایتمندی کارکنان را نشان می ( رابطه بین ابعاد ویژگی55جدول )
دهد بین ابعاد فضای سازمانی و ساختار سازمانی و گونه که نتایج پژوهش نشان می همان

ارد. از طرف دیگر، مقادیر این رابطه در حد دار وجود درضایتمندی کارکنان رابطه معنی
رسد تغییرات در میزان فضای سازمانی نسبتاً ضعیف است. از سوی دیگر به نظر می
دهد که ساختار ها نشان مییافته ؛ اماشودباعث باال رفتن میزان رضایتمندی کارکنان می

 گردد. یر مستقل میسازمانی رابطه منفی با رضایتمندی کارکنان دارد و باعث کاهش متغ
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مندی  های سازمانی با رضایت بررسی ضرایب همبستگی بین ابعاد ویژگی .66جدول 
 کارکنان

 کارکنان رضایتمندی 

 سازمانی فضای

**2/032 همبستگی پیرسون
 

داری سطح معنی  2/223 

 511 تعداد

 سازمانی ساختار

*2/572- همبستگی پیرسون
 

داری سطح معنی  2/232 

 511 تعداد

 

های سازمانی و سرمایه انسانی بر کیفیت ارائه . بررسی تأثیر ویژگی9فرضیه فرعی: 
 خدمات

دهد. مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها  ( خالصه مدل برازش را نشان می50جدول )
دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق  که نشان می است 02/2

اما مقدار ضریب تعیین که ؛ ( همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد)کیفیت ارائه خدمات
درصد از کل تغییرات کیفیت ارائه خدمات در بین  2دهد که است نشان می 22/2برابر با 

دیگر  عبارت در این معادله است. به ذکرشدهمتغیر مستقل  0پاسخگویان وابسته به 
اریانس متغیر کیفیت ارائه خدمات را مجموعه متغیرهای مستقل درصد نسبتاً پایینی از و

 .کنند یمی و برآورد نیب شیپ

های سازمانی و سرمایه انسانی بر کیفیت  ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ویژگی .62جدول 
 ارائه خدمات

یافته ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین همبستگی چندگانه  تخمین خطای استاندارد 

2/022 2/225 2/223 2/12351 
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دهد.  ( ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می53جدول )
دار  دهد که اوالً تأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت ارائه خدمات معنیمقایسه متغیرها نشان می

دهنده این است  است که این امر نشان 21/2ها کمتر از  آن tاست زیرا سطح خطای مقدار 
دیگر  عبارت ر بر متغیر کیفیت ارائه خدمات تأثیر مثبتی داشته است. بهکه متغیر مذکو

یابد، این دهد زمانی که میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش میها نشان مییافته
دهد  گردد. از سوی دیگر نتایج نشان می امر باعث افزایش میزان کیفیت ارائه خدمات می

 داری بر کیفیت ارائه خدمات نداشته است. یکه ویژگی سازمانی تأثیر معن

 بررسی ضرایب پژوهش .60جدول 

 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T 

سطح 
داری معنی  

B 
B 

خطای 
 استاندارد

 بتا

 2/222 1/333  2/102 0/322 عرض از مبدأ 

 2/222 0/220 2/027 2/222 2/032 انسانی سرمایه 

 2/273 2/232- 2/223- 2/522 2/222- سازمانی ویژگی 

 

های سازمانی و سرمایه انسانی بر رضایتمندی . بررسی تأثیر ویژگی1فرضیه فرعی: 
 کارکنان

دهد. مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها  ( خالصه مدل برازش را نشان می52جدول )
دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق  که نشان می است 32/2

اما مقدار ضریب تعیین که ؛ )رضایتمندی کارکنان( همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد
درصد از کل تغییرات رضایتمندی کارکنان در  53دهد که است نشان می 53/2برابر با 

دیگر  عبارت در این معادله است. به شدهذکرمتغیر مستقل  0بین پاسخگویان وابسته به 
مجموعه متغیرهای مستقل درصد نسبتاً پایینی از واریانس متغیر رضایتمندی کارکنان را 

 کنند. بینی و برآورد می پیش
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های سازمانی و سرمایه انسانی بر  ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ویژگی .60جدول 
 رضایتمندی کارکنان

تعیین ضریب همبستگی چندگانه یافته ضریب تعیین تعدیل   تخمین خطای استاندارد 

 2 /322 2/533 2/505 2/25331 

 
دهد.  ( ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می51جدول )

دار  دهد که اوالً تأثیر سرمایه انسانی بر رضایتمندی کارکنان معنیمقایسه متغیرها نشان می
دهنده این  است که این امر نشان 21/2ها کمتر از  آن tزیرا سطح خطای مقدار ؛ است

است که متغیر مذکور بر متغیر رضایتمندی کارکنان تأثیر مثبتی داشته است. 
دهد زمانی که میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری ها نشان میدیگر یافته عبارت به

گردد. از سوی دیگر  یزان رضایتمندی کارکنان مییابد، این امر باعث افزایش مافزایش می
داری بر رضایتمندی کارکنان نداشته  دهد که ویژگی سازمانی تأثیر معنی نتایج نشان می

 است.

 بررسی ضرایب پژوهش .69جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T 
داری سطح معنی  

B B بتا خطای استاندارد 

302/0 عرض از مبدأ   135/2   222/3  222/2  

 222/2 720/2 332/2 512/2 122/2 انسانی سرمایه 

 075/2 -522/5 -233/2 530/2 -025/2 سازمانی ویژگی 

 

 گیریبحث و نتیجه

آفرینی  های سازمانی بر ارزشهدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و ویژگی
 وکار فناوری اطالعات است. کسب

 ارائه کیفیت و تخصص و مهارت دانش، ابعاد بین دهدمی نشانپژوهش  . نتایج5
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 و مهارت دانش، میزان در تغییرات بنابراین؛ دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطه خدمات
 نشان ها افتهی دیگر، سوی از. شودمی خدمات ارائه کیفیت میزان رفتن باال باعث تخصص

 ارائه کیفیت میزان بر را تأثیر کمترین تخصص و تأثیر بیشترین مهارت میزان که دهدمی
(، 5322های محمدی و همکارش )نتایج پژوهش همسو با یافته .اندداشته خدمات

(، جوانا 0222(، سونه )5325(، میرکمالی و همکاران )5322موسوی و همکاران )
 (0225های گاراوان و همکارانش )( است. همچنین نتایج پژوهش همسو با یافته0222)

 تمامی تقریباً امروزه دهد کهدانش، مهارت و تخصص نشان می مدیریت کندمی یانکه ب
 کارکنان به ینوع به باید تمامی کارکنان لذا و هستندمحور  دانش کار انجام مستلزم امور

 .شوند تبدیلمحور  دانش
 کارکنان رضایتمندی و تخصص و مهارت دانش، ابعاد بین دهدنشان می پژوهش . نتایج0

 ضعیف نسبتاً حد در رابطه این مقادیر دیگر، طرف از. دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطه
 میزان رفتن باال باعث تخصص و مهارت دانش، میزان در تغییرات بنابراین؛ است

 دانش میزان که دهد می نشان ها افتهی دیگر، سوی از. شود یم کارکنان رضایتمندی
نتایج  اند. داشته کارکنان رضایتمندی میزان بر را تأثیر کمترین تخصص و تأثیر بیشترین

(، 5322(، موسوی و همکاران )5322های محمدی و همکارش )پژوهش همسو با یافته
( است. نتایج 0220(، پاول و همکاران )0222(، سونه )5325میرکمالی و همکاران )

 انگیزه ایجادمؤثر  ایهراه از دهد که یکیمی ( نشان5223پژوهش همسو با نتایج گرین )
 .است آنان برایدسترس  قابل و مشخص اهداف تعیین و تنظیم کارکنان، برای

 کوکار فناوری اطالعات ی . بین مهارت و دانش و تخصص نیروی انسانی و کسب3
رابطه هم سویی وجود دارد هر چه مهارت و تخصص و دانش افراد در محیط کار بیشتر 

وکار بهره ببرند که این  ینه استفاده از فناوری اطالعات در کسبدر زم توانند یمباشد بهتر 
. نتایج پژوهش همسو با شود یمشدن وظایف نیز  تر عیسرشدن و  تر راحتعامل سبب 

(، معتدل و همکاران 5322(، موسوی و همکاران )5322های محمدی و همکارش )یافته
های سلیم و همسو با یافته( است. نتایج پژوهش 0222(، ژائو و همکاران )5320)
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 تحقیق وابسته متغیر و مستقل متغیرهای مجموعه دهد بین( نشان می0227همکاران )
به این . دارد وجود متوسطی نسبتاً همبستگی( اطالعات فناوری وکار کسب آفرینی ارزش)

. است دار معنی اطالعات فناوری وکار کسب آفرینی ارزش بر مهارت تأثیر صورت که اوالً
 این یابد،می افزایش جامعه در مهارت میزان که زمانی دهدمی نشان هایافته دیگر عبارت به

 .گرددمی اطالعات فناوری وکار کسب آفرینی ارزش میزان افزایش باعث امر
 کیفیت با سازمانی ساختار و سازمانی فضای ابعاد از کدام چیه . نتایج نشان داده که بین2

های میرکمالی و نتایج پژوهش همسو با یافته. ندارد وجود دار معنی رابطه خدمات ارائه
( 0220(، پاول و همکاران )0222(، جوانا )5322(، مجیدی و همکاران )5325همکاران )

 باعث سازمانی ساختار و سازمانی فضای میزان در تغییرات رسد یم نظر به بنابراین؛ است
 .شودنمی خدمات ارائه کیفیت میزان کاهش یا رفتن باال
. نتایج نشان داده که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق )کیفیت ارائه 1

خدمات( همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد. به این صورت که اوالً تأثیر سرمایه انسانی 
دهد زمانی که ها نشان میدیگر یافته عبارت دار است. بهبر کیفیت ارائه خدمات معنی

یابد، این امر باعث افزایش میزان کیفیت میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش می
-دهد که ویژگی سازمانی تأثیر معنیگردد. از سوی دیگر نتایج نشان میارائه خدمات می

های محمدی و داری بر کیفیت ارائه خدمات نداشته است. نتایج پژوهش همسو با یافته
(، مجیدی و 5325(، فضلی و همکارش )5322وی و همکاران )(، موس5322همکارش )
 ( است.0222(، سونه )5322همکاران )

. نتایج نشان داده که بین سرمایه انسانی و متغیر وابسته تحقیق )رضایتمندی کارکنان( 2
همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد. به این صورت که اوالً تأثیر سرمایه انسانی بر 

دهد زمانی که میزان ها نشان میدیگر یافته عبارت دار است. بهان معنیرضایتمندی کارکن
یابد، این امر باعث افزایش میزان رضایتمندی سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش می

(، 5322های محمدی و همکارش )گردد. نتایج پژوهش همسو با یافتهکارکنان می
( 5325(، میرکمالی و همکاران )5325)(، فضلی و همکارش 5322موسوی و همکاران )
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داری بر دهد که ویژگی سازمانی تأثیر معنیاست. از سوی دیگر نتایج نشان می
 رضایتمندی کارکنان نداشته است.

وکار  آفرینی کسب . نتایج نشان داده که بین سرمایه انسانی و متغیر وابسته تحقیق )ارزش7
جود دارد. به این صورت که اوالً تأثیر فناوری اطالعات( همبستگی نسبتاً ضعیفی و

دیگر  عبارت دار است. بهوکار فناوری اطالعات معنی آفرینی کسب سرمایه انسانی بر ارزش
یابد، این دهد زمانی که میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش میها نشان مییافته

گردد. نتایج عات میوکار فناوری اطال آفرینی کسب امر باعث افزایش میزان ارزش
(، 5322(، موسوی و همکاران )5322های محمدی و همکارش )پژوهش همسو با یافته

(، 5325(، فضلی و همکارش )5325(، حقیقی نسب و تقوی )5320معتدل و همکاران )
 ( است.0222ژائو و همکاران )

 :ار دادقرمدنظر  را زیر یها شنهادیپ توانمی تحقیق این نتایج از استفاده برای
 نیتر مهمکاربرد نتایج این پژوهش در گام اول در حیطه پیشگیری است که از  نیتر مهم

آفرینی  بر ارزش مؤثرمحورهای مجامع علمی بزرگ دنیا است. با روشن شدن عوامل 
ها و گذاری و مداخله در این زمینهتوان با سرمایهوکار فناوری اطالعات می کسب

ی مختلف پیشگیری نمود. همچنین با ها سازمانهای عمومی از رکود برگزاری برنامه
های توان با افزایش سطح سرمایهدر این پژوهش می شده ارائهعملی نمودن راهکارهای 
ای وکار فناوری اطالعات را فراهم نمود و زمینه آفرینی کسب انسانی، انگیزه برای ارزش

 امیدوار ایجاد کرد. برای ایجاد یک سازمان پویا و رو به رشد و
وکار فناوری اطالعات  شود که در مدل کسباز تحلیل روابط بین متغیرها استنباط می

متغیر مستقل با  عنوان بهدر مدل یعنی سرمایه انسانی  موردنظرپیشنهادی، بین ابعاد 
داری متغیر وابسته رابطه مثبت و معنی عنوان بهوکار فناوری اطالعات  آفرینی کسب ارزش

در  الذکر فوقعوامل  که یدرصورتبه این معنا است که  شده حاصلجود دارد. نتیجه و
قرار گیرد )با فرض مناسب بودن سایر  مدنظروکار همراه  های کسبطراحی مدل

توان انتظار داشت که وکار و حفظ تعادل بین کلیه عوامل( می ی مدل کسبها مؤلفه
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ترتیب باید سعی کرد تا میزان دانش سرمایه وکار مربوطه بهبود خواهد یافت. بدین  کسب
نتایج پژوهش نشان  ازآنجاکهانسانی در بین کارکنان وزارت بهداشت بهبود بیشتری یابد. 

ترین رابطه را با ی سرمایه انسانی قویها مؤلفهیکی از  عنوان بهدهد متغیر دانش می
مسئولین مربوطه باید رسد وکار فناوری اطالعات داشته است بنابراین به نظر می کسب

وکار فناوری  آفرینی کسب بیشتری قرار دهند تا میزان ارزش موردتوجهاین مؤلفه را 
 اطالعات در سازمان مربوطه به میزان قابل مطلوبی ارتقا پیدا کند.
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 منابع

ی بند رتبه(. ارائه چارچوبی برای 5332ی، محسن )آباد کینامیری، مقصود و شفیعی 
 .22، شماره ، فصلنامه مدیریت و توسعهوکارهای الکترونیک از طریق روش تاپسیس کسب

بررسی تجربی  (.5322) سروش قاضی نوری، و مقصود امیری، ؛محمد اعرابی، ؛لعیا الفت،
، وکار در صنایع الکترونیک ایران ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب

  .3شماره  ،سال سوم، بهار ، سیاست علم و فناوریمجله 
 در الکترونیک وکار کسب اشاعه بر تأثیرگذار (. عوامل5325تقوی، صفیه )نسب، منیژه و  حقیقی

 .52 شماره بهار، ،اطالعات فناوری مدیریت نشریه ،ایرانی یها سازمان

(. تجارت الکترونیک )تعریف، موانع و راهکارها(، 5332زاده، پیام و مهرداد رضایی )حنفی
 .نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریفتهران: 

(. تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی، 5377دفت، ریچارد ال )
 .ی فرهنگیها پژوهش: دفتر تهران

 مهدی الوانی؛ سید ترجمه ،(کاربردها طراحی، ساختار،) سازمان تئوری ،(5373)استیفن  رابینز،
 پنجم. چاپ ،صفار انتشاراتتهران:  فرد، حسن زارعی دانائی

عمومی  یها مارستانیکارکنان در ب یور ارتباط جو سازمانی و بهره (5332) یرزارع، ام
کارشناسی ارشد رشته مدیریت  نامه انی، پاآموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 .خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 .523، شماره ماهنامه تدبیر(. نقش اینترنت در خلق ارزش، 5337ی، محسن )آباد کینشفیعی 
(. تعیین 5332ی، علی )روزآبادیفی، محسن، جلیلی بوالحسنی، اعظم و خاتمی آباد کینشفیعی 

 .00شماره ، فصلنامه رشد فناوریوکارهای الکترونیک،  معیارهای کلیدی در ارزیابی کسب
ی بر عملکرد سازمان با سازمان درون(. بررسی اثر عوامل 5325فضلی، صفر و علیشاهی، آیدن )

ی مدیریت منابع انسانی دانشگاه ها پژوهشفصلنامه در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش، 
 .0، سال چهارم، شماره جامع امام حسین )ع(

انتشارات دانشگاه (. مدیریت ساختار استراتژیک سازمان، تبریز: 5330فقهی فرهمند، ناصر )
 .د اسالمیآزا
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(. تأثیر فناوری اطالعات بر کارکردهای مدیریت منابع 5322فیاضی، مرجان و افشار، زهرا )
، سال چهارم، شماره ، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعاتانسانی در صنعت بیمه

 ، پاییز.53
(. اثرات متقابل سرمایه انسانی و نهادها بر فرآیند رشد 5325محمدی، تیمور؛ امیدوار، سیروس )

، سال پانزدهم، ی اقتصادیها پژوهشفصلنامه اقتصادی و اشارات آن برای اقتصاد ایران، 
 شماره اول.

وری، ارزش (. سرمایه انسانی، بهره5322موسوی، احمد؛ محمدی، سامان و حسنی، حسین )
 .500 و 503، شماره فصلنامه بورسزار، با

 بر سازمانی جو (. تأثیر5325) پور، بهرام صدق میرکمالی، سیدمحمد، جعفری، نسرین و صالح
 منابع مدیریت یها پژوهش یدوفصلنامهانسانی،  یسرمایه گریمیانجی شغلی با رضایت
 .0شماره ، سال پنجم، (عحسین ) امام جامع دانشگاه انسانی

ارائه چارچوب نظری در ارزیابی  (.5320) افسانه لحی،صا و رضا راد فر، ؛محمدرضا معتدل،
زمستان، ،  پژوهش های مدیریت عمومی ،وکار بلوغ همسویی فناوری اطالعات و کسب

 .00شماره  ،سال ششم
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