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Abstract 
Aim: Although a growing body of literature examines the role of information systems 

organizational agility in improving firm performance, research on the resources and capabilities of 

information technology in firms is lacking in the changing marketplace. Creating agility through 

information technology is a long and difficult process for any organization. The present study was 
conducted with the aim of determining the impact of information technology governance 

mechanisms on organizational agility with the ambidexterity role of information technology. 

Methodology: This research is applied quantitative in terms of type, and in terms of 
research method, it is descriptive survey research. The statistical population is 215 managers, 

and experts of Tadbir Holding Company, of which 138 people were selected by the stratified 

random method using Cochran's table. The main tool for data collection was the information 
technology questionnaire, organizational agility, and information technology governance 

mechanisms by Gen et al. (2021). Its face and content validity and reliability were calculated 

and confirmed using Cronbach's alpha. The obtained data were analyzed using a structural 
equation model and Smart PLS software. 

Findings: The results showed that different dimensions of information technology 

governance mechanisms (structural governance, process governance, and relational governance) 
had an impact on the exploration and exploitation of information technology in Tadbir Holding, 

and on the other hand, the exploration and exploitation of information technology on the agility 

of the holding has an effect.  
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Conclusion: According to the findings of the research, it can be concluded that providing 

the agility of Tadbir Holding requires planning to pay attention to various aspects of information 

technology governance mechanisms along with the ambidexterity components of information 
technology. 

 

Keywords: Information Technology Governance, Organizational Agility, Information 

Technology Ambidexterity, Tadbir Holding Company. 
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 چکیده

سازد، در بازار با تغییر سریع،   ها را قادر می ت که شرکتهای فناوری اطالعا  تحقیقات در مورد منابع و توانایی هدف:
چابک باشند، نوپاست. ایجاد چابکی از طریق فناوری اطالعات، یک فرآیند طوالنی مدت و کار دشواری برای هر بنگاهی 

وسوتوانی های حاکمیت فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی با نقش د  است. پژوهش حاضر با هدف، تعیین تاثیر مکانیسم
 فناوری اطالعات انجام شد. 

ق نیز یک تحقیق یاین تحقیق از نظر نوع کاربردی و به صورت کمّی بوده و از نظر روش تحق شناسی:  روش
باشد که  نفر می 445پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارشناسان شرکت هلدینگ تدبیر به تعداد  -یفیتوص

آوری اطالعات،   ای انتخاب شد. ابزار اصلی جمع نفر به روش تصادفی طبقه 437تعداد با استفاده جدول کوکران 
های حاکمیت فناوری اطالعات ژن و همکاران    پرسشنامه دوسوتوانی فناوری اطالعات، چابکی سازمانی و مکانیسم

ای کرونباخ محاسبه و تایید شد. ( بود. روایی پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلف4344)
 تجزیه و تحلیل شدند. Smart PLSافزار  های به دست آمده با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم داده

های حاکمیت فناوری اطالعات )حاکمیت ساختاری، حاکمیت  نتایج نشان داد که ابعاد مختلف مکانیسم نتایج:
برداری از فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیر داشته و از سوی  شاف و بهرهای( بر اکت فرآیندها و حاکمیت رابطه

 برداری از فناوری اطالعات بر چابکی هلدینگ تدبیر تاثیر دارد.  دیگر، اکتشاف و بهره

                                                           
های فناوری اطالعات بر چابکی سازمان با نقش دوسوتوانی فناوری  (. بررسی تاثیر مکانیسم1041فر، م.، رجبی فرجاد، ح. ) آرین ه این مقاله:استناد ب. 1

 .242-161(، ص2)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتاطالعات )مطالعه موردی: کارکنان شرکت هلدینگ تدبیر(. 
DOI: 10.22091/stim.2021.7053.1599 

 01/00/0000: انتشارتاری    خ  ؛  02/01/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  00/01/0000تاری    خ اصالح:  ؛  83/09/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 حق مولف©نویسندگان. 
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ن توان استنباط نمود که فراهم نمودن چابکی هلدینگ تدبیر نیازمند آ های تحقیق می با توجه به یافته گیری: نتیجه
های دوسوتوانی فناوری اطالعات مورد  های حاکمیت فناوری اطالعات همراه با مولفه است که ابعاد مختلف مکانیسم

 توجه قرار گیرد. 

 

 حاکمیت فناوری اطالعات، چابکی سازمانی، دوسوتوانی فناوری اطالعات، شرکت هلدینگ تدبیر. ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

ها   کند تا استراتژی رو هستند که آنها را ملزم می سریعی در بازار روبهها با تغییرات  امروزه شرکت
رو، چابکی سازمانی به توانایی مهمی در بقاء و رشد   و اقدامات خود را به سرعت تنظیم کنند. از این

اند  (. مطالعات تجربی نشان داده0271و همکاران،  1های معاصر تبدیل شده است )فیلیپه شرکت
تواند عملکرد شرکت را به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد و قابلیتی مهم و  نی میچابکی سازما

؛ شریفی و همکاران، 0270و همکاران،  2ها است )چن اساسی برای بهبود مزیت رقابتی شرکت
های اطالعاتی نقش چابکی سازمانی   ای از متون در حال افزایش، سیستم (. اگرچه مجموعه7333

(، لیکن تحقیقات در مورد 0270و همکاران، 3کنند )تالون شرکت بررسی می را در بهبود عملکرد
سازد، در بازار با تغییر سریع، چابک  ها را قادر می  های فناوری اطالعات که شرکت منابع و توانایی

باشند، اندک است. ایجاد چابکی از طریق فناوری اطالعات، یک فرآیند طوالنی مدت و کار 
های (، زیرا انواع مختلفی از قابلیت0271، 4گاهی است )الوری و ویلسوندشواری برای هر بن

(. حاکمیت فناوری 0278و همکاران،  5روش  مربوط به فناوری اطالعات مورد نیاز است )کی
تواند به طور موثر چابکی سازمانی را   هایی که می ترین توانایی اطالعات به عنوان یکی از اساسی

(. این 0270و همکاران،  7؛ گرگوری0270و همکاران،  6شده است )لیافزایش دهد، شناسایی 
موضوع به توانایی شرکت در کشف همزمان منابع جدید فناوری اطالعات )به عنوان مثال، اکتشاف 

برداری از  برداری از منابع فعلی فناوری اطالعات )به عنوان مثال، بهره فناوری اطالعات( و بهره
برداری از فناوری اطالعات  (. اکتشاف و بهره0270دارد )لی و همکاران،  فناوری اطالعات( اشاره

 ای بهتر، توانند مکّمل یکدیگر باشند. بنابراین، به منظور بقاء در حال حاضر و امید به آینده می

(. عالوه بر این، حاکمیت فناوری 0271، 8بهبود چابکی سازمانی بسیار مهم است )نوانکپا و داتا
های فناوری   توانند از طریق آن از منابع و روش  ها می  کند که شرکت  اری موثر فراهم میاطالعات ابز

                                                           
1. Felipe & et al. 

2. Chen & et al. 

3. Tallon & et al. 

4. Lowry & Wilson 

5. Kairoush & et al. 

6. Lee & et al. 

7. Gregory & et al. 

8. Nwankpa & Datta 



 1101، 2شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 411

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

؛ گرگوری و 0271، 1اطالعات برای بهبود چابکی سازمانی بهره کافی ببرند )وو و ساندرز
(. تأثیرات مربوط به دو سویه فناوری اطالعات و حاکمیت فناوری اطالعات، بر 0270همکاران، 

؛ گرگوری و 0278و همکاران،  2مانی در ادبیات قبلی مشخص شده است )ژوچابکی ساز
دهد آیا حاکمیت  (، اما هنوز یک خالء تحقیقاتی وجود دارد که توضیح می0270همکاران، 

فناوری اطالعات شرکت، با مرتبط بودن با فناوری اطالعات مرتبط است یا خیر، که به نوبه خود، 
 کند.  دهد و استراتژی شرکت را رهبری می  قرار می چابکی سازمانی را تحت تأثیر

گویی تعریف شده  گیری و پاسخ حاکمیت فناوری اطالعات به عنوان چارچوب حقوقی تصمیم
شود )گرگوری  است که از طریق ترکیبی از سازوکارهای ساختاری، مبتنی بر فرآیند و رابطه ایجاد می

های مرتبط   سویی فعالیت ا هدف اطمینان از هم(. حاکمیت فناوری اطالعات ب0270و همکاران، 
(. برای 0273و همکاران،  3گردد )لیانگ با فناوری اطالعات با استراتژی یک شرکت، استفاده می

ای از سازوکارهای حاکم بر فناوری اطالعات   اجرای موثر مدیریت فناوری اطالعات، مجموعه
(. در این پژوهش از 0270و همکاران،  4شوند )بردلی  همیشه برای تکمیل یکدیگر اتخاذ می

( استفاده شده است. این نوع از 0271چارچوب حاکمیت فناوری اطالعات )وو و ساندرز، 
باشد. حاکمیت ساختاری به طور واضح  ای می  حاکمیت دارای سه ُبعد ساختاری، فرآیندی و رابطه

گیری و ارتباط افقی   تصمیم های  های سازمانی را برای تعیین صحیح مسئولیت  واحدها و نقش
های   کند. این مجموعه از ساختارهای رسمی مانند تیم فناوری اطالعات و عملکردها مشخص می

شود. حاکمیت مبتنی بر فرآیند برای اطمینان از سازگاری   ها و شوراها را شامل می اجرایی، کمیته
اوری اطالعات پردازش شده )به های مدیریت فن  های فناوری با نیازهای تجاری، تکنیک  سیاست

ای شامل تعامل،   کند. حاکمیت رابطه  گیری و نظارت( را اجرا می  ریزی، تصمیم  عنوان مثال، برنامه
یادگیری مشترک، همکاری و ارتباط بین واحدهای تجاری و فناوری اطالعات است. این امر ایجاد 

و فناوری اطالعات از طریق اقدامات ای و ارتباطات غیررسمی در مورد تجارت  ارتباطات شبکه
 (.0271کند )وو و ساندرز،   سازمانی را تشویق می

های هلدینگ تولید   در ایران، گرچه درصد باالیی از محصوالت و خدمات توسط شرکت
                                                           

1. Wu & Saunders 

2. Zhou & et al. 

3. Liang & et al. 

4. Bradley & et al. 
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ها ناشناخته هستند. به عنوان مثال بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد،  شود، ولی اینگونه شرکت می
های قبل   باشند که در دهه  های هلدینگ میهایی از شرکت گذاری شاهد و... نمونه  یهشرکت سرما
ها از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، نیرو و... نیز دارای    خانه  اند. ضمنًا تعدادی از وزارت  تشکیل شده

باشند و هر   های تابعه متعددی میهای تابعه متعددی هستند که هر یک از آنان دارای شرکت  شرکت
های تابعه از طریق اداره یک از آنان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و امور مربوط به شرکت

شوند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، هلدینگ  ربط کنترل می زی  ها در وزارتخانه امور مجمع
از خدمات فناوری  باشد که در صنایع مختلف فعالیت زیادی دارد و ناگزیر بایستی بخشی  تدبیر می

آوری نظرات مسئولین این  های میدانی و جمع سپاری نماید. بررسیاطالعات خویش را برون
اطالعات  یسپاری خدمات فناور  دهد که این سازمان نتوانسته است از برون  هلدینگ نشان می

این  خویش، نتیجه مطلوبی را کسب نموده و دسترسی به اهداف سازمانی میسر نشده است. بر
رسید که استفاده از دوستوانی فناوری اطالعات در کنار حاکمیت فناوری   اساس به نظر می

اطالعات و عملکرد  یرامون فناوریشتر پیت بیاطالعات مدیران سازمانی بتواند در کنترل و حاکم
د تر عمل نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر درصد  سازمانی و ارتقای سطح چابکی سازمان موفق
های حاکمیت فناوری اطالعات چه تاثیری بر چابکی  پاسخ به این سوال محوری است که مکانیسم

 اطالعات در هلدینگ تدبیر دارد؟ فناوری 1سازمان از طریق میانجی دوسوتوانی

 . اهداف پژوهش2

 . هدف اصلی2-1

فناوری در  های فناوری اطالعات بر چابکی سازمان با نقش دوسوتوانیتعیین تأثیر مکانیسم
 هلدینگ تدبیر

 . اهداف فرعی2-2

 تعیین تأثیر حاکمیت ساختاری بر اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر؛ .یک
 برداری از فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر؛ تعیین تأثیر حاکمیت ساختاری بر بهره .دو
 دینگ تدبیر؛تعیین تأثیر حاکمیت فرآیندها بر اکتشاف فناوری اطالعات در هل .سه

                                                           
1. Dual power 
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 برداری از فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر؛ تعیین تأثیر حاکمیت فرآیندها بر بهره .چهار
 ای بر اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر؛  تعیین تأثیر حاکمیت رابطه .پنج

 برداری از فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر؛ ای بر بهره  تعیین تأثیر حاکمیت رابطه .شش
 برداری از فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی هلدینگ تدبیر؛ تعیین تأثیر بهره فت.ه

 تعیین تأثیر اکتشاف فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی هلدینگ تدبیر. هشت.

 . مبانی نظری 3

 . چابکی سازمانی3-1

 عامل جهنتی در و داده ارتقاء را کیفیت باال با خدمات عرضه برای سازمان توانایی چابکی،
( 7333(. ژانگ و شریفی )7931همکاران،  و شود )طوطیان اصفهانی اثربخشی می برای مهمی

 محیط سابقه بی با تهدیدات مقابله برای غیرمنتظره های چالش بر آمدن توانایی فائق را چابکی
 پیشرفت تعریف و رشد های فرصت عنوان به تغییرات، از و سود مزیت کسب و کار و کسب

 بینی پیش و غیرقابل مداوم تغییر دارای محیط در شکوفایی و رونق توانایی . چابکی،کنند می
 که باشد بیرونی می و درونی وقایع به سریع های  پاسخ دهنده واژه چابکی نشان .است شده تعریف
قبال  در مسئولیت نیازمند قطع به چابکی، به طور یافتن دست رو است. روبه آن با سازمان

و همکاران،  1باشد )چاکراوارتی کاری می امکانات و مراحل کارکنان، ها، فناوری ،ها استراتژی
ترازی تجارت خارجی با  (. بهبود چابکی سازمانی نتیجه عوامل داخلی است، مانند هم0202

های فناوری  ( و شایستگی0278؛ ژو و همکاران، 0273فناوری اطالعات )لیانگ و همکاران، 
؛ 0202؛ چاکراوارتی و همکاران، 0277 ،2وری اطالعات )لو و رامامورتیفنا  اطالعات/ توانایی

(. چابکی سازمانی 0278، 3؛ راوچاندران0271؛ فیلیپه و همکاران، 0270چن و همکاران، 
ها را قادر   های مرتبط با فناوری اطالعات با کیفیت باال است، که شرکت  مستلزم پشتیبانی از فعالیت

حیط خود را به طور فعال درک کرده و اقدامات خود را به سرعت سازگار کنند. سازد تا تغییرات م می
 توانند در بازار چاالک و رقابتی باقی بمانند.  ها می  بنابراین، شرکت

                                                           
1. Chakravarty & et al. 

2. Lu & Ramamurthy 

3. Ravchandran  
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 . حاکمیت فناوری اطالعات3-2

و  یگیر  تصمیم حق یبرا چارچوبی به اطالعات یفناور حاکمیت ویل، تعریف بر اساس
، 1گردد )ویل و راس برمی اطالعات یفناور از استفاده در شایسته رفتار یقجهت تشو گویی، پاسخ

 فناوری اطالعات ها اقدامات (. حاکمیت فناوری اطالعات فرآیندی است که در آن شرکت0220
باشند.   گو می ها پاسخ را با اهداف عملکردی خود همسو نموده و نسبت به این اقدامات و نتایج آن

توان گفت حاکمیت از   ه حاکمیت به معنای مدیریت نبوده، به طوری که میالزم به ذکر است ک
های روزانه جداست و بر شناسایی تصمیمات اساسی و اینکه چه کسی برای اجرای   گیری تصمیم

 اطالعات یفناور تی(. حاکم0278و همکاران،  2نماید )جوشی تر است، تمرکز می  ها مناسب آن
 اهداف به یابیدست در تیمهم موفق عامل ،یفناور یریکارگ به قیطر از و اطالعات از یریگ  بهره با

 ۀدهند  نشان اطالعات، یفناور یها  ینوآور بارِ   انیز یها  یناکام لیاست. تحل شده شناخته شرکت
 با همراه خطر کنترل تیکه مسئول است یافراد مناسب یالگو از نبردن بهره و فیضع تیحاکم

 بر عهده را اطالعات یفناور یها  یگذار  هیسرما از یناشۀ جاد شدیا رزشا و منافع به یابیدست
 (.0271و همکاران،  3دارند )ماسلی

های ساختاری دارد که  حل ای از راه ساختاری، اشاره به مجموعه حاکمیت حاکمیت ساختاری:
رو  های متناقض و مخالف روبه مسئول رسیدگی به شرایطی است که در آن سازمان با گزینه

کند که هر کدام بر تنها یک فعالیت  ای ایجاد می شود. در این راه، سازمان ساختارهای جداگانه می
های همسوسازی و  عنوان مثال، برخی از واحدهای سازمانی در فعالیت مختلف متمرکز است. به 

توسعه  و گروه تحقیق و توسعه که برخی دیگر مانند واحد  شوند، در حالی برداری درگیر می بهره
هایی مانند تطبیق با تغییرات جدید محیطی و اکتشاف همراه هستند  وکار، بیشتر با فعالیت کسب

و تفکیک  (. دو نوع دوسوتوانی ساختاری وجود دارد: جزءبندی کار0220و همکاران،  4)سیدهو
  (.0270و همکاران،  5موقتی )مورینولوزون

های درونی   ای از فرآیند و سیستم مجموعه ای، اشاره به زمینه حاکمیت ای: حاکمیت زمینه
                                                           

1. Weill & Ross 

2. Joshi & et al. 

3. Masli & et al. 

4. Sidhu & et al. 

5. Moreno-Luzon & et al. 
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گر و مشوق واحدهای سازمانی و کارکنان برای انجام کارهای ضّدونقیض   سازمان دارد که تسهیل
ای، نقش کارمندان سازمانی و اشخاص را از نقش  زمینه صورت همزمان است. حاکمیت به 

ای، میزان توانایی هر عضو  زمینه میتداند. حاک ساختار سازمانی در دستیابی به حاکمیت بیشتر می
های همسوسازی و سازگاری را  در سازمان را به نحوه تخصیص زمان و محدوده کار به فعالیت

ای هیچ دستور روشن و یا سفارشی از طرف سازمان  کند. در حاکمیت زمینه گیری می اندازه
شود،  برداری نمی تشافی یا بهرههای اک مستقیمًا به کارکنان برای راهنمایی به سمت و سوی فعالیت

ای از این  ای منعطف، مجموعه گیری خود، در زمینه در مقابل، هر فرد بر اساس قضاوت و تصمیم
 (. 0270و همکاران،  1دهد )استیتنر ها را انجام می فعالیت

 . دوسوتوانی فناوری اطالعات3-3

ها با استفاده از   شناسایی شرکتبرداری را دو ابزار  نظریه یادگیری سازمانی، اکتشاف و بهره
، توانایی شرکت در پیگیری همزمان 3(. دوسوتواتی7337، 2داند )مارس  های خود می  منابع و روش

(. عالوه بر این، 0223، 4برداری از آن است )اندریپولوس و لیوایز  های اکتشاف و بهره  قابلیت
های معاصر   یک توانایی اساسی برای شرکتای به   پذیری فناوری اطالعات به طور فزاینده  مهارت

گویی سریع به تغییرات محیطی،  (. برای پاسخ0278و همکاران،  5تبدیل شده است )بنیتز
برداری کرده و همزمان منابع بالقوه فناوری اطالعات را  باید از منابع موجود فناوری اطالعات بهره

های فناوری   ویکردی در بهبود استراتژی و روش(. چنین ر0271کشف کنند )نوانکپا و داتا، 
 (. 0278ها مفید است )بنیتز و همکاران،   اطالعات شرکت

توان گفت که دوسوتوانی فناوری اطالعات، به توانایی شرکت در کشف همزمان   در مجموع می
ز منابع برداری ا منابع جدید فناوری اطالعات )به عنوان مثال، اکتشاف فناوری اطالعات( و بهره

برداری از فناوری اطالعات( اشاره دارد )لی و  فعلی فناوری اطالعات )به عنوان مثال، بهره
ها رسیدن به هر دو طرف موجود، بسیار مهم است؛ یعنی کاوش  (. برای شرکت0270همکاران، 

                                                           
1. Stettner & et al. 

2. March 

3. Ambidexterity 
4. Andriopoulos & Lewis 

5. Benitez & et al. 
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برداری از جریان و منابع و  طرف و در طرف دیگر بهره ها، دانش و فناوری جدید در یک فرصت
 (. 0228، 1انش موجود )رایچ و بریکنشود

مدیریت بر هر دو مفهوم کار آسانی نیست؛ زیرا این دو اساسًا دارای ساختار سازمانی، 
برداری بر گذشته سازمان تکیه  باشند. عالوه بر این، بهره ها و منطق متفاوتی می فرآیندها، شایستگی

رد که شاید کاماًل متفاوت از گذشته سازمان و که اکتشاف بیشتر بر آینده تمرکز دا  دارد، در حالی
طور   برداری، به (. در نتیجه، مدیریت بر اکتشاف و بهره0279، 2مسیر آن باشد )بیرگینگشاو و کوپتا

 (. 0220کند )سیدهو و همکاران،  همزمان ایجاد چالشی متناقض و تنش در سازمان می
رحسب زمان یا مکان ممکن است از هم جدا ها ب برداری در سازمان های اکتشاف و بهره فعالیت

زمان و در یک واحد سازمانی   برداری در یک  اکتشاف و بهره های یکپارچه شوند یا نشوند. فعالیت
صورت   به های موازی افزایی همدیگر شوند. فعالیت دهند و ممکن است باعث تداخل یا هم رخ می

کنند، اما  افتند؛ بنابراین، با هم تداخل نمی های مختلف سازمان اتفاق می همزمان، ولی در قسمت
و همکاران،  3های متوالی )پاپاچرونی باید در سطح سازمانی دیگری با هم یکپارچه شوند. فعالیت

های متفاوت و نیاز به همان  دهند، اما در زمان در یک واحد سازمانی مشترک رخ می (،0271
 ها در زمان های مجزا دیگری دارند. فعالیت یکپارچه شدن در واحد مرکزی یا در سطح سازمانی

دهند و اگر نیاز به دوسوتوانی باشد، نیاز به یکپارچه شدن دارند  های متفاوت رخ می و مکان
 (.0270و همکاران،  4)وومبروک

 . پیشینه تحقیق1

(، پژوهشی با عنوان تدوین استراتژی فناوری اطالعات بر اساس رویکرد 7933باقری )
ای در شرکت آب و فاضالب استان تهران انجام داد. در این پژوهش به بررسی حاکمیت شبکه

های  جایگاه این شرکت طبق الگوی شبکه استراتژیک مک فارلین و مک کنی و ارائه استراتژی
 .متناسب با این جایگاه پرداخته شده است

طات پیشرفته، در (، پژوهشی با عنوان نقش فناوری اطالعات و ارتبا7933رمرودی و مرادقلی )
                                                           

1. Raisch Sebastian & Birkinshaw 

2. Birkinshaw & Gupta 

3. Papachroni & et al. 

4. Vom Brocke & et al. 
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حاکمیت انجام دادند. نتایج نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته، با دسترسی آزاد و 
گاهی آن ها و با کاهش چشمگیر هزینه پردازش و انتقال گسترده افراد به اطالعات و افزایش آ

های کارکنان، الگوهای  لیتگران جدید را فراهم ساخته و با ارتقای قاب اطالاعات، زمینه بروز کنش
 نماید.  جدید اقتدار را در سازمان نهادینه می

(، پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین حاکمیت فناوری 7938زاده ) زاده و ناصری بیگ
اطالعات با کسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی انجام دادند. 

ریزی و  ، بر اساس نظریه کوبیت در چهار ُبعد )برنامهدر این پژوهش حاکمیت فناوری
سازماندهی، تهیه و اجرا، تحویل و پشتیبانی، نظارت و ارزیابی(، و کسب مزیت رقابتی بر اساس 

 ( تعریف شده است. 7381( و فوستر )7330نظریه وبستر )

ب فناوری (، پژوهشی با عنوان ارائه الگوی معماری حاکمیت خو7931کشاورززاده و عبدی )
اطالعات، بر اساس چارچوب معماری سازمانی زکمن انجام دادند. حاکمیت فناوری اطالعات 

های مختلف مورد بررسی قرار گیرد که در این مطالعه حاکمیت خوب   ها و مدل  تواند از دیدگاه  می
گویی بر فناوری اطالعات از دیدگاه چارچوب معماری سازمانی زکمن مورد پژوهش قرار گرفته و ال

 اساس معماری سازمانی برای آن ارائه شده است. 
سویی  (، پژوهشی با عنوان رویکردی برای سنجش شکاف هم7931وحدت و همکاران )

ها مبتنی بر  های آموزش مجازی دانشگاه اطالعات در حوزه سرویس -راهبردی و حاکمیت فناوری
اطالعات برای  ری مناسب و سهم فناورییک روش تلفیقی انجام دادند. نتایج نشان داد که بکارگی

ای در   های پایه  سازی مناسب سیستم  موفقیت در رسیدن به اهداف و همچنین طراحی و پیاده
ترین تاثیر را داشته و در مقابل فاکتورهای عدم بکارگیری  دهندگان، مهم  دانشگاه از دیدگاه پاسخ

 ش مجازی و عدم توجه به خطرپذیری فناوریمعماری سازمانی یکپارچه برای کلیه فرآیندهای آموز
سویی   اطالعات و نبود یک چارچوب نظارت داخلی، جزو نقاط ضعف بوده است. برای ارتقاء هم

ها و   مجازی، نیاز به تالش بیشتر در این زمینه اطالعات در آموزش راهبردی و حاکمیت فناوری
 .گردد  یش از پیش روشن میاند، ب  هایی که نمره پایینی بدست آورده  سایر زمینه

های حاکمیت فناوری اطالعات بر (، پژوهشی با عنوان تأثیر مکانیسم0207و همکاران ) 1ژن
                                                           

1. Zhen & et al. 
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چابکی سازمانی و نقش پشتیبانی مدیریت عالی و دوسوتوانی فناوری اطالعات انجام دادند. نتایج 
برداری فناوری  اکتشاف و بهره دهد که حاکمیت مبتنی بر فرآیند و رابطه، به طور مثبتی بر  نشان می

برداری فناوری اطالعات، بر چابکی سازمانی  گذارد، در حالی که اکتشاف و بهره اطالعات تأثیر می
گری دوگانه حاکمیت   تأثیر مثبتی دارد. عالوه بر این، پشتیبانی مدیریت عالی از طریق میانجی

ری اطالعات، بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت برداری فناو مبتنی بر فرآیند و رابطه و اکتشاف و بهره
 گذارد.   می

کونای (، پژوهشی با عنوان حاکمیت فناوری اطالعات در حاکمیت شرکتی: یک 0207) 1آ
در  ITچارچوب مفهومی انجام داد. نتایج حاکی از آن است که نیاز به نظارت، ادغام حاکمیت 

با این حال، از زمان تأسیس آن، درک و های حاکمیت شرکتی را موجب شده است.   کدها و شیوه
اجرای کدهای حاکم بر فناوری اطالعات برای هیئت مدیره، چالش برانگیز است. هیئت مدیره، 

داند. در حالی که متون موجود،   این کدها را فراتر از مسئولیت نظارت بر حکومت خود می
تر   کنند و خواستار مطالعات صریح  ها موافقت می رویکردها و تمرکزهای گوناگونی دارند، اکثر آن

 درباره چگونگی تأثیر هیئت حاکمیت شرکتی بر نظارت بر فناوری اطالعات هستند. 
(، پژوهشی با عنوان تأثیر حاکمیت فناوری اطالعات بر توسعه 0202و همکاران ) 2تاوافاک

أثیر توسعه فناوری عملکرد دانشگاه انجام دادند. این پژوهش یک بررسی جامع به منظور ارزیابی ت
با در نظر گرفتن مکانیزم حاکمیت فناوری اطالعات برای افزایش عملکرد دانشگاهی است. این 
پژوهش شامل ساختار، روند و اقدامات مستقیم مقاالت بررسی شده مربوط به حاکمیت فناوری 

دگیری باشد. این مطالعات شامل هرگونه شناسایی یا معیار خاصی برای روش یا اطالعات می
سازی حاکمیت فناوری  الکترونیکی و عملکرد تحصیلی دانشجو است. نتایج نشان داد پیاده

های   اطالعات منجر به ایجاد اسناد جدیدی شده است که شامل نتایج یادگیری کتبی، برنامه
 های بهبود است.  ارزیابی، گزارش نتایج و برنامه

ای کارآیی: خالقیت و خالقیت سایه(، پژوهشی با عنوان 0202و همکاران ) 3مگنوسون
تصویب حاکمیت فناوری اطالعات در بخش عمومی انجام دادند. فشار فعلی به سمت افزایش 

                                                           
1. Akonai 
2. Tawafak & et al. 
3. Magnusson   
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نوآوری در بخش دولتی، خواستار رویکردهای جدیدی برای حاکمیت فناوری اطالعات است. 
داگانه، اما به هم ها، حاکمیت فناوری اطالعات به دو صورت از طریق دو مکانیسم ج  طبق یافته

شود. از نظر اکتشاف، سازوکار نوآوری سایه،   کنند، وضع می  پیوسته که به طور همزمان ظهور می
العاده   های نوآوری غیرمجاز است. این دو مکانیزم، در تصویب حاکمیت خارق  شامل فعالیت

ردازی درباره چگونگی پ  کنند. سهم این مطالعه در نظریه  فناوری اطالعات، با یکدیگر تداخل می
های بخش دولتی و چگونگی تأثیر کارآیی و نوآوری سایه بر   حاکمیت فناوری اطالعات در سازمان

 یکدیگر است. 

دهنده   (، پژوهشی با عنوان ارزیابی حاکمیت فناوری اطالعات در ارائه0202) 1هارتونو
ام دادند. تمرکز این تحقیق انج های ارزیابی و نظارت  حوزه COBIT 5دسترسی شبکه در دامنه 

ها برای ایجاد ارزش بهینه از فناوری اطالعات با تعادل بین تحقق منافع و   کمک به شرکت
و   ISسازی سطح استفاده و منابع است. نتایج این تحقیق حاوی اطالعاتی در مورد کمبودهای  بهینه

 .های آینده شرکت است  ها برای پیشرفت  حل  تجدید راه

 ها و مدل مفهومی تحقیق . فرضیه5

  وری فناوری اطالعات . حاکمیت ساختاری، اکتشاف و بهره5-1

حاکمیت ساختاری، بحث در مورد اهداف فناوری اطالعات و تجارت و ایجاد مزیت رقابتی 
مبتنی بر فناوری اطالعات در سراسر کارکردهای مدیریتی و مدیریت فناوری اطالعات را تشویق 

گیری مشخصی   ها و حقوق تصمیم  (. سازوکارهای ساختاری، مسئولیت0223 ،2کند )پیترسون می
های این موضوع هستند که آیا بنگاه اقتصادی از   بینی  ترین پیش کنند و یکی از مهم را تعیین می

یافته از   (. صالحیت و تخصص توسعه0272، 3فناوری اطالعات بهره برده یا خیر؟ )کو و فینک
دهد تا از کاربردهای سّنتی فناوری   ها امکان می  ملکردی، احتمااًل به شرکتهای مختلف ع  زمینه

های بزرگ )داتا و   های جدید مانند تجزیه و تحلیل داده  ها برای فناوری اطالعات و استفاده از آن
های مربوط به فناوری اطالعات   ( تبدیل شوند. عالوه بر این، بحث پیرامون فعالیت0271نوانکپا، 

                                                           
1. Hartono 

2. Peterson 

3. Ko & Fink 
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به  دهد تا اطالعاتی راجع ها اجازه می  توسط حاکمیت ساختاری آغاز شده است، به شرکتکه 
نفعان مهم به اشتراک   آوری کنند، این اطالعات را در میان ذی  مشتریان و بازارهای خود جمع

(. در میان تغییر 0270بگذارند و کیفیت محصوالت و خدمات را بهبود بخشند )لی و همکاران، 
های   تواند باعث بهبود قابلیت  ط، حاکمیت ساختاری با هدف توزیع منطقی نیرو میسریع محی

 های زیر تدوین گردیده است: دوگانه فناوری اطالعات شود. بر این اساس، فرضیه
حاکمیت ساختاری بر اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیری مثبت و  فرضیه یک.

 معنادار دارد.
برداری فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر، تاثیری مثبت  ت ساختاری بر بهرهحاکمی فرضیه دو.

 و معناداری دارد. 

  وری فناوری اطالعات . حاکمیت فرآیندی، اکتشاف و بهره5-2

گویی به تقاضای پیچیده  ها به بهبود توانایی فناوری اطالعات برای پاسخ  هنگامی که شرکت
بر فرآیند هماهنگی استراتژیک بین فناوری اطالعات و مشاغل و بازار نیاز دارند، حاکمیت مبتنی 

(. حکمرانی 0272کند )کو و فینک،   های استاندارد را تضمین می  پیروی از قوانین خاص و روش
های مرتبط با فناوری اطالعات،   تواند با تنظیم و بهبود هماهنگی فعالیت مبتنی بر فرآیند می

ش داده و اهداف عملکردهای مختلف را هماهنگ کند )وو و کارکردی را کاه تعارضات میان
دهد تا بررسی کنند   ها اجازه می  سو، حاکمیت مبتنی بر فرآیند، به شرکت (. از یک0271ساندرز، 

که آیا منابع فناوری اطالعات موجود، به طور کامل و کارآمد برای تأمین نیازهای تجاری استفاده 
های عملیاتی عملی،   تواند با اتخاذ شاخص  ال، این نوع حاکمیت میشود یا خیر. به عنوان مث  می

اجرای تصمیم فناوری اطالعات و عملکرد فناوری اطالعات را کنترل و ارزیابی کند )کو و فینک، 
های   ها و روش  تواند بررسی کند که آیا فناوری  (. از طرف دیگر، حاکمیت مبتنی بر فرآیند می0272

گویی به تغییرات  توانند توانایی فرآیندهای تجاری را برای پاسخ  العات مینوظهور فناوری اط
به امکان فنی یا  تواند بحث بین عملکردهای مختلف راجع  تقاضای بازار بهبود بخشند. این امر می

دشواری تأمین نیازهای تجاری را با توجه به وضعیت آینده پیشرفت فناوری اطالعات تشویق کند 
 های زیر تدوین گردیده است: (. بر این اساس، فرضیه0271، )وو و ساندرز

حاکمیت فرآیندی، بر اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیری مثبت و  فرضیه سه.

 معناداری دارد.
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برداری فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیری  حاکمیت فرآیندی، بر بهره فرضیه چهار.
 مثبت و معناداری دارد.

  وری فناوری اطالعات ای، اکتشاف و بهره . حاکمیت رابطه5-3

تواند همکاری، تعامل و ارتباط بین   ای ایجاد شده در یک شرکت می  مکانیسم حاکمیت رابطه
بخشی در مورد  ای دو نوع ارتباط بین  واحدهای سازمانی مختلف را ارتقاء بخشد. حاکمیت رابطه

های ارتباطی رسمی و غیررسمی  کند، یعنی کانال  می فناوری اطالعات را در یک شرکت تشویق
های گسترده و مفید برای ایجاد پیوندهای   حل  (. این دو نوع ارتباط برای یافتن راه0223)پیترسون، 

کنند )کو و   قوی از درک متقابل و اعتماد که همکاری بین واحدهای تجاری و فناوری را تسهیل می
های   های بازار و فرصت  نگامی که با عدم اطمینان از خواسته(، مناسب هستند. ه0272فینک، 

شویم، رفتار داوطلبانه و مشارکتی، عملکردهای مختلف  رو می حاصل از توسعه فناوری روبه
(. از 0272سازی اختالفات و حل مشکالت را افزایش دهد )کو و فینک،   تواند توانایی شفاف  می

(، 0271فلسفه و رویکرد حل مسئله عملکرد )وو و ساندرز، یک طرف، با درک کاملی از نیازها، 
گاه است و می های دیجیتالی مربوط به فناوری اطالعات را کشف   تواند فرصت  یک شرکت کاماًل آ

کند. از طرف دیگر، وقتی سایر عملکردهای داخلی از اثربخشی و کارایی سطح باالیی که منابع 
گاهی داشته باشند، تمایل دارند که توانند در عملیا  فناوری اطالعات می ت تجاری به وجود آورند، آ

های موجود در ارتباط با فناوری اطالعات به طور کامل استفاده کنند )داتا و   از منابع و روش
 های زیر تدوین گردیده است: (. بر این اساس، فرضیه0271نوانکپا، 

ت در هلدینگ تدبیر تاثیری مثبت و ای، بر اکتشاف فناوری اطالعا حاکمیت رابطه فرضیه پنج.
 معناداری دارد.

برداری فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیری مثبت  ای بر بهره حاکمیت رابطه فرضیه شش.
 و معناداری دارد.

 دوسوتوانی فناوری اطالعات و چابکی سازمانی. 5-1

رده و از منابع فعلی فناوری توانند همزمان منابع جدید فناوری اطالعات را کشف ک  ها می  بنگاه
برداری فناوری  (. عالوه بر این، اکتشاف و بهره0270اطالعات استفاده کنند )لی و همکاران، 

(. به عنوان 0271تواند در تسهیل عملکرد سازمانی مکّمل یکدیگر باشد )نوانکپا و داتا،   اطالعات می
پذیری فناوری اطالعات با ارتقاء   کنند که مهارت ( استدالل می0270مثال، لی و همکاران )
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برداری از فناوری اطالعات  دهد. اکتشاف و بهره  پذیری عملیاتی، چابکی سازمان را افزایش می  مهارت
ها، برای بهبود چابکی ضروری است. به طور خاص، برای کنار آمدن با فضای پیچیده و   برای شرکت

های فناوری اطالعات را به طور فعال برای تنظیم   مهها و برنا  ها باید فناوری  پویای بازار، شرکت
 (. 0271های جدید در بازار کشف کنند )الوری و ویلسون،   فرآیندهای تجاری و ایجاد فرصت

توانند مزایای ایجاد شده  های اکتشاف فناوری اطالعات، می  های متمرکز بر قابلیت  شرکت
های اطالعاتی را   براین، قادر خواهند بود فناوریتوسط نوآوری فناوری اطالعات را درک کنند. بنا

هایی که توانایی اکتشاف   متناسب با توسعه آینده سازمان شناسایی و انتخاب کنند. به عالوه، شرکت
توانند تغییرات محیطی احتمالی ناشی از پیشرفت فناوری  های اطالعاتی قوی دارند، می  فناوری

(. بنابراین، سطح باالیی از 0270بینی کنند )چن و همکاران،   اطالعات را تجزیه و تحلیل و پیش
ها را ناگزیر به شناسایی و انتخاب سریع   تواند شرکت توانایی اکتشاف فناوری اطالعات می

ها را برای انجام نوآوری در تجارت  های حاصل از پیشرفت فناوری اطالعات کند، شرکت فرصت
ها در زمان   ها را قادر به تنظیم استراتژی ات ارتقاء دهد و آنپس از تنظیم مجدد منابع فناوری اطالع

 (.0278سازد )راوچاندران،   مناسب برای مقابله با تغییر نیازهای مشتری می
های مربوط به   سازد داده  ها را قادر می  برداری از فناوری اطالعات، شرکت کیفیت باالی بهره

راین، هماهنگی و ادغام، منابع قدرتمند فناوری اطالعات را آوری کنند. بناب  فناوری اطالعات را جمع
رو  توانند تغییرات بازار را بهتر درک کرده و با آن روبه  ها می  بخشد. به همین ترتیب، بنگاه  ارتقاء می

شوند، با شرکای تجاری همکاری کنند، رضایت مشتری را افزایش دهند و خدمات بهتری در بازار 
برداری قوی از فناوری اطالعات  (. عالوه بر این، بهره0270ی و همکاران، ارائه دهند )گرگور

ها را بهبود بخشد. به عنوان مثال،   تواند ادغام فرآیندهای تجاری و فناوری اطالعات شرکت می
ها کمک کند تا   تواند به شرکت  افزار می  های اطالعاتی و سازگاری سخت  چرخشی بودن سیستم

اتی را برای انطباق با تغییرات محیط خارجی تنظیم کرده و تغییرات بازار و تقاضای های اطالع  سیستم
برداری فناوری  (. بهبود بهره0270مشتری را در زمان مناسب تعیین کنند )تالون و همکاران، 

شود که یک سازمان تصمیمات سریع، دقیق و موثرتری اتخاذ کند. فناوری   اطالعات باعث می
سازی و درک اطالعات از تغییرات  بینی، مرتب  توانایی سازمان را در هشدار، پیش اطالعات همچنین

 های زیر را ارائه کرد:   توان فرضیه  بخشد. بنابراین، می  سریع و تناقضات احتمالی بازار بهبود می
اکتشاف فناوری اطالعات، بر چابکی سازمانی در هلدینگ تدبیر، تاثیر مثبت و  فرضیه هفت:

 ری دارد.معنادا
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برداری از فناوری اطالعات، بر چابکی سازمانی در هلدینگ تدبیر، تاثیر  بهره فرضیه هشت:
 مثبت و معناداری دارد.

توان گفت که بررسی مطالعات انجام شده در مباحث مرتبط با  بندی مطالب می در جمع
ت انجام شده است. دهد که اکثر مطالعات بر مبنای مدل کوبی  حاکمیت فناوری اطالعات نشان می

محوری  محوری و سنجش و کار محوری، فرایندگرایی،کنترل این مدل بر اساس چهار ویژگی کسب
حاکمیت ساختاری،  ( با سه شاخص0271باشد. در این تحقیق از مدل وو و ساندرز )  استوار می

چارچوب در ای استفاده شده است. از آنجایی که این  حاکمیت مبتنی بر فرآیند و حاکمیت رابطه
ای،  های حاکمیت فناوری اطالعات از جمله ساختارها و سازوکارهای رابطه  مقایسه با سایر چارچوب

های فرآیند مدیریت فناوری   تواند از تکنیک شود، که می حاکمیتی مبتنی بر فرآیند را شامل می
اوری اطالعات های فن اطالعات استفاده کند تا اطمینان حاصل کند که عملکرد شرکت با سیاست

توان  سازگار است، به عنوان مدل حاکمیت فناوری اطالعات پیشنهاد گردیده است. بر این اساس می
 ادعا نمود که این تحقیق نسبت به دیگر مطالعات انجام شده در این حوزه، نوآوری دارد.

رآیندها های حاکمیت فناوری اطالعات با سه ُبعد حاکمیت ساختاری، ف  در این تحقیق مکانیسم
ای، به عنوان متغیرهای مستقل، چابکی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و دوسوتوانی فناوری   و رابطه

برداری فناوری اطالعات به عنوان متغیرهای  اطالعات با دو ُبعد اکتشاف فناوری اطالعات و بهره
 واسطه مطرح و مدل مفهومی زیر تدوین گردید. 

 
 (2121تحقیق )با اقتباس از ژن و همکاران، مدل مفهومی  -1شکل شماره 

 شناسی تحقیق . روش6

، از نظر نوع، کاربردی، به صورت کّمی و از یقات کاربردین پژوهش از نظر هدف جزء تحقیا
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پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و  -یفیق نیز یک تحقیق توصینظر روش تحق
باشد که با استفاده از جدول کوکران، تعداد   نفر می 070کارشناسان شرکت هلدینگ تدبیر به تعداد 

آوری اطالعات پرسشنامه چابکی   ای انتخاب شد. ابزار اصلی جمع نفر به روش تصادفی طبقه 798
های حاکمیت فناوری اطالعات ژن و همکاران   سازمان، دوسوتوانی فناوری اطالعات و مکانیسم

ورت صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از روش سوال بود که روایی آن به ص 00( با 0207)
های به دست آمده با استفاده از مدل معادالت ساختاری  آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید گردید. داده

  نسخه شماره سه تجزیه و تحلیل شد. Smart PLSافزار   و نرم

 ها  . یافته7

 ها برحسب جنسیت نی آزمودنیآوری شده از پرسشنامه، فراوا بر اساس اطالعات جمع
ترین فراوانی مربوط به  ( و کم12دهندگان مرد با ) دهندگان، بیشترین فراوانی مربوط به پاسخ پاسخ
ها برحسب سطح تحصیالت، بیشترین  ( درصد است. فراوانی آزمودنی92دهندگان زن با ) پاسخ

ترین فراوانی مربوط  درصد و کم( 13/09دهندگان دارای مدرک لیسانس با ) فراوانی مربوط به پاسخ
کاری، بیشترین فراوانی مربوط به   ( درصد است. برحسب سابقه20/0به مدرک دکتری با )

 70تا  77دهندگان  ترین فراوانی مربوط پاسخ ( درصد و کم91سال با ) 72تا  1دهندگان دارای  پاسخ
دهندگان  ی مربوط به پاسخدهندگان، بیشترین فراوان ( درصد است. برحسب سن پاسخ71سال با )

دهندگان دارای  ترین فراوانی مربوط به پاسخ ( درصد و کم90سال با ) 92تا  00دارای سّنی بین 
( درصد است. برحسب عنوان شغلی، بیشترین فراوانی مربوط به 8سال با ) 00تر از  سّنی کم

( 0به قشر مدیران با ) ترین فراوانی مربوط ( درصد و کم00دهندگان از قشر کارشناس با ) پاسخ
 درصد است.

های معادالت  های تحقیق، مدل قبل از آزمون فرضیهسازی معادالت ساختاری.  بررسی مدل
های معادالت ساختاری از دو مرحله اصلی تشکیل شده  شود. بررسی مدل ساختاری بررسی می

است. بررسی های پژوهش  است. مرحله اول بررسی برازش مدل و مرحله دوم، آزمودن فرضیه
گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدل  های اندازه برازش مدل، خود در سه بخش برازش مدل

 شود: کلی انجام می
شود که  گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می یک مدل اندازه گیری. های اندازه برازش مدل

ازش بخش اول، یعنی برازش یک متغیر به همراه سواالت آن متغیر است. برای بررسی بر  دربرگیرنده
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گرایی و روایی واگریی.  شود: پایایی شاخص، روایی هم گیری، سه مورد استفاده می های اندازه مدل
 گیرد. پایایی نیز خود توسط معیارهایی مانند آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد سنجش قرار می

 قدار میانگین واریانس استخراج شدهم مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و -1جدول شماره 

 متغیر
 گرایی روایی هم پایایی ترکیبی مقدار آلفای کرونباخ

 مقادیر اشتراکی
 5/1تر از  بزرگ 7/1تر از  بزرگ 7/1تر از  بزرگ

 653/3 653/3 963/3 934/3 حاکمیت ساختاری

 547/3 547/3 934/3 754/3 حاکمیت فرآیندی

 545/3 545/3 764/3 865/3 ای حاکمیت رابطه

 563/3 563/3 937/3 775/3 اکتشاف فناوری اطالعات

 535/3 535/3 749/3 736/3 برداری از فناوری اطالعات بهره

 549/3 549/3 763/3 759/3 چابکی سازمانی 

گیری، از سه شاخص آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و  های اندازه جهت بررسی برازش مدل
گردد، مقادیر  ( مشاهده می7طور که در جدول شماره ) فاده گردید. همانگرایی است روایی هم

برازش مناسب  دهنده  هستند که نشان 0/2و  1/2، 1/2های فوق، به ترتیب باالتر از  شاخص
گیری در روش پی.ال.اس.، با استفاده از معیار  های اندازه ها است. همچنین، کیفیت مدل شاخص

ها،  دهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخص گردد. این معیار نشان می مقادیر اشتراکی ارزیابی می
 شود. مرتبط با خود تبیین می  توسط سازه

برای سنجش روایی واگرایی استفاده شده  1در این تحقیق از روش فورنل و الرکر روایی واگرا.
 است. 

 مقادیر روایی واگرایی -2جدول شماره 

 متغیر
حاکمیت 

 ساختاری

حاکمیت 

 رآیندیف

حاکمیت 

 ای رابطه

 اکتشاف

 فناوری

برداری  بهره

 از فناوری

چابکی 

 سازمانی

      736/3 حاکمیت ساختاری

     846/3 864/3 حاکمیت فرآیندی

    848/3 843/3 834/3 ای حاکمیت رابطه

   847/3 646/3 643/3 645/3 اکتشاف فناوری اطالعات

  834/3 647/3 639/3 547/3 834/3 برداری از فناوری اطالعات بهره

 843/3 835/3 647/3 833/3 843/3 845/3 چابکی سازمانی

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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زعم فورنل و الرکر، روایی واگرایی وقتی در سطح قابل قبولی است که میزان میانگین  به
های دیگر در  واریانس استخراج شده برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه

( آمده است، مقادیر میانگین واریانس استخراج شده، 0طور که در جدول شماره ) همانمدل باشد. 
توان ادعا  هر یک از مقادیر مندرج در ستون عمودی، بیشتر است. بنابراین، می از تمامی مقادیر زیر

 نمود که روایی واگرایی برقرار است. 
 :معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختار

ها در مدل بخش  بین سازه  ترین معیار برای سنجش رابطه ابتدایی :t الف( اعداد معنادارِی 
 دهنده  بیشتر شود، نشان 31/7است. در صورتی که مقدار این اعداد از  tساختاری، اعدا معناداری 

% است. البته 30های پژوهش در سطح اطمینان   ها و در نتیجه تأیید فرضیه بین سازه  صّحت رابطه
ها را  بین سازه  دهند و شدت رابطه ها را نشان می فقط صّحت رابطه tکه اعداد باید توجه داشت 

طور که در شکل  کار باید از معیار دیگری استفاده نمود. همان توان با آنها سنجید. برای این  نمی
بیشتر است که  31/7( مشخص است، ضرایب مربوط به مسیر بین متغیرها از مقدار 7شماره )

 دهد. این مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان میمعنادار بودن 
دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش، ضرایب  :R2 ب( معیارهای

R2 (، مقادیر 9زای مدل است. با توجه به جدول شماره ) مربوط به متغیرهای پنهان درونR2 
 باشد. برازش مناسب مدل می دهنده  نشان

 R2مقادیر  -3جدول شماره 

 R2مقادیر  متغیر ردیف

 ---- حاکمیت ساختاری 4

 ---- حاکمیت فرآیندی 4

 ---- ای حاکمیت رابطه 3

 757/3 اکتشاف فناوری اطالعات 6

 674/3 برداری از فناوری اطالعات بهره 5

 679/3 چابکی سازمانی 6

R2 سازی  اری مدلگیری و بخش ساخت معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه
زا بر یک متغیر  تاثیری است که یک متغیر برون دهنده  رود و نشان کار می معادالت ساختاری به

های شخصیت و کیفیت خواب، به  توان گفت متغیرهای ویژگی زا دارد. به عبارت دیگر، می درون
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دارد. همچنین، چین زا تاثیر  زا بر متغیر کیفیت زندگی به عنوان متغیر درون عنوان متغیرهای برون
را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و  11/2و  99/2، 73/2( سه مقدار 7338)

توان ادعا نمود که این معیار در حد متوسط قرار دارد )نقل از:  قوی در نظر گرفت. بنابراین، می
 (. 7931کشاورززاده و عبدی، 

 دهد.  ر افزونگی را نشان می(، مقادی0جدول شماره ) پ( معیار افزونگی.
 مقادیر افزونگی -4جدول شماره 

 نتیجه R2مقادیر  مقادیر اشتراکی متغیر ردیف

 ---- ---- 653/3 حاکمیت ساختاری 4

 ---- ---- 547/3 حاکمیت فرآیندی 4

 ---- ---- 545/3 ای حاکمیت رابطه 3

 665/3 757/3 563/3 اکتشاف فناوری اطالعات 6

 366/3 674/3 535/3 ری از فناوری اطالعاتبردا بهره 5

 358/3 679/3 549/3 چابکی سازمانی 6

آید   ها بدست می مربوط به آن R2ها در مقادیر  این معیار از حاصل ضرب مقادیر اشتراکی سازه
زا  ها برون زا است که از یک یا چند سازه ی درون های یک سازه و نشانگر مقدار تغییرپذیری شاخص

 پذیرد.  میتاثیر 

های  به بخش کلی مدل GOF(. مقدار معیار GOFمعیارهای ارزیابی برازش بخش کلی )معیار 
تواند پس از بررسی برازش  معادالت ساختاری مربوط است. بدین معنی که با این معیار، محقق می

گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید.  بخش اندازه
شود  ( ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می0220عیار فوق توسط تننهاوس و همکاران )م

 (:7931)نقل از: کشاورززاده و عبدی، 
√                               

 تزای مدل اس های درون سازه Ave R2نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه بوده و  میانگین،
است. در نتیجه با توجه به  000/2دهد که مقدار فرمول فوق،  نتیجه عملیات فرمول فوق نشان می.

معرفی شده  GOFکه به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  91/2و  00/2، 27/2سه مقدار 
 باشد. بزارش متوسط مدل کلی می دهنده  نشان 000/2است، حصول 

 ( استفاده شده است. 9و  0های شماره ) از شکلهای تحقیق  برای آزمون فرضیه
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  مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب مسیر -2شکل شماره 

 

  مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب معناداری -3شکل شماره 

 ( نشان داده شده است.0های تحقیق در جدول شماره )   خالصه نتایج آزمون فرضیه
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 ها آزمون فرضیهخالصه نتایج  -5جدول شماره 

 نتیجه آماره تی ضریب مسیر بتا متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأیید فرضیه 43./36 647/3 اکتشاف فناوری اطالعات حاکمیت ساختاری

 تأیید فرضیه 366/6 384/3 برداری از فناوری اطالعات بهره حاکمیت ساختاری

 ید فرضیهتأی 955/4 479/3 اکتشاف فناوری اطالعات حاکمیت فرآیندها

 تأیید فرضیه 364/4 437/3 برداری از فناوری اطالعات بهره حاکمیت فرآیندها

 تأیید فرضیه 339/7 544/3 اکتشاف فناوری اطالعات ای حاکمیت رابطه

 تأیید فرضیه 395/6 668/3 برداری از فناوری اطالعات بهره حاکمیت رابطه

 تأیید فرضیه 644/4 493/3 چابکی سازمانی اکتشاف فناوری اطالعات

 تأیید فرضیه 688/5 588/3 چابکی سازمانی برداری از فناوری اطالعات بهره

 گیری . نتیجه8

حاکمیت ساختاری، بر اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیر مثبت و یک:   فرضیه
، بر 317/2ر ها نشان داد که حاکمیت ساختاری با ضریب تاثیری براب معناداری دارد. تحلیل داده

( 378/3) اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیر دارد. از آنجایی که مقدار معناداری آن
های  باشد. یافته  توان ادعا نمود که این تاثیر معنادار نیز می  باشد، می  می 31/7باالتر از قدر مطلق 

کونای )0207تحقیق با نتایج مطالعات ژن و همکاران ) و همکاران  1، مگنوسون(0207(، آ
های   راستا است. در تبیین یافته ( هم0202( و هارتونو )0202(، چاکراوارتی و همکاران )0202)

های سازمانی را   توان اظهار داشت که حاکمیت ساختاری به طور واضح واحدها و نقش تحقیق می
عات و کارها مشخص گیری و اتصال افقی فناوری اطال  های تصمیم  برای تعیین صحیح مسئولیت

ها و شوراها را شامل   های اجرایی، کمیته  کند. این مجموعه از ساختارهای رسمی مانند تیم  می
 رو، حاکمیت ساختاری بحث در مورد اهداف فناوری اطالعات و تجارت و شود. از این  می

دیریت فناوری ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری اطالعات در سراسر کارکردهای مدیریتی و م
گیری مشخصی را   ها و حقوق تصمیم  کند. سازوکارهای ساختاری مسئولیت اطالعات را تشویق می

های این موضوع هستند که آیا بنگاه اقتصادی از   بینی  ترین پیش ها یکی از مهم کنند و آن تعیین می
 (. 0272فناوری اطالعات بهره برده است )کو و فینک، 

                                                           
1. Magnusson & et al. 
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برداری فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیری مثبت  ساختاری بر بهره حاکمیت دو:  فرضیه
، بر 001/2ها نشان داد که حاکمیت ساختاری با ضریب تاثیری برابر  و معناداری دارد. تحلیل داده

برداری از فناوری اطالعات، در هلدینگ تدبیر تاثیر دارد. از آنجایی که مقدار معناداری آن  بهره
باشد.   توان ادعا نمود که این تاثیر معنادار نیز می  باشد، می  می 31/7التر از قدر مطلق ( با021/0)

کونای )0207های تحقیق با نتایج مطالعات ژن و همکاران )  یافته (، تاوافاک و همکاران 0207(، آ
میت سازی حاک  توان بیان داشت که پیاده  های فوق می  ( همخوانی دارد. در تبیین یافته0202)

آوری کنند،   به مشتریان و بازارهای خود جمع دهد تا اطالعاتی راجع ها اجازه می  ساختاری به شرکت
نفعان مهم به اشتراک بگذارند و کیفیت محصوالت و خدمات را بهبود   این اطالعات را در میان ذی

تواند باعث   یبخشند. در میان تغییر سریع محیط، حاکمیت ساختاری با هدف توزیع منطقی نیرو م
های دوگانه فناوری اطالعات شود؛ تا از این طریق زمینه را برای اکتشاف فناوری   بهبود قابلیت

های موجود، به شرکت این امکان را  فراهم نماید؛ چرا که اکتشاف بر پایه مشتری و تکنولوژی
 دهد که قابلیت اعتماد را افزایش دهد و صرفه به مقیاس به دست آورد. می

حاکمیت فرآیندها بر اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیری مثبت و  سه:  یهفرض
، بر 907/2ها نشان داد که حاکمیت فرآیندها با ضریب تاثیری برابر  معنادار دارد. تحلیل داده

( 837/0اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیر دارد. از آنجایی که مقدار معناداری آن )
 توان ادعا نمود که این تاثیر معنادار نیز است.   باشد، می  می 31/7االتر از قدر مطلق ب

(، تاوافاک و همکاران 0202های تحقیق با نتایج مطالعات مگنوسون و همکاران )  یافته
های  ( همخوانی دارد. در تبیین یافته0202( و هارتونو )0202(، چاکراوارتی و همکاران )0202)

سازی حاکمیت فرآیندی، در مورد توسعه بنیادی   توان ادعا نمود که از طریق پیاده  تحقیق می
 پذیری تری برای رشد و افزایش انعطاف های بزرگ توان فرصت محصوالت جدید از طریق اکتشاف، می

برای انطباق و تجدید سازمان به وجود آورد. حاکمیت مبتنی بر فرآیند، برای اطمینان از سازگاری 
های مدیریت فناوری اطالعات پردازش   های فناوری اطالعات با نیازهای تجاری، تکنیک  سیاست

ها به   کند. هنگامی که شرکت  گیری و نظارت( را اجرا می  ریزی، تصمیم  شده )به عنوان مثال برنامه
ت مبتنی گویی به تقاضای پیچیده بازار نیاز دارند، حاکمی بهبود توانایی فناوری اطالعات برای پاسخ

بر فرآیند، هماهنگی استراتژیک بین فناوری اطالعات و مشاغل و پیروی از قوانین خاص و 
 کند.   های استاندارد را تضمین می  روش
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های مرتبط با فناوری   تواند با تنظیم و بهبود هماهنگی فعالیت حکمرانی مبتنی بر فرآیند می
اهداف عملکردهای مختلف را هماهنگ کند.  کارکردی را کاهش داده و اطالعات، تعارضات میان

دهد تا بررسی کنند که آیا منابع فناوری   ها اجازه می  سو، حاکمیت مبتنی بر فرآیند به شرکت از یک
شود یا خیر. به   اطالعات موجود، به طور کامل و کارآمد برای تأمین نیازهای تجاری استفاده می

های عملیاتی عملی، اجرای تصمیم   با اتخاذ شاخصتواند   عنوان مثال، این نوع حاکمیت می
 فناوری اطالعات و عملکرد فناوری اطالعات را کنترل و ارزیابی کند.

برداری فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیری  حاکمیت فرآیندها بر بهره چهار:  فرضیه
ضریب تاثیری برابر  ها نشان داد که حاکمیت فرآیندها با مثبت و معناداری دارد. تحلیل داده

برداری از فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیر دارد. از آنجایی که مقدار  ، بر بهره901/2
توان ادعا نمود که این تاثیر معنادار   باشد، می می 31/7( باالتر از قدر مطلق 022/9معناداری آن )
کونای )0207های تحقیق با نتایج مطالعات ژن و همکاران )  نیز است. یافته (، مگنوسون 0207(، آ

( همخوانی دارد. در تبیین 0202( و هارتونو )0202(، تاوافاک و همکاران )0202و همکاران )
ها   تواند نشان دهد که آیا فناوری  توان ادعا نمود که حاکمیت مبتنی بر فرآیند می  های تحقیق می  یافته

گویی به  توانایی فرآیندهای تجاری را برای پاسختوانند   های نوظهور فناوری اطالعات می  و روش
تواند امکان فنی یا دشواری تأمین نیازهای تجاری   تغییرات تقاضای بازار بهبود بخشند. این امر می

 را با توجه به وضعیت آینده پیشرفت فناوری اطالعات تشویق کند. 
دینگ تدبیر تاثیری مثبت و ای بر اکتشاف فناوری اطالعات در هل  حاکمیت رابطه پنج:  فرضیه

بر  108/2ای با ضریب تاثیری برابر   ها نشان داد که حاکمیت رابطه معنادار دارد. تحلیل داده
( 101/8اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیر دارد. از آنجایی که مقدار معناداری آن )

 های تحقیق  این تاثیر معنادار نیز است. یافتهتوان ادعا نمود که   باشد، می می 31/7باالتر از قدر مطلق 
(، 7938زاده ) زاده و ناصری (، بیگ7933(، رمرودی و مرادقلی )7933با نتایج مطالعات باقری )

کونای )0207(، ژن و همکاران )7931کشاورززاده و عبدی ) (، مگنوسون و همکاران 0207(، آ
( همخوانی دارد. بنابراین، با ایجاد و 0202)( و هارتونو 0202(، چاکراوارتی و همکاران )0202)

توان نسبت به اکتشاف فناوری اطالعات   ای، می فراهم نمودن بسترهای الزم برای حاکمیت رابطه
اقدام نمود و سازمان را در این بخش توانمند نمود. به نحوی که با تعامل، یادگیری مشترک، 

طالعات، این مکانیسم را ایجاد کرد. مکانیسم همکاری و ارتباط بین واحدهای تجاری و فناوری ا
تواند همکاری، تعامل و ارتباط بین واحدهای   ای ایجاد شده در یک شرکت می  حاکمیت رابطه
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بخشی در مورد فناوری  ای دو نوع ارتباط بین  سازمانی مختلف را ارتقاء دهد. حاکمیت رابطه
های ارتباطی رسمی و غیررسمی. این دو   کند، یعنی کانال  اطالعات را در یک شرکت تشویق می

های گسترده و موثر برای ایجاد پیوندهای قوی از درک متقابل و اعتماد   حل نوع ارتباط برای یافتن راه
 کنند، مناسب هستند. هنگامی که با  که همکاری بین واحدهای تجاری و فناوری را تسهیل می

شویم، رفتار  رو می ای حاصل از توسعه فناوری روبهه  های بازار و فرصت  عدم اطمینان از خواسته
سازی اختالفات و حل مشکالت   تواند توانایی شفاف داوطلبانه و مشارکتی عملکردهای مختلف می

 را افزایش دهد.
برداری فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیری مثبت  ای بر بهره  حاکمیت رابطه شش:  فرضیه

، بر 010/2ها نشان داد که حاکمیت فرآیندها با ضریب تاثیری برابر  ادهو معنادار دارد. تحلیل د
برداری فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیر دارد. از آنجایی که مقدار معناداری آن  بهره

توان ادعا نمود که این تاثیر معنادار نیز است.   باشد، می  می 31/7( باالتر از قدر مطلق 710/1)
ای و ارتباطات غیررسمی در مورد  ای و ایجاد ارتباطات شبکه  اجرای حاکمیت رابطهبنابراین، با 

کند، و با درک کاملی از نیازها،   تجارت و فناوری اطالعات از طریق اقدامات سازمانی را تشویق می
گاه است و می های دیجیتالی   تواند فرصت فلسفه و رویکرد حل مسئله عملکرد، یک شرکت کاماًل آ

ط به فناوری اطالعات را کشف کند. از طرف دیگر، وقتی سایر عملکردهای داخلی از مربو
توانند در عملیات تجاری به وجود  اثربخشی و کارایی سطح باالیی که منابع فناوری اطالعات می

گاهی داشته باشند، تمایل خواهند داشت که از منابع و روش های موجود در ارتباط با   آورند، آ
  عات کامل استفاده کنند.فناوری اطال

برداری فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی هلدینگ تاثیری مثبت و معنادار  بهره :فرضیه هفت
برداری از  ، بر بهره039/2ها نشان داد که چابکی سازمانی با ضریب تاثیری برابر  دارد. تحلیل داده

( باالتر از 000/0مقدار معناداری آن ) فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیر دارد. از آنجایی که
توان ادعا نمود که این تاثیر معنادار نیز است. نتایج به دست آمده با  باشد، می  می 31/7قدر مطلق 

( همسویی دارد. 0278) ( و راوچاندران0270(، چن و همکاران )0207مطالعات ژن و همکاران )
ا دارد که بتوان از آن در جهت غلبه بر تغییرات بنابراین، اکتشاف فناوری اطالعات این قابلیت ر

رو، سطح باالیی از توانایی اکتشاف فناوری اطالعات  محیطی احتمالی استفاده نمود. از این
های حاصل از پیشرفت فناوری  ها را ناگزیر به شناسایی و انتخاب سریع فرصت تواند شرکت می
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تجارت، پس از تنظیم مجدد منابع فناوری ها را برای انجام نوآوری در  اطالعات کند، شرکت
ها در زمان مناسب برای مقابله با تغییر  ها را قادر به تنظیم استراتژی اطالعات ارتقاء دهد و آن

رو، شرکت تدبیر به منظور کنار آمدن با فضای  (. از این0278نیازهای مشتری سازد )راوچاندران، 
های فناوری اطالعات خود را به طور فعال برای تنظیم   برنامهها و   پیچیده و پویای بازار، باید فناوری
 های جدید در بازار کشف کنند. فرآیندهای تجاری و ایجاد فرصت

اکتشاف فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی هلدینگ، تاثیری مثبت و  :فرضیه هشت
، بر 011/2ی برابر ها نشان داد که حاکمیت فرآیندها با ضریب تاثیر معناداری دارد. تحلیل داده

برداری از فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر تاثیر دارد. از آنجایی که مقدار معناداری آن  بهره
توان ادعا نمود که این تاثیر معنادار نیز است.  باشد، می  می 31/7( باالتر از قدر مطلق 011/0)

( و تالون و 0207کاران )(، ژن و هم0270نتایج بدست آمده با مطالعات گرگوری و همکاران )
برداری از فناوری اطالعات، شرکت  سویی دارد. بنابراین، قابلیت باالی بهره ( هم0273همکاران )

آوری نموده و با هماهنگی و   های مربوط به فناوری اطالعات را جمع  سازد تا داده  تدبیر را قادر می
تواند تغییرات   شرکت تدبیر از این مسیر می ادغام، منابع قدرتمند فناوری اطالعات را ارتقاء بخشد.

رو گردد، با شرکای تجاری همکاری کند، رضایت مشتری را  بازار را بهتر درک کرده و با آن روبه
برداری قوی از فناوری اطالعات  افزایش دهد و خدمات بهتری در بازار ارائه نماید. همچنین، بهره

برداری فناوری  بخشد. بهبود بهره اطالعات را بهبود میقابلیت ادغام فرآیندهای تجاری و فناوری 
بینی،   گردد تا یک سازمان تصمیمات سریع، دقیق و موثرتری را در جهت پیش  اطالعات سبب می

  بخشد. سازی و درک اطالعات از تغییرات سریع و تناقضات احتمالی بازار بهبود مرتب
اوری اطالعات در هلدینگ تدبیر، موارد زیر با توجه به تاثیر حاکمیت ساختاری بر اکتشاف فن

  گردد: توصیه می
 ها و شوراها در شرکت هولدینگ تدبیر؛  های اجرایی، کمیته  ایجاد ساختارهای رسمی مانند تیم 
 سازی حاکمیت فناوری اطالعات در شرکت هولدینگ   حمایت مدیران عالی سازمان از پیاده
 تدبیر.

برداری از فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر، موارد  اختاری بر بهرهبا توجه به تاثیر حاکمیت س
  گردد: زیر توصیه می

  ایجاد کمیته بودجه فناوری اطالعات در شرکت هولدینگ تدبیر با حمایت مدیران عالی
 هلدینگ تدبیر،
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 .ایجاد کمیته حسابرسی فناوری اطالعات در شرکت هولدینگ تدبیر 

یت فرآیندها بر اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر، موارد زیر با توجه به تاثیر حاکم
  گردد: توصیه می

 های   ءهایی به منظور تنظیم و بهبود هماهنگی فعالیت مشی ها و خط تهیه و تدوین برنامه
 مرتبط با فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر؛

 الزم برای استفاده از فناوری اطالعات سازی منابع و امکانات مالی و ساختاری   تهیه و فراهم
 در شرکت تدبیر.

برداری از فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر، موارد  با توجه به تاثیر حاکمیت فرایندها بر بهره
  گردد: زیر توصیه می

 سازی و ارزیابی اثرات   های مناسب با رویکرد سیستمی، به منظور پیاده تهیه دستورالعمل
 اطالعات در شرکت تدبیر؛تجاری فناوری 

 سویی بین راهبردهای کسب و  اتخاذ راهبردهای مناسب در سطح شرکت تدبیر با هدف هم
 کار و حاکمیت فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر.

ای بر اکتشاف فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر، موارد زیر   با توجه به تاثیر حاکمیت رابطه
  گردد: توصیه می

 های آموزش حین خدمت برای کارکنان شرکت تدبیر به   های آموزشی و دوره  کارگاه برگزاری
 ریزی شده در هلدینگ تدبیر؛  صورت روتین و از قبل برنامه

 پرداخت جبران خدمات و پاداش کارکنان بر اساس ارزیابی عملکرد محور در هلدینگ تدبیر؛ 

ری از فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر، موارد بردا ای بر بهره  با توجه به تاثیر حاکمیت رابطه
  گردد: زیر توصیه می

 هایی مناسب به منظور ایجاد ارتباط با بخش تحقیق و توسعه دانشگاه و  تهیه دستورالعمل
 وکارهای وابسته به فناوری اطالعات در هلدینگ تدبیر؛ مراکز مهم کسب

 سازمانی و تعامل واحدها  ارتباطات درون آموزش و تشویق کارکنان داخل سازمان به برقراری
 با یکدیگر در هلدینگ تدبیر؛

 افزایی کارکنان و واحدهای مختلف سازمان با برگزاری جلسات ماهیانه با شرکت   ایجاد هم
 کارکنان کلیدی و مهم در شرکت هولدینگ تدبیر.
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 تقدیر و تشکر. 9

 موردی گزارش نشده است.

 تعارض منافع. 10

 نشده است. موردی گزارش
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 منـابـع
ای در شرکت آب و   بر اساس رویکرد حاکمیت شبکه (IT) تدوین استراتژی فناوری اطالعات(. 7933باقری، م. )

 المللی مدیریت استراتژیک.  . در: تهران: سیزدهمین کنفرانس بینفاضالب استان تهران
یت فناوری اطالعات با کسب مزیت رقابتی در سازمان بررسی رابطه بین حاکم(. 7938زاده، ص. )  زاده، ی.، ناصری  بیگ

در: تهران: دومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،  تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی.
 مدیریت و حسابداری ایران.

ارمین کنفرانس . در: چهنقش فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته در حاکمیت(. 7933رمرودی، م.، مرادقلی، ف. )
 رو. المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطالعات و فناوری در قرن پیش  بین

بندی موانع چابکی سازمان تأمین  (. شناسایی و رتبه7931طوطیان اصفهانی، ص.، خدایاری، ف.، رمزیار، ل. )
 .92-00(، 03)8، مطالعات منابع انسانیاجتماعی. 

ارائه الگوی معماری حاکمیت خوب فناوری اطالعات بر اساس چارچوب (. 7931)کشاورززاده، س.، عبدی، ب. 
های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و   المللی پارادایم  در: تهران: نخستین کنفرانس بین معماری سازمانی زکمن.

 سازمانی.
-حاکمیت فناوریسویی راهبردی و  (. رویکردی برای سنجش شکاف هم7931وحدت، د.، شمس، ف.، ناظمی، ا. )

ها مبتنی بر یک روش تلفیقی )مورد مطالعه: دانشگاه شهید  های آموزش مجازی دانشگاه اطالعات در حوزه سرویس
 . 720-703(، 90)72، های مدیریت عمومی  پژوهشبهشتی(. 
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