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Abstract  
The present study aims to investigate the effects of complementary information 
technology resources on organizational capabilities, strategic goals and 
performance (Case Study: auto parts manufacturing companies in Tehran 
province). The methodology of the research was applied in terms of the purpose; 
also, according to the time of the research, it was a cross-sectional study; and in 
terms of data collection, it was among quantitative studies. The method of the 
research was descriptive-correlational. The statistical population in this research 
included all CEOs of auto parts companies in Tehran province (417 employees). 
Using Random-cluster sampling method, 200 employees were selected as the 
sample size using the Cochran formula. in this research, standard questionnaires 
have been used. The results of the research showed that Strategic goals affect the 
financial performance of the company; Organizational capabilities (operational, 
research and development, and marketing) affect strategic goals; also, IT 
resources have a positive and significant effect on organizational capabilities 
(operational, research and development and marketing), respectively. Finally, 
suggestions are provided in accordance with the research results. 
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 ازمانی،س هايقابلیت بر تکمیلی اطلاعات فناوري منابع اثرات
    عملکرد و استراتژیک اهداف

   زهرا غلامی 
دانشگاه پیام نور، تهران،  مدیریت کسب و کار، دانش آموخته کارشناسی ارشد

 ایران
  

 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ∗مهدي یدالهی 
  

 چکیده
 داف استراتژیک، اههاي سازمانیبر قابلیت تکمیلی منابع فناوري اطلاعاتپژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر 

. روش پژوهش برحسب هدف، شودمیساز خودرو استان تهران انجام هاي قطعهدر شرکتو عملکرد 
ا هکاربردي؛ برحسب زمان اجراي پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گردآوري داده

 عاملانمدیر. جامعه آماري در این پژوهش شامل کلیه استهمبستگی -وهش، توصیفیو یا ماهیت و روش پژ
ري گینمونهکه با استفاده از روش نفر بود  417در استان تهران به تعداد هاي تولید کننده قطعات خودرو شرکت

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این نفر به 200اي و از طریق فرمول کوکران، تعداد خوشه-تصادفی
ر اهداف استراتژیک ب دهدمینتایج حاصل از پژوهش نشان استفاده شد. پژوهش از پرسشنامه استاندارد 

هاي سازمانی (عملیاتی، تحقیق و توسعه و بازاریابی) بر اهداف عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد؛ قابلیت
وسعه و هاي سازمانی (عملیاتی، تحقیق و تقابلیتفناوري اطلاعات بر  منابعچنین استراتژیک تأثیر دارد؛ هم

 .شودیمبازاریابی) تأثیر مثبت و معناداري دارد. و در آخر پیشنهاداتی متناسب با نتایج تحقیق ارائه 

 .کردعمل استراتژیک، اهداف سازمانی، قابلیتهاي اطلاعات، فناوري منابع واژگان کلیدي:

 Mfma1351@gmail.com: نویسنده مسئول ∗
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 مقدمه
دهد خودروسازان داخلی هاي گذشته نشان میعملکرد صنعت خودرو طی دههبررسی 

هایی چون نبود استراتژي مشخص، مدیریت دولتی، قدیمی بودن همواره با چالش
ریشه  که هاي تولیدي، انحصار، نبود دانش روز و تکنولوژي مواجه بوده استزیرساخت

هاي دیگر چون قیمت چالش منجر بهدر ساختار درونی صنعت خودرو کشور دارد و 
ان نتیجه تولذا میاست؛  ت شده در این صنع و عدم رضایت مشتریان کیفیت پایین،بالا

در  چنینباشد. همساز خودرو مناسب نمیهاي قطعهگرفت که عملکرد سازمانی شرکت
توان بیان نمود که این ساز خودرو میهاي قطعههاي سازمانی در شرکتخصوص قابلیت

 چنین طراحی تولید متکی به داخلهاي لازم براي توسعه محصول و همها از قابلیتشرکت
صنعت خودرو ایران  که در شرایطی). 95-112: 1389(سعیدا اردکانی،  برخوردار نیستند.

هاي خودروسازان جهانی درگیر چالشباشد، رو میي روبهچنان با مشکلات ساختارهم
واسطه هها بها و عملکرد سازمانی آنقابلیت یافتگیمحیطی هستند که ناشی از توسعه

باشد (دهقان دهنوي و همکاران، گیري از منابع اطلاعاتی و تکنولوژیکی جدید میبهره
1396 :48-27.( 

هاي خودروسازي داخلی از ضعف در دهد که شرکتمطلب فوق به وضوح نشان می
هاي سازمان تولیدي مثل شرکت هاي یکبرند. قابلیتهاي سازمانی رنج میقابلیت

قابلیت تست  ،گذاريقابلیت قیمتبندي نمود؛ توان بدین صورت دستهخودروسازي را می
ي مشتر به قابلیت ارائه خدمات و قابلیت طراحی محصول، قابلیت توسعه محصول، هاقیمت

)150-, 2012: 1421Chen.( 
 در موفقیت معیارسنجش ترینمهم شک سازمانی بدون از سوي دیگر عملکرد

کنند خود سعی می با توسعه استراتژي اهسازمانآید. می حساب به تجاري هايشرکت
نیازهاي مشتریان را به بهترین شکل ممکن با ایجاد ارزش، رضایت مشتري و وفاداري 

  ).20162Ryan :(برآورند 
خود  خدماتبایست محصولات و کنندگان خدمات میتولیدکنندگان محصول و ارائه

ه دهند تر ارائرا با کیفیتی بالاتر، مطابق با نیازهاي خاص مشتریان و در زمانی کوتاه

1 Chen, J,L. 
2 Ryan, D. 
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)et all,  1Bokolo 95-2018: 112ها و اطلاعات یک ). مدیریت درست فعالیت
اشد رسان بیابی به اهداف رقابتی یاريتواند در دستحلی است که میسازمان، تنها راه

 ).4-5: 1395(میان آبادي، 
سازمانی و  ي منابعیابی به مزایاي رقابتی پایدار، شرکت نیازمند توسعهمنظور دستبه

اه باشد. از این دیدگهاي خود جهت تحقق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت میقابلیت
2Wu ,ازند. (سهاي سازمانی یک شرکت را قادر به حفظ مزیت رقابتی میشرکتی، قابلیت

ها را کارکنان و مدیران شرکت3هاي اخیر فناوري اطلاعات).پیشرفت447 :454-2006
قادر ساخته که در هر لحظه از زمان از وضعیت شرکت چه در حوزه عملکردي و چه در 
حوزه انبارداري، اطلاعات کسب نمایند. بر اساس تعریف ارائه شده توسط یونیس و 

ان شود که امکهاي اجرایی ارائه می) ، آن دسته از اطلاعات توسط سیستم2018( 4همکاران
-هاي تولید را از صدور سفارش تا تولید کالاهاي نهایی فراهم و فعالیتسازي فعالیتبهینه

ورت صگویی سریع به شرایط متغیر و حذف عملیات اضافه بههاي کارخانه را با پاسخ
 یطهاي تولیدي ). شرکت & 905H. JChan :2003 ,-179موازي هدایت کند. (

منظور اطلاعات به نینو يهايفناور يروبر يگذارهیسرما به سرعت به سمت ریاخ يهادهه
 یديامور اداري و تول ها،نهیکنترل هز يبرا یعنوان راهبه ،سهولت امور مدیریتی و تولیدي

).بهبود عملکرد صنعت خودورسازي 20196Pitelis & Wagner ,( آورده است يرو
 چنین افزایش تولیدهاي صنعتی کشورها و همسایر بخش تواند کمک شایانی بهمی

مشهور  دیگر، صنعت  60 بیش از با به دلیل ارتباط خودرو، ناخالص داخلی نماید. صنعت
م ایجاد یافتگی و عامل مهتوسعه هايشاخص یکی از عنواناست و به صنایع لوکوموتیو به

(مرکز پژوهش هاي مجلس، شود می محسوب اشتغال، رشد و توسعه همه جانبه کشور
1393.( 

از روش هاي مؤثر در ارتقاء عملکرد  فناوريهاي توسعه توانمندياز آنجایی که 
ري در تها در زمان کوتاهشرکتکند تا کمک می فناوريها است. انتقال مناسب شرکت

1 Anthony Jr, B.& Majid, M. A. & Romli, A. 
2 Wu, L, Y. 
3 information Tecnology 
4 Yunis, M.& Tarhini, A. & Kassar, A. 
5 Chan, Felix TS & H. J. Qi. 
6 Pitelis, C, N & Wagner, J, D. 
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زه امرو .مقایسه با توسعه درونی تکنولوژي، موقعیت رقابتی خود را در صنعت تقویت نمایند
با پیشرفت روز افزون فناوري اطلاعات و ظهور ابزارهاي جدید ارتباطی، بستري جدید و 

هاي تها و ظرفیها قرار گرفته است که قابلیترو به تحول و تکاملی پیش روي سازمان
 متداول هاينگرانی از لذا با توجه به اینکه یکیاند. ها به ارمغان آوردهبسیاري براي آن

 مزیتی محصول دیگر کیفیت که است آنهاي تولید کننده قطعات خودرویی شرکت
 مطالعات در است. شده تبدیل رقابت براي شرط پیش یک به بلکه رودنمی شمار به رقابتی
 گسترده طور به عملکرد و اطلاعات ارتباط فناوري اطلاعات، فناوري يدرباره گذشته

 یک از صرف استفاده که وجود دارد نظراتفاق موضوع این بر گرفته، قرار توجه مورد
 است آن علت ایجاد کند. شرکت براي پایداري رقابتی مزیت تواندنمی خاص فناوري

 از کنند؛ برداري و کپی تقلید سهولت به را فناوري گونهاین توانندمی هاشرکت سایر که
نیز ارتباط آنها با  و عملکرد -اطلاعات فناوري روابط در تناسب ایجاد ضرورت رو،این

 . شودمی احساس اطلاعات فناوري افزاییهم بروز شرایط و قابلیت هاي سازمانی

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

 فناوري اطلاعات -
 و ارتباط ذخیره، مدیریت، تولید، از که هاستفناوري از ايمجموعه اطلاعات فناوري
 مطالعه قبلی، مطالعات با مطابق ).1393:340 (سلمانی، کندمی پشتیبانی اطلاعات یا انتشار

 اطلاعات، فناوري هايزیرساخت هاينام به اطلاعات فناوري منابع از نوع حاضر سه
 است. کرده انتخاب را اطلاعات فناوري مرتبط منابع و اطلاعات انسانی فناوري منابع
 اطمینان منظوربه سازمان یک فناوري اساس و پایه اطلاعات، زیرساخت فناوري منابع

 منابع است. ارتباط برقراري هنگام در اطلاعات بودن جامع و هنگام بودنبه صحت، از
 در کارمندان اطلاعات فناوري مهارت مدیریت و تکنیک اطلاعات به فناوري انسانی

 اطلاعات فناوري بین رابطه به اطلاعات فناوري با مرتبط و منابع دارد اشاره سازمان یک
 اشتراك براي تمایل اعتماد، سطح دهندهنشان که دارد وکار اشاره کسب واحدهاي و
 ).3581Mao et al :2015 ,-382( گویی استپاسخ و ریسک میزان و

1 Mao, H.& Liu, S. & Zhang, J. 
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هاي استراتژیک در منابع فناوري اطلاعات به ایجاد خلاقیت در تولید گذاريسرمایه
ار و هاي بازفرصتمحصولات و خدمات، بهبود توانایی شرکت در کشف و استفاده از 

کند، که معمولاً به منابع فناوري اطلاعات واکنش سریع به نیازهاي مشتري کمک می
هاي فناوري اطلاعات ذهنی و مخازن اطلاعات) و منابع فناوري تکنولوژیکی (دارایی

هاي فناوري اطلاعات فنی و مدیریتی) و منابع سازمانی مکمل اطلاعات انسانی (مهارت
تواند با منابع وابسته به فناوري اطلاعات تعامل داشته اوري اطلاعاتی که می(منابع غیرفن
 ).20171Schwab ,شود (بندي میباشد) طبقه

تواند می کند ومنابع فناوري اطلاعات به بهبود عملکرد اکثر کسب و کارها کمک می
یب شده و کبا دیگر منابع غیر فناوري اطلاعاتی در یک سیستم منابع مکمل ادغام یا تر

 ).Chen, 2012: 142-150فردي را براي شرکت ارائه کند (ارزش منحصر به
2Shekelle et al ,طور کلی فناوري اطلاعات سه تأثیر عمده برروي سازمان دارد (به

2016: 1-71:( 
تغییر شکل در -3دسترسی راحت به اطلاعات  -2خودکار سازي جریان عملیات  -1

تکنولوژي اطلاعات چگونگی انجام کارها «معتقد است  3یوریچسازمان که در این رابطه 
 ). استفاده از1594Gardner et al :2003 ,-179» (توسط پرسنل را تغییر خواهد داد.

یریت طور غیرمستقیم با بهبود توانایی در مدطور مستقیم بلکه بهنه تنها به فناوري اطلاعات
5Alzola et al-Melián :2020 ,گذارد (منابع فناوري، بر چابکی سازمانی تأثیر می

33 (. 

 هاي سازمانیقابلیت -
 ها،سازمان رب محیطی گوناگون عوامل امانبی تأثیر و محیط شدن ترپیچیده به توجه با
 .اشندب محیط به گوییپاسخ براي لازم دانش و اطلاعات داراي نهادها و مؤسسات همه باید

. است اییپوی به ایستایی از گذار سنتی، هايسازمان مقابل در پویا سازمان مفهوم پیدایش
هاست(سعادتی قمصري، سازمان مدیریت زمینه در رویکردي جدید واقع در ایده این

1 Schwab, K. 
2 Shekelle, P. G. & Morton, S. C. & Keeler, E. B. 
3 Ulrich, R. S. 
4 Gardner, S. D. & Lepak, D. P. & Bartol, K. M. 
5 Melián-Alzola, L. & Fernández-Monroy, M. & Hidalgo-Peñate, M. 
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 بنديدسته به سازمانی هايقابلیت زمینه در شده انجام تحقیقات در محققان .)1396
 هايقابلیت 2009 1ویلانه و لأمتن مثال براي اند،پرداخته سازمان در موجود هايقابلیت

 زا عملیات که از تکرارپذیري عملیاتی (الگوي هايقابلیت دسته دو به را سازمانی
 رائها بازار به و کند تولید را محصولات تا کندمی استفاده سازمان در موجود هايدارایی

 مزیت از اينوآورانه شیوه و نوع به یابیدست براي سازمان (توانایی پویا هايقابلیت و دهد)
 . اندکرده بنديرقابتی)تقسیم

 عملکرد -
ها از رویدادهاى رفتارى مجزا که مورد انتظار سازمان عنوان ارزشعملکرد شغلى به

دهند، تعریف شده است (اصلانپور جوکندان می افراد طى یک دوره زمانى مشخص انجام
 ترینشاید ساده پیچیده که اي استعملکرد شغلی پدیده). 65-73: 1390و همکاران، 
یابی اهداف سازمانی معطوف به دست هايفعالیت بتوان، مجموعه راآن تعریف براي

) دو نوع از 1993بورمن و موتوویدلو ( ).1652Avey et al :2012 ,-181(دانست 
در ارائه  صورت مستقیمبه که اي (رفتارهاییرفتارهایی را که از لحاظ عملکرد وظیفه

پشتیبانی  فرایندهاي فنی را صورت غیرمستقیمبه چنینو هم تولید کالاها و خدمات
 به کارکردهاي مستقیم طوربه که افراد تک تک هاياي (تلاشکنند) و عملکرد زمینهمی

 شوند را شناسایی و معرفینیستند ) در سازمان موجب اثربخشی سازمان می مرتبط تکلیفی
 ).57-74: 1395 کرده است (ملک اخلاق و همکاران،

بررسی تأثیر فناوري اي تحت عنوان ) مطالعه1398خداداد حسینی و لاجوردي (
 در جامعه آماري سازمان اطلاعات، مدیریت دانش و یادگیري سازمانی بر عملکرد سازمانی

 مسلح انجام دادند و نتایج این پژوهش نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت سیاسی عقیدتی
 چنینهم. است مؤثر سازمانی یادگیري و دانش مدیریت بر اطلاعات فناورينشان داد که 

 نیز زمانیسا یادگیري و است مؤثر سازمانی عملکرد و سازمانی یادگیري بر دانش مدیریت
 آمد، تدسبه نتایج براساس که چهآن به توجه با لذا. است تأثیرگذار سازمانی عملکرد بر

 انیپشتیب و دفاع وزارت سیاسی عقیدتی سازمان جمله از دولتی هايسازمان در توانمی
 اطلاعات، فناوري چونهم عواملی از سازمانی عملکرد بهبود منظوربه مسلح، نیروهاي

1 Laamanen, T. & Wallin, D. J. 
2 Avey, J. B.& Luthans, F.& Hannah, S. T.& Sweetman, D. & Peterson, C. 
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)، 1398میرفلاح دموچالی و همکاران ( .کرد استفاده سازمانی یادگیري و دانش مدیریت
ملکرد شرکت: نقش ثیر قابلیت فناوري اطلاعات بر عأتدر پژوهشی تحت عنوان 

 مینأگري قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت یکپارچگی زنجیره تمیانجی
قابلیت فناوري اطلاعات بر عملکرد شرکت از طریق دو متغیر میانجی قابلیت دریافتند که 

. کیا و دارد مین تاثیر مثبتأمدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت یکپارچگی زنجیره ت
در بهبود عملکرد روابط  نقش فناوري اطلاعات)، در پژوهشی تحت عنوان 1397مهدوي (

فناوري  دریافتند که کاربرد عمومی از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو
 سازمانرو تسهیل در ارتباطات سازمانی در هنگامبه و دقیق خدمات ارائه موجب اطلاعات

 است.  شده
)، در پژوهشی تحت عنوان تأثیر نوآوري فناوري اطلاعات 2020مکاران (و ه 1چنگ

بر عملکرد شرکت در کنیا دریافتند که نوآوري فناوري بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت 
هاي فناوري بایست در جهت بهبود زیرساختسیاست دولت می گذارد.بنابراینمی

)، در پژوهشی تحت عنوان فناوري 2020و همکاران ( 2رحمان اطلاعات و ارتباطات باشد.
ها کننده و کارآفرینی شرکتگري ظرفیت جذباطلاعات و عملکرد شرکت: نقش واسطه

ی کننده و کارآفرینهاي کوچک و متوسط دریافتند که ظرفیت جذبشرکت در تولید
کت رد شرهاي فناوري اطلاعات و عملکها تا حدودي واسطه ارتباط بین قابلیتشرکت

)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین توانایی 2020و همکاران ( 3میکالف  .است
ی هاي پویا و عملیاتاي قابلیتهاي بزرگ و عملکرد رقابتی: نقش واسطهتحلیلی داده

جاد مزیت ها در ایتواند به شرکتهاي بزرگ میدریافتند که قابلیت تحلیلی بزرگ داده
ه تأثیر باشد، کاین تأثیر غیرمستقیم و با واسطه قابلیت هاي پویا می رقابتی کمک کند.

  فناوري. هايگذارد: بازاریابی و قابلیتمثبت و معناداري بر دو نوع قابلیت عملیاتی می
ر ساز فناوري اطلاعات بافزایی منابع توانمندهم پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر

 هاي تولید کننده قطعات خودرویی استان تهرانشرکتدر هاي سازمانی و عملکرد قابلیت
 انجام پذیرفته است. 

1 Chege, S. M. & Wang, D. & Suntu, S. L. 
2 Rehman, N. & Razaq, S. & Farooq, A. & Zohaib, N. M. & Nazri, M. 
3 Mikalef, P. & Krogstie, J. & Pappas, I. O. & Pavlou, P. 
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شود) و تولید گیري میشرکت اندازه ROIعنوان نرخ بهبود مداوم عملکرد مالی (به
باشد. بنابراین، یک شرکت باید هاي سودجو میمنافع اقتصادي معمولاً اهداف شرکت

ها آن.الی و افزایش سودآوري معرفی کندهاي گوناگونی جهت تقویت نتایج ماستراتژي
اي مجدد ساختار سازمانی، اقدامات روزانه، وظایف و منابع و نیازمند بررسی دوره

 باشندمهندسی مجدد فرایندهاي تجاري می مدیریت کیفیت جامع وهایی مانند طرح
)17-, 2004: 101Kaplan & Nortonتر برهاي هاي زمینهها باید بر فعالیت). شرکت

اي از رویکردهاي استراتژیک بوده که کالاها تمرکز کنند. برتري عملیاتی شامل مجموعه
وري کنند. شرکت باید بهرهپذیري تولید و ارائه میطور کارآمد و انعطافو خدمات را به

 Rai etدست آورد (جویی در هزینه بهخود را بهبود بخشیده و مزایاي مالی را با صرفه
246-225, 2006: 2alتواند با رهبري محصول و تمایز محصولات و ). یک شرکت می

خدمات خود نسبت به رقبایش مزایاي رقابتی را کسب کرده و به رشد و سودآوري بیشتري 
 دست پیدا کند. براساس این مفاهیم، ما عنوان کردیم که:

H1باشد.      : اهداف استراتژیک داراي تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی می 
یابی به مزایاي رقابتی پایدار و حفظ بقاء طولانی مدت، شرکت منظور دستبه

3Wu :2006 ,447–454 باشد (هاي خود میي منابع سازمانی و قابلیتنیازمندتوسعه
منظور بهبود فرایندهاي کسب و کار، تولید و ها به).قابلیت عملیاتی، توانایی شرکت

ي کارآمد و مؤثر با حداقل اتلاف منابع دهندهتدارکات براي ایجاد یک شرکت ارائه 
هایی مانند درست روش .)51354Tan et al :2007 ,–5156باشد (سازمانی می

ی منظور ارتقاء برتري عملیاتبه موقع، شش سیگما و مهندسی مجدد فرایندهاي تجاريبه
قابلیت ). در برخی صنایع، 8335Tan et al :2004 ,–851 شود (کار گرفته میبه

روز کردن آن از فرایند دانش استفاده فرد و پویا که براي ایجاد و بهعملیاتی منحصربه
 ). 1956Lu et al :2014 ,-206تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند. (گردد، میمی

1 Kaplan, R.S. & Norton, D.P. 
2 Rai, A. & Patnayakuni, R. & Seth, N. 
3 Wu, L, Y. 
4 Tan, K.C.& Kannan, V.R.& Narasimhan, R. 
5 Tan, K.C.& Kannan, V.R.& Jayaram, J.& Narasimhan, R. 
6 Lu, K.W.& Chau, H.D. &Wang, W. Pan. 
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منظور تولید ي توسعه و کاربرد فناوري جدید بهقابلیت تحقیق و توسعه به شرکت اجازه
دهد و با نوآوري یا طراحی مجدد فرایندهاي تولید ائه خدمات جدید را میمحصولات و ار

 بخشد.ها را کاهش داده و کیفیت محصول را بهبود میهزینه
ي سهم هتر با مشتري، توسعها امکان ایجاد روابط عمیقهاي بازاریابی به شرکتقابلیت

ازاریابی ي قابلیت بدهد. توسعهیابی به منابع مالی بیشتر را میها در بازار و لذت دستآن
ردیم باشد. بنابراین، مطرح کاز نظر اجتماعی پیچیده، وابسته به مسیر و خاص شرکت می

 که:
H2.قابلیت عملیاتی داراي تأثیر مثبتی بر اهدف استراتژیک است : 
H3: .قابلیت تحقیق و توسعه داراي تأثیر مثبتی بر اهدف استراتژیک است 
H4 بازاریابی داراي تأثیر مثبتی بر اهدف استراتژیک است.: قابلیت 

ي آموزش کارکنان، افزایش فناوري اطلاعات و هماهنگی یک شرکت باید در زمینه
عملکرد  ها و نیازها براي بهبودمنظور از بین بردن شکاف بین قابلیتامور روزانه سازمانی به

عملیات  ي اطلاعات نیرویی براي تغییرگذاري کند. فرض بر این است که منابع فناورسرمایه
هاي استراتژیک در منابع فناوري گذاريباشد. سرمایههاي مدیریتی در سازمان میو شیوه

کند. این موارد اطلاعات نیز به ایجاد خلاقیت در تولید محصولات و خدمات کمک می
باشد و به  روريها و توانایی ارتباط با مشتري نیز ضممکن است براي سنجش بازار شرکت

هاي هاي بازار و واکنش سریع به نیازبهبود توانایی شرکت در کشف و استفاده از فرصت
هاي کند، که معمولاً به منابع فناوري اطلاعات تکنولوژیکی (داراییمشتري نیز کمک می

هاي فناوري اطلاعات ذهنی و مخازن اطلاعات) و منابع فناوري اطلاعات انسانی (مهارت
ي اطلاعات فنی و مدیریتی) و منابع سازمانی مکمل (منابع غیرفناوري اطلاعاتی که فناور

 ,Chenشود (بندي میتواند با منابع وابسته به فناوري اطلاعات تعامل داشته باشد) طبقهمی
2012: 142-150.( 

 Devarajکند (منابع فناوري اطلاعات به بهبود عملکرد اکثر کسب و کارها کمک می
289–, 2003: 2731i& Kohlتواند با دیگر ). ابعاد فردي منابع فناوري اطلاعات می

منابع غیر فناوري اطلاعاتی در یک سیستم منابع مکمل ادغام یا ترکیب شده و ارزش 

1 Devaraj, S.& Kohli, R. 
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). بنابراین، 571Tanriverdi :2006 ,– 77فردي را براي شرکت ارائه کند (منحصر به
 مطرح کردیم که:

H5 اشد.بعملیاتی می اطلاعات تکمیلی داراي اثر مثبت بر قابلیت: منابع فناوري 
H6باشد.یتحقیق و توسعه م : منابع فناوي اطلاعات تکمیلی داراي اثر مثبت بر قابلیت 
H7اشد.ببازاریابی می : منابع فناوري اطلاعات تکمیلی داراي اثر مثبت بر قابلیت 

افزایی اثرات همدنبال ره شد این پژوهش بهها اشابا توجه به مطالبی که در بالا به آن
هاي سازمانی و عملکرد (مورد مطالعه: منابع توانمندساز فناوري اطلاعات بر قابلیت

ات باشد. براساس مطالعه ادبی) میکننده قطعات خودرویی استان تهران هاي تولیدشرکت
هاي ات بر قابلیتمنابع توانمندساز فناوري اطلاعتوان چنین مطرح کرد که پژوهش می

یر صورت زتأثیر دارد. بنابراین براین اساس مدل محقق ساخته بهسازمانی و عملکرد 
 باشد. می

 باشد:مدل پژوهش در ذیل قابل ملاحظه می

 . مدل اثرات منابع فناوري اطلاعات تکمیلی بر عملکرد مالی  1نمودار

 
 )2012(چن، 

 شناسی پژوهشروش
طلاعات افزایی منابع توانمندساز فناوري ااثرات همکه تحقیق حاضر به بررسی باتوجه به این

ی هاي تولید کننده قطعات خودرویهاي سازمانی و عملکرد (مورد مطالعه: شرکتبر قابلیت
پردازد، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته نگر؛ برحسب ) میاستان تهران

1 Tanriverdi, H. 
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برحسب هدف، کاربردي؛ برحسب منطق اجرا، قیاسی و استقرایی؛  گرا؛نتیجه، تصمیم
برحسب زمان اجراي پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب محیط پژوهش، 

-ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفیاي؛ برحسب روش گردآوري دادهکتابخانه
 همبستگی بود.

تولید کننده قطعات خودرو  هايآماري پژوهش شامل کلیه مدیرعاملان شرکتجامعه 
نفر بودند (با توجه به اینکه تعداد  417ها تقریباً باشند که تعداد آندر استان تهران می

شرکت بود، جامعه پژوهش  417هاي تولید کننده قطعات خودرو در استان تهران شرکت
اشند بتمام مدیران رده بالاي این شرکتها که از تمامی بخش هاي شرکت اطلاعات داشته 

تفاده شد و اي اسگیري تصادفی خوشهدر نظر گرفته شد). براي تعیین حجم نمونه از نمونه
ها، نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوري داده 200با استفاده از جدول مورگان تعداد 

عبارت (منبع فناوري اطلاعات  48) داراي 2012هاي استاندارد چن (پرسشنامه
)، قابلیت 6)، منبع سازمانی تکمیلی (6وري اطلاعات انسانی()، منبع فنا6تکنولوژیکی(

)، 6)، اهدف استراتژیک (6)، قابلیت بازاریابی (6)، قابلیت تحقیق و توسعه (6عملیاتی (
اي بود. روایی پرسشنامه از نظر صوري و گزینه 5بر مبناي مقیاس  ))6عملکرد مالی (

ا از طریق محاسبه میانگین واریانس گرهم محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی
به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه  AVEا از طریق محاسبه جذر گره و روایی واشداج ستخرا

دست آمد. براي تجزیه و تحلیل به 968/0از طریق آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 
)، ماتریس AVEه (شداج ستخراانس یوارن یانگیمهاي آلفاي کرونباخ، ها از آزمونداده

ار افزاسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از نرم، کولموگروفAVEجذر 
smartPLS .استفاده شد  

ید است زیرا آلفاي کرونباخ و أیپایایی ابعاد مورد تدست آمده هاي بهبراساس داده
است. روایی همگرا مورد  <5/0AVEچنین است و هم 0,7ضریب پایایی ترکیبی بالاي 

طور روایی واگرا نیز و همین <5/0AVE؛  CR>AVE؛ <7/0CRید است، زیرا أیت
  .ASV < AVE2و MSV < AVE1 ید است زیراأیمورد ت

 

1 - maximum shared squared variance (MSV) 
2 - average shared squared variance (ASV) 
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 . اطلاعات پرسشنامه و محاسبه روایی و پایایی ابزار1جدول 

 بعد

منبع فناوري 
ت 

اطلاعا
منبع فناوري  

ت 
اطلاعا

 
منبع سازمانی 

تکمیلی
ت  

قابلی
عملیاتی

 

ت تحقیق 
قابلی

و توسعه
ت  

قابلی
بازاریابی

ف  
هد

ک
استراتژی

عملکرد مالی 
 

آلفاي 
 کرونباخ

812/0 862/0 753/0 790/0 811/0 859/0 781/0 858/0 

CR 835/0 883/0 750/0 711/0 793/0 800/0 864/0 882/0 

AVE 55/0 52/0 53/0 51/0 59/0 61/0 57/0 56/0 

MSV 456/0 169/0 420/0 492/0 388/0 406/0 489/0 456/0 

ASV 320/0 012/0 416/0 246/0 049/0 444/0 437/0 248/0 

1 741/0 721/0 652/0 645/0 611/0 551/0 549/0 482/0 

2 --- 821/0 810/0 800/0 788/0 753/0 661/0 581/0 

3 --- --- 785/0 780/0 634/0 599/0 582/0 548/0 

4 --- --- --- 622/0 572/0 438/0 411/0 405/0 

5 --- --- --- --- 689/0 592/0 557/0 486/0 

6 --- --- --- --- --- 716/0 699/0 650/0 

7 --- --- --- --- --- --- 581/0 577/0 

8 --- --- --- --- --- --- --- 895/0 

 هاي پژوهشیافته
و در دو  smartPLS3و  SPSSافزار ها با استفاده از نرمدر این بخش به تحلیل کمی داده

 ود. شحوزه تجزیه و تحلیل (توصیفی و استنباطی) و تفسیر نتایج پرداخته می

 توصیف آماري متغیرهاي پژوهش -
 طور توصیفتوصیف اطلاعات جمعیت شناختی و همین در این بخش و در جدول زیر به

-پراکندگی و شاخصهاي هاي گرایش به مرکز، شاخصشاخص از منظر متغیرهاي پژوهش
 شود.پرداخته می هاي شکل توزیع

درصد مرد  81ها زن و بقیه یعنی درصد از آزمودنی 19هاي توصیفی پژوهش، طبق یافته
ها داراي مدرك درصد از آزمودنی 53دست آمده، چنین، طبق نتایج توصیفی بهاند. همبوده
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درصد  1ستند. علاوه بر آن، درصد دکتري ه 18لیسانس و درصد فوق 29تحصیلی لیسانس، 
سال،  40تا  36درصد بین  15سال،  35تا  30درصد بین  8سـال سن،  30گویان زیر از پاسـخ

سال سن دارند. بیشترین سابقه کاري  45درصد بالاتر از  37سـال و  45تا  41درصـد بین  39
 بودند.  درصد 37,1سال به میزان  15-10دهندگان نیز بین پاسخ

هاي حاصل از جدول چنین یافتهها آورده شد؛ همنحراف استاندارد همه مؤلفهمیانگین و ا
ها از باشد؛ یعنی توزیع دادهمی -5،  5ها بین قبل نشان داد، آماره کشیدگی در تمامی مؤلفه

ولگی در طور آماره چباشد؛ همیناین جنبه نرمال بوده و شکل توزیع خیلی تخت یا بلند نمی
ها از این جنبه نرمال قرار دارد، یعنی توزیع داده -2،  2و حتی بین  -3،  3ین ها بتمامی مؤلفه

طابق با چنین متوان گفت شکل توزیع داراي چولگی مثبت یا منفی نیست. همبوده و می
بیان  %95توان در سطح اطمینان ، می0,05جدول بالا، به دلیل بیشتر شدن سطح معناداري از 

 شود.ها پذیرفته میرمال بودن دادهداشت که فرض مبنی بر ن

 هااستنباط آماري داده -
ه وسیلسازي معادلات ساختاري بهها و اهداف پژوهش، با استفاده از مدلبررسی پرسش

انجام شد. در زیر مدل مفهومی با ضرایب استاندارد و معناداري قابل  Smartplsافزار نرم
 باشد.ملاحظه می

 در حالت تخمین ضرایب استاندارد. مدل مفهومی پژوهش 1شکل 
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 . مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداري ضرایب2شکل 

 

ي پژوهش آورده شده است. هابراي فرضیه tهمراه مقادیر ، ضرایب مسیر به2در جدول 
 شوند. طور که مشخص است، مسیرهاي مورد آزمون، پذیرفته میهمان

 هاي پژوهشبراي فرضیه t. ضرایب مسیر و مقادیر 2جدول 
 وضعیت t sigمقدار  ضریب مسیر مسیر

 پذیرفته شد >01/0 029/19 687/0 عملکرد مالی >--اهداف استراتژیک 
 پذیرفته شد >01/0 016/3 203/0 اهداف استراتژیک >--قابلیت عملیاتی 

 پذیرفته شد >01/0 668/2 221/0 اهداف استراتژیک >--قابلیت تحقیق و توسعه 
 پذیرفته شد >01/0 196/5 343/0 اهداف استراتژیک >--قابلیت بازاریابی 

قابلیت  >--منابع توانمندساز فناوري اطلاعات 
 عملیاتی

 پذیرفته شد >01/0 306/14 611/0

 قابلیت >--منابع توانمندساز  فناوري اطلاعات 
 تحقیق و توسعه

 پذیرفته شد >01/0 262/13 575/0

قابلیت  >--فناوري اطلاعات منابع توانمندساز 
 بازاریابی

 پذیرفته شد >01/0 930/9 498/0

بیشتر  1,96اند و مقادیر معناداري از گونه که ضرایب مسیر مثبت نشان داده شدههمان
 باشد.ها میاست حاکی از پذیرش و تأیید فرضیه

آمده در سطح دست به tییدي نشان داد که مقادیر آماره أاز طریق آزمون تحلیل عاملی ت
باشد؛ بنابراین ارتباط معناداري بین می 96/1تر از ها بزرگها و شاخصلفهؤدر تمام م 05/0
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هاي سازمانی بر اهداف استراتژیک، منابع فناوري اطلاعات قابلیتي هالفهؤهر یک از م
کلی دل عنوان مبه هاي سازمانی و اهداف استراتژیک بر عملکرد مالیتوانمندساز بر قابلیت

ها و لفهؤهاي برازش مدل در کل مدست آمده در شاخصچنین، مقادیر بهوجود دارد. هم
توان با اطمینان اظهار نمود که مدل ها مطابق با استانداردهاي قابل قبول است و میشاخص

 پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
 باشد:اي از نتایج مدل مفهومی قابل مشاهده میدر جدول زیر خلاصه

 اي از نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهشخلاصه .3جدول 
 AVE 2R پایایی ترکیبی آلفاي کرونباخ هاسازه

 769/0 725/0 887/0 809/0 منبع فناوري اطلاعات تکنولوژیکی

 819/0 743/0 896/0 824/0 منبع فناوري اطلاعات انسانی
 656/0 523/0 766/0 738/0 منبع سازمانی تکمیلی

  673/0 859/0 791/0 منابع فناوري اطلاعات توانمندساز
 373/0 671/0 859/0 756/0 قابلیت عملیاتی

 331/0 858/0 924/0 761/0 قابلیت تحقیق و توسعه
 248/0 547/0 783/0 835/0 قابلیت بازاریابی
 447/0 581/0 731/0 891/0 اهدف استراتژیک

 472/0 630/0 833/0 754/0 عملکرد مالی

 در ادامه برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت:

 جدول پایایی و اشتراکات .4جدول 
 2R اشتراکات ابعاد

 769/0 887/0 منبع فناوري اطلاعات تکنولوژیکی
 819/0 896/0 منبع فناوري اطلاعات انسانی

 656/0 766/0 منبع سازمانی تکمیلی
  859/0 منابع فناوري اطلاعات توانمندساز

 373/0 859/0 عملیاتیقابلیت 
 331/0 924/0 قابلیت تحقیق و توسعه

 248/0 783/0 قابلیت بازاریابی
 447/0 731/0 اهدف استراتژیک

 472/0 833/0 عملکرد مالی
 514/0 837/0 میانگین
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𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺1 = �𝑐𝑐𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐��������������������  ×  𝑅𝑅2���� =0/672 

دست به 36/0تر از در هر دو مدل بزرگ GOFجایی که مقادیر محاسبه شده از آن
چنین کلیه ضرایب مسیرها معنادار هاي پژوهش دارد، همآمده، نشان از برازش مناسب مدل

بنابراین  باشد.می 05/0ها بالاي بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی درونی سازه
 باشد و مورد تأیید است.داراي برازش خوبی میمدل مفهومی پژوهش 

 گیريبحث و نتیجه
هاي ذاريگاین پژوهش به بررسی ارزش استراتژیک منابع فناوري اطلاعات و اثرات سرمایه

ان داد که پردازد. نتایج نشفناوري اطلاعات بر عملکرد از دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت می
اشد. بهاي سازمانی میداري بر قابلیتمعنی افزایی وهم منابع فناوري اطلاعات داراي اثرات

هاي رقابتی ضروري جا که این موارد براي ایجاد ارزش مشتري و اجراء استراتژياز آن
 د. باشباشد، منابع فناوري اطلاعات، به احتمال زیاد داراي مزایاي رقابتی پایدار میمی

هم سیستم هاي یکپارچه در سازمان هاي خود  تولیدي قطعات خودرو بایدشرکت هاي 
مستقر نمایند و هم براي تبادل الکترونیکی اطلاعات آماده شوند. بدون شک در آینده اي نه 
چندان دور قطعه سازانی که نتوانند این الزامات را رعایت نمایند، از چرخه تأمین قطعات 

اه با مشکلات همیشگی قطعه خودروسازهاي بزرگ کشور خارج خواهند شد. این موارد همر
سازان نظیر مشکل تأمین نقدینگی، بهره وري و نوآوري پایین و کیفیت نه چندان رضایت 

 .بخش تولیدات، چالش هایی اساسی در مسیر توسعه این صنعت در کشور به شمار می روند
چه روضعیت یاد شده همراه با فقدان تجربه کافی در کشور در حوزه اجراي سیستم هاي یکپا
هاي فناوري اطلاعات، فقدان تجربه تولیدکنندگان قطعات خودرو در تهیه و اجراي طرح

استراتژیک فناوري اطلاعات و معماري سازمانی و تعدد و پراکندگی قطعه سازان و شرایط 
ها، لزوم تدوین الگوهاي فعالیت را به ویژه در حوزه فناوري اطلاعات مختلف فعالیت آن

 .ن می سازدبیش از پیش نمایا
مدل ارائه شده در این پژوهش براي متخصصان، دیدگاه منسجمی از عملکرد کلی 

ي استفاده از منابع فناوري ها به تصمیمات مناسب دربارهمنظور کمک آنسازمانی را به
چنین نتایج این پژوهش براي محققان، چارچوب مفیدي براي کند. هماطلاعات ارائه می

ي واسطههآورد. بابع توانمندساز فناوري اطلاعات بر عملکرد فراهم میشناسایی مسیر اثر من
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هاي منابع سازمانی ممکن است نیازمند زمان کافی گذاريیادگیري و تنظیم سازمانی، سرمایه
داف کسب یابی به اههاي سازمانی و دستبراي تقویت منابع فناوري اطلاعاتی، نفوذ قابلیت

نتایج مالی مهم باشند. عملکرد مالی کمّی ممکن است در نهایت یابی به و کار قبل از دست
ق به اهداف یابی موفها داراي قابلیت سازمانی برتر باشند و توان دستدر صورتی که شرکت

 دست آید.ها بهاستراتژیک آن
یزان به م عملکرد مالیبر  یابی به اهداف استراتژیکدستداد  ها نشانیافته که طورهمان

راي و همکاران  از جمله دیگر گرانپژوهش هايیافته با فرضیه این یافته ثیر داشت.تأ 97/0
 نتایج کهاین به توجه همسو است. با )2012)، چن (2020چنگ و همکاران ( )،2006(

 پشتوانه از که گفت توانمی دارد، خوانیهم پژوهش هاي پیشینهیافته با حاضر پژوهش
 اتکایی قابل نظري مبانی براساس آن هايفرضیه و بوده برخوردار و محکمی قوي تئوري
 یابی به اهداف استراتژیکدست شودمستفاد می پژوهش نتایج از که گونهاست. همان استوار

لند هاي پاسخگویی به عملکرد بیکی از راهشود. از اینرو  عملکرد مالیباعث بهبود  تواندمی
تواند کننده قطعات خودرویی در آینده، میهاي تولید مدت و کسب سود سهامداران شرکت

. و تنها بعد از اجراء موفق طریق یک برنامه راهبردي و یا استراتژیک بدست آید از
تواند یم تولید کننده قطعات خودرویی هاي رقابتی و اهداف استراتژیک، شرکتاستراتژي

 آورد.به موقعیت رقابتی برتر رسیده و مزیت بلند مدت پایداري را به دست 
 با فرضیه این تأثیر داشت. یافته 21/0به میزان اهداف استراتژیک بر  عملیاتی قابلیت 
هاي قابلیتهمسو است. ) 2014) و لو و همکاران (2020میکالف و همکاران ( هايیافته

 دروییتولید کننده قطعات خو باشند. بنابراین، شرکتعملیاتی عاملان برتري عملیات می
با  ي خاصی را به منظور ارتقاء برتري عملیاتی اتخاذ کنند.هاي پیشرفتهممکن است تکنیک

هاي عملیاتی ممکن است به منظور ایجاد مزیت رقابتی موقت انجام شود. این حال، قابلیت
ی را به منظور ي تجمعهاي تحقیق و توسعهباید قابلیت تولید کننده قطعات خودرویی شرکت

قادر به  هاصول نسبت به رقباء ایجاد کنند. از طریق نوآوري مداوم، شرکتحفظ رهبري مح
کننده، بهبود ي محصول کوتاه، تحقق تقاضاهاي مصرفهاي توسعهایجاد چرخه

هاي باشند. به منظور تقویت قابلیتپذیري سازمانی و واکنش به محیط متغیر میانعطاف
 ط بازار و انتظارات مشتري حساس باشند. یکها باید به تغییرات در محیبازاریابی، شرکت
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مشتري  هايها یا شکایتها را قادر به پاسخ به درخواستقابلیت بازاریابی برتر شرکت
 سازد.می

 فرضیه این تأثیر داشت. یافته 24/0به میزان اهداف استراتژیک بر تحقیق و توسعه  قابلیت 
 96/0به میزان اهداف استراتژیک بر  بازاریابی قابلیت همسو است.) 2012چن ( هايیافته با

 همسو است.) 1395پسند اصیل و همکاران (نوع هايیافته با فرضیه این تأثیر داشت. یافته
 با فرضیه این تأثیر داشت. یافته 94/0به میزان عملیاتی  قابلیتبر  منابع فناوري اطلاعات

بر  منابع فناوري اطلاعات همسو است. )2018ریکیاردي و همکاران ()، 2012چن ( هايیافته
 )،2012چن ( هايیافته با فرضیه این تأثیر داشت. یافته 82/0به میزان تحقیق و توسعه  قابلیت

ه میزان ببازاریابی  قابلیتبر  منابع فناوري اطلاعات همسو است. )2017آنونزیاتا و همکاران (
 )،2012چن ( از جمله دیگر گرانپژوهش هايیافته با فرضیه این تأثیر داشت. یافته 63/0

)، ابراهیم پورازبري و 1396)، سعادتی قمصري (1398میرفلاح دموچالی و همکاران (
 همسو است. )1395)، نوع پسند اصیل و همکاران (1396همکاران (

عنوان یک ابزار مهم در توسعه هاي تولید کننده قطعات خودرویی بهامروزه شرکت
ناورانه پویا هاي فها با محیطشوند و از آنجایی که در بازار فعلی، شرکتمیاقتصادي شناخته 

 دارد که به دنبال پاسخگویی مناسب وها را وا میرو هستند، این امر شرکتاي روبهو آشفته
اي تولید کننده ههوشمندانه به این محیط پرتلاطم باشند. نرخ سریع تغییرات فناورانه، شرکت

به  ها براي رسیدنکند؛ بنابراین این شرکتهایی مواجه میرا با ریسکقطعات خودرویی 
بایست در رابطه با تغییرات محصول، مواد، فرآیندها کارایی و اثربخشی در حوزه فناوري، می

ها آگاه هاي لازم را به دست آورده و نسبت به آنوکار قابلیتهاي مرتبط با کسبو فناوري
کنند نی و هوشمندي فناوري، ازجمله ابزارهایی هستند که کمک میهاي سازماباشند. قابلیت

ها نسبت به محیط فناورانه خود، آگاهی لازم را داشته و خود را با این محیط همگام تا شرکت
 .سازند

ي هاي تولیددر شرکت هاي سازمانیارزیابی قابلیتها حاکی از این است که یافته
هاي سازمانی روشی مهم است. ارزیابی و ممیزي قابلیت هابه اندازه ایجاد آن خودروسازي

دار و قابل مشاهده شوند. این موضوع کمک ها معنیشود این قابلیتاست که موجب می
کند تا مدیران به ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت بپردازند، رهبران ارشد در تعریف می

و رهبران  کنندي پشتیبانی میکنند، مدیران میانی در اجراي استراتژاستراتژي کمک می
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سازد تا نسبت به رخدادهاي پیش رو بینش بهتري داشته باشند و از همه عملیاتی را قادر می
کند تا ارزش نامشهود سازمان را گذاران و کارمندان کمک میتر به مشتریان، سرمایهمهم

 .درك کنند
که قابلیت فناوري اطلاعات )، در پژوهشی دریافتند 1398میرفلاح دموچالی و همکاران (

بر عملکرد شرکت از طریق دو متغیر میانجی قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت 
)، در پژوهشی دریافت 1396سعادتی قمصري ( یکپارچگی زنجیره تأمین تأثیر مثبت دارد.

، ضمن دداري دارنهاي سازمانی پویا بر عملکرد سازمانی تأثیر معنیهاي قابلیتکه مؤلفه
و همکاران  پورازبري که نقش متغیر میانجی متغیر مزیت رقابتی تأیید گردید. ابراهیماین

)، در پژوهشی دریافتند که رابطه مثبت و معناداري بین قابلیت فناوري اطلاعات و 1396(
ظرفیت جذب وجود دارد و ظرفیت جذب دانش در رابطه بین قابلیت فناوري اطلاعات و 

)، در پژوهشی 1395سازمان، نقش میانجی دارد. نوع پسند اصیل و همکاران (عملکرد بازار 
چنین بین دریافتند که رابطه معناداري بین قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمان وجود دارد، هم

قابلیت فناوري اطلاعات و عملکرد سازمان و نیز قابلیت یادگیري و عملکرد سازمانی رابطه 
عنوان هاي بازاریابی و فناوري اطلاعات و یادگیري بهبین قابلیتمعناداري موجود است. 

 شود. هاي مکمل همدیگر و عملکرد سازمانی نیز رابطه معناداري دیده میقابلیت
منظور ایجاد ي توسعه و کاربرد فناوري جدید بهقابلیت تحقیق و توسعه به شرکت اجازه

قابلیت ابزاري را براي نوآوري یا طراحی دهد. این مؤثر محصولات و خدمات جدید را می
هاي تولید را کاهش داده و کیفیت محصول مجدد فرایندهاي تولید فراهم آورده که هزینه

انش خاص، تواند دبخشد. از طریق یادگیري سازمانی، فرایند تحقیق و توسعه میرا بهبود می
رکت را هاي شید از قابلیتتجربه و دانش ضمنی را در شرکت ایجاد کرده که این موارد تقل

 سازد.شدت دشوار میبه
هاست فرض بر این است که منابع فناوري اطلاعات عامل مهم و مؤثر بر تغییر سازمانی سال

اشد. ببوده، اما این امر درواقع مربوط به تعامل فناوري، وظایف، مردم و ساختار سازمانی می
ي سریع ها گردد. با توسعهتفاده نامناسب آنتواند منجر به اسعدم مدیریت این تعاملات می

ش تغییرات خوهاي اقتصادي و صنعتی دستهاي ارتباطاتی موبایل، محیطاینترنت و فناوري
هاي انجام کسب و کار میزان قابل توجهی شیوهاند. فناوري اطلاعات بهچشمگیري شده

ه ها این امکان را دادتهاي کسب و کار جدید به شرکها را متحول ساخته است. مدلشرکت
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تري، تر دست پیدا کرده و امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات بیشتر از مشکه به مشتریان بالقوه
موقع به مشتریان را فراهم کرده هاي زمان و مکان فروش و افزایش پاسخ بهحذف محدودیت

منظور نی برتري بههاي فناوري اطلاعات مدیریتی و فاست. اعضاء سازمانی باید داراي مهارت
بازسازي فرایند کسب و کار، تغییر شکل ساختار و فرهنگ سازمانی و واکنش به تغییرات 

 محیطی باشند.
چنین در مدل پژوهش، منابع فناوري اطلاعات تکنولوژیکی، منابع فناوري اطلاعات هم

ي نین داراچدار بوده  و همانسانی و منابع سازمانی تکمیلی داراي بارگذاري آیتم معنی
باشند. بنابراین، منابع فناوري اطلاعات داري بین همدیگر میضرایب همبستگی معنی

هم مرتبط تکنولوژیکی، فناوري اطلاعات انسانی و سازمانی تکمیلی هنگامی که کاملاً به
شوند. کار گرفته میهاي مربوط به فناوري اطلاعات بهباشند، همراه باهم براي ایجاد همکاري

ه از هاي سازمانی بوده کدهد که منابع فناوري اطلاعات یک عامل قابلیتمسأله نشان میاین 
ها و ساختار ي ارزش به مشتري و تجدید فرایندهاي کسب و کار شرکتاین قابلیت براي ارائه

 کند.سازمانی از طریق آموزش سازمانی استفاده می
 شود:میهاي پژوهش پیشنهادات زیر ارائه با توجه به یافته

 گذارياطلاعات سرمایه فناوري در ساز خودرو بیشترهاي قطعهشود شرکتپیشنهاد می -
 دهند.  ارتقا را راندمان و دهند کاهش را عملکردیشان هايهزینه تا کنند

ساز خودرو به سنجش تغییر بازار و ایجاد پیوندهاي هاي قطعهشود شرکتپیشنهاد می -
 بپردازند.قوي و پایدار با مشتریان 

انی ریزي منابع سازمهاي برنامهساز خودرو در سیستمهاي قطعهشرکتشـود پیشـنهاد می -
 گذاري کنند.در واحدهاي تجاري بیشتر سرمایه

 ایدب اطلاعات، فناوري هايقابلیت توســـعه منظوربه هاشـــرکت که گرددمی پیشـــنهاد -
 ت،اطلاعا زمینه فناوري در کار و کســب تجربه اطلاعات، فناوري هايزیرســاخت هماهنگی

ــانی نیروي منابع و اطلاعات فناوري ارتباطات منابع ــتهد نظر در را اطلاعات فناوري انس  اش
 هايقابلیت بعد ســه تمامی که اســت ضــروري و لازم اطلاعات فناوري مدیران براي. باشــند

 اجرا کنند. زمانهم طوربه را اطلاعات فناوري
منابع فناوري  اثراتشود که دست آمده به پژوهشگران آتی پیشنهاد میبا توجه به نتایج به

کننده سن و سابقه کار مورد با متغیرهاي تعدیل هاي سازمانی و عملکرداطلاعات بر قابلیت
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جایی که این پژوهش فقط بر روي مدیران و مسئولین چنین، از آنسنجش قرار دهند. هم
هاي فوق د کننده قطعات خودرو در استان تهران انجام پذیرفته است، یافتههاي تولیشرکت

دست آمده، اجراي منظور تعمیم نتایج بهبه جامعه آماري فعلی محدود بوده و لذا به
ل هاي تولیدي و مقایسه نتایج حاصهاي بعدي در بین کارکنان و مدیران سایر شرکتپژوهش

   گردد.از آن پیشنهاد می

 منافعتعارض 
 تعارض منافع ندارم.
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