فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال چهارم ،شماره  ،61تابستان 59
صفحات  95تا 626

بررسی تأثیر سرمایه انسانی و ویژگیهای سازمانی بر
ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات
امیرهوشنگ تاجفر
بهروز الری سمنانی
الهام یوسفی






چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و ویژگیهای سازمانی بر ارزشآفرینی
کسبوکار فناوری اطالعات است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی است.
جامعه آماری این پژوهش کارمندان ستادی معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان
واقع در شهر تهران است که  072نفر میباشند .بهمنظور گردآوری دادههای مورد نیاز
درباره افراد جامعه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای متناسب با حجم نمونه و با
استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  511نفر تعیین شده است .ابزار گردآوری دادهها،
پرسشنامههای محقق ساخته بودند که از طریق محاسبه آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامهها
به دست آمد .نتایج پژوهش نشان میدهد که اوالً تأثیر سرمایه انسانی بر میزان
 استادیار ،دانشگاه پیام نور ،واحد تهران غرب ،تهران.
 استادیار ،دانشگاه پیام نور ،واحد تهران غرب ،تهران.


دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه پیام نور ،واحد تهران غرب ،تهران( .نویسنده مسئول)؛

elham_3436@yahoo.com

تاریخ دریافت59/30/03:

تاریخ پذیرش59/31/22 :

 09مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال چهارم ،شماره  ،16تابستان 09

ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات معنیدار است .بهعبارتدیگر یافتهها نشان
میدهد زمانی که میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش مییابد ،این امر باعث
افزایش میزان ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات میگردد .از سوی دیگر نتایج
نشان میدهد که ویژگی سازمانی تأثیر معنیداری بر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری
اطالعات نداشته است.
کلید واژگان :سرمایه انسانی ،ساختار سازمانی ،ویژگیهای سازمانی ،کسبوکار ،فناوری
اطالعات
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مقدمه
آسان شدن توسعه کسبوکار فناوری اطالعات یکی از راههای توسعه پایدار محسوب
میشود .کسب وکارهای الکترونیکی عموماً رویکردی تجاری ،ارزش افزا ،بازاری و

سوداگر دارند و مدیریت آنها نیازمند دانش و مهارت تخصصی و بهرهگیری از فناوری-
های جدید برای کسب ارزش افزوده و بهبود بهرهوری و کیفیت محصوالت و خدمات

عرضهشده به بازار است .ازاینرو مهارت و تخصص نیروی انسانی از اهمیت به سزایی
برخوردار است .افزایش بهرهوری سازمانها و توسعه روزافزون آنها ،مستلزم رشد و
بهرهوری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان است .برخی اندیشمندان دانش
مدیریت ،از انگیزش بهعنوان موتور محرک یا نیروی پیشبرنده انسان ،یادکردهاند .یک
نظام اطالعاتی ،منابع ارزشمندی را برای هر سازمانی به وجود میآورد که میتواند
عملیات سازمانها را تسریع بخشد ،از فرآیند پردازش حمایت کند و کنترل سازمانها را
افزایش دهد .همچنین در راستای همین اهداف ،نظامهای اطالعاتی میتواند باعث شود
تا سازمانها به سمت نتایج مطلوب از قبیل کاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری ،بهبود
کیفیت و افزایش ارزش بازار بهراحتی حرکت کنند .سامانههای اطالعاتی در سطح
سازمانی تأثیرات مهمی بر روی بهبود عوامل اقتصادی و رقابتی بر جای میگذارند .در
این راستا ،به نظر میرسد ارزش کسبوکار فناوریهای اطالعاتی بهعنوان یکی از
زیرشاخهها ی فناوری اطالعات دارای اهمیت زیادی است؛ در عصر جدید سازمانهای
مختلف سرمایهگذاری زیادی بر روی اجرای سامانههای اطالعاتی از قبیل خرید فنّاوری،
آموزش و تغییر شیوههای مدیریتی و دیگر مسائل مرتبط در این زمینه انجام میدهند
(مک افی )0222 ،5و این امر ،نیاز برای فهم و بررسی ارزشآفرینی کسبوکار فناوری
اطالعات را افزایش میدهد.

1. McAfee
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مبانی نظری تحقیق
سرمایه انسانی
سرمایه انسانی مجموعهای از مهارتها ،تخصصها و دانشهای کارکنان در درون یک
سازمان است (بونتیس .) 0225 ،5سرمایه انسانی کارکنان را قادر میسازد تا از سیستم
اطالعاتی سازمان خود بهمنظور استفاده از شیوههای کارآمدتر و حمایت از عملیات کاری
بهتر استفاده کنند .دانش ،تخصص و مهارتی که کارکنان از طریق تعامل با نظام اطالعاتی
به دست میآورند (هاچ و دییر )0222 ،0نوعی آگاهی انتقادیتر و عمیقتر از کارکرد
سیستم و سازمان فراهم میکند و این امر میتواند باعث شود تا کارکنان به نتایج و
بروندادهای بهتری دست پیدا کنند.
سرمایه انسانی ،به زبان ساده به هر چیزی غیر از سرمایه فیزیکی از قبیل اموال ،تجهیزات
و سرمایه مالی گفته میشود .در قرن گذشته ،سهم سرمایه فیزیکی از تولید ناخالص
داخلی در اقتصاد کشورهای پیشرفته ،با افت شدیدی همراه بوده است؛ درحالیکه سهم
سرمایه انسانی افزایش یافته است .این افزایش در سهم سرمایه انسانی از تولید ناخالص
داخلی ،موجب مفهوم اقتصاد دانشی شده است .اشکال مختلف سرمایه انسانی بهعنوان
نهاده ای در نظر گرفته شده است که وارد فرایند تولید کاالها و خدمات میشوند؛ ولی
سرمایه انسانی را نمیتوان همچون یک نهاده ساده در نظر گرفت و نقش پیچیدهتری در
فرایند تولید کاال یا ارائه خدمات دارد .سرمایه انسانی از استعدادی ذاتی برخوردار است
که می تواند هم خود را دگرگون کند و هم به دگرگونی یا تعدیل سایر نهادهها منجر شود
و همین ویژگی اس ت که به پویایی همیشگی اقتصاد خواهد انجامید .سرمایه انسانی ،به
دانش ،تحصیالت ،شایستگیهای کاری و ارزیابیهای روانسنجی اشاره دارد (کارتیک و
باساک.)0222 ،3
1. Bontis
2. Hatch & Dyer
3. Karthik and Basak
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علیرغم اهمیت منابع و سرمایههای انسانی ،این نوع سرمایهها ارتباط وسیعی با ویژگی-
های ساختاری درون سازمانها دارد .ویژگیهای ساختاری یک سازمان میتوانند عوامل
مهمی در تعیین عملکرد و بهرهوری نظامهای اطالعاتی باشند که مورد خریداری قرار
گرفته و توسعه مییابد تا مشکالت سازمان را حل کند به همین دلیل سامانههای
اطالعاتی میتوانند برخی از این ویژگیها موجود در سازمان را تغییر دهند .البته به نظر
نمیرسد که تأثیرات فناوری اطالعات بر روی بهرهوری به شکل مستقیم باشد ،بلکه
فناوری اطالعات بین ویژگیهای سازمانی و عملکرد سازمان نوعی وساطت و تعامل را
بر عهده دارد .سامانههای اطالعاتی بهمنظور بهبود عملکرد سازمانها و شرکتها ایجاد
میشوند .البته باید توجه کرد که سامانههای اطالعاتی موجود در سازمان صرفاً یک
مسئله تکنیکی نیست و آن میتواند بهعنوان پدیدهای اجتماعی نیز مالحظه شود .ادبیات
پژوهش در مورد فناوری اطالعات نشان میدهد که استفادهکنندگان از چنین سامانههایی
میتوانند بر اساس تفاوت در مهارتها ،دانشها و تخصصها در مقابل سامانههای
اطالعاتی مقاومت نمایند و چنین مقاومتی باعث شکت در استفاده از چنین فنّاوریهایی
شود (کیم و کان کانهالی .)0222 ،5همزمان ،به نظر میرسد کارکنانی که دارای مهارت،
تخصص و دانش باالیی هستند میتوانند به شکلی بهتر و کارآمدتر از نظامهای اطالعاتی
استفاده کنند .ازاینرو میتوان استدالل کرد که منابع مختلف سرمایه انسانی میتواند بر
روی ارزش کسبوکار سامانههای اطالعاتی و فناوری اطالعات تأثیر بگذارند.

ویژگیهای سازمانی
فضای سازمانی
جو سازمانی ویژگی نسبتاً بادوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر
سازمانها می شود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقالل ،اعتماد
1. Kim & Kankanhalli
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و پیوستگی ،حمایت ،هویت ،شناسایی ،ابداع و بیطرفی است و از طریق تعاملهای بین
اعضاء ایجاد میشود ،بهعنوان مبنایی جهت تفسیر موقعیت مورد استفاده قرار میگیرد و
منعکسکننده هنجارها ،ارزشها ،طرز تلقیها و نگرشها از فرهنگ سازمانی است و
همچنین بهعنوان منبعی مؤثر و با نفوذ جهت شکلدهی رفتار عمل میکند .جو سازمانی
دارای مؤلفههایی است ازجمله روحیه گروهی ،مالحظهگری یا مراعات ،نفوذ و پویایی،
تأکید بر تولید ،مزاحمت ،صمیمیت ،بیعالقگی و فاصلهگیری (زارع.)5332 ،
امروزه فضای سازمانی (جو سازمانی) یکی از مفاهیم بسیار مهم در زمینه مدیریت است
که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره میشود و
تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی دیگر از عوامل مؤثر در اثربخشی
سازمانی از قبیل فرهنگ سازمانی ،روحیه ،انگیزش کارکنان و همچنین اثربخشی رفتاری
مدیر دارد بسیار مهم است .مفهوم فضای سازمانی بر این واقعیت داللت دارد که رفتار
انسان در سازمان فقط بر اثر تعامل با رویدادهای مستقیم و بالواسطه شکل نمیگیرد بلکه
همچنین تحت تأثیر تعامل با نیروهای نامحسوس و ناپیدای سازمانی نیز قرار دارد.
بهطورکلی فضای سازمانی ادراکاتی است که افراد از جنبههای گوناگون محیط سازمان
دارند (الفت و همکاران.)5322 ،
فضای سازمانی بهعنوان یک مفهوم ،موضوعی است که مجادله بسیاری را برانگیخته و

آنانی که به این مفهوم عالقهمند هستند ،فضای سازمانی را بهعنوان مجموعهای از ادراک-

های توصیفی و غیر ارزشی از خصوصیات سازمان مانند رهبری ،خطمشیهای سازمانی،
خصوصیات شغلی و وظیفهای و غیره میدانند .از این دیدگاه فضای سازمانی یک متغیر
وابسته است که دستکم تا اندازهای ناشی از سازوکارهای مدیریت است .همچنین
فضای سازمانی به لحاظ اینکه میتواند رفتارها و نگرشهای شغلی را تحت تأثیر قرار
دهد یک متغیر مستقل است .برخی از روانشناسان مانند گایان و جو هانس هم علیه این
دیدگاه استدالل میکنند .یکی از استداللهای آنها این است که فضای سازمانی صرفاً نام
دیگری برای نگرشهای شغلی است .به نظر آنان اظهار این مطلب از جانب فرد که
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سازمان از لحاظ ویژگی حمایت از «من» در سطحی باالست مانند این است که چیزی
خوب و مطلوب در مورد آن سازمان گفته باشد (خشنودی شغلی دارد) از سوی دیگر
اگر فرد اظهار کند که در سازمان مورد حمایت کم قرار میگیرد مانند این است که چیزی
نامطلوب درباره آن سازمان گفته باشد (خشنودی اندکی دارد) اگر این را تشخیص بدهیم
که درباره مجموعهای از خصوصیات اجتماعی و محیط ویژه سخن میگوییم این
خصوصیات رفتار ما را تحت تأثیر قرار میدهند میتوان استدالل منطقی خوبی برای
مفهوم جو سازمانی به عمل آورد (شفیعی نیکآبادی و همکاران .)5332 ،فضای سازمانی

ویژگی نسبتاً بادوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر سازمانها می-

شود .یافتهها آشکار ساختند در سازمانهایی که از نظر کسبوکار فناوری اطالعات در
سطح باالیی بوده و بهاصطالح موفق هستند ،دیدگاه و نگرش مدیران مثبت و مطلوب
است ،تصمیمگیری سریع و بهموقع انجام میپذیرد ،میزان حمایت مدیران باال بوده و
دارای جو ارتباطی باز هستند .جو ارتباطات باز مطلوب است زیرا باعث افزایش روابط
انسانی مطلوب و تبادل و انتشار اطالعات در سازمان میشود و بهرهوری و روحیه
همکاری را نیز افزایش میدهد.

ساختار سازمانی
وجود ساختار یکی از ویژگیهای اصلی هر سازمان است که بر اساس آن فعالیتها،
متفاوت از یکدیگر تفکیک شده و بین وظایف هماهنگی ایجاد میگردد.
ساختار سازمانی عبارت است از الگوی ارتباطات میان بخشها و اجزا یک سازمان.
بهعبارتدیگر سازمانها بهطور آگاهانه بخشها و واحدهایی را بهعنوان پاره سیستم در
سیستم اصلی به وجود میآورند و میان این پاره سیستم ،الگوی ارتباط و تعامل مشخص
را حاکم میکنند.
ساختار سازمان نقش مهمی در نوآوری و خالقیت جهت توسعه پایدار دارد .ساختار
سازمان کالبدی است که در آن حوزههای اساسی ،مأموریتهای کلی ،نظام ارتباطی و
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مرکز تصمیمگیری تعیین میشود (فقهی فرهمند.)5330 ،
دفت )5223( 5در تعریف ساختار سازمانی اظهار میدارد که ساختار سازمانی در نمودار
سازمان نمایان میشود ،نمودار سازمانی یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیتها فرایندهای
سازمان است (ترجمه پارساییان و اعرابی.)5377 ،
نظریهپردازان مختلف دوازده متغیر اساسی را که مورد قبول همه آنهاست برای تعریف
ابعاد ساختاری به کار بردهاند .این ابعاد عبارتاند از:
 .5اجزاء اداری  .0استقالل  .3تمرکز  .2پیچیدگی  .1تفویض اختیار  .2تفکیک  .7رسمیت .3
ترکیب  .2حرفه گرایی  .52حیطه کنترل  .55تخصص گرایی  .50استاندارد کردن.
سانتیس و همکاران ( )0220معتقدند که سازمانهای با ساختار مسطح و منعطف نسبت
به سازمانهای بوروکراتیک با ساختار سنتی و سلسله مراتبی ،مافوق و برتر بوده و برای
ارتقای خالقیت افراد مساعدتر و سودمندتر هستند.
ساختار سازمانی رابطه حاکم بر افراد و گروههایی است که در جهت کسب اهداف
تالش میکنند و به دو بعد ساختاری (رسمیت ،پیچیدگی ،تمرکز) و محتوایی (اندازه،
فناوری ،محیط ،استراتژی) تقسیم میشود (رابینز .)5373 ،ابعاد ساختاری بیانگر
ویژگیهای درونی سازمان هستند و مبنایی به دست میدهند که میتوان بدان وسیله
سازمانها را اندازهگیری یا با یکدیگر مقایسه کرد .ابعاد محتوایی معرف کل سازمان و
اهداف آن است که بر ابعاد ساختاری اثر میگذارد .ساختار سازمانی باید بهگونهای
طراحی شود که اطالعات مناسب و بهموقع در اختیار مدیران قرار گیرد .نیازهای
اطالعاتی مدیران ،برحسب ماهیت کار و سطح سازمانی آنها و هدفی که دنبال میکنند
متفاوت است .افق دید و نگرش مدیران سطوح فوقانی به سازمان و مأموریتهایش
بهمراتب وسیعتر از مدیران سایر سطوح است؛ بنابراین ،اطالعاتی که در اختیار این دسته
از مدیران قرار میگیرد ،باید متناسب با چنین وسعت نظری باشد .مسئله و مشکل فعلی
سازمانها این است که به علت نارساییها و ابهامات موجود در سامانهها ،فرآیندها و
1. Daft

بررسی تأثیر سرمایه انسانی و ویژگیهای… 09

روشهای انجام کار ،غیرمدون بودن روابط و رفتارها ،غیرشفاف بودن عملیات ،تنوع

قوانین و مقررات سنتی و ناکارآمد ،همچنین حاکمیت عادات و سالیق مجریان به گونه-
ای است که ضرورت تدوین و بهبود فرآیندها و روشهای انجام کار و خودکار کردن
فعالیتها و بهرهگیری از فناوریهای مناسب را اجتنابناپذیر میسازد.

کسبوکار فناوری اطالعات
دگرگونیهای جهان به واسطه فنآوری و فنآوری اطالعات ،اینترنت و به تبع آن دولت
الکترونیک و تجارت الکترونیک که آن نیز بهنوبه خود از فنآوری اطالعات مشتق
میشود ،تحول ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرایند انتقال اطالعات ایجاد کرده است
(فیاضی و افشار .)5322 ،تحوالت فناوری ارتباطات و اطالعات با تحوالت و بالندگی و
ارزشمند تلقی کردن دانش همگاه و همزیگر شده است و این دو رشته از معارف بشری
زیربنای شبکههای الکترونیکی اینترنت و دیگر سامانههای دیجیتالی و خدمات قلمداد
میشوند که بهسرعت ابزارها ،فنون و نظامهای دانشی را در کسبوکار دانشمحور رشد
میدهند .بنگاههای اقتصادی باید بتوانند با بهرهگیری کامل از تجارت و بازاریابی
الکترونیکی و مدیریت دانش فرآیندها و عملیات اقتصادی را روزآمد کنند .بههرحال،
بالندگی تجارت الکترونیک برآیند توسعه زیربناهای فناوری اطالعات و ارتباطات و
انقالب دانش است .دو عامل سرعت الکترونیک دیجیتالی و رشد فزاینده و شتابان آن
موجب ارتقای ظرفیت بهرهگیری و ارتقای دانشی شده است که مایه تهییج و تقویت
تجارت الکترونیک است (کالرک.)0225 ،5
اگرچه بازدههای باالی پیشبینیشده سرمایهگذاری در تجارت الکترونیکی بهصورت
«دستاوردهای باالی غیرقابل وصف» نادیده گرفته میشوند اما کسبوکار نوین تحت تأثیر

تجارت دانشمحور بهسوی کسبوکار دانشی الکترونیک دیجیتالی گام بر میدارد (حنفی-
زاده و رضایی .)5332 ،کسب وکار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی
1. Clarke
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جنبههای استفاده از فناوری اطالعات در کسبوکار است و تنها در برگیرنده
خریدوفروش نیست بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرایندهای کسبوکار
و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان است (روولی.)0220 ،5
یک اصالح کلی مورد استفاده برای توصیف فرایندهای کاری به کار گرفته شده در
محیطهای مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب است (باتو .)0223 ،0گام
فراتر از کسبوکارهای الکترونیک مفهومی به نام کسبوکارهای الکترونیکی پویا است.
کسبوکارهای الکترونیک پویا بیانگر این است که چگونه سازمانها میتوانند سامانههای
کاری خود را در سه بعد اینترانت ،اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا ،یکپارچه و
منسجم کنند (شفیعی نیکآبادی .)5337 ،کسبوکار الکترونیکی پویا به سازمانها اجازه
اصالح سریعتر و سادهتر سامانههای موجود ،در زمانی که فرایندهای کسبوکار نیازمند
تغییرات است را میدهد .در نتیجه مهمترین عملکردی که از این مدلهای کاری انتظار
میرود ،ارتباط درونی آن و تعامل آن با دیگر سامانههای درگیر است و با خودکار سازی
فرایندهای مختلف در سازمان بسیاری از فرایندهای بیارزش حذف میشود .در نتیجه
کارایی از طریق افزایش سرعت پردازشها ،رسیدن به سطح خودکارسازی و کاهش
میزان خطاها ارتقا مییابد .در نهایت این سیستم ،باعث بهبود روابط ،افزایش وفاداری
مشتریان و شرکای تجاری شده و حرکت سازمان به سمت سودآوری و مزیت رقابتی را
تقویت مینماید (امیری و شفیعی نیکآبادی.)5332 ،
ژائو 3و همکارانش ( )0223معتقدند که شرکتهای بزرگ به دلیل استفاده بیشتر از منابع
و اینکه احتمال خطرات بیشتر در مواجهه با آن دارند ،سعی در سرمایهگذاری
الکترونیکی میکنند .شرکتها و یا سازمانهای بزرگ به دلیل دارا بودن منابع غنی ،سعی
در تخصیص دادن بیشتر آن در جهت نوآوری در سازمان هستند .هرچند که در این
ارتباط افرادی نظرات مخالفی ارائه دادهاند و معتقدند که تخصیص منابع برای نوآوری
1. Rowley
2. Batto
3. Zhau
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هیچ ارتباطی به بزرگی و کوچکی سازمان ندارد .سازمانهایی که سطحی از فناوری
الکترونیکی را اتخاذ میکنند میبایست مهارت آن را اتخاذ کنند ازاینرو نیازمند آموزش
کارکنان و تکامل سیستم اطالعاتی است .ازاینرو میتوان گفت که سازمانهایی که از
منابع گستردهتری برخوردار هستند بیشتر میتوانند نیروی انسانی استخدام کنند و به
آنها آموزشها و مهارتهای الکترونیکی را یاد دهند .شرکتهای بزرگ به دلیل
برخورداری از منابع و نیروی انسانی در برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات به
مشکل کمتری برخوردار میشوند اما سازمانهای کوچک و متوسط میتوانند از منابع
درونسازمانی استفاده کنند (بالبونی.)0252 ،5

پیشینه تحقیق
محمدی و امیدوار ( )5322در تحقیق خود تحت عنوان «اثرات متقابل سرمایه انسانی و
نهادها بر فرآیند رشد اقتصادی و اثرات آن برای اقتصاد ایران» با استفاده از دو معیار
رقابتپذیری و منع پذیری ،عوامل مستقیم تولید در قالب سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسانی
و فنّاوری طبقهبندی کرده است و بر اساس نظریههای جدید رشد ،نقش اساسی سرمایه
انسانی در ابداع ،اخذ و کاربرد فنّاوریهای جدید ،مورد تأکید قرار داده است .موسوی و
همکاران ( )5322در پژوهشی تحت عنوان «سرمایه انسانی ،بهرهوری و ارزش بازار» ،به
بررسی ارتباط بین سرمایه انسانی ،بهرهوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان داده است که رابطه
معناداری بین کارایی سرمایه انسانی با دو معیار بهرهوری یعنی بهرهوری نیروی کار و
بهرهوری هزینه حقوق کارکنان وجود دارد.
معتدل و همکاران ( )5320در پژوهشی با عنوان «ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ
همسویی فناوری اطالعات و کسبوکار» تالش کردهاند با شناسایی عوامل مؤثر بر بلوغ
همسویی فناوری اطالعات و کسبوکار ،چارچوب نظری ارائه دهند .نتایج پژوهش
1. Balboni
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بیانکننده مدل مفهومی است که میزان بلوغ همسویی در سازمان را بهوسیله  2بعد اصلی
(متغیر مکنون) و  30شاخص آشکار ،اندازهگیری میکند تا سازمانها به کمک این مدل
میزان بلوغ همسویی خود را اندازهگیری نموده و شرایط خود را بسنجند .فضلی و
علیشاهی ( )5325در تحقیقی تحت عنوان «بررسی اثر عوامل درونسازمانی بر عملکرد
سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش» ،به بررسی تأثیر عوامل سازمانی متشکل از
فرهنگ سازمانی ،ساختار و راهبرد سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش
مدیریت دانش پرداخته است .در پایان به این نتیجه رسیدهاند که بهبود مدیریت
فرایندهای مربوط به دانش سازمانی که متأثر از عواملی چون فرهنگ و راهبرد سازمانی
است ،منجر به افزایش عملکرد سازمانی میشود.
میرکمالی و همکاران ( )5325در تحقیقی تحت عنوان «تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت
شغلی با میانجیگری سرمایهی انسانی» ،به بررسی تأثیر جو سازمانی بر رضایت شغلی با
میانجیگری سرمایه انسانی پرداختهاند .نتایج نشان داد که مدل اولیه با دادههای این
پژوهش برازش مناسبی دارد و تأثیرات مستقیم فضای سازمانی بر رضایت شغلی معنادار
بوده است و تأثیر غیرمستقیم آن ،از طریق سرمایهی انسانی تأیید شده است.
سونه )0222( 5در پژوهش خود به بررسی رابطه شیوههای رهبری و جو سازمانی با
خالقیت و نوآوری پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که متغیر سبک رهبری مدیران
با متغیرهای خالقیت و نوآوری کارکنان رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار دارد .همچنین
متغیر جو سازمانی اثر مثبت و معنادار بر متغیرهای خالقیت و نوآوری دارد .لین و لین

0

( )0223در پژوهشی درباره عوامل تعیینکننده در اشاعه کسبوکار الکترونیکی بر اساس
چارچوب تکنولوژی ـ سازمان ـ محیط 3اثر عوامل فنّاورانه (زیرساخت و تخصص
سیستم اطالعاتی) ،سازمانی (سازگاری سازمانی و مزایای مورد انتظار کسبوکار
الکترونیکی) و محیطی (آمادگی شرکای تجاری و فشار رقابتی) را روی دو بعد
1. Soonhee
2. Lin & Lin
)3. Technology-organization-environment framework (TOE
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یکپارچهسازی درونی و اشاعه بیرونی بررسی کرده ،به این نتیجه دست یافتند که
زیرساخت سامانههای اطالعاتی ،تخصص سیستم اطالعاتی ،مزایای مورد انتظار و فشار
رقابتی عوامل مهمی در جهت شکلگیری اشاعه کسبوکار الکترونیکی به شمار میآیند.
افزون بر آن ،یکپارچهسازی درونی اثر مثبت و معناداری بر اشاعه بیرونی دارد.
ژائو و همکاران ( 5)0222در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که در کشورهای در
حال توسعه ،آمادگی فنّاوری شامل زیرساخت و منابع انسانی فنّاوری اطالعات و در
کشورهای توسعهیافته ،یکپارچهسازی فنّاوری که به میزان ارتباط میان سامانههای
اطالعاتی و پایگاههای داده در درون سازمان و آنهایی که با سامانههای سازمانی و
پایگاههای داده شرکا یکپارچه شدهاند ،اشاره دارد بهعنوان مهمترین عوامل در جهت
درونی سازی کسبوکار الکترونیکی شناخته میشوند .جوانا ( 0)0222در پژوهش خود
به بررسی رابطهی جو سازمانی با خالقیت و نوآوری پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان
داد که متغیر جو سازمانی با متغیرهای خالقیت و نوآوری رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار
دارد .افزون بر این با بهبود جو سازمانی و سوق دادن سازمان به سمت پذیرش ایدههای
نو و خالقیت کارکنان ،میتوان سازمان را با ارائه نوآوری در امور جاری ،به سمت
رقابت با سایر رقبا در بازار تشویق کرد.

فرضیههای تحقیق
الف) فرضیههای اصلی
 .5ابعاد سرمایه انسانی (دانش ،مهارت و تخصص) بر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری
اطالعات تأثیر دارد.
 .0ابعاد ویژگیهای سازمانی (فضای سازمانی و ساختار سازمانی) بر ارزشآفرینی
کسبوکار فناوری اطالعات تأثیر دارد.
1. Zhao et al.
2. Joana
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 .3سرمایه انسانی و ویژگیهای سازمانی بر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات
تأثیر دارد.
ب) فرضیههای فرعی
 .5بین مؤلفههای سرمایه انسانی با مؤلفه کیفیت ارائه خدمات رابطه وجود دارد.
 .0بین مؤلفههای سرمایه انسانی با مؤلفه رضایتمندی کارکنان رابطه وجود دارد.
 .3بین مؤلفههای ویژگیهای سازمانی با مؤلفه کیفیت ارائه خدمات رابطه دارد.
 .2بین مؤلفههای ویژگیهای سازمانی با مؤلفه رضایتمندی کارکنان رابطه دارد.
 .1سرمایه انسانی و ویژگیهای سازمانی بر مؤلفه کیفیت ارائه خدمات تأثیر دارد.
 .2سرمایه انسانی و ویژگیهای سازمانی بر مؤلفه رضایتمندی کارکنان تأثیر دارد.

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

دانش

سرمایه

کیفیت

انسانی

ارائه

مهارت

خدمات
ارزش

تخصص

آفرینی
کسب
رضایتمندی
کارکنان

ویژگیهای

سازمانی

فضای

سازمانی

ساختار

شکل  .6مدل مفهومی تحقیق

سازمانی
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روش تحقیق
این تحقیق از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است و از حیث روش میتوان آن را
توصیفی ـ همبستگی شمرد .جامعه آماری این پژوهش کارمندان ستادی معاونت
بهداشت وزارت بهداشت و درمان واقع در شهر تهران است که  072نفر میباشند.
بهمنظور گردآوری دادههای موردنیاز درباره افراد جامعه با استفاده از روش نمونهگیری
خوشه ای متناسب با حجم نمونه و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  511نفر
تعیین شده است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامههای محقق ساخته بودند که از طریق
محاسبه آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سرمایه انسانی  ،2/33پایایی پرسشنامه فضای
سازمانی  ،2/37پایایی پرسشنامه ساختار سازمانی  2/73و پایایی پرسشنامه ارزشآفرینی
کسبوکار فناوری اطالعات  2/37به دست آمد.

ابزار اندازهگیری
از چهار ابزار زیر برای بررسی فرضیات استفاده شد که عبارتاند از:
پرسشنامه سرمایه انسانی :برای سنجش سرمایه انسانی از پرسشنامه از نوع سنج لیکرت
استفاده شد .برای تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق ابتدا پرسشهای متعددی به وسیله
چند نفر متشکل از استادان مدیریت طرح و پس از بحث و بررسی تعداد  52سؤال
انتخاب گردید و بعد از ویرایش الزم پرسشنامه اجرا شد .در این پژوهش ،ضرایب پایایی
این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر  2/33درصد بوده است.
پرسشنامه فضای سازمانی :برای سنجش فضای سازمانی از پرسشنامه از نوع سنج
لیکرت استفاده شد .برای تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق ابتدا پرسشهای متعددی به
وسیله چند نفر متشکل از استادان مدیریت طرح و پس از بحث و بررسی تعداد  2سؤال
انتخاب گردید و بعد از ویرایش الزم اجرا شد .در این پژوهش ،ضرایب پایایی این
مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر  2/37درصد بوده است.
پرسشنامه ساختار سازمانی :برای سنجش ساختار سازمانی از پرسشنامه از نوع سنج

 199مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال چهارم ،شماره  ،16تابستان 09

لیکرت استفاده شد .برای تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق ابتدا پرسشهای متعددی به
وسیله چند نفر متشکل از استادان مدیریت طرح و پس از بحث و بررسی تعداد  2سؤال
انتخاب گردید و بعد از ویرایش الزم اجرا شد .در این پژوهش ،ضرایب پایایی این
مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر  2/73درصد بوده است.
پرسشنامه ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات :برای سنجش ارزشآفرینی
کسب وکار فناوری اطالعات از پرسشنامه از نوع سنج لیکرت استفاده شد .برای تعیین
روایی و اعتبار ابزار تحقیق ابتدا پرسشهای متعددی به وسیله چند نفر متشکل از
استادان مدیریت طرح و پس از بحث و بررسی تعداد  55سؤال انتخاب گردید اجرا شد.
در این پژوهش ،ضرایب پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر  2/37درصد
بوده است.

روش تجزیهوتحلیل دادهها
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssانجام شده است .برای پاسخ به سؤاالت
پژوهش و آزمون فرضیات از آزمونهای همبستگی پیرسون ،نمودار پراکنش و رگرسیون
چندگانه استفاده شده است و برای آزمون فرض نرمال بودن دادههای پژوهش از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شاپیرو استفاده شده است.

یافتههای تحقیق
برای بررسی نرمال بودن دادههای پژوهش میتوان از آزمون کلوموگروف ـ اسمیرنوف و
آزمون شاپیرو استفاده کرد .درصورتیکه آمارههای مربوط به این دو معنیدار نباشد
میتوان فرض توزیع نرمال دادهها را تائید کرد .حال با توجه به اینکه سطح معنیداری
دو آزمون فوق معنیدار نبوده است میتوان فرض توزیع نرمال دادهها را تائید کرد.
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جدول  .6آزمون نرمال بودن متغیر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات
شاپیرو ـ ویلک
سطح

درجه

معنیداری

آزادی

2/723

522

کولموگروف ـ اسمیرنوف
آمار

سطح

درجه

معنیداری

آزادی

2/322

522

آمار
ارزشآفرینی

2/223

2/223

کسبوکار فناوری
اطالعات

فرضیه اصلی .6 :تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات
جدول ( )0خالصه مدل برازش را نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها
 2/32است که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق (میزان
ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات) همبستگی نسبتاً متوسطی وجود دارد؛ اما
مقدار ضریب تعیین که برابر با  2/53است نشان میدهد که  53درصد از کل میزان
تغییرات ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات در بین پاسخگویان وابسته به  3متغیر
مستقل ذکرشده در این معادله است .بهعبارتدیگر مجموعه متغیرهای مستقل درصد
نسبتاً پایینی از واریانس متغیر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات را پیشبینی و
برآورد میکنند.
جدول  .2ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر ارزش کسبوکار فناوری
اطالعات
تخمین خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیلیافته

ضریب تعیین

همبستگی چندگانه

2/10253

2/551

2/530

2 /323

جدول ( ) 3ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد .در
این بخش تفسیر ضرایب رگرسیونی بر اساس ضریب بتا صورت میگیرد؛ زیرا این آماره
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نشاندهنده ضریب رگرسیونی استانداردشده هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر
وابسته (ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات) را مشخص میکند؛ بنابراین میتوان
با استفاده از آن سهم نسبی هر متغیر مستقل را در مدل مشخص کرد .مقایسه متغیرها
نشان میدهد که اوالً تأثیر مهارت بر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات معنیدار
است؛ زیرا سطح خطای مقدار  tآنها کمتر از  2/21است که این امر نشاندهنده این
است که متغیر مذکور بر متغیر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات تأثیر مثبتی
داشته است .بهعبارتدیگر یافتهها نشان میدهد زمانی که میزان مهارت در جامعه افزایش
مییابد ،این امر باعث افزایش میزان ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات میگردد.
جدول  .0بررسی ضرایب پژوهش
سطح
معنیداری

ضرایب استاندارد
T

بتا

ضرایب غیراستاندارد
خطای
استاندارد

2/222

7/012

2/213

5/222

2/537

2/232

0/522

2/007

2/222

2/335

-2/522

-2/252

2/272

B

2/352

0/073

عرض از مبدأ

2/222

2/532

دانش

2/053

مهارت

-2/250

تخصص

فرضیه اصلی .2 :بررسی تأثیر ابعاد ویژگیهای سازمانی بر ارزشآفرینی کسبوکار
فناوری اطالعات
جدول ( )2خالصه مدل برازش را نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها
 2/00است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق
(ارزشآفرینی کسب وکار فناوری اطالعات) همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد؛ اما
مقدار ضریب تعیین که برابر با  2/21است نشان میدهد که  1درصد از کل میزان
تغییرات ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات در بین پاسخگویان وابسته به  0متغیر
مستقل ذکرشده در این معادله است .بهعبارتدیگر مجموعه متغیرهای مستقل درصد
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نسبتاً پایینی از واریانس متغیر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات را پیشبینی و
برآورد میکنند.
جدول  .0ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ابعاد ویژگیهای سازمانی بر ارزش کسبوکار
فناوری اطالعات
تخمین خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیلیافته

ضریب تعیین

همبستگی چندگانه

2/12513

2/222

2/213

2/002

جدول ( ) 1ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
مقایسه متغیرها نشان میدهد که اوالً تأثیر فضای سازمانی بر ارزشآفرینی کسبوکار
فناوری اطالعات معنیدار است؛ زیرا سطح خطای مقدار  tآنها کمتر از  2/21است که
این امر نشاندهنده این است که متغیر مذکور بر متغیر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری
اطالعات تأثیر مثبتی داشته است .بهعبارتدیگر یافتهها نشان میدهد زمانی که میزان
فضای سازمانی در نمونه آماری افزایش مییابد ،این امر باعث افزایش میزان
ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات میگردد .از سوی دیگر نتایج نشان میدهد که
ساختار سازمانی تأثیر معنیداری بر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات نداشته
است.
جدول  .9بررسی ضرایب پژوهش
ضرایب

سطح معنیداری

T

2/222

2/013

B

استاندارد
بتا

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد

B

2/233

3/211

عرض از مبدأ

2/253

0/120

2/522

2/523

2/013

فضای سازمانی

2/021

-5/523

-2/223

2/222

-2/551

ساختار سازمانی
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فرضیه اصلی .0 :بررسی تأثیر ویژگیهای سازمانی و سرمایه انسانی بر ارزشآفرینی
کسبوکار فناوری اطالعات
جدول ( )2خالصه مدل برازش را نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها
 2/32است که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق
(ارزشآفرینی کسب وکار فناوری اطالعات) همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد؛ اما
مقدار ضریب تعیین که برابر با  2/55است نشان میدهد که  55درصد از کل تغییرات
ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات در بین پاسخگویان وابسته به  0متغیر مستقل
ذکرشده در این معادله است .بهعبارتدیگر مجموعه متغیرهای مستقل درصد نسبتاً پایینی

از واریانس متغیر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات را پیشبینی و برآورد می-

کنند.
جدول  .1ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ویژگیهای سازمانی و سرمایه انسانی بر
ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات
تخمین خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیلیافته

ضریب تعیین

همبستگی چندگانه

2/10022

2/527

2/553

2 /322

جدول ( ) 7ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
مقایسه متغیرها نشان میدهد که اوالً تأثیر سرمایه انسانی بر میزان ارزشآفرینی
کسبوکار فناوری اطالعات معنیدار است؛ زیرا سطح خطای مقدار  tآنها کمتر از 2/21
است که این امر نشاندهنده این است که متغیر مذکور بر متغیر ارزشآفرینی کسبوکار
فناوری اطالعات تأثیر مثبتی داشته است .بهعبارتدیگر یافتهها نشان میدهد زمانی که
میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش مییابد ،این امر باعث افزایش میزان
ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات میگردد .از سوی دیگر نتایج نشان میدهد که
ویژگی سازمانی تأثیر معنیداری بر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات نداشته
است.
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جدول  .7بررسی ضرایب پژوهش
ضرایب استاندارد

سطح معنیداری

T

2/222

1/070

خطای استاندارد

B

2/225

0/137

عرض از مبدأ

2/222

2/231

2/313

2/32

2/322

سرمایه انسانی

2/120

-2/270

-2/212

-2/212

B

بتا

ضرایب غیراستاندارد

 -2/523ویژگی سازمانی

فرضیه فرعی .6 :بررسی رابطه ابعاد سرمایه انسانی با کیفیت ارائه خدمات
جدول ( )3رابطه بین ابعاد سرمایه انسانی و کیفیت ارائه خدمات را نشان میدهد .همانگونه
که نتایج پژوهش نشان میدهد بین ابعاد دانش ،مهارت و تخصص و کیفیت ارائه خدمات
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .از طرف دیگر ،مقادیر این رابطه در حد نسبتاً ضعیف
است؛ بنابراین به نظر میرسد تغییرات در میزان دانش ،مهارت و تخصص باعث باال رفتن
میزان کیفیت ارائه خدمات میشود .از سوی دیگر ،یافتهها نشان میدهد که میزان مهارت
بیشترین تأثیر و تخصص کمترین تأثیر را بر میزان کیفیت ارائه خدمات داشتهاند.
جدول  .9رابطه ابعاد سرمایه انسانی با کیفیت ارائه خدمات
کیفیت ارائه خدمات
*2/523

همبستگی پیرسون

2/252

سطح معنیداری

511

تعداد

**2/021

همبستگی پیرسون

2/220

سطح معنیداری

511

تعداد

*2/537

همبستگی پیرسون

2/202

سطح معنیداری

511

تعداد

دانش

مهارت

تخصص
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فرضیه فرعی .2 :بررسی رابطه ابعاد سرمایه انسانی با رضایتمندی کارکنان
جدول ( ) 2رابطه بین ابعاد سرمایه انسانی و رضایتمندی کارکنان را نشان میدهد.
همانگونه که نتایج پژوهش نشان میدهد بین ابعاد دانش ،مهارت و تخصص و
رضایتمندی کارکنان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .از طرف دیگر ،مقادیر این
رابطه در حد نسبتاً ضعیف است؛ بنابراین به نظر میرسد تغییرات در میزان دانش،
مهارت و تخصص باعث باال رفتن میزان رضایتمندی کارکنان میشود .از سوی دیگر،
یافتهها نشان میدهد که میزان دانش بیشترین تأثیر و تخصص کمترین تأثیر را بر میزان
رضایتمندی کارکنان داشتهاند.
جدول  .5رابطه ابعاد سرمایه انسانی با رضایتمندی کارکنان
رضایتمندی کارکنان
**2/323

همبستگی پیرسون

2/222

سطح معنیداری

511

تعداد

**2/320

همبستگی پیرسون

2/222

سطح معنیداری

511

تعداد

*2/535

همبستگی پیرسون

2/202

سطح معنیداری

511

تعداد

دانش

مهارت

تخصص

فرضیه فرعی .0 :بررسی رابطه ابعاد ویژگیهای سازمانی با کیفیت ارائه خدمات
جدول ( )52رابطه بین ابعاد ویژگیهای سازمانی و کیفیت ارائه خدمات را نشان میدهد.
همانگونه که نتایج پژوهش نشان میدهد بین هیچکدام از ابعاد فضای سازمانی و ساختار
سازمانی با کیفیت ارائه خدمات رابطه معنیدار وجود ندارد؛ بنابراین به نظر میرسد
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تغییرات در شرایط فضای سازمانی و ساختار سازمانی باعث باال رفتن یا کاهش میزان
کیفیت ارائه خدمات نمیشود.
جدول .63بررسی ضرایب همبستگی بین ابعاد ویژگیهای سازمانی با کیفیت ارائه خدمات
کیفیت ارائه خدمات
2/530

همبستگی پیرسون

2/522

سطح معنیداری

511

تعداد

-2/203

همبستگی پیرسون

2/770

سطح معنیداری ساختار سازمانی

511

فضای سازمانی

تعداد

فرضیه فرعی .0 :بررسی رابطه ابعاد ویژگیهای سازمانی با رضایتمندی کارکنان
جدول ( )55رابطه بین ابعاد ویژگیهای سازمانی و رضایتمندی کارکنان را نشان میدهد.
همانگونه که نتایج پژوهش نشان میدهد بین ابعاد فضای سازمانی و ساختار سازمانی و
رضایتمندی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد .از طرف دیگر ،مقادیر این رابطه در حد
نسبتاً ضعیف است .از سوی دیگر به نظر میرسد تغییرات در میزان فضای سازمانی
باعث باال رفتن میزان رضایتمندی کارکنان میشود؛ اما یافتهها نشان میدهد که ساختار
سازمانی رابطه منفی با رضایتمندی کارکنان دارد و باعث کاهش متغیر مستقل میگردد.
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جدول  .66بررسی ضرایب همبستگی بین ابعاد ویژگیهای سازمانی با رضایتمندی
کارکنان
رضایتمندی کارکنان
**2/032

همبستگی پیرسون

2/223

سطح معنیداری

511

تعداد

*-2/572
2/232

فضای سازمانی

همبستگی پیرسون
سطح معنیداری ساختار سازمانی
تعداد

511

فرضیه فرعی .9 :بررسی تأثیر ویژگیهای سازمانی و سرمایه انسانی بر کیفیت ارائه
خدمات
جدول ( )50خالصه مدل برازش را نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها
 2/02است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق
(کیفیت ارائه خدمات) همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد؛ اما مقدار ضریب تعیین که
برابر با  2/22است نشان میدهد که  2درصد از کل تغییرات کیفیت ارائه خدمات در بین
پاسخگویان وابسته به  0متغیر مستقل ذکرشده در این معادله است .بهعبارتدیگر
مجموعه متغیرهای مستقل درصد نسبتاً پایینی از واریانس متغیر کیفیت ارائه خدمات را
پیشبینی و برآورد میکنند.
جدول  .62ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ویژگیهای سازمانی و سرمایه انسانی بر کیفیت
ارائه خدمات
تخمین خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیلیافته

ضریب تعیین

همبستگی چندگانه

2/12351

2/223

2/225

2/022
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جدول ( ) 53ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
مقایسه متغیرها نشان می دهد که اوالً تأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت ارائه خدمات معنیدار
است زیرا سطح خطای مقدار  tآنها کمتر از  2/21است که این امر نشاندهنده این است
که متغیر مذکور بر متغیر کیفیت ارائه خدمات تأثیر مثبتی داشته است .بهعبارتدیگر
یافتهها نشان میدهد زمانی که میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش مییابد ،این
امر باعث افزایش میزان کیفیت ارائه خدمات میگردد .از سوی دیگر نتایج نشان میدهد
که ویژگی سازمانی تأثیر معنیداری بر کیفیت ارائه خدمات نداشته است.
جدول  .60بررسی ضرایب پژوهش
ضرایب استاندارد

سطح
معنیداری

T

B

بتا

2/222

1/333

2/222

0/220

2/027

2/273

-2/232

-2/223

ضرایب غیراستاندارد
خطای
استاندارد

B

2/102

0/322

عرض از مبدأ

2/222

2/032

سرمایه انسانی

2/522

-2/222

ویژگی سازمانی

فرضیه فرعی .1 :بررسی تأثیر ویژگیهای سازمانی و سرمایه انسانی بر رضایتمندی
کارکنان
جدول ( )52خالصه مدل برازش را نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها
 2/32است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق
(رضایتمندی کارکنان) همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد؛ اما مقدار ضریب تعیین که
برابر با  2/53است نشان میدهد که  53درصد از کل تغییرات رضایتمندی کارکنان در
بین پاسخگویان وابسته به  0متغیر مستقل ذکرشده در این معادله است .بهعبارتدیگر
مجموعه متغیرهای مستقل درصد نسبتاً پایینی از واریانس متغیر رضایتمندی کارکنان را
پیشبینی و برآورد میکنند.
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جدول  .60ارزیابی مدل پژوهش برای تأثیر ویژگیهای سازمانی و سرمایه انسانی بر
رضایتمندی کارکنان
تخمین خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیلیافته

ضریب تعیین

همبستگی چندگانه

2/25331

2/505

2/533

2 /322

جدول ( ) 51ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
مقایسه متغیرها نشان می دهد که اوالً تأثیر سرمایه انسانی بر رضایتمندی کارکنان معنیدار
است؛ زیرا سطح خطای مقدار  tآنها کمتر از  2/21است که این امر نشاندهنده این
است که متغیر مذکور بر متغیر رضایتمندی کارکنان تأثیر مثبتی داشته است.
بهعبارتدیگر یافتهها نشان میدهد زمانی که میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری
افزایش مییابد ،این امر باعث افزایش میزان رضایتمندی کارکنان میگردد .از سوی دیگر
نتایج نشان میدهد که ویژگی سازمانی تأثیر معنیداری بر رضایتمندی کارکنان نداشته
است.
جدول  .69بررسی ضرایب پژوهش
سطح معنیداری

T

2/222

3/222

ضرایب استاندارد

خطای استاندارد

B

2/135

0/302

عرض از مبدأ

2/222

2/720

2/332

2/512

2/122

سرمایه انسانی

2/075

-5/522

-2/233

2/530

 -2/025ویژگی سازمانی

B

بتا

ضرایب غیراستاندارد

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و ویژگیهای سازمانی بر ارزشآفرینی
کسبوکار فناوری اطالعات است.
 .5نتایج پژوهش نشان میدهد بین ابعاد دانش ،مهارت و تخصص و کیفیت ارائه
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خدمات رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد؛ بنابراین تغییرات در میزان دانش ،مهارت و
تخصص باعث باال رفتن میزان کیفیت ارائه خدمات میشود .از سوی دیگر ،یافتهها نشان
میدهد که میزان مهارت بیشترین تأثیر و تخصص کمترین تأثیر را بر میزان کیفیت ارائه
خدمات داشتهاند .نتایج پژوهش همسو با یافتههای محمدی و همکارش (،)5322
موسوی و همکاران ( ،)5322میرکمالی و همکاران ( ،)5325سونه ( ،)0222جوانا
( ) 0222است .همچنین نتایج پژوهش همسو با یافتههای گاراوان و همکارانش ()0225
که بیان میکند مدیریت دانش ،مهارت و تخصص نشان میدهد که امروزه تقریباً تمامی
امور مستلزم انجام کار دانشمحور هستند و لذا تمامی کارکنان باید بهنوعی به کارکنان
دانشمحور تبدیل شوند.
 .0نتایج پژوهش نشان میدهد بین ابعاد دانش ،مهارت و تخصص و رضایتمندی کارکنان
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .از طرف دیگر ،مقادیر این رابطه در حد نسبتاً ضعیف
است؛ بنابراین تغییرات در میزان دانش ،مهارت و تخصص باعث باال رفتن میزان
رضایتمندی کارکنان میشود .از سوی دیگر ،یافتهها نشان میدهد که میزان دانش
بیشترین تأثیر و تخصص کمترین تأثیر را بر میزان رضایتمندی کارکنان داشتهاند .نتایج
پژوهش همسو با یافتههای محمدی و همکارش ( ،)5322موسوی و همکاران (،)5322
میرکمالی و همکاران ( ،)5325سونه ( ،)0222پاول و همکاران ( )0220است .نتایج
پژوهش همسو با نتایج گرین ( )5223نشان میدهد که یکی از راههای مؤثر ایجاد انگیزه
برای کارکنان ،تنظیم و تعیین اهداف مشخص و قابلدسترس برای آنان است.
 .3بین مهارت و دانش و تخصص نیروی انسانی و کسبوکار فناوری اطالعات یک
رابطه هم سویی وجود دارد هر چه مهارت و تخصص و دانش افراد در محیط کار بیشتر
باشد بهتر میتوانند در زمینه استفاده از فناوری اطالعات در کسبوکار بهره ببرند که این
عامل سبب راحتتر شدن و سریعتر شدن وظایف نیز میشود .نتایج پژوهش همسو با
یافتههای محمدی و همکارش ( ،)5322موسوی و همکاران ( ،)5322معتدل و همکاران
( ،)5320ژائو و همکاران ( )0222است .نتایج پژوهش همسو با یافتههای سلیم و
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همکاران ( )0227نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق
(ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات) همبستگی نسبتاً متوسطی وجود دارد .به این
صورت که اوالً تأثیر مهارت بر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات معنیدار است.
بهعبارتدیگر یافتهها نشان میدهد زمانی که میزان مهارت در جامعه افزایش مییابد ،این
امر باعث افزایش میزان ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات میگردد.
 .2نتایج نشان داده که بین هیچکدام از ابعاد فضای سازمانی و ساختار سازمانی با کیفیت
ارائه خدمات رابطه معنیدار وجود ندارد .نتایج پژوهش همسو با یافتههای میرکمالی و
همکاران ( ،)5325مجیدی و همکاران ( ،)5322جوانا ( ،)0222پاول و همکاران ()0220
است؛ بنابراین به نظر میرسد تغییرات در میزان فضای سازمانی و ساختار سازمانی باعث
باال رفتن یا کاهش میزان کیفیت ارائه خدمات نمیشود.
 . 1نتایج نشان داده که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق (کیفیت ارائه
خدمات) همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد .به این صورت که اوالً تأثیر سرمایه انسانی
بر کیفیت ارائه خدمات معنیدار است .بهعبارتدیگر یافتهها نشان میدهد زمانی که
میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش مییابد ،این امر باعث افزایش میزان کیفیت

ارائه خدمات میگردد .از سوی دیگر نتایج نشان میدهد که ویژگی سازمانی تأثیر معنی-
داری بر کیفیت ارائه خدمات نداشته است .نتایج پژوهش همسو با یافتههای محمدی و
همکارش ( ،)5322موسوی و همکاران ( ،)5322فضلی و همکارش ( ،)5325مجیدی و
همکاران ( ،)5322سونه ( )0222است.
 . 2نتایج نشان داده که بین سرمایه انسانی و متغیر وابسته تحقیق (رضایتمندی کارکنان)
همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد .به این صورت که اوالً تأثیر سرمایه انسانی بر
رضایتمندی کارکنان معنیدار است .بهعبارتدیگر یافتهها نشان میدهد زمانی که میزان
سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش مییابد ،این امر باعث افزایش میزان رضایتمندی
کارکنان میگردد .نتایج پژوهش همسو با یافتههای محمدی و همکارش (،)5322
موسوی و همکاران ( ،)5322فضلی و همکارش ( ،)5325میرکمالی و همکاران ()5325
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است .از سوی دیگر نتایج نشان میدهد که ویژگی سازمانی تأثیر معنیداری بر
رضایتمندی کارکنان نداشته است.
 . 7نتایج نشان داده که بین سرمایه انسانی و متغیر وابسته تحقیق (ارزشآفرینی کسبوکار
فناوری اطالعات) همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد .به این صورت که اوالً تأثیر
سرمایه انسانی بر ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات معنیدار است .بهعبارتدیگر
یافتهها نشان میدهد زمانی که میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش مییابد ،این
امر باعث افزایش میزان ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات میگردد .نتایج
پژوهش همسو با یافتههای محمدی و همکارش ( ،)5322موسوی و همکاران (،)5322
معتدل و همکاران ( ،)5320حقیقی نسب و تقوی ( ،)5325فضلی و همکارش (،)5325
ژائو و همکاران ( )0222است.
برای استفاده از نتایج این تحقیق میتوان پیشنهادهای زیر را مدنظر قرار داد:
مهمترین کاربرد نتایج این پژوهش در گام اول در حیطه پیشگیری است که از مهمترین
محورهای مجامع علمی بزرگ دنیا است .با روشن شدن عوامل مؤثر بر ارزشآفرینی
کسبوکار فناوری اطالعات میتوان با سرمایهگذاری و مداخله در این زمینهها و
برگزاری برنامههای عمومی از رکود سازمانهای مختلف پیشگیری نمود .همچنین با
عملی نمودن راهکارهای ارائهشده در این پژوهش میتوان با افزایش سطح سرمایههای
انسانی ،انگیزه برای ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات را فراهم نمود و زمینهای
برای ایجاد یک سازمان پویا و رو به رشد و امیدوار ایجاد کرد.
از تحلیل روابط بین متغیرها استنباط میشود که در مدل کسبوکار فناوری اطالعات
پیشنهادی ،بین ابعاد موردنظر در مدل یعنی سرمایه انسانی بهعنوان متغیر مستقل با
ارزشآفرینی کسبوکار فناوری اطالعات بهعنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .نتیجه حاصلشده به این معنا است که درصورتیکه عوامل فوقالذکر در
طراحی مدلهای کسبوکار همراه مدنظر قرار گیرد (با فرض مناسب بودن سایر
مؤلفههای مدل کسبوکار و حفظ تعادل بین کلیه عوامل) میتوان انتظار داشت که
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کسبوکار مربوطه بهبود خواهد یافت .بدین ترتیب باید سعی کرد تا میزان دانش سرمایه
انسانی در بین کارکنان وزارت بهداشت بهبود بیشتری یابد .ازآنجاکه نتایج پژوهش نشان
میدهد متغیر دانش بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایه انسانی قویترین رابطه را با
کسبوکار فناوری اطالعات داشته است بنابراین به نظر میرسد مسئولین مربوطه باید
این مؤلفه را موردتوجه بیشتری قرار دهند تا میزان ارزشآفرینی کسبوکار فناوری
اطالعات در سازمان مربوطه به میزان قابل مطلوبی ارتقا پیدا کند.
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تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رابینز ،استیفن ( ،)5373تئوری سازمان (ساختار ،طراحی ،کاربردها) ،ترجمه سید مهدی الوانی؛
حسن زارعی دانائی فرد ،تهران :انتشارات صفار ،چاپ پنجم.
زارع ،امیر ( )5332ارتباط جو سازمانی و بهرهوری کارکنان در بیمارستانهای عمومی
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت
خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
شفیعی نیکآبادی ،محسن ( .)5337نقش اینترنت در خلق ارزش ،ماهنامه تدبیر ،شماره .523
شفیعی نیکآبادی ،محسن ،جلیلی بوالحسنی ،اعظم و خاتمی فیروزآبادی ،علی ( .)5332تعیین
معیارهای کلیدی در ارزیابی کسبوکارهای الکترونیک ،فصلنامه رشد فناوری ،شماره .00
فضلی ،صفر و علیشاهی ،آیدن ( .)5325بررسی اثر عوامل درونسازمانی بر عملکرد سازمان با
در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه
جامع امام حسین (ع) ،سال چهارم ،شماره .0
فقهی فرهمند ،ناصر ( .)5330مدیریت ساختار استراتژیک سازمان ،تبریز :انتشارات دانشگاه
آزاد اسالمی.
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فیاضی ،مرجان و افشار ،زهرا ( .)5322تأثیر فناوری اطالعات بر کارکردهای مدیریت منابع
انسانی در صنعت بیمه ،فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال چهارم ،شماره
 ،53پاییز.
محمدی ،تیمور؛ امیدوار ،سیروس ( .)5325اثرات متقابل سرمایه انسانی و نهادها بر فرآیند رشد
اقتصادی و اشارات آن برای اقتصاد ایران ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،سال پانزدهم،
شماره اول.
موسوی ،احمد؛ محمدی ،سامان و حسنی ،حسین ( .)5322سرمایه انسانی ،بهرهوری ،ارزش
بازار ،فصلنامه بورس ،شماره  503و .500
میرکمالی ،سیدمحمد ،جعفری ،نسرین و صالح صدق پور ،بهرام ( .)5325تأثیر جو سازمانی بر
رضایت شغلی با میانجیگری سرمایهی انسانی ،دوفصلنامهی پژوهشهای مدیریت منابع
انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،سال پنجم ،شماره .0
معتدل ،محمدرضا؛ راد فر ،رضا و صالحی ،افسانه ( .)5320ارائه چارچوب نظری در ارزیابی
بلوغ همسویی فناوری اطالعات و کسبوکار ،پژوهش های مدیریت عمومی  ،زمستان،
سال ششم ،شماره .00
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