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 چکیده

، ارتقای عمیکرد و رسیدن به ی دولت  و حاکمیت هاسازمان هدف اصلی   ؛جوامع به پدیده حاکمیت خوبگرایش با 

رو عوامل تأثیر گذار بر عمیکرد از اهمیت باالی  برخوردار از این اسللت،جامعه  به و توسللعه خدما پایداری  ،ل اتع

  ،اطالعافناوری ی هاقابییت میزان استفاده از ،هاسازمان در عمیکرد ی تأثیرگذارهاشاخص ینترمهم از .خواهند بود

ا  بر اطالعفناوری ی هاقابییت بررس  تأثیرمنابع انسلان  و اابک  سلازمان  است. هدف پهوهش حا ر    وریبهره

ین ااسلللت.  نگرش اسلللتراتهی گر تعدیلبا نقش فناوری وزار  عیوم، تحقیقا  و در آیندها راابک  ف و عمیکرد

  088 و به لحاظ هدف کاربردی اسلت. جامعه آماری پهوهش شامل همبسلتگ    -پهوهش از جهت روش، توصلیف   

ابزار بکار رفته در این تحقیق شلللامل اسلللت. فناوری وزار  عیوم، تحقیقا  و نفر از کلارکنان و مدیران سلللتادی  

ی اهیافته .باشدم  اطالعا  سازماناسلتفاده از   های موجود وو اسلتفاده از نتای  حاصلل از نسرسلن      نامهپرسلش 

وزار  عیوم، تحقیقا  و  در آیندهاراابک  ف و اطالعا  بر عمیکردفناوری ی هاقابییت که دهندم پهوهش نشلللان 

 نگرش استراتهی  مؤثر بوده است.گر تعدیلبا نقش فناوری 

 

 یوزار  عیوم، تحقیقا  و فنآور، استراتهی نگرش ، اابک ، عمیکرد، اطالعا فناوری ی هاقابییت کیما  کییدی:

  



 

Abstract 

As societies tend to the phenomenon of good governance, the main purpose of government and 

government agencies is to promote performance and achieve excellence, sustainability and 

service development to the community, thus influencing performance will be of paramount 

importance. One of the most important indicators affecting the performance of organizations 

is the utilization of information technology capabilities, human resource productivity and 

organizational agility. The purpose of this study is to investigate the impact of information 

technology capabilities on process performance and agility in the Ministry of Science, Research 

and Technology with the role of moderator of strategic attitude. This research is a descriptive-

correlational and applied purpose study. The statistical population of the study consisted of 800 

staff and managers of the Ministry of Science, Research and Technology. The tools used in this 

study include questionnaires and use of results from existing surveys and use of organization 

information. Research findings show that information technology capabilities have been 

effective on process performance and agility in the Ministry of Science, Research and 

Technology with moderating role of strategic attitude. 
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