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 چکيده
 ن، مديرانجهت اداره امور سازما ننياز مديرا مورد العاتدليل وجود حجم عظيمي از اطه امروزه ب

 شده و از طريق بکارگيری انشآنها آ یهاتياربردها و قابلکاطالعاتي،  یهاستميبا س ستيبايم

 ورند.آبدست ن ممک نزما نيترو در کوتاه البا نرا با درجه اطمينا مورد نياز خود تعاالنها، اطآ

 نمديرا ظيفهو نيتره مهمک، یريگميتصم اطالعات مورد نياز نبه منظور در اختيار داشت نبنابراي

ها انبه سازم ريکه مد ياده نمود. هنگامفاطالعاتي است یهاستمي، بايستي از سباشديمن سازما

 يابيرل ارزبه کنت يوقت ،کندياقدام م يانسان رویين داماستخ به ايکند و يم یزيربرنامه، پردازديم

 کيوی  ميدهد. هر تصميم انجام را یريگميدر واقـع عمـل تصم .پـردازديعمل مـ تيو هدا

های زير شاخص ريتأثهدف از پژوهش حاضر بررسي  بنابراين بر اطالعات است. ياقدام متک

باشد. ابزار مورد نياز برای ها ميزمانهای اطالعاتي مديريت بر حاکميت خوب ساسيستم

از روايي محتوا و  باشد. جهت بررسي روايي پرسشنامههای تحقيق، پرسشنامه ميی دادهآورجمع

از الفای کرونباخ جهت تائيد پايايي پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 

باشد. به دليل تعداد کم افراد ان بناب ميهای دولتي شهرستکليه مديران ارشد و معاونان سازمان

جامعه آماری، کليه افراد مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق از 

نظر ماهيت، کاربردی بوده و بر حسب روش و هدف توصيفي از نوع تحليلي است. به منظور تجزيه 

های بر اساس نظرات مديران و معاونان سازماناستفاده گرديد.  SPSSافزار ها از نرمتحليل داده

وب در حاکميت خ مؤثرهای اطالعاتي مديريت يکي از فاکتورهای دولتي شهرستان بناب سيستم

باشند. در اين پژوهش  باشد. که مديران بايد تمرکز زيادی بر آن داشتههای دولتي ميسازمان

  د. ها تائيد شدنبر حاکميت خوب سازمانهای اطالعاتي مديريت تمام فاکتورهای سيستم ريتأث

ی، پايگاه داده، منابع شبکه، منابع نيروی افزارنرممنابع سخت، منابع  :يديکل واژگان
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 2 سيدمحمد طباطبایی، 1 محمدپور حبيب خان

سيتمهای اطالعاتي و کارمند سازمان بيمه تامين اجتماعي  کارشناس ارشد مديريت دولتي گرايش 1

 .تبريز
استاديارو عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  دکتری تخصصي مديريت فناوری اطالعات، 2

  .تهران جنوب

 
 نام نویسنده مسئول:

 سيدمحمد طباطبایی

بررسی تاثير سيستم هاي اطالعاتی مدیریت بر حاکميت خوب 

 هاي دولتی شهرستان بناب سازمان
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 مقدمه
را  طضرورتا بايستي محي يطيرهای محيغمت نمدنظر قرار داد سازماني خود باف و تحقق اهداط به منظور مواجهه با محي نمديرا

 نرود مبهنگا تعاالطام برخورداری از زمستل امر ننند. ايکنها اتخاذ آو تدابير مناسب را در برخورد با  ن را شناسائيآيرهای غتحليل، مت

(. امروزه اطالعات مهمترين منبع مدير 11، 1131، صرافي زاده)باشديمآنها بهينه از  یبرداربهره ناتامکا زسازماني، و ني نبرو سازماني و

بوده و انجام وظايف و تحقق اهداف سازمان فقط از  هاتيفعال. اطالعات در هر سازماني مبنای تمام شوديمانساني محسوب  بعد از عامل

ارآمد به شيوه ک هاسازماناست. اداره امور  ريپذامکان مؤثرطريق تسريع و تسهيل جريان اطالعات و ايجاد شبکه ارتباطي و اطالعاتي قوی و 

ی و پردازش انبوهي از اطالعات گوناگون است که با آهنگي سريع در حال رشد است)حميدی آورجمعپيچيده امروز، مستلزم در دنيای  ژهيوبه

و  ها توسعه دهندتا دامنه فعاليت خود را به دوردست نندک کها کمبه سازمان تواننديعاتي ماطال یهاستميس (.111، 1131و همکاران، 

ار و کسازماندهي  مهمي را در نحوه تييراغه تکيير شکل دهند و چه بسا غت ار راک تو جريانا هادهند، شغلجديد ارائه  تخدماکاالها و 

 (.2، 1131)طبرسا و گيالني، ايش دهندزخود را اف یوربهرهن صورت کارآيي و ورند و بديآبوجود  تتجار

و  تيريمد ات،ياز عمل يبانيائه اطالعات در پشتار یبرا نيمتشکل از کاربر و ماش کپارچهي يستميس تيرياطالعات مد ستميس

 ،یزيربرنامه ل،يتحل یبرا ييهاها، مدلراهنماها و دستورالعمل ،یاانهيافزار راافزار و سختاز نرم ستميس نيدر سازمان است. ا یريگميتصم

است که  يستميس تيرياطالعات مد تمسي(. س6، 1331و اولسون  سيوي)درديگياطالعات بهره م گاهيپا کيو  یريگميکنترل و تصم

و انتخاب کرده و  يدهسازمان لتر،يو سپس آنها را ف کنديرا ثبت م يسازمان اتيتبادالت و عمل یهاو داده یآوررا جمع يطيمح یهاداده

و  کي)موردندينما ديود را تولخ ازيکه اطالعات مورد ن آورديفراهم م رانيمد یبرا یو ابزار دينمايارائه م رانيبه عنوان اطالعات به مد

 (.6، 1336 ،مانسون

دليل  هامروزه ب .ديآيمب يت رقابتي به حسازه يک مک شوندياطالعات م به عموقه و ب عي باعث دسترسي سريتاطالعا یهاستميس

 یهاتياربردها و قابلکطالعاتي، ا یهاستميبا س ستيبايم ن، مديرانجهت اداره امور سازما ننياز مديرا مورد العاتوجود حجم عظيمي از اط

 نرايبناب ورند.آبدست ن ممک نزما نيتر و در کوتاهالبا نرا با درجه اطمينا مورد نياز خود تعاالنها، اطآشده و از طريق بکارگيری  انشآنها آ

اطالعاتي  یهاستمي، بايستي از سدباشيمن سازما نمديرا ظيفهو نيتره مهمک، یريگميتصم اطالعات مورد نياز نبه منظور در اختيار داشت

جهت  آنج يه تحليل گرديده و نتايزيق و تجفب، تلکي، تریآورن جمعط آو محي نسراسر سازما از اطالعاتن صورت که اده نمود. بديفاست

قش اطالعات ن نيمؤثرتر .گردنديم اتخاذ ع، متناسب و به موقصحيحبه نحو  تطريق تصميمان قرار گيرد. از اي ندر اختيار مديرا یريگميتصم

، پردازديها مبه سازمان ريکه مد ي(. هنگام11، 2111، )استوارتکنديم اریي ميمصت اتخاذ را در رانيتنها ابزاری است که مـد تيريدر مد

 یريگمير واقـع عمـل تصمد .پردازديعمل م تيو هدا يابيبه کنترل ارز يوقت ،کندياقدام م يانسان رویين استخدام به ايو  کنديم یزيربرنامه

 یهاستميس تيدارد اهم يسع مهم ـنيبر اطالعات است. پژوهش حاضر در راستای ا ياقدام متک کيوی  مي. هر تصمدهديم انجام را

 ستانی دولتي شهرهاسازمانی اطالعاتي را بر حاکميت خوب هاستميس ريتأثمورد ارزيابي قرار داده و را در حد تـوان  تيريمد ياطالعات

 بناب بررسي نمايد.

ظهور کرده  ديجد يبا مفهوم 1331 دهه امـا در طـول شديدوم کمتر استفاده م ياز جنگ جهان شيپ یهاخوب در سال يحکمران

 است. اما در شده اسـتفاده 2مترادف با واژه دولت 1اصطالح در فرهنگ آکسفورد ني. ادارد فراتر از حکومت )دولت( اشاره زیياست که به چ

 اريخوب مفهوم بس يکار گرفتند. در واقع حکمران دولت به از آن زکردنياصطالح را برای متما نيا ياسيس شمندانياند 1331طول دهه 

 يتوسعه انسان برای است. هـر سـه آنهـا يبخش خصوص و يمحصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدن که رديگيرا در برم یاگسترده

و جامعه  آورديم دياشتغال و درآمد را پد يبخش خصوص آورد،يم بارور بـه وجـود يو حقـوق ياسيس طيولت محضروری هستند. د داريپا

 يران. حکمکنديم ليتسه را ياسـيو س ياقتصـادی، اجتمـاع یهاتيفعال برای مشارکت در فعال یهاگروه ياجتماع و ياسيتعامل س يدنم

 هب يحال چارچوب نيقانون است، درع تيمشارکت و حاکم ،ييپاسخگو حقوق بشر، ،يموکراسد چوني مينو از مفاه يتيخوب نه تنها روا

و  ياجتماع ،ياسيس اقتصادی، اعـم از توسـعه يجا جمع شوند و اهداف توسـعه انسـان کياهداف و ارزشها در  نيا همه کـه دهديدست م

 ياحثمب نهيزم نيمرجع معتبری که در ا نيوسعه انسان محور است. اولت تگريروا خوب يمـردم، دنبـال شـود. حکمران ـتيبا محور يفرهنگ

قابل اعتماد و  يينظام قضا کارآمد،ي عموم ارائه خدمات»عنوان  آن را به 1333در سال  ياست که در گزارش يبانک جهان نموده، را مطـرح

 (. 1331)منتزاس،نموده است فيتعر« نظام اداری پاسخگو
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 اطالعات، فناوری حوزة در یگذارهيسرما بر مديريت اصلي معضالت از يکي ما، کشور مانند توسعه، حال در کشورهای در امروزه

 دشوار بسيار سازمان، موفقيت بر هایگذارهيسرما تأثير اثبات همچنين. است نتايج و عملکردها ،هابرنامه نکردن کنترل و ارزيابي

 دانش با را جديد یهاداده گام به گام بتواند که است اين سازمان هر در مديريت نظام و يرمد هر موفقيت رمز(. 11 ،1131 کرامتي،)دينمايم

 به توجه با و سازمان وضع فراخور به تا بکوشد. آورد فراهم را نوين اطالعات یسازآماده و دريافت مقدمات و دهد پيوند سازمان پيشين

  (.1333ببرد)مس لئود، باال سازمان در را جديد عاتاطال دريافت توان سازمان، آن زيرمجموعه مختلف مراتب

 نقاط واندنت حتي بلکه باشد، نداشته آينده از کاملي و درست تصوير تنها نه سازمان مديريت که شودمي موجب اطالعات ضعف و فقر

 است قادر نه و دهد انجام يحصح یگذارهدف تواندمي نه نتيجه در. بشناسد کامل و درست را سازمان موجود و گذشته وضعو ضعف  قوت

 .(1333کرد)اواد، نخواهد بهينه استفاده سازمان منابع از امر اين پيرو و نمايد طراحي سازمان برای را مناسبي هایفعاليت

 اطالعات وجود عدم علت به سازمان مديريت ضعيف یريگميتصم را هاسازمان موفقيت عدم و کارآيي عدم داليل نيترعمده از يکي

 توليد، رد ضعف و مناسب، زيربناهای نکردن تأمين اطالعات، برای نشدن قايل کافي اهميت دليل به تواندمي اين و مي باشد مناسب و فيکا

 انيسازم خوب حاکميت راستای در لذا باشد، کامل و هنگام به ،اعتمادقابل صحيح، دقيق، مناسب، اطالعات اشاعه و یسازرهيذخ سازماندهي،

 (1332)استوکنچ،باشديم عدالت ارکان مهمترين از امروزی معجوا در که

 .ي باشدبناب م شهرستان دولتي یهاسازمان خوب حاکميت بر مديريت اطالعاتي هایيستمسير تأثهدف اصلي تحقيق حاضر بررسي 

العات، مدل بهم وابستگي اط موفقيت سيستم یريگ، پس از بررسي جامع معيارهای گوناگون برای اندازه(1332)دلون  و مک لين  

مورد تجديدنظر و بسط قرار گرفت. در بررسي دلون  1توسط سدون 1331موقتي و تصادفي موفقيت يک سيستم را ارائه کردند که در سال 

 در مجالت معروف در مورد 1331تا  1331اطالعات که از سالهای  یهاستميو مک لين از يکصد مورد مطالعه مربوط به سنجش موفقيت س

کنندگان در مورد سيستم اطالعات و يا مورد از معيار ارزيابي استفاده 11سيستمهای اطالعات مديريت چاپ شده بود، مشخص گرديد 

آن است که مدل معيار ارزيابي  ديآيدر هر حال آنچه از پيشينه موضوع و تحقيق های انجام گرفته برم ت.رضايتمندی بوده اس

 یااطالعات در صورتي که در يک نوع کار يا وظيفه، يا مجموعه یهاستميسب تکنولوژی با وظايف آن است که سکنندگان نسبت به تنااستفاده

کنندگان به استناد نگرش خودارزيابي خويش را نسبت به سيستم مناسب و يا ارزشي است و استفاده یريگاز کارها يا وظايف ابزار اندازه

اطالعات و تأثيرات عملکردی بلحاظ ارتباط و تناظر بين نيازهای  یهاستميوجود ارتباط قوی بين س. بنابراين ندينماياطالعاتي منعکس م

  . باشديکاری و عملکرد سيستم)تناسب تکنولوژی با وظايف( م

اطالعاتي مديريت بر ارتباطات سازماني در  یهاستميس یرگذاريررسي تأثب"( تحقيقي تحت عنوان 1131)شايان جهرميو  تاجي

و اثر پايگاه  یريگمياثر منابع شبکه بر کنترل و تصم: باشديمکه نتايج آن بدين صورت  انددادهانجام  "کت نفت و گاز زاگرس جنوبيشر

 ريتأث که پايگاه داده بر کنترل دهديو همچنين نشان م باشديمعنادار م یريگميافزار بر کنترل و تصمو اثر منابع نرم یريگميداده بر تصم

در پايان نيز پيشنهاداتي به  شده واستفاده  یاتک نمونه t داری ندارد و همچنين برای سنجش سطح فعلي متغيرهای تحقيق از آزمونمعنا

 .است گرديدهمنظور ارتقاء سامان ارائه 

م انجا "اطالعاتي دلون و مک لين یهاستميمقايسه و بررسي مدلهای موفقيت س"تحت عنوان  يقيتحق( 1131اصل حداد و حمزه)

، مدل بروز 1اطالعاتي دلون و مک لين یهاستميمقاله عالوه بر مدل اصلي موفقيت س نيدر ا :باشديصورت م نيآن بد جيداده اند که نتا

 ريبعد موفقيت مرتبط دارد: کيفيت سيستم، کيفيت اطالعات، استفاده، رضايت کاربر، تأث 6مدل اصلي  شده است.شده آن را نيز معرفي 

ادغام  فردی و سازماني با هم ريسازماني، ابعاد کيفيت خدمات و قصد استفاده به مدل بروز شده اضافه شدند و ابعاد اصلي تأث ريتأثفردی و 

شده و يک بعد جديد به نام فوايد خالص را به وجود آوردند. همچنين پنج نمونه از به کارگيری و آزمايش اين مدل به همراه معيارهای 

 . شده استاطالعاتي را ارائه  یهاستميمعتبر موفقيت س

آن  جياند که نتاانجام داده "تحت عنوان تأثير فناوری اطالعات بر تعالي در سازمانهای ايراني يقيتحق"( 1131)اسماعيلي ذگردی و

اصله و براساس نتايج ح ي تأثير گذاشته استنايرا یهابر بيشتر سازمان تعالي سازماني یهامدلو  فناوری اطالعات :باشديصورت م نيبد

اطالعات و مدل تعالي سازماني مؤثر است. همچنين سازمانهای  فناوری یهاستميس یسازادهيمشخص گرديد که اندازة سازمان بر عمق پ

 ازات باالتريکارگيری بهتر مدل تعالي سازماني و دستيابي به امت فناوری اطالعات بهره برده بودند در به از یترصورت گسترده ايراني که به

 اند.در اين مدل موفقيت بيشتری داشته

 

                                                           
3 Seddon 
4 Delon & Maclean 
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 ابزار و روش تحقيق

 ياطالعات یهاستميس در خصوص( 1133) نياوبراکه با استفاده از مدل ارائه شده توسط  باشديممحقق در پژوهش حاضر درصدد 

ی دولتي شهرستان بناب هاسازمانيت خوب ی اطالعاتي مديريت را بر حاکمهاستميس ريتأثي، بانک جهانو مدل شش شاخصه  تيريمد

 بررسي نمايد که مدل مفهومي تحقيق به صورت زير ارائه شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : مدل مفهومی تحقيق1 شکل

 

 يک در وهش،پژ اين که آنجايي از همچنين باشد،مي تحليلي -توصيفي روش نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر تحقيق روش

 مطالعات زمره در پژوهش داشت، خواهد حضور هاسازمان واقعي زندگي شرايط در پژوهشگر و گرفته صورت( پويا) زنده و عيني واقعي محيط

 .دارد قرار نيز ميداني

ه ديران ککه بصورت سرشماری تمامي م باشديمی دولتي شهرستان بناب هاسازمانمديران  کليه شامل حاضر تحقيق آماری جامعه

 نفر مي باشد به عنوان نمونه انتخاب شده اند. 113تعداد آنها 

 بررسي جهتها داده یآورجمع برای همچنين. شد استفاده تحقيق فيش از تحقيق ادبيات و نظری مباني جهتها داده گردآوری برای

 .شده است استفاده پرسشنامه و بناب شهرستان داراتا رسمي ارقام و آمار و اطالعات از تحقيق هایيهفرض آزمون و متغيرها بين يرتأث
 

 روش تجزیه و تحليل داده ها
ه توسط محقق مورد استفاد برای تعيين پايايي پرسشنامه نيز از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است. با توجه به اينکه پرسشنامه

. پس از ندنفر از اعضای جامعه آماری قرار داده شد 11امه در اختيار اند، اين پرسشنبرای استفاده در همين تحقيق مورد طراحي قرار گرفته

 نتايج، که است گرديدهمحاسبه های اطالعاتي ی سيستمهامؤلفههر کدام از ها، مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه یآورجمع

 آمده است. به صورت زير (1) حاصل در جدول
 

 : پایایی پرسشنامه1جدول
 

 آلفای کرونباخ هارعامليز لهاعام

های سيستم

اطالعاتي 

 مدريت

 /.11 پايگاه داده

 /.11 منابع انساني

 /.11 منابع شبکه

 /.31 منابع نرم افزاری

 /.11 منابع سخت افزاری

 /.33 حاکميت خوب سازماني

 منابع سخت

 

 منابع شبکه

 

 داده گاهيپا

 

 يمنابع انسان

 

 منابع نرم افزاری

 ياسيثبات س

 کنترل فساد

 يياظهـار نظـر و پاسـخگـو

 قانون تيحاکم

 و مقـررات نيقـوان تيفيک

 دولت ياثربخشو  ييکارا

 تيريمد اطالعات ستميس خوب تيحاکم
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 تواني، مباشديم 1/1بيشتر از ای کليه عناصر بر و نتايج حاصله که( 1با توجه به مقدار ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده در جدول)

 .باشدينتيجه گرفت که پرسشنامه مورد استفاده از پايايي قابل قبولي برخوردار م

 

 آزمون فرضيه ها
برای بررسي وجود همبستگي بين متغيرهای مستقل و وابسته از ضريب همبستگي پيرسون  استفاده شده است و در نهايت با استفاده 

  شود.يون چندگانه به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته مياز رگرس

 

 آزمون فرضيه اصلی:
 .دارند يرتأث بناب شهرستان دولتي یهاسازمان خوب حاکميت بر مديريت اطالعاتي هایيستمس  -
 

 هاي اطالعاتی مدیریت و حاکميت خوب: آزمون همبستگی پيرسون بين سيستم 2جدول
 

   کميت خوبحا های اطالعاتي مديريتيستمس

 ضريب همبستگي 111. 1

 سطح معناداری /.111 . های اطالعاني مديريتيستمس

 تعداد 113 113

 ضريب همبستگي 1 .111

 سطح معناداری . /.111 حاکميت خوب

 تعداد 113 113

 

 ـا توجـه بـه سطح معني، بهای اطالعاتي مديريت و حاکميت خوبسيستمبين  پيرسونا عنايت به جدول فوق برای همبستگي ب

ادعا کنيم که بين  ميتوانيدرصد م 33بنابراين با احتمال . شوديتاييد م 11/1، فرض تحقيق در سطح )111/1(داری به دست آمده 

های سيستم، شدت همبسـتگي بـين پيرسونضريب همبستگي  .داردوجود های اطالعاتي مديريت و حاکميت خوب همبستگي سيستم

با توجـه بـه مثبـت بودن اين ضريب نتيجه . که همبستگي متوسطي است دهدينشان م/. 111را برابر با يريت و حاکميت خوب اطالعاتي مد

 يابد.های اطالعاتي مديريت بعد حاکميت خوب در سازمان افزايش مييستمس بعدشود که با افزايش مي

 

 آزمون فرضيه فرعی اول:
 .دارند يرتأث بناب شهرستان دولتي یهاسازمان خوب حاکميت بر مديريت طالعاتيا هایيستمس عوامل از داده پايگاه -

 

 : آزمون همبستگی پيرسون بين پایگاه داده و حاکميت خوب 3جدول
 

   حاکميت خوب پايگاه داده

 ضريب همبستگي 116. 1

 سطح معناداری /.111 . پايگاه داده

 تعداد 113 113

 ضريب همبستگي 1 .116

 سطح معناداری . /.111 خوب حاکميت

 تعداد 113 113

 

، بـا توجـه بـه سطح معني داری به دست آمده پايگاه داده و حاکميت خوببين  پيرسونا عنايت به جدول فوق برای همبستگي ب

ه داده و حاکميت خوب پايگادرصد ميتوانيم ادعا کنيم که  33بنابراين با احتمال . شوديتاييد م 11/1، فرض تحقيق در سطح )111/1(

که  دهدينشان م/. 116را برابر با پايگاه داده و حاکميت خوب ، شدت همبسـتگي بـين پيرسونضريب همبستگي . وجود دارد همبستگي
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ای هبعد پايگاه داده از متغيرهای سيستمشود که با افزايش با توجـه بـه مثبـت بودن اين ضريب نتيجه مي. همبستگي متوسطي است

 يابد.عاتي مديريت بعد حاکميت خوب در سازمان افزايش مياطال

 

  آزمون فرضيه فرعی دوم
 .دارند يرتأث بناب شهرستان دولتي یهاسازمان خوب حاکميت بر مديريت اطالعاتي هایيستمس عوامل از شبکه منابع -

 

 : آزمون همبستگی پيرسون بين منابع شبکه و حاکميت خوب 4جدول
 

   خوب حاکميت منابع شبکه

 ضريب همبستگي 211/. 1

 سطح معناداری /.123 . منابع شبکه

 تعداد 113 113

 ضريب همبستگي 1 211/1

 سطح معناداری . /.123 حاکميت خوب

 تعداد 113 113

 

آمده  به دست ، بـا توجـه بـه سطح معني داریمنابع شبکه و حاکميت خوببين  پيرسونا عنايت به جدول فوق برای همبستگي ب

بين منابع شبکه و حاکميت خوب ادعا کنيم که  ميتوانيدرصد م 33بنابراين با احتمال . شوديم تائيد11/1، فرض تحقيق در سطح (123/1)

که  دهدينشان م/. 21را برابر با منابع شبکه و حاکميت خوب ، شدت همبسـتگي بـين پيرسونضريب همبستگي دارد. وجود  همبستگي

ی هادستگاهبعد منابع شبکه از متغيرهای شود که با افزايش با توجـه بـه مثبـت بودن اين ضريب نتيجه مي .است ضعيفي همبستگي

 يابد.اطالعاتي مديريت بعد حاکميت خوب در سازمان افزايش مي

 

 آزمون فرضيه فرعی سوم:
 .دارند يرتأث بناب شهرستان دولتي یهاازمانس خوب حاکميت بر مديريت اطالعاتي هایيستمس عوامل از یافزارنرم منابع -
 

 : آزمون همبستگی پيرسون بين منابع نرم افزاري و حاکميت خوب 5جدول
 

   حاکميت خوب یافزارنرممنابع 

 ضريب همبستگي 111/. 1

 سطح معناداری /.11 . یافزارنرممنابع 

 تعداد 113 113

 ضريب همبستگي 1 111/1

 طح معناداریس . /.11 حاکميت خوب

 تعداد 113 113

 

، بـا توجـه بـه سطح معني داری به دست ی و حاکميت خوبافزارنرممنابع بين  پيرسونا عنايت به جدول فوق برای همبستگي ب

ی و زارافنرمبين منابع ادعا کنيم که  ميتوانيدرصد م 33بنابراين با احتمال . شوديم تائيد11/1، فرض تحقيق در سطح (11/1)آمده 

/. 111ا را برابر بی و حاکميت خوب افزارنرممنابع ، شدت همبسـتگي بـين پيرسونضريب همبستگي دارد.  وجودحاکميت خوب همبستگي 

ی از افزارنرمبعد منابع شود که با افزايش با توجـه بـه مثبـت بودن اين ضريب نتيجه مي .است متوسطيکه همبستگي  دهدينشان م

 يابد.های اطالعاتي مديريت بعد حاکميت خوب در سازمان افزايش ميمتغيرهای سيستم

 

 آزمون فرضيه فرعی چهارم:
 .دارند يرتأث بناب شهرستان دولتي یهاسازمان خوب حاکميت بر مديريت اطالعاتي هایيستمس عوامل از انساني منابع -
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 ي و حاکميت خوبافزارنرم: آزمون همبستگی پيرسون بين منابع  6جدول

  

 

 

 

 

 

 

 
 

توجـه بـه سطح معني داری به دست آمده  ، بـامنابع انساني و حاکميت خوببين  پيرسونا عنايت به جدول فوق برای همبستگي ب

بين منابع انساني و حاکميت ادعا کنيم که  ميتوانيدرصد م 33بنابراين با احتمال . شوديم تائيد11/1، فرض تحقيق در سطح )111/1(

نشان /. 211 را برابر بامنابع انساني و حاکميت خوب ، شدت همبسـتگي بـين پيرسونضريب همبستگي دارد.  وجود خوب همبستگي

بعد منابع انساني از متغيرهای شود که با افزايش با توجـه بـه مثبـت بودن اين ضريب نتيجه مي .است ضعيفيدهد که همبستگي مي

 يابد.های اطالعاتي مديريت بعد حاکميت خوب در سازمان افزايش ميسيستم

 

 آزمون فرضيه فرعی پنجم:
 .دارند يرتأث بناب شهرستان دولتي یهاسازمان خوب حاکميت بر مديريت ياطالعات هایيستمس عوامل از سخت منابع -

 

 :آزمون همبستگی پيرسون بين منابع سخت افزاري و حاکميت خوب 7جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، بـا توجـه بـه سطح معني داری به دست ی و حاکميت خوبافزارسختمنابع بين  پيرسونعنايت به جدول فوق برای همبستگي  اب

ی و افزارسختبين منابع ادعا کنيم که  ميتوانيدرصد م 33بنابراين با احتمال . شوديم تائيد11/1فرض تحقيق در سطح  (،111/1)آمده 

ر با را برابی و حاکميت خوب افزارسختمنابع ، شدت همبسـتگي بـين پيرسونضريب همبستگي دارد. وجود  حاکميت خوب همبستگي

ی زارافسختبع بعد مناکه با افزايش  شوديبا توجـه بـه مثبـت بودن اين ضريب نتيجه م .است متوسطيکه همبستگي  دهدينشان م/. 116

 يابد.های اطالعاتي مديريت بعد حاکميت خوب در سازمان افزايش مياز متغيرهای سيستم

 

 )پس رونده( براي متغير وابسته چندگانهنتایج رگرسيون 
انه از رگرسيون چندگ مشخص شده در فرضيات  داريمعنبعد از مشخص شدن وجود همبستگي بين متغيرها به منظور بررسي رابطه 

د پردازد. در اين راستا اگر دو متغير کامال با يکديگر همبسته باشنبيني بر رابطه بين متغيرها ميپيش منظوررگرسيون به شود. ستفاده ميا

بيني نمود به طور کلي، زماني که دو متغير به طور معناداری با هم همبستگي توان مقادير متغير دوم را پيشبا داشتن مقادير يک متغير مي

متغيرهای  ريأثتبيني نمود. در اين پژوهش نيز جهت سنجش توان با استفاده از مقادير يک متغير، مقادير متغير ديگر را پيشاشته باشند ميد

 مستقل پژوهش بر متغير وابسته از رگرسيون  چندگانه )پس رونده( استفاده شده است.

. در مرحله آخر )مرحله سوم( فقط اندشدههای مستقل وارد معادله باشد. و متغيردر اين پژوهش متغير وابسته حاکميت خوب مي

 اند.های اطالعاتي مديريت ، شبکه و منابع انساني در معادله باقي ماندند و ساير متغيرها از معادله خارج شدهمتغيرهای سيستم

   حاکميت خوب نابع انسانيم

 ضريب همبستگي 211/. 1

 سطح معناداری /.111 . منابع انساني

 تعداد 113 113

 ضريب همبستگي 1 .211

 سطح معناداری . /.111 حاکميت خوب

 تعداد 113 113

   حاکميت خوب منابع سخت افزاری

 ضريب همبستگي 116. 1

 سطح معناداری /.111 . یافزارسختمنابع 

 تعداد 113 113

 ضريب همبستگي 1 .116

 سطح معناداری . /.111 حاکميت خوب

 تعداد 113 113
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 ي آزمون رگرسيون چندگانه براي حاکميت خوبهاآماره:  8جدول 
 

 گام
 

R 
 

2R   
 

2R  خطای استاندارد تاندارداس 

1 131/1 211./ 211/1 32211/11 

2 131/1 211./ 213/1 11133/11 

1 136./ 216./ 213/1 13111/11 

 

درصد بالغ گرديده  211/1/. درصد به 211دهد، مقدار ضريب تعيين استاندارد شده در مرحله اول از همانطور که جدول باال نشان مي

، اندتوانستهدهد که سه متغير باقيمانده در معادله /. درصد( نشان مي22تاندارد در مرحله آخر )در اينجا حدود است، مقدار ضريب تعيين اس

شود /. درصد از تغييرات باقيمانده از طريق متغيرهای ديگری تبيين مي13/. درصد از تغييرات متغير حاکميت خوب را تبيين نمايند. و 22

دهد. جدول زير، متغيرهای ي نشان مينيبشيپخته نشده است. خطای استاندارد برآورد، خطای ما را در که در اين تحقيق به آنها پردا

 دهد.باقيمانده در معادله را همراه با ضرايب آن نشان مي
 

 : ضرایب متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون چندگانه براي حاکميت خوب 9جدول 
 

 متغيرهای باقيمانده گام
 T ضرايب استاندارد شده تاندارد نشدهضرايب اس

 
 سطح معناداری

B خطای استاندارد Beta 

1 

  111/1  312/11 112/12 ثابت

 11/1 -321/1 -222/1 321/1 -633/1 شبکه

 11/1 -113/2 -213/1 163/1 -161/1 منابع انساني

 111/1 136/1 131/1 231/1 166/1 های اطالعاتيمديريت سيستم 

 

 های اطالعاتيطبق جدول باال سه متغير باقيمانده در معادله عبارتند از: شبکه، منابع انساني و مديريت سيستم

اثر منفي و تقريبا ضعيفي بر حاکميت خوب دارد. يعني هرچه شبکه بيشتر باشد تقريبا حاکميت خوب در   -222/1شبکه با بتا -1 

 دهد./. درصد از تغييرات متغير وابسته حاکميت خوب را تغيير مي22تغيرهای شهرستان بناب کمتر است. اين مسازمان

اثر منفي و تقريبا ضعيفي بر حاکميت خوب دارد. يعني هرچه منابع انساني بيشتر باشد تقريبا حاکميت  -/.23منابع انساني با بتا  -2

 دهد.يرات متغير وابسته حاکميت خوب را تغيير ميدرصد از تغي 23های شهرستان بناب کمتر است. اين متغير نيز خوب در سازمان

های اطالعاتي مديريت /. اثر مثبت و قوی بر حاکميت خوب دارد يعني هر چه  سيستم13های اطالعاتي مديريت با بتا سيستم-1

ميت خوب را تغيير ميدهد درصد از تغييرات متغير وابسته حاک 13بيشتر باشد حاکميت خوب در شهرستان بناب نيز بيشتر است. اين متغير 

 که بيشترين تاثير در حاکميت خوب دارد.

های اطالعاتي مديريت بيشترين تاثير روی متغير وابسته حاکميت دهد که سيستممتغير مذکور نشان مي سهمقايسه مقادير بتا در 

ا شبکه در حاکميت خوب دارد. هيستوگرام های اطالعاتي مديريت و در نهايت کمترين تأثير رخوب دارد. منابع انساني بعد از سيستم

های استاندارد شده متغير وابسته حاکميت خوب در نمودار زير همراه با منحني نرمال و آزمون چگونگي توزيع نرمال در اينجا آمده باقيمانده

 است.

 بحث و نتيجه گيري

 تحقيق: اصلیه فرضينتيجه گيري از 
 دارند. تأثير بناب شهرستان دولتي هایسازمان خوب حاکميت بر مديريت اطالعاتي هایسيستم: پژوهش اصلي فرضيه

معني داری وجود دارد و با مثبت و  رابطه هاحاکميت خوب سازمانو  های اطالعاتي مديريتسيستمنتايج نشان داده است بين 

تايج اين فرضيه با پژوهش ن .يابديايش م/. افز13 هاحاکميت خوب سازمان ميزان های اطالعاتي مديريتيک انحراف در سيستم افزايش

 ( مطابقت دارد.1332)دلون  و مک لين (، 1131)اسماعيلي (، ذگردی و1131)جهرميو  تاجي
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 تحقيق: هاي فرعی فرضيهنتيجه گيري از 
 ."ارندد ريشهرستان بناب تأث يدولت یهاخوب سازمان تيبر حاکم تيريمد ياطالعات یهاستميداده از عوامل س گاهيپا" -1

د وجو یداريرابطه معن هاحاکميت خوب سازمانو  ی اطالعاتي مديريتهاستمياز سپايگاه داده نشان داده است بين  پژوهش نتايج

 رميجهو  تاجيتايج اين فرضيه با پژوهش های نمونه مورد بررسي ندارد. نی بر حاکميت خوب سازمانريتأثبه عبارتي پايگاه داده دارد ن

 گيری تائيد کرد مطابقت ندارد. اثر پايگاه داده بر تصميم(،  که 1131)

 ."دارند ريشهرستان بناب تأث يدولت یهاخوب سازمان تيبر حاکم تيريمد ياطالعات یهاستميمنابع شبکه از عوامل س "-2

وجود  یداريمعنمنفي و رابطه  هاحاکميت خوب سازمانو  ی اطالعاتي مديريتهاستمياز سمنابع شبکه نتايج نشان داده است بين 

و  تاجيتايج اين فرضيه با پژوهش ن .يابدمي کاهش /.22 هاحاکميت خوب سازمان ميزان افزايش يک انحراف در منابع شبکهدارد و با 

 گيری تائيد کرد، مطابقت دارد. (،  که اثر منابع شبکه بر کنترل و  تصميم1131) جهرمي

 "دارند. ريشهرستان بناب تأث يدولت یهاخوب سازمان تيبر حاکم تيريمد ياطالعات یهاستمياز عوامل س یافزارمنابع نرم"-1

دارد نوجود  یداريرابطه معن هاحاکميت خوب سازمانو  ی اطالعاتي مديريتهاستمياز سی افزارنرممنابع نتايج نشان داده است بين 

و  تاجيتايج اين فرضيه با پژوهش ی نمونه مورد بررسي ندارد. نهای بر حاکميت خوب سازمانريتأثی افزارنرمبه عبارتي منابع 

 گيری تائيد شد، مطابقت ندارد.ی بر کنترل و تصميمافزارنرم(، که اثر منابع 1131)جهرمي

 "دارند. ريشهرستان بناب تأث يدولت یهاخوب سازمان تيبر حاکم تيريمد ياطالعات یهاستمياز عوامل س انسانيمنابع "-1 

جود معني داری ومنفي و رابطه  هاحاکميت خوب سازمانو  های اطالعاتي مديريتمنابع انساني از سيستمنشان داده است بين  نتايج

و  تاجيتايج اين فرضيه با پژوهش ن .يابدمي کاهش /.23 هاحاکميت خوب سازمان ميزان افزايش يک انحراف در منابع انسانيدارد و با 

 (، مطابقت دارد.1131گيری تائيد کرد و اصل حداد و حمزه )ابع انساني بر تصميم(، که اثر من1131) جهرمي

 "دارند. ريشهرستان بناب تأث يدولت یهاخوب سازمان تيبر حاکم تيريمد ياطالعات یهاستميمنابع سخت از عوامل س "-1

 وجود یداريرابطه معن هاميت خوب سازمانحاکو  های اطالعاتي مديريتی از سيستمافزارسختمنابع نتايج نشان داده است بين 

و  يتاجتايج اين فرضيه با پژوهش های نمونه مورد بررسي ندارد. نی بر حاکميت خوب سازمانريتأثی افزارسختبه عبارتي منابع دارد ن

 گيری تائيد کرد و مطابقت ندارد.ی بر تصميمافزارنرم(، که اثر منابع 1131)جهرمي

رگرسيون استفاده شده  آزمونکنند. از ها را تبيين ميميزان حاکميت خوب در سازمانمدل متغيرهای  ندازهبررسي اينکه تا چه ا

/. درصد 13/. درصد از تغييرات متغير حاکميت خوب را تبيين نمايند. و 22اند، است. در اين پژوهش سه متغير باقيمانده در معادله توانسته

 شود که در اين تحقيق به آنها پرداخته نشده است.رهای ديگری تبيين مياز تغييرات باقيمانده از طريق متغي

 مبتني بر يافته های تحقيق به شرح ذيل است:  پيشنهادات

های اطالعاتي مديريت و عدم گسترش منابع های اطالعاتي مديريت، آموزش پرسنل در جهت سيستمی سيستمهارساختيزتوسعه 

 ر موارد ضروری. همچنين برای تحقيقات آتي پيشنهاد ميگردد :های دولتي به جزء دانساني شرکت

-انجام پژوهش با چارچوب نظری ديگر در جامعه مورد مطالعه ، انجام پژوهش در جامعه آماری ديگر، سنجش ارتباط بين زيرشاخص

ی هر يک از اين بندتياولون و های حاکميت خوب در سازمان با نرم افزار سوپر دسيژهای اطالعاتي مديريت با زيرشاخصهای سيستم

های اطالعاتي مديريت در جامعه آماری مورد نظر يا جامعه آماری ديگر با متغيرهای سيستم ريتأثها در موفقيت سازمان و بررسي زيرشاخص

 وابسته ديگری همچون وجدان کاری، کارايي و غيره.

 عبارتند از : محدوديتهايي که محقق در طول انجام تحقيق با آنها مواجه بود 

 تينالمشکل در دسترسي به بعضي از منابع  ،زماني و دسترسي مشکل به پاسخگويان موجود یهاتيمحدود

 ها به دليل مشغله کاری زياد و عدم همکاری مديران بعضي از سازمان
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