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 چکیده

کارگیری ای نسبتاً جوان و بسیار متحول است. افزایش قدرت رقابتی در بازار از مهمترین اهداف بهپدیدهفناوری اطالعات 

های امروزی، هدف این با توجه به اهمیت این رویکرد در سازمان .باشدها میها و بنگاهگسترده فناوری اطالعات در سازمان

زمون باشد. برای آری اطالعات بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی میهای فناوپژوهش بررسی تأثیر مهارت

فاده گیری تصادفی ساده استگیری از روش نمونهدر شهر تهران بوده و برای نمونه بانک شهراین فرضیات، جامعه آماری کارکنان 

ها با کمک از روش معادالت ساختاری انجام مورد تأیید و تحلیل داده لیوتحلهیتجزپرسشنامه برای  033گردید. در نهایت 

 های فنی و مدیریتی بر چابکی رویه و پاسخ بازار تأثیر معناداری دارد.دهند، قابلیتها نشان میگرفت. یافته

 های فنی و مدیریتی، چابکی بازار و چابکی پاسخ بازارقابلیت لمات کلیدی:ک

 

Abstract:  

Information technology is a relatively young and highly evolving phenomenon. 

Increasing competitive power in the market is one of the most important goals of widespread 

use of information technology in organizations. Given the importance of this approach in 

today's organizations, the purpose of this study was to investigate the impact of information 

technology skills on organizational performance with the mediating role of organizational 

agility. To test these assumptions, the statistical population of Future Bank employees in 

Tehran was used and simple random sampling method was used. Finally, 300 questionnaires 

were approved for analysis and data analysis using structural equation method. The findings 

show that technical and management capabilities have a significant effect on procedural agility 

and market response. 
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