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هدف کلی پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین کیفیت نتنآوری اطالعتا و عللرترش لت لی کارک تا بتا تش
میا جیگری هوش سازما ی شر سازما صت ت  ،متتد و اجتار سراستا لتلادی بتوش .روش پتژوهش حاضتر
اوصیفی از وع هلبستگی بوش .پژوهش از ظر هدف یز کاربرشی بوش .جامته آماری این اح یت کلیته کارک تا
سازما ص ت متد و اجار سراسا للادی به اتداش  871فر بوش .بتا استتفاشا از نرمتوو کتوکرا و بته روش
لو هگیری اصتاشنی طب تهای ستبی بتر حستج ج ستی  ،اتتداش  828فتر بته ع توا لو ته شر ظتر گرنتته لتد.
ابزارگرشآوری اطالعا  ،پرسش امه استا دارش کیفی ننآوری اطالعا  ،پرسش امه استا دارش عللرترش لت لی
کارک ا پاارسو و پرسش امه استا دارش هوش سازما ی آدبرل بوش .بتد از اأیید روایی پرسش امههتا ،ضتریج
پایایی هر یک از پرسش امهها با استفاشا از ضریج آدفای کرو باخ به ارایج  0/19 ،0/69و  0/16به شست آمتد.
اجزیه و احلیل اطالعا با کلک رمانزارهای  SPSS 22و  Lisrel 8شر شو بخش آمتار اوصتیفی و استت باطی
ا جام لد .تایج شا شاش که بین کیفی ننآوری اطالعا و عللرترش لت لی کارک تا بتا تش میتا جیگتری
هوش سازما ی رابطه مت اشار وجوش شارش .همچ ین ،با اوجه به آزمو مدو متاشال ساستاری ،هوش سازما ی شر
اأثیرگذاری ننآوری اطالعتا بتر عللرترش لت لی شارای تش میتا جی بتوشا و از ستوی شیگتر ،بتین کیفیت
ننآوری اطالعا و عللررش ل لی کارک ا رابطه مست یم و مت اشاری وجوش شارش.

واژگان كلیدي

کیفی ننآوری اطالعا  ،هوش سازما ی ،عللررش ل لی

* کارل اس ارلد مدیری

آموزلی ،واحد بج ورش ،شا شگاا آزاش اسالمی ،بج ورش ،ایرا rezaalinia636@gmail.com

** استاشیار گروا علوم اربیتی ،واحد بج ورش ،شا شگاا آزاش اسالمی ،بج ورش ،ایرا ma.hafez@yahoo.com

نویسنده مسؤول :مریم حافظيان
تاریخ دریافت مقاله1311/7/3 :

تاریخ پذیرش مقاله1311/1/42 :

 /141فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتي /سال هشتم  /شماره اول /پایيز 1311

مقدمه

اک و شر عصری ز دگی میک تیم کته ح ی تتاً متیاتوا آ را عصتر اطالعتا

8

امیتد (Tarogh,

) .2002ایتتن روزهتتا شاشاهتتا و اطالعتتا  ،بیشتتترین ارزش را شر ستتازما هتتا شار تد & (Barton

) .Folkard, 2012گذلته ا ریباً با ثبا ا سا  ،اک و به جریا ی با ا ییرا ستری و متبمم ،ابتدیل
لدا اس  .ا ییرا سری و روزانزو شر حتوزاهتای علتوم و ار ودتومی موجتج لتدا است
مدیری

کته

س تی 2پاسخگوی یاز ستازما هتای پیییتدا امتروزی بالتد .ستازما هتا بترای رستید بته

هدفهای سبتاً مشخصی به وجوش میآی د و نتادی های مستلری را برای رستید بته آ هتدفهتا

ا جام میشه د .ادبته هر سازما ی ویژگتیهتای ستوش را شارش کته عبارا تد از :مرزهتای ا ریبتاً ثابت ،
سلسله مرااج اشاری و وعی ظم مدبرا ه ،یک سیستم اراباط و یک سیستتم ا گیزلتی کته موجتج
میلوش انراش شر سایه هلراری با یردیگر برای شستیابی به هدفهای مشترک االش ک د (Scott,

) .2003یری از بزرگارین چادشهای مدیری

شر عصر حاضتر ایتن است کته چگو ته متیاتوا

سازما  هایی هولل د سل کرش اا بتوا د مت اسج با ا ییرا محیطی سوش را به سترع
شر این عرصه متتالطم و آلتفته محتیب بیترو  ،مون یت

ا ییتر شاشا و

و ب تای ستازما را اضتلین لایتد .ظمتور

وریهای وین ،متدیری
بمراگیری از این ننآ 
وریهای جدید و دزوم اسلب و 
ننآ 


را ملتزم ستاسته

اا بر موضوع هولل دی سازما ی اوجته ویتژاای گترشش و ایتن مفتاهیم شر اشبیتا متدیری و

اس

سازما جایگاا و پایگاا ساصی پیدا کرشا اس  .مدیری
مدیری

ننآوری اطالعا به اطتالعتا علتومی

و همچ ین ،مرابب به ننآوری اطالعا  ،اجربه شر امور م اب ا سا ی ،شالتن روحیه کتاری

مرابب به هلراا قبوو مسؤودی

شر پس

مدیریتی ،شرک ا ییرا سری ننآوری و اتأثیرا

التی

از آ بر محیب و پیرامو کسج وکار یاز شارش (.)Turban, 2016, 125
دفههایی اس
هوش سازما ی یری از مؤ 
شا ش علی سب
بتوا د سازما اح

که مدیرا عصر حاضر بایستی شارا بال د اا بتا کستج

به هله عوامل محیطی باعث هولتل دی ستازما گرشیتدا و شر تیجته آ  ،بمتتر
هدای سوش را شر ش یای متالطم و رقتابتی امتروز متدیری

ک تد & (Erfani

) .Jafari, 2010, 51شر ش یای متالطم و پر لتاب امروز انتراشی مونت و کتارا هستت د کته از بمترا
هولی باال بمرام د د .چ ین انراشی با بمراگیری از هوش سوش بر مسایل و مشترال ز تدگی بلبته
1. Age of information
2. Traditional management
3. Organizational intelligence

نقش ميانجي هوش سازماني در رابطه بين کيفيت … 141/

میک د .شر ش یای سازما ی یز وض به هلین گو ه اس  ،به سصوص این کته شر عصتر حاضتر هتر

چه زما به جلوار میروش ،با اوجه به پیشرن

علوم و ن و و پیدایش یازها و چتادشهتای جدیتد،

سازما ها پیییداار و اشارا آ ما مشرلار میلوش .این مفمتوم زمتا ی اهلیت

بیشتتری متییابتد کته

پذیرنته لوش .عالوا بر م ب عظیم و سالق ا سا ی هولتل د ،ابتزار مرتا یری هولتل د یتز شر رو تد
عللررش سازما ها ش شار د .ب ابراین ،شر سازما های پیییدا امروزی ،هتوش ستازما ی ،برآی تد و
8
بیارشید ،مدیرا سازما ها بترای پویتایی
ارکیبی از شو هوش نتاو ا سا ی و هوش مص وعی اس  .

و انزایش کارآیی سازما سوش راهی جز بمتراگیتری از ایتن شو جریتا هولتل د خواه تد شالت
(.)Malekzadeh, 2010, 65
هوش سازما ی به ع وا اوا ایی سازما شر حل مسایل ستازما ی اتریتم متیلتوش (Matsuda,

) .2012الرکز این مفموم بر یرپارچگی اوا اییهای ا سا ی و ن ی برای حتل مستایل است  .هتوش
سازما ی لامل کلی
آدبرل

برای مون ی

و الامیت

اطالعتا  ،اجربته ،شا تش و شرک مستایل ستازما ی است  .کتارو

شر یک کسج و کار (سازما ) به شالتتن عامتل ا ستا ی هولتل د ،اتیمهتای

هولل د و سازما های هولل د الارا میک د .وی بترای پاستخگتویی و جلتوگیری از ک تد نه تی
گروهی ،از ع وا هوش سازما ی استفاشا میک د .از ظر او هوش سازما ی اوا تایی است کته التام
اوا نرری سازما را به حرک

وا میشارش و این اوا نرری را بر شستیابی به رستاد و مأموریت

یک د ( .)Albrecht, 2003هوش سازما ی یری از ممتماترین ابتتاش اتتادی عللرترش
سوش متلرکز م 
اس

( .)Mirsepasi & Afghahi, 2012هوش سازما ی شر کارک تا و متدیرا ستازما هتا ستوش

برگرنته از ناکتورهایی ظیر ،بهکارگیری شا ش عللیاای و کاربرشی شر ا جام نتادی هتای ستازما ،
متیگترشش کارک تا و اتیم
میل به ا ییر ،بی شهتای راهبترشی ،اتامتل ایلتی بتوشا است و موجتج 
مدیری

شر سازما ها ،اطالعا محیب اطراف سوش را سری ار و با شقت

بیشتتری اجزیته و احلیتل

کرشا و تایج حاصل را به طری سوشم د نسیرا و شر مواق م تضی شر شستترس اصتلیمگیر تدگا
قرار شه د .این امر جریا ابتاشو اطالعتا و شا تش را شر بستتر ستازما استری کترشا و اثربخشتی
نرآی د افرر و اصلیمگیری جلتی را به حو چشمگیری بمبتوش متیبخشتد .ایجتاش چ تین لترایطی
بهطور حتم روی بمبوش عللررش سازما ی و یل به اهداف متتادی ش مؤثری ایفا میک د (Akgun

).et al., 2009
1. Artificial intelligence
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ش ننآوری اطالعا موجج سواهد لد اا شا ش شرو ستازما بته صتور التتراکی قترار
شالته بالد ،با اطالعا و شا ش التراک شاشا لتدا از طریت نتنآوری اطالعتا
اشاری ،سیستمهای ای ترا
اطالعا  ،شر جم

و لبره شاسلی ،کارک ا سواه تد اوا ست

ضتلن بمترابترشاری از ایتن

همانزایی شا ش سازما ی و ارایه پیش ماشا متؤثر ،نتادیت هتای ستوش را بمبتوش
با ا ییرا آسا ار بوشا و بیشتتر

بخش د و پیشرن ک د .با بمراگیری از ار ودومی ،نرآی د مطاب
مورش م بودی

ظیتر ااوماستیو

قرار میگیرش .از این رو ،امروزا ا وی

عللررش بر مب ای نتنآوری اطالعتا بترای

هر سازما ی و شر هر سطحی ضروری است  .بتا اوجته بته آ چته مطترش لتد ،نتنآوری اطالعتا
میاوا د ش بسیار مملی شر انزایش سطح هوش سازما ی و ا وی

شا ش ن ی سازما از طری بته

التراک گذالتن اطالعا و اسمیل نرآی دها ،انزایش سرع شر نتادی ها و ایجاش ا تطافپتذیری
شر نرآی دها شالته بالد که این اأثیر بر روی عللررش مایی کارک ا شر ل ل سوش بتیبتدیل است
(.)Jackson, 2011
هوش سازما ی شارای ابتاشی ظیر چشما داز استترااژیک ،سر ولت
روحیه ،ااحاش و اوان  ،کاربرش شا ش و نشار عللررش اس

مشتترک ،میتل بته ا ییتر،

که از طری این ابتاش میاوا به بررستی

جامتی از موضوع هتوش هیجتا ی و یتا ستازما ی شر ستازما هتا و شر کارک تا پتی بترش .کاربست
ننآوری اطالعاای شر سازما میاوا د سبج لوش که کارک تا بتا افرتر مستت ل و ابتراز سالقیت ،

اوا ل دی سوش را به کار گیر د و نضتای حتاکم موجتج بته کتارگیری اوا ل تدیهتای آ تا بترای
ا وی

اتادی شا ش سازما ی گرشش و به طور کلی ،محیب کار مشوق یاشگیری و باعث ایجاش ا گیزا

و ربب

شر مجلوعه میلوش .مممارین اهداف کاربس های ننآوری اطالعاای سازما ها و شوایتر

شودتی و سصوصی انزایش مشارک

ع اصر مرابب با سیستم محیب کار به ویژا مدیرا و کارک تا

و نراهم کرش امرا اتامل بیشتر آ ا با یرتدیگر متیبالتد .از طرنتی ،کارک تا شر چ تین محتیب
کارآیی با ننآوری ادرترو یری آل ا میلتو د و اوا ل تدی نترشی ستوش را از ایتن طریت انتزایش
میشه د ( .)Vazifedoost & Ghasemi, 2008رلتد هلته جا بته شر ایتن سیستتم یرتی شیگتر از
اهداف مورش ظر اس

چرا که با اسلب به الام مجلوعه و بازسورشگیری از رو تد پیشترن

اوستب

کارک ا  ،آ ا به سوبی اط قو و ضتم سوش را اشخیص میشه د و به یاری سیستم بترای رنت
آ االش میک د .ایجاش ا وع و سارج لد از لیوا یر واس

و س تی از جلله اهتدانی است کته

شر صور اجرای شقی طرش میاوا د بازشا کاری را شر شوراهای کاربست انتزایش شهتد .یتروی
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زما آل ا لتدا و بته ستوبی متیآموز تد کته چگو ته متیاتوا شر

ا سا ی شر این سیستم ،با اهلی

کلتترین زمتتا بتته سواستتتههتا و یازهتتای ستتوش از طریت استتفاشا از نتتنآوری ارابتتاطی ایتتل آمتتد
( .)Alvarado, 2013بررسی و ارزیابی هله جا به زمی ههای اوسته عللررش ل لی 8به سصوص شر
باب مضامین وین ظیر ننآوری اطالعا و هوش سازما ی متیاوا تد ممتم ال تی گترشش .عللرترش
ل لی ،هلا بازشا انراش طب وظایم قا و ی اتریم لدا اس و پیامتدهای نتادیت هتای ا ستا ی شر
سصوص ا جام وظایفی اس

که به آ ا واگذار میلوش و میزا االش و حدوش مون ی کارم تد را

شر اجرای وظایم ل لی و ارادیم رنتاری مورش ا تظتار ،بیتا متیک تد (Kafizare et al., 2012,

دفههتایی کته بتوا تد شر راستتای اتتادی عللرترش لت لی تش
) .110به هلین م ظور ،شستیابی به مؤ 
دفتههتای
مؤثری ایفا لاید از اودوی های مدیرا عادی شر سازما ها ال ی گرشیدا اس  .بررستی مؤ 
عللررش ل لی شر مطادتا شا شل دا مدیری
سالقی

شا شاشا اس

که این وع عللررش مرهو اوستته

سازما ی ،اوسته لت لی ،بستب هتوش ستازما ی ،استتفاشا از ار ودتومیهتای توین ،اتتادی

ا گیزش کاری یروی ا سا ی و ایجاش ارزش و ماهی اعتلاش اجتلاعی کارم د شر ستازما متیبالتد
).(Milyavskaya & Marina, 2011, 121

با گاهی به موقتی

نتنآوری اطالعتا و
نتلی کشتورهای پیشترنته مشتخص متیلتوش کته 

ار ودومی اراباطا شر پیشرن

و اوسته هله جا به آ ا شساد

اام شالته اس  .از سویی شیگتر،

بمراوری میاتوا بته رولت ی اهلیت
با اوجه به اراباط مست یم و ا گاا گ موجوش میا اوسته و 
اطالعا

ننآوری اطالعا
و 

را شر مباحث حوزا وظایم مدیریتی ما د بر امتهریتزی ،ظتار و

ک ترو و حسابرسی جس وجو لوش .اطالعا

بته م زدته گ جی ته شستتاورشهای ا ستا ی ،هتمچتو

اصلیمگیری و مدیری  ،ظار و ک ترو و سرا جام ساستن

ننآوری،
کلیدی برای رلد شا ش و 
بمراوری شر استفاشا از یروهای بتاد وا متاشی و ا ستا ی دحتا لتدا
جما ی و که شر آ حداکثر 
اس  ،میبالد .بدیمی اس

نتنآوری اطالعتا شر
شر استیار شالتن اطالعا جام و استفاشا از 

زما م اسج میاوا د ضلن امرا انزایش کارآیی ،اسری و اسمیل نرآی دهای کاری بتا اکتستاب
اریهتای بیرضتروری و
شاشاهای بم گام ،شقی و شرس و جام ما از ااالف م تاب و شوبتاراکت 
میگترشش .بایتد اتدابیری ا دیشتید کته اطالعتا
یهای بیثلر 
اسواسته و باالار از هله اصلیمگیر 
گلراا ک دا به اطالعا مربوط و متتبتر ابتدیل لتوش ( .)Rezaian, 2006, 56بتا اوجته بته ستطح
1. Job Performance
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باالی عللررش یروی ا سا ی و ش بیبدیل ننآوری اطالعا بر آ  ،ارایه کاربس هتا شر

این زمی ه مورش اوجه بسیاری از سازما ها و ماشها شرآمدا اس .کار بست نتنآوری اطالعتا شر
جم ت بستتب ار ودتتومی و شا تتش ستتازما ی از جللتته ممتتماتترین رهیان ت هتتای مطتترش متتیبالتتد
ننآوری اطالعا موجج سواهد لتد اتا شا تش شرو ستازما شر
) .(Sarrafizadeh, 2012, 43
شسترس قرار شالته بالد .با اطالعا شر شسترس ،سازما ها سواه د اوا ست
بمبوش بخش د و پیشرن
بیشتر مورش م بودی

ک د .با بمراگیری از ار ودومی ،نرآی د مطاب

قرار میگیرش .از این رو ،امروزا ،ا وی

سطحی ضروری اس  .اک و مون ی

با ا ییرا آسا ار بوشا و

عللررش بترای هتر ستازما ی و شر هتر

به ااخان سری اصلیلا و یز شالتن اتمد برای حرکت

به جلو علیربم مشرال و سختیها وابسته اس
با انزایش رقاب

نتادیت هتای ستوش را

رو

( .)Levant, 2011امروزا سازما ها شر مواجمته

حاصل از وآوریهای ار ودومیک و اوسته محتیبهتای مجتازی و کتاربرشهتای

جدید ننآوری اطالعا شر نرآی د کار و اودید ،بازاریابی ،اوسته بازار و جلج ا اضتای کارک تا
قرار گرنتها د .از این رو ،سازما ها برای ب ا و حفظ موقتی های سوش لرلهای متفاوای و م طب ی
بر موارش نوق به سوش میگیر د .پاراشایم ا وی

عللررش به م ظور ستازگاری و ا طبتاق بتا ا ییترا

محیب کسج و کار و یز اوا ل دسازی کارک ا شر پاسخ سری به یازهای عللیاای مطرش میبالتد.
یهای اطالعاای هلراا با ناکتورهای سوش احوال عظیلتی شر لترک هتا و
ننآور 
از سوی شیگر ،
سازما های بازرگا ی ایجاش کرشا اس ؛ به گو های که عللررش کلی و عللررش یروی ا ستا ی ایتن
قبیل لرک ها کامالً اح
مدیری
اس

یهتای متورش بحتث است  .شر ایتن میتا ،
اتأثیر میتزا کتاربرش نتنآور 

م اب ا سا ی به شدیل ش گسترشاای که شر سازما شارش به وبه سوش متأثر از این احوال
(.)Sarrafizadeh, 2012, 47

ننآوری اطالعا را به ع وا گرشآوری ،سازما شهی ،نسیترا
دیبویتز ( )Liebowitz, 2003
و شر اطالعا  ،اعم از صو  ،اصویر ،متتن یتا عتدش متیشا تد کته بتا استتفاشا از ابتزار رایا تهای و
مخابراای میاوا د سبج انزایش سطح اوا ل دیهای کارک ا و شر تیجه عللررش بمتتر آ تا لتوش.
برسی از موارشی که ننآوری اطالعا سبج ا ییر نرآی دهای سازما به سل

عللرترش بتاالار شر

ننآوری اطالعا موجتج مرتا یزا لتد و سترع بتاالی
بین کارک ا میلوش عبارا د از اینکه 
یهای راا شور را ملرن میستازش ،اتتامال را انتزایش
نرآی دها میلوش ،مشابل مجازی و هلرار 

نقش ميانجي هوش سازماني در رابطه بين کيفيت … 141/

شاشا و بازسورش نوری را ملرن میسازش ،موجج ایجاش ،اوزی  ،مدیری

مؤثر و هولتل دا ه شا تش

میلوش و محاسبا  ،شر سطح وسی و بدو سستگی ا جام میلوش.
اوجتته بتته نتتنآوری اطالعتتا و اراباطتتا شر بمبتتوش کیفی ت

ز تتدگی بستتیار ممتتم متتیبالتتد

( .)Borzooyi & Talebi, 2016متدیرا و کارل استا ارلتتد ستازما هتا بترای ارا تای چتابری
ستازما ی بتا استتفاشا از کتاربرش ننآوری اطالعا باید بر روی مؤدفههای طراحتی مجتتدش روابتتب
کتاری و قللترو کاری و یرپارچهسازی شاسلی الرکتز و ستترمایهگتذاری ک تد & (Rahnavard

ننآوری
) .Alijani, 2016سالج ه و بخشا ی ) (Salajegheh & Bakhshani, 2014شا شاش د 
اطالعا بر عللررش لت لی شر کتابخا تههتای شا شتگااهتای شودتتی اتأثیر مثبت

و مت تاشاری شارش.

همچ ین ،قراشابی و لیخ برلو ) (Gharehdaghi & Sheikhbekloo, 2012شا شاش د کته بتین
اک اک مؤدفههای هوش سازما ی (بی ش التراک ،سر ول

مشترک ،میل به ا ییر ،روحیه ،ااحاش

و اوان  ،کاربرش شا ش و نشار عللررش) بتا عللرترش لت لی متدیرا رابطته مت تیشاری وجتوش شارش.
متوم ی و رضتایی ) (Momeni & Rezaie, 2012شتا شاش تد کته مؤدفتههتای هتوش ستازما ی،
مؤدفههای چشما داز استرااژیک ،سر ول
رابطه مت اشاری با کیفی


مشترک میل به ا ییر ،ااحتاش و اوانت و کتاربرش شا تش

ارایه سدما شار د.

دتتور ز و هلرتتارا ( )Lurenz et al., 2015شتتا شاش تتد کتته متتدیری کیفی ت جتتام شر
اأثیرگذاری ننآوری اطالعا بر عللررش سازما ی شارای ش میا جی میبالتد .شورهتام و میشتل
( )Durham & Micheal, 2012شر سصوص مممارین موا ایجاش اوسته و بمبوش عللررش لت لی
از شیدگاا متخصصا علوم مخابراای ،شا شاش د که از ظتراین انتراش ممتماترین موا ت بته ارایتج
اودوی

عبارا د از  :ن دا بوشجه ()%54؛ عدم پذیرش شستاورشها و اطبی با آ متا اوستب کارک تا

( )%؛ سرمایهگذاری کم ( )%81و راهبرش ام اسج مدیری

شر قبتاو اوستته نتنآوری اطالعتا .

بروک و هلرارا ( )Bruk et al., 2011شر مطادته سوش شا شاش تد کته بحتث اجترای نتنآوری
اطالعا شر سازما شارای شو اودوی

اساسی اس

که اح

ظتار متدیری

ستازما و متدیرا

نتتنآوری اطالعتتا متتیاوا تتد بتته لتترل صتتحیح اعلتتاو گتترشش .بتته هلتتین م ظتتور ،بتتا اوجتته بتته
سرمایهگذاری باال شر سازما های مختلم ظیر سازما ص ت  ،متد و اجتار شر زمی ته ا ویت
عللررش شر جم

بمی هار کرش جایگاا رقتابتی ستوش شر بتین ستایر ستازما هتای رقیتج ،اطتالع از

زمی ههای بمبوش عللررش ل لی میاوا د حتایز اهلیت بالتد .ستازما صت ت  ،متتد و اجتار از
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آ شسته از سازما هایی هست د که با اوجه به نشرشگی رقاب
کارک ا سوش میبال د .با اوجه به ستطح اهلیت

به لد اح

اتأثیر عللرترش متایی

نتنآوری اطالعتا شر راستتای اتتادی عللرترش

سازما ی و ش بیبدیل هوش سازما ی به ع وا یتک اتتدیلگتر و اشبتام شو وزاراخا ته صت ای و
متاش و بازرگا ی ساب به وزار ص ت  ،متد واجار و وجوش مأموریت هتای گستترشا شر سته
حوزا ممم ص ت  ،متد و اجار و ا وع بسیار زیاش شر ارایه سدما از جلله  27ساما ه اطالعاای
شر ایتتن مجلوعتته (ستتاما ههتتای هلاه تتگ ،بمتتینیتتاب ،ثبت

ستتفارش ،کاشاستتتر ،ستتیلوها ،ا بارهتتا،

سرشسا هها ،کار های بازرگا ی ،سیستمهتای اطالعتاای متدیری

8

 ،صتاشرا و وارشا ) و اتأمین

حدوش  50ادی  40شرصد اودید اسادص ملی 2و بیرا ،از طری این وزار سا ته ،بته زعتم آمارهتای
مرکز آمار ایرا  ،رسید به جایگاا شود ادرترو یک شر قادج سیاس های شود  ،بر امهریتزی هتر
چه مطلوبار شر یرپارچهسازی اطالعا  ،امرا پاسخگویی هتر چته بمتتر و شریانت

اطالعتا و

احلیلهای شرس و به روز از سه حوزا ممم ص ت  ،متد و اجتار از نی فتتا  ،مجمتز لتد بته
ننآوری اطالعا
ابزار روز جامته ( 

) و شر مای  ،ارا تا ستطح عللرترش ستازما متورش مطادتته،

ا جام این پژوهش ضروری به ظر رسید .با اوجه به مبا ی ظتری ،پیشتی ه و متدو مفمتومی پتژوهش
(لرل  ،)8این پژوهش به ش باو آزمو این نرضیهها میبالد:
فرضیه اصلی :بین کیفی

ننآوری اطالعا و عللررش ل لی با ش میتا جیگتری هتوش ستازما ی

کارک ا سازما ص ت  ،متد و اجار رابطه وجوش شارش.
فرضیه ويژه اول .بین کیفی

ننآوری اطالعا و عللررش ل لی کارک ا ستازما صت ت  ،متتد و

اجار رابطه وجوش شارش.
فرضیه ويژه دوم .بین کیفی

ننآوری اطالعا و هوش سازما ی کارک ا ستازما صت ت  ،متتد و

اجار رابطه وجوش شارش.
فرضیه ويژه سوم .بین هوش سازما ی و عللرترش لت لی کارک تا ستازما صت ت  ،متتد و اجتار
رابطه وجوش شارش.

1. MIS: Management Information System
2. GNP: Gross National Production
3. IT: Information Technology
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فشار عملکرد

کاربرد دانش

روحيه اتحاد
و توافق

ميل به تغيير

سرنوشت
مشترک

اشتراک اطالعات

هوش
سازماني

همافزایي در اطالعات
ذخيره اطالعات

دانش شغلي
مهارت کارکنان
شایستگي کارکنان

چشمانداز
مشترک

عملکرد
شغلي

فنآوري

اطالعات

تسهيل در فرآیندها
افزایش سرعت در
فعاليت
انعطافپذیري

توانایي ادراک

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش (پژوهشگر ساخته)
روش

این پژوهش ،اوصیفی از وع هلبستگی اس  .جامته آماری این پتژوهش ،کلیته کارک تا رستلی،
پیلا ی و قرارشاشی سازما ص ت  ،متد و اجار سراسا للادی به اتداش  871فر بوش .لو ه این
پژوهش ،بر اساس نرموو کوکرا  828فر محاسبه لد که با استفاشا از روش لو هگیتری اصتاشنی
طب های ا تخاب لد د .از کل لرک ک دگا شر پژوهش 11 ،فر ( )%72/7مرش و

فر ( )%27/

ز بوش د.
ابزار ا دازاگیری لامل سه پرسش امه به لرش زیر بوش:
فنآوري اطالعات :با اوجه به اینکه پرسش امه استا دارش شر زمی ه نتنآوری اطالعتا
الف .پرسشنامه 
وجوش دارش ،از پرسش امه  0سؤادی بتا مؤدفتههتای التتراک اطالعتا ( 4ستؤاو) ،هتمانزایتی شر
اطالعا ( 9سؤاو) ،نسیرا اطالعا ( 9سؤاو) ،اسمیل شر نرآی دها ( 5سؤاو) ،انزایش سترع

شر

نتادی ها ( 4سؤاو) و ا تطافپذیری ( 5سؤاو) که ویژگیهای اصلی ننآوری اطالعا را بررستی
لوشا اس  ،استفاشا گرشید .روایی صوری و محتوایی ابزار با اوجه به ظر متخصصا مورش اأییتد
بوشا اس  .پایایی ابزار با استفاشا از ضریج آدفای کرو باخ برابر با  0/16محاسبه لد.
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ب .پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی :برای س جش مت یر هوش سازما ی ،از پرستش امته (Albrecht,

) 2003استفاشا لدا اس  .این پرسش امه شر قادج  56گویه لامل مؤدفههتای چشتما تداز مشتترک
( 7سؤاو) ،سر ول

مشترک ( 7سؤاو) ،میل به ا ییر ( 7سؤاو) ،روحیه ااحاش و اوان (  8سؤاو) و

نشار عللررش ( 7سؤاو) به بررسی مؤدفههای هوش سازما ی میپرشازش .روایی صتوری و محتتوایی
ابزار با اوجه به استا دارش بوش آ مورش اأیید بوشا اس  .پایایی ابزار با استفاشا از آزمو ضتریج
آدفای کرو باخ برابر با  0/69محاسبه لد.
ج .پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی :بترای ست جش مت یتر عللرترش لت لی ،از پرستش امته استتا دارش
دفههای شا تش لت لی
پاارسو ( )Paterson, 2003استفاشا لدا اس که شارای  84سؤاو لامل مؤ 
( سؤاو) ،ممتار هتای کارک تا شر لت ل ( 5ستؤاو) ،لایستتگی کارک تا شر لت ل ( 4ستؤاو) و
اوا ایی اشراک ( سؤاو) میبالد .روایی صوری و محتوایی ابزار با اوجه بته استتا دارش بتوش آ
مورش اأیید بوشا اس  .پایایی ابزار با استفاشا از آزمو ضریج آدفای کرو باخ  0/19محاسبه لد.
اجزیه و احلیتل اطالعتا شر بختش آمتار اوصتیفی از جتداوو نراوا تی ،شرصتد نراوا تی،

جم

میا گین و ا حراف استا دارش استفاشا لد و شر بخش آمار است باطی از ضریج هلبستگی پیرستو و
رگرسیو چ د مت یرا استفاشا گرشیدا اس  .برای مدو متاشال

ساستاری از رمانتزار LISREL 8

و  SPSS 22استفاشا لد.
يافتهها

یانتههای اوصیفی پژوهش حاضر لامل لتاسصهتای آمتاری میتا گین ،ا حتراف متیتار ،حتداقل و
حداکثر لرا آزموش ی شر مت یرهای پژوهشی میبالد که شر جدوو  8ارایه لداا د.
جدول  .1ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداکثر نمره آزمودني در متغيرهاي پژوهش

حداقل نمره

حداکثر نمره

ميانگين

انحراف معيار

شاخصهاي آماري متغير

4

850

80 /79

82/74

عللررش ل لی

22

96

40/ 1

7/42

هوش سازما ی

76

2 0

896

28/10

کیفی ننآوری اطالعا
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از آ جایی که مت یرهای اح

بررسی شر این پژوهش از وع ناصلهای -سبی میبال د و از طرنتی،

به کلک روش آزمو کودلوگروف -اسلیر م م دار سطح مت اشاری برای مت یر مستت ل و مت یتر
وابسته ،هلگی باالار از  0/04بته شست

اوزیت شاشاهتای متورش استتفاشا رمتاو

آمتد ،بتدین جمت

میبال د .از این رو ،از آزمو های پارامتری هلبستگی پیرسو برای اراباط بین شو مت یتر و آزمتو
مدو متاشال ساستاری (ضریج اتیین مسیر) برای نرضیه اصلی استفاشا گرشید کته شر اشامته شتا
شاشا لدا اس .
نرضیه اصلی به بررسی ش میا جیگری هوش سازما ی شر رابطه میا کیفی

ننآوری اطالعتا

و عللررش ل لی کارک ا ص ت  ،متد و اجار میپرشازش .شر مرحله خس

اتیین میتزا

هلبستگی بین کیفی

جم

ننآوری اطالعا و عللررش ل لی بتا تش میتا جیگتری هتوش ستازما ی

کارک ا  ،م دار هلبستگی  0/669به شس آمد (جدوو .)2
جدول  .4ضریب همبستگي بين کيفيت فنآوري اطالعات و عملکرد شغلي با نقش ميانجيگري هوش سازماني
R

R2

0/669

0/668

همبستگي
ننآوری اطالعا و عللررش ل لی

کیفی
با ش میا جیگری هوش سازما ی کارک ا

ضریب تعيين

دوربين

تعدیل یافته

واتسون

0/659

8/920

شر مرحله شوم جم بررسی مت اشاری بین کیفیت نتنآوری اطالعتا و عللرترش لت لی بتا تش
میا جیگری هوش سازما ی کارک تا از روش آ تادیز واریتا س استتفاشا گرشیتد کته م تدار ستطح
مت اشاری ( )0/008شا شاش بین مت یر و مؤدفههای امبرشا رابطه مت اشاری وجوش شارش.
جدول  .3آناليز واریانس بين کيفيت فنآوري اطالعات و عملکرد شغلي با نقش ميانجيگري هوش سازماني

منبع تغييرات

مجموع
مربعات

درجه آزادي

بین گروهی

816/ 90

8

شرو گروهی

46/814

49

کل

451/454

47

ميانگين
مربعات

آماره فيشر

سطح
معناداري

/ 18
9/585

/810

0/008
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طب جدوو و روش آ ادیز واریا س اک مت یرا سطح مت اشاری  0/008به شس
به اینکه کلتر از  0/04بوش؛ بدین جم

بین کیفی

آمد که بتا اوجته

ننآوری اطالعا و عللرترش لت لی بتا تش

میا جیگری هوش سازما ی کارک ا رابطه مت اشاری شیدا میلوش .شر مرحله سوم جم

پیشبی تی

اأثیر بیشترین و کتماترین اثرگتذاری بتین کیفیت نتنآوری اطالعتا و عللرترش لت لی بتا تش
میا جیگری هوش سازما ی کارک ا از مدو رگرسیو سطی استفاشا گرشید.
جدول  .2مدل رگرسيون خطي بين کيفيت فنآوري اطالعات و عملکرد شغلي با نقش ميانجيگري هوش سازماني

مدل

ضریب استاندارد

ضریب غير استاندارد
B

خطاي استاندارد

بتا

t

سطح
معناداري

ثاب

- /070

8/941

-

-8/148

0/097

کیفی ننآوری اطالعا

8/ 75

0/059

0/102

0/854

0/008

0/414

0/077

0/202

7/414

0/008

عللررش ل لی

تیجه آزمو رگرسیو سطی برای اأثیر بین کیفی

ننآوری اطالعا و عللرترش لت لی بتا تش

میا جیگری هوش سازما ی کارک ا شا شاش که مؤدفه کیفی ننآوری اطالعا با ضتریج بتتای
 0/102و مت اشاری  0/008قاشر به پیشبی ی  10شرصد از هوش سازما ی میبالتد .شر مرابته بتتدی،
مؤدفه عللررش ل لی با م دار ضریج بتای  0/202و مت اشاری  0/008بوشا که قاشر به پتیشبی تی 20
شرصد از هوش سازما ی اس

و شر مرحله چمارم که به م ظور آزمو (ضریج مسیر اتیین) نرضتیه

اصلی مورش بررسی قرار میگیرش.
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شکل  .4مدل ساختاري تحقيق در حالت استاندارد

شکل  .3مدل ساختاري تحقيق در حالت معنادار

برای برآورش مدو از روش حداکثر احتلاو و بته م ظتور بررستی بترازش متدو از لتاسص ستب
مجذور سی شو بر شرجه آزاشی  ،df/2لاسص برازش اطبی ی ( ،)CFIلاسص براز دگی (،)GFI
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لتتاسص اتتتدیل براز تتدگی ( ،)AGFIلتتاسص تترم لتتدا براز تتدگی ( ،)NFIلتتاسص تترم شتتدا
براز دگی ( ،)NNFIسطای ریشه میا گین مجذورا ا ریج ( )RMSEAاستفاشا لد.
جدول  .1نتایج حاصل از بررسي نيکویي برازش مدل ساختاري تحقيق

دامنه مورد قبول

مقدار

نتيجه

شاخص برازش

<

2/54

م اسج

( CFIلاسص برازش اطبی ی)

>0/6

0/69

م اسج

( GFIلاسص براز دگی)

>0/6

0/64

م اسج

( AGFIلاسص اتدیل براز دگی)

>0/6

0/69

م اسج

( NFIلاسص رم لدا براز دگی)

>0/6

0/65

م اسج

( NNFIلاسص رم شدا براز دگی)

>0/6

0/64

م اسج

( RMSEAسطای ریشه میا گین مجذورا ا ریج)

<0/01

0/02

م اسج

( df/لاسص سب

2

مجذور سی شو بر شرجه آزاشی)

تایج بررسی لاسصهای یرویی برازش مدو ستاستاری پتژوهش کته شر جتدوو  4آمتدا است ،
شا شه دا برازش مدو اس  ،چرا که میزا کلتتر از  RMSEA 0/01شتا گر بترازش قابتل قبتوو
مدو ستاستاری است  .هتمچ تین ،م تاشیر  NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،CFIهلگتی بتاالار از 0/6
هست د.
شر جدوو  ،9ضرایج مسیر و مت اشاری بین مت یرهای پژوهش آمدا است  .هلتا طتور کته مشتاهدا
میلوش ،ضرایج مسیر برای نرضیه اصلی ،شر ستطح  t( 0/04بتزرگاتر از  8/69و  tکوچتکاتر از
 )-8/69مت اشار نرضیه اصلی به شس

آمدا اس  .بترای بررستی ایتن نرضتیه از احلیتل مستیر طبت

جدوو  9استفاشا لدا اس .
جدول  .1نتایج حاصل از مسير براي فرضيه اصلي

نشان

ضریب مسير

معناداري

نتيجه آزمون

مسيرها
هوش سازما ی -کیفی ننآوری اطالعا

va-en

0/17

8/61

اأیید آزمو

کیفی ننآوری اطالعا  -عللررش ل لی

en-fa

0/ 1

8/17

اأیید آزمو

عللررش ل لی -هوش سازما ی

fa-va

0/47

2/2

اأیید آزمو
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تایج جدوو  9شا میشهد ،با اوجه به اینکه ضریج مستیر هتوش ستازما ی بته کیفیت نتنآوری
نتنآوری اطالعتا بته عللرترش لت لی  0/ 1بته شست آمتدا و

اطالعا  0/17و ضریج کیفیت

همچ ین ،ضریج مسیر عللررش ل لی به هوش سازما ی  0/47به شس
مورش اأیید اس

آمتدا است  .نرضتیه اصتلی

و هتوش ستازما ی شر رابطته میتا کیفیت نتنآوری اطالعتا و عللرترش لت لی

کارک ا ص ت  ،متد و اجار سراسا للادی ش میا جیگری شارش.
به م ظور بررسی نرضیه ویتژا اوو اتا ستوم پتژوهش از ضتریج هلبستتگی پیرستو طبت جتدوو 7
استفاشا میلوش.
جدول  .7همبستگي بين متغيرهاي پژوهش

ضریب

سطح

همبستگي

معناداري

ویژا اوو

کیفی ننآوری اطالعا

عللررش ل لی

0/659

0/008

828

ویژا شوم

کیفی ننآوری اطالعا

هوش سازما ی

0/66

0/008

828

عللررش ل لی

0/698

0/008

828

فرضيه

ویژا سوم

متغير

هوش سازما ی

هلا طور که شر جتدوو  7مالحظته متیگترشش ،میتزا ضتریج هلبستتگی بتین کیفیت

تعداد

نتنآوری

اطالعا و عللررش ل لی کارک تا برابتر بتا  0/659متیبالتد کته شر ستطح  0/04مت تیشار است
( .)P=0/008بر این اساس ،نرضیه ویژا اوو پژوهش اأییتد متیلتوش .بتدین مت تی کته بتین کیفیت
ننآوری اطالعا و عللرترش لت لی رابطته مت تاشاری وجتوش شارش .از ایتن رو ،هتر ا تدازا کیفیت

ننآوری اطالعا انزایش یابد ،عللررش ل لی کارک ا بمبوش مییابد.

میزا ضریج هلبستگی بین کیفی

ننآوری اطالعا و هوش ستازما ی کارک تا برابتر بتا 0/66

میبالد که شر سطح  0/04مت یشار اس

( .)P=0/008بتر ایتن استاس ،نرضتیه ویتژا شوم پتژوهش

اأیید میلوش .بدین مت ی که بتین کیفیت

نتنآوری اطالعتا و هتوش ستازما ی کارک تا رابطته

مت اشاری وجوش شارش .از این رو ،هر ا دازا کیفی ننآوری اطالعا انزایش یابد ،هتوش ستازما ی
کارک ا انزایش مییابد.
شر اراباط با نرضیه ویتژا ستوم ،میتزا ضتریج هلبستتگی بتین هتوش ستازما ی و عللرترش لت لی
کارک ا برابر با  0/698میبالتد کته شر ستطح  0/04مت تیشار است

( .)P=0/008بتر ایتن استاس،
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نرضیه ویژا سوم پژوهش اأیید متیلتوش .بتدین مت تی کته بتین هتوش ستازما ی و عللرترش لت لی
کارک ا رابطه مت اشاری وجوش شارش .از این رو ،هر ا دازا هتوش ستازما ی انتزایش یابتد ،عللرترش
ل لی کارک ا بمبوش می یابد.
بحث و نتیجهگیري

شر اراباط با نرضیه اصلی اح ی مشخص لد که بین کیفی ننآوری اطالعتا و عللرترش لت لی
با ش میا جیگری هوش سازما ی رابطه وجوش شارش .تایج حاصل از این نرضیه بتا تتایج پتژوهش
دور ز و هلرارا ( )Lurenz et al., 2015همسو اس  .دور ز شر اح ی ی به احلیل اأثیر نتنآوری
اطالعا و مدیری

کیفی

جتام بتر عللرترش ستازما پرشاست  .تتایج بررستیهتا شتا شاش کته

مدیری کیفی جام شر اأثیرگذاری ننآوری اطالعا بر عللررش سازما ی شارای تش میتا جی
میبالد .شر اح ی شیگری ،هتاوس و متین ) (Haves & Min, 2013مطترش کترش کته بتا مطادتته
اشبیا ارزیابی اثربخشی کاربرش ننآوری اطالعاای  80لرک

شودتی و سصوصتی شر ستاو 2082

میالشی به طورکلی ،لش رویررش عام و مربوط به ارزیابی اثربخشتی کتاربرش ن تاوری اطالعتا را
میاوا بازلت اس  :ارزیتابی اثربخشتی مبت تی بتر هتدف ،ارزیتابی اثربخشتی پاستخگتو ،بتاز گری
حرنتتهای ،ارزیتتابی اثربخشتتی هتتدف آزاش ،ارزیتتابی اثربخشتتی سیستتتمهتتا و لتتبه قتتا و ی .بتتروک و
ننآوری اطالعا شر
هلرارا ( )Bruk et al., 2011شر مطادته سوش شا شاش د که بحث اجرای 
سازما شارای شو اودوی

اساسی است

کته احت

ظتار متدیری

ستازما و متدیرا نتنآوری

اطالعا میاوا د به لرل صحیح اعلاو گرشش.
شر اراباط با نرضیه ویتژا اوو ،متیاتوا تیجته گرنت کته بتین کیفیت نتنآوری اطالعتا و
عللررش ل لی کارک ا رابطه مت اشاری وجوش شارش؛ یت ی ،هتر ا تدازا کیفیت نتنآوری اطالعتا
بیشتر لوش ،عللررش ل لی کارک ا بمبوش مییابد .تایج حاصتل از ایتن نرضتیه بتا تتایج حاصتل از
پژوهش سالج ه و بخشتا ی ( )Salajegheh & Bakhshani, 2014یتز هتمستو است کته شر آ
اجرای بر امههای کوااا مد کاربس

نتنآوری اطالعتا حضتوری ،یلته حضتوری ،بتر شا تش

عللررش مدیرا شورا ابتدایی بررسی لدا اس  .بر اساس یانتتههتای موجتوش ،برگتزاری شوراهتای
کاربس

کوااا مد با لیواهای حضوری و یله حضوری ،موجج بمبوش عللررش لتدا است  .شر

این مورش ،میا اثربخشی شوراهای کاربستی یاش لدا ،رابطه مت اشاری مشاهدا لدا اس  .همچ ین،
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میلیاوسرایا و ماری ا ( )Milyavskaya & Marina, 2011شر مطادتا سوش گزارلتی را بتا ع توا
بمبوش عللررش سدما با استفاشا از ننآوری اطالعا و اراباطا شر ستازما هتای ستدماای ارایته
لوش د .شر گزارش متذکور رااکارهتای م استج بترای پیتاشاستازی مونت نتنآوری اطالعتا شر
لرک های سدما

اراباطی ارایه لدا اس  .شر اح ی شیگری کلپل و هلرارا (Campbell et

) al., 2010متت د بوش د که ار ودومیها نراهم ک دا ا وی

عللررش لامل سخ انتزار ابزارهتا و

اجمیزا و ار ودومی اطالعا میبال د که شر سیستمهای اودیدی گسترشا ،ار ودومی اطالعتا
یک ش بادج شر یرپارچه سازی لرک های اودیدی که از ظر نیزیری پراک تدا (اوزیت لتدا)
هست د ،ایفا میک د .ار ودومیهای بسیار ممم برای اجترای مونت اودیتد چابتک ،اتتداش محتدوشی
هست د؛ اما ،قابلی های بسیار باالیی شار د که عبارا د از :روباایزا کرش سیستمهای جابجتایی متواش
و قطتا که به طور ااوماایک هتدای

متی لتو د ،مالتین آال ک تترو عتدشی ،ابزارهتای لو ته

سازی سری  ،ای تر  ،اباشو ادرترو یری شاشاها ،اجمیتزا چ تد رستا های و اجتار ادرترو یتک.
یازم دیهای ار ودومیری برای رسید بته ا ویت

عللرترش احت

شو ع توا ستخ انتزار لتامل

اجمیزا و ابزارها و ار ودومیهای اطالعاای لامل کامپیوار و رمانزار بحث لدا اس .
تایج نرضیه ویژا شوم اح ی شا شاش که بتین کیفیت

نتنآوری اطالعتا و هتوش ستازما ی

کارک ا رابطه مت اشار وجوش شارش؛ یت ی ،هر ا دازا کیفی

ننآوری اطالعتا بیشتتر لتوش ،هتوش

سازما ی کارک ا انزایش مییابد .تایج حاصل از ایتن نرضتیه بتا تتایج حاصتل از پتژوهش م تتدر
کارگرا و ابراهیلی ابتار ( )MoghtaderKargaran & Ebrahimitabar, 2012یتز قابتل اأییتد
اس

که به بررسی رابطه هوش سازما ی و رضای

لت لی بتا عللرترش استتاشا مؤسستا آمتوزش

عادی پرشاس  .همچ ین ،موم ی و رضایی ( )Momeni & Rezaie, 2012شر پژوهشی بته بررستی
راهبرشهای هتوش ستازما ی و کیفیت ستدما پرشاستتها تد و تتایج شتا شاش ،مؤدفتههتای هتوش
سازما ی ،مؤدفههای چشما تداز استترااژیک ،سر ولت

مشتترک میتل بته ا ییتر ،ااحتاش و اوانت و

کاربرش شا ش رابطه مت اشاری با کیفی ارایه سدما شار د.
تایج نرضیه ویژا سوم شا شاش که بین هوش سازما ی و عللررش ل لی کارک ا رابطه مت تاشار
وجوش شارش؛ یت ی ،هر ا دازا هوش سازما ی کارک ا انزایش یابد ،عللررش ل لی انزایش متییابتد.
تایج حاصل از این نرضیه با تایج حاصل از پتژوهش بتاقری و لتیروا ی (Bagheri & Shirvani,

) 2012که به احلیل ش ابتاش هوش سازما ی شر انزایش سطح عللررش کارک ا پرشاست د ،همسو
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که از بین مؤدفههای هوش سازما ی ،کاربرش شا ش ،نشتار عللرترش و میتل بته

ا ییر قاشر به پیشبی ی مت اشار عللررش هست د .شر اح ی شیگری دفتتر و هلرتارا (Lefter et al.,

) 2008شا شاشا اس

که ن ب  8شرصتد از کارک تا لترک هتای بتزرگ و متوستب بتا مفمتوم

هوش سازما ی آل ا بوشا و کارک ا لرک های کوچک اصالً این مفموم را لیل استها د.
اوا اداوم سازما شر محیب مت یر و رقابتی امروز مستلزم بهکتارگیری نتنآوری اطالعتا شر
سازما میبالد .ش ننآوری اطالعا شر ستازما هتای جدیتد بته ا تدازاای پرر تگ است

کته

بسیاری از ظریهپرشازا سازما  ،مدیرا و اصلیمگیرا سازما ها را به ااختان استترااژی مترابب بتا
این ننآوریها شر جم گیریهای آای سازما ها اوصیه میک د .از قسل های ممم ستازما کته
اأثیر این ننآوری قرار سواهد گرن  ،عللررش ل لی کارک ا میبالد .به طور طبیتی حتوا

اح

بر یروهایی که شر محیب جدید؛ یت ی ،محیطی که با ننآوری اطالعا عجین لدا است

مدیری

اح ادشتاع این ننآوری قترار سواهتد گرنت  .شر ایتن راستتا ،ضتروری است

تشهتایی را کته

ننآوری اطالعا میاوا د برای عللررش ل لی ایفتا ک تد را بررستی لتوشا و بتا استتفاشا از تش

میا جیگری هوش سازما ی زمی ه ا جام هرچه بمتر وظایم را برای کارک تا نتراهم آورش ،شر بیتر
این صور عللررش کارک ا به ویژا از دحا شستیابی به اهداف ستازما ضتتیم سواهتد بتوش .شر
تیجه برای ا جام بمتر وظایم عللررش کارک ا باید اوالً محتیب جدیتد کته احت
اطالعا میبالد را ل استه و ثا یاً باید شا س

نتنآوری
اتأثیر 

که شر این محیب کارک ا چه وظایفی را باید ا جتام

شه د.
شر اشامه ،پیش ماشهایی مبت ی بر یانتههای پژوهش حاضر ،به مدیرا ارایه میگرشش:
 ایجاش یرپتارچگی ستازما ی از بتتد اطالعتاای و انتزایش ستازگاری شر اطالعتا موجتوش شر
سازما را ا جام شه د.
 استا دارشسازی نرآی دهای سازما ی بر اساس بمترین اجربیاای که لرک هتای عرضته ک تدا
رمانزار از سازما های مختلم به شس آورشاا د شر سازما سوش اجرایی ک د.
 ا وی

بازار شاسلی از طری اشوی و هدای واحدهای ص تتی کشور شر جم

بتهکتارگیری

امرا ا ننآوری اطالعا (با هدف مم دسی مجدش سازما ی ،کاهش هزی ه ،اسری و اتدقی
رو د عللیا جاری ،محاسبه قیل

الام لتدا کتاال و ستدما  ،اجت تاب از پدیتدا سرشهتای

متورم و هزی ههای گزاف سواب سرمایه و مایتاً اعلتاو متدیری برمب تای اطالعتا و ارا تا
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بمراوری سازما ی) و همچ ین ،اأمین و پولش بخشی از هزی ههای واحتدهای صت تتی مونت
شر یل به اهداف نوق.
 مدیرا برای احریم پایگاا اجتلاعی کارک ا شر بتضی اصتلیمگیتریهتا آ تا را مشتارک
شاشا و شر مورش ش وظایم کارک ا هر چه بیشتر لفافسازی صور شه د.
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