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چکیده
با ظهور عصر فناوری اطالعات ،پیشرفت ها و تحوالت چشمگیری را در جوامع کنونی به وجود
آمده است که موجب به وجود آمدن تغییراتی وسیع در جوامع و سازمان ها شده است .ﻳﻜی از
مهمترﻳن مباحث پیﺶ روی سازمان ها ،مقوله نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن است .نوآوری به
عنوان عامل حیاتی و موثر برای سازمان های امروزی اﻳفای نقﺶ می کند تا بوسیله آن ،سازمان
ها به عملﻜرد بهتر و مزﻳت رقابتی دست ﻳابند .فناوری اطالعات ﻳﻜی از مهمترﻳن ابزارهای عصر
کنونی است که کاربردها و مزاﻳای منحصر بفردی برای سازمان ها اﻳجاد می کند .هدف اصلی
پژوهﺶ حاضر ،بررسی نقﺶ فناوری اطالعات در عملﻜرد نوآوری و اﻳنﻜه مولفه های فناوری
اطالعات نقﺶ موثری در افزاﻳﺶ عملﻜرد نوآورانه سازمان داشته باشند .روش پژوهﺶ ،توصیفی
ـ پیماﻳشی است .جامعه آماری تحقیق حاضر ،شامل  68نفر از کارکنان کانون پرورش فﻜری
کودکان و نوجوانان شهر تهران (سازمان مرکزی) است که برای جمع آوری اطالعات آن ،از دو
پرسشنامه فناوری اطالعات و عملﻜرد نوآوری با طیف پنج گزﻳنهای لیﻜرت استفاده شده است.
رواﻳی محتواﻳی دو پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران و متخصصین مدﻳرﻳت مورد تاﻳید
قرار گرفت؛ سپس برای سنجﺶ پاﻳاﻳی پرسشنامه ،از ضرﻳب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار
آن برای پرسشنامه اول و دوم به ترتیب  .646و  .509درصد بدست آمد که مقدار مناسبی بود.
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با استفاده از نرم افزارهای  Spssو  Lisrelآزمون های مورد نظر بر روی داده ها صورت گرفتند.
نتاﻳج نشان داد که فناوری اطالعات تاثیر مثبت ،مستقیم و معناداری بر عملﻜرد نوآوری دارد و
می تواند نقﺶ موثری در افزاﻳﺶ عملﻜرد نوآورانه داشته باشد.
واژگان کلیدی :فناوری اطالعات ،نوآوری ،عملﻜرد نوآوری ،سازمان مرکزی کانون پرورش
فﻜری کودکان و نوجوانان شهر تهران.
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مقدمه
ما در دنیاﻳی زندگی میکنیم که موسوم به دهﻜدهی جهانی است و در عصری به سر
میبرﻳم که عصر اطالعات نام گرفته است .امروز اهمیت و نقﺶ اطالعات و ارتباطات
در توسعه کشورها (بهوﻳژه سازمانها) بر هیچکس پوشیده نیست و حتی ﻳﻜی از
شاخصهای توسعه تلقی میشود (مبارکی .)0860 ،همه ما شاهد آن هستیم که
پیشرفتهای فناوری اطالعات منجر به تحول در کار و تغییر در سازماندهی شده است؛
بنابراﻳن صالحیتها و شاﻳستگیهای موردنیاز سازمانها نیز همواره در حال تغییر و
تحول است (سید کالن .)84 :0850 ،محیط سازمانها شدﻳداً پوﻳا ،بهطور فزاﻳندهای
پیچیده و تحت تغییرات دائمی است .شتاب پیشرفت فناوری منجر به حضور همهجانبه
اطالعات و تعداد منابع اطالعاتی میشود .در ﻳک زمینهی دائماً در حال تغییر ،واکنﺶها
و تصمیمها پیچیدهتر میشوند .بعالوه ،امروزه بسیاری از تصمیمگیرندگان عموماً مجبور
هستند با کوهی از دادههای ناهمگن کار کنند که باعث میشود نتوانند تصمیمات درست
و سرﻳعی را اتخاذ کنند (کنرلی و ماسون .)8006 ،1توسعهی فناوری اطالعات بر
حوزههای مختلف کسبوکار و زندگی جاری بشر امروزی اثر داشته و زمینهی تحول،
تسرﻳع و تسهیل امور را با اﻳجاد بسترهای ﻳﻜپارچه فراهم آورده است (عطافر و همﻜاران،
 .)080 :0850در اقتصاد پوﻳای کنونی ،فناوری اطالعات ابزار حیاتی شرکتها در دستیابی
به مزﻳت رقابتی و نوآوری محسوب میشود (دوهان 8002 ،و تی سنگ .)8006 ،2هالت3
( :)0556اصطالح نوآوری را در ﻳک مفهوم وسیع بهعنوان فرآﻳندی برای استفاده از دانﺶ
ﻳا اطالعات مربوط بهمنظور اﻳجاد ﻳا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد ،وارکینگ
( )VARKINGنیز توضیح میدهد که نوآوری هر چیز تجدﻳدنظر شده است که طراحی
و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحﻜم کند و نیز ﻳک
برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد .به عبارتی نوآوری خلق چیز جدﻳدی است که
ﻳک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند (طالب بیدختی و انوری  .)80 :8009متون
مدﻳرﻳت راهبردی ،نوآوری را بهعنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانها بهمنظور اﻳجاد
ارزش و مزﻳت رقابتی پاﻳدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی میبینند .سازمانها با
0. Kennerley & Mason.
8. Duhan & tseng.
8. Holt.
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نوآوری بیشتر ،در پاسخ به محیطهای متغیر و اﻳجاد و توسعه قابلیتهای جدﻳدی که به
آنها اجازه دهد به عملﻜرد بهتری برسند موفقتر خواهند بود (مونتس و همﻜاران،1
8004؛ به نقل از برومند و رجبی .)48 :0866 ،درواقع عنصر نوآوری بهعنوان عنصر
اساسی از عوامل بقای سازمانها به شمار میرود (علیرضاﻳی و توالﻳی .)0862 ،از همین
رو مشاهده میکنیم که در دهههای اخیر ،پژوهشگران زﻳادی توجه خود را به بحث
عملﻜرد نوآوری سازمانی و ارتباط آن با فناوری اطالعات معطوف کردهاند (لیو ،ﻳان و
لی8005 ،2؛ خداﻳی واالهزگرد و شﻜورلو ,8008 ،3پراچگو و سوهال8008 ،4؛ هانگ و
همﻜاران8000 ،5؛ آرانگون و همﻜاران8002 ،6؛ مونتس و همﻜاران8004 ،7؛ کافمن و
همﻜاران8008 ،8؛ بولسنان و بوزﻳدی.)8008 ،9
همه ما شاهد آن هستیم که پیشرفتهای فناوری اطالعات منجر به تحول در کار و تغییر
در سازماندهی شده است (سید کالن .)84 :0850 ،سازمانهای بزرگ با ساختارهای
سنتی ،توان و انعطاف الزم برای همسوﻳی با تغییرات پیرامونی ناشی از تحوالت سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مانند جهانیشدن اقتصاد و پیچیدگیهای ناشی از آن را
ندار ند و برای بقای خود ناچارند به نوآوری دست بزنند ،تغییر ساختار دهند ﻳا خود را
به ابزارهاﻳی مجهز کنند تا توان مقابله با اﻳن تحوالت جهانی را به دست آورند (عباسپور،
 .)0 :0866ازجمله مهمترﻳن قابلیتها و تجهیزات انعطافپذﻳر و حیاتی برای اﻳن مهم،
فناوری اطالعات است که بهعنوان منبع کلیدی برای موفقیت سازمان پنداشته میشود.
ظهور و توسعه  ITبهطور قابلتوجهی فرآﻳندهای مدﻳرﻳتی و حالتهای عملﻜرد10
سازمانها را تغییر داده و اصالح کرده است .اصطالح  ITشامل سازمانی میشود که از
تجهیزات فنی و فنّاورانه برای خلق ،کسب و به اشتراکگذاری اطالعات استفاده میکند

0. Montes et al.
8. Lyu & Yan & Li.
8. Khodaei Valahzaghard & Shakourloo.
4. Prajogo & Sohal.
9. Hung et al.
8. Arangon et al.
2. Montes et al.
6. Kaufmann et al.
5. Boulesnane & Bouzidi.
00. Functioning models.
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(بوکیخ و همﻜاران .)8008 ،1بااﻳنحال ،رابطه بین فناوری ،نوآوری و عملﻜرد سازمان،
بهطور کامل در ده سال گذشته چندان موردتوجه قرار نگرفته است (لیو ،ﻳان و لی،
 .)8005در کشورهای درحالتوسعه ،مانند کشور ما ،ﻳﻜی از معضالت مدﻳرﻳت بر
سرماﻳهگذاری در حوزهی فناوری اطالعات ،عدم ارزﻳابی و کنترل برنامهها ،عملﻜردها و
نتاﻳج است (کرامتی .)0868 ،در اﻳن عصر برای بقا و پیشرفت باﻳد جرﻳان نوآوری در
سازمان را تداوم بخشید تا از رکود و نابودی ممانعت شود (اسماعیلی .)0850 ،مطالعات
اخیر ادعا کردهاند که اگر ﻳک سازمان نتواند نوآوری خود را حفظ کند ،با شﻜست مواجه
خواهد شد (دفت و کراس .)8004 ،2آنچه محقق را بر اﻳن داشت تا به بررسی و تحلیل
اﻳن موضوع بپردازد اﻳن بود که با توجه به کارکردها و آثار وسیع فناوری اطالعات در
سازمانها که ناشی از وﻳژگیهای منحصربهفرد آن است ،اﻳجاد فرصتهای خلق نوآوری
سازمانی برای سازمانها ضروری به نظر میرسد تا موجب افزاﻳﺶ عملﻜرد مطلوب آن
شود .از طرفی با مطالعه متون متعدد در اﻳن زمینه ،درﻳافتیم که پژوهﺶهای چندانی در
اﻳن زمینه انجام نشده و مستلزم انجام پژوهﺶهای فراوانی است .اﻳن پژوهﺶ با توجه به
اهمیت عملﻜرد نوآوری در سازمانها در پی بررسی نقﺶ فناوری اطالعات بر عملﻜرد
نوآوری کانون پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان است .به عبارتی هدف اصلی اﻳن
تحقیق بررسی نقﺶ فناوری اطالعات در عملﻜرد نوآوری کانون پرورش فﻜری کودکان
و نوجوانان است .سؤال اصلی عبارت است از اﻳنﻜه :نقﺶ فناوری اطالعات ( )ITدر
عملﻜرد نوآوری کانون پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان چیست؟ بخﺶ بعدی مقاله
به مبانی نظری ،روششناسی ،ﻳافتهها و بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها میپردازد.

مبانی نظری
فناوری اطالعات
در اﻳن زمینه تعارﻳف و نظرات متفاوت و متعددی به عمل آمده است بهگونهای که گروهی
اعتقاد دارند که واژهی فناوری اطالعات اولین بار از سوی لوﻳت و واﻳزلر 3بهمنظور بیان
نقﺶ راﻳانه در پشتیبانی از تصمیمگیریها و پردازش اطالعات در سازمان به کار گرفته
0. Becheikh.
8. Daft & Cross.
8. Levit & Vaizler.

 88مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال دوم ،شماره  ،8تابستان 39

شده است (صرافی زاده)0868 ،؛ و گروهی دﻳگر بیان میدارند که واژهی فناوری اطالعات
احتماالً در اواخر دههی  0520میالدی برای اشاره به استفاده از فناوری کامپیوتر برای کار
با اطالعات ابداع شد (محمدی حیسنی نژاد .)06 :0850 ،فناوری اطالعات به جنبهی
فنّاورانه سیستم اطالعات اشاره دارد و شامل سختافزار ،نرمافزار ،پاﻳگاههای داده ،شبﻜهها
و دﻳگر تجهیزات الﻜترونیک است (توربان.)82 :0868 ،
فناوری اطالعات تنها در ارتباط با راﻳانهها ،نرمافزار و ﻳا خدمات وابسته به آنها نیست.
فناوری اطالعات ترکیبی از همه اﻳن موارد است با اﻳن نگرش که چگونه اﻳن فناوری
میتواند به سازمان و رسیدن به هدفهای آن کمک کند .فناوری اطالعات باعث میشود
کارهای زﻳاد و طوالنی با عملیات کمی انجام شود (ساتر.)9 :8008 ،1
بر اساس تحقیق عالمه و همﻜارانﺶ ،)8000( 2فناوری اطالعات دارای سه بعد زﻳر است:
 سختافزار :بهطورکلی به تمامی اجزای فیزﻳﻜی که قابللمس باشند سختافزار گفتهمیشود.
 نرمافزار :به برنامههاﻳی که جهت کار با سختافزار نوشته میشود را نرمافزار گوﻳند(به دستورالعملهاﻳی که باعث میشود سختافزار کاری انجام دهد).
 اﻳنترنت :اﻳنترنت ﻳک شبﻜه جهانی از شبﻜهها است که از مدل محاسبات مشترکخدمات و مدل مرجع شبﻜه  TCP / IPاستفاده میکند .اتصال جهانی به اﻳنترنت،
مقیاسپذﻳری ،طرح توزﻳعشده ،استانداردهای جهانی ،پرماﻳگی و تعامل متقابل،
زﻳرساخت اولیه را برای تجارت الﻜترونیک فراهم میکند.

عملکرد نوآوری
در ادبیات مدﻳرﻳت ،واژهی نوآوری از منظر اصطالحی به معنی فرآﻳند کسب اندﻳشههای
خالق و تبدﻳل آن به محصول ،خدمت ﻳا ﻳک روش عملیاتی مفید است (رابینز:0556 ،3
 .) 896منظور از نوآوری خالقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است،
بهعبارتدﻳگر نوآوری ﻳعنی اندﻳشه خالق تحققﻳافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول ،فراﻳند
و خدمات جدﻳد به بازار است؛ نوآوری بﻜارگیری تواناﻳیهای ذهنی برای اﻳجاد ﻳک
0. Sutter.
8. Allameh et al.
8. Robbins.
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فﻜر ﻳا مفهوم جدﻳد است (محمدی .)00 :8009 ،عملی و کاربردی ساختن افﻜار و
اندﻳشههای نو ناشی از خالقیت .بهعبارتدﻳگر ،در خالقیت اطالعات به دست میآﻳد و
در نوآوری ،آن اطالعات به صورتهای گوناگونی عرضه میشود (برفروشان.)0869 ،
نوآوری ﻳعنی خلق و بهرهبرداری از اﻳدهها ،محصوالت و منابع که دستیابی سازمان به
سطح باالتری از بهرهوری و اثربخشی را محقق میسازد (بولسنان و بوزﻳدی:8008 ،
 .)865نهاﻳتاً ،نوآوری بهرهبرداری از اﻳدهها ،محصوالت و منابع است که دستیابی سازمان
را به سطح باالتری از بهرهوری 1و رشد 2ممﻜن میسازد .راهبرد و گراﻳﺶ "نوآوری" به
خاطر چندﻳن پارامتر ،ﻳک فرآﻳند غیرخطی 3به شمار میرود .تمام افرادی که بهنوعی در
کار سازمان مداخله میکنند ،محیط بیرونی و درونی 4و منابع اطالعاتی ،5همگی اثر مستقیم
دارند .فرآﻳند نوآوری با همﻜاری بازﻳگران اجتماعی محقق میشود .نوآوران ،افرادی
نیستند که بتوانند بهتنهاﻳی و مستقل چیز بدﻳعی را خلق کنند (کافمن و همﻜاران.)8008 ،6
نوآوری میتواند در سه محدودهی کلی محصوالت ،فرآﻳندها و سازمانها اﻳجاد شود.
اﻳده محصول ﻳا فرآﻳند ،سیستم ﻳا ابزاری است که برای افراد ،گروهی از افراد ﻳا شرکتها،
ﻳک بخﺶ صنعتی ﻳا ﻳک جامعه بهعنوان ﻳک کل جدﻳد به نظر میرسد .طبق نظر دامانپور
و همﻜاران ،)8006( 7نوآوری سازمانی ،توسعه و اجرای اﻳدههای جدﻳد ،سامانهها،
محصوالت ،ﻳا فنّاوریهای جدﻳد است .بر مبنای شاخصهای داخلی ﻳک سازمان ،ماهیت
نوآوری میتواند فنی ،ﻳا بر اساس محصول ﻳا نوآوری فرآﻳندی باشد .اﻳن شاخصهای
داخلی شامل منابع دانﺶ و مهارت ،سامانههای فیزﻳﻜی و مدﻳرﻳتی و فرمها و ارزشها
هستند .شاخصهای خارجی شامل مشترﻳان ،رقبا ،موقعیتها و فنّاوریها است .بحث
قابلتوجهی در مورد اﻳنﻜه چگونه به بهترﻳن وجه اجرای نوآوری را اندازهگیری کنیم
وجود دارد .ﻳک شاخص اندازهگیری عینی عملﻜرد نوآوری معموالً حق ثبت اختراعات
بهدستآمده ،گزارشها منتشرشده و پروژههای جدﻳد تثبیتشده است .ﻳک شاخص
ذهنی نیز بر اﻳن است که کیفیت و کاربرد محصوالت و فرآﻳندهای جدﻳد را نسبت به
0. Productivity.
8. Growth.
8. Non-Linear.
4. External & Internal Environment.
9. Sources of Information.
8. Kaufmann et al.
2. Damanpour et al.
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رقبا مقاﻳسه میکنند .اﻳن شاخصها همچنین عملﻜرد نوآوری را بر مبنای سهم بازار و
اعتبار اندازهگیری میکند (هانگ و همﻜاران.)8000 ،
شاخصهای عملﻜرد نوآوری به سه گروه ،نوآوری در محصول ،نوآوری در فرآﻳند و
نوآوری سازمانی تقسیم میکنند (جیمنز و همﻜاران8006 ،1؛ به نقل از کزازی و شول،
 .)9 – 4 :0858در نمودار ( )0برخی از شاخصهای اﻳن سه گروه ارائهشده است.

0. Jimenez-Jimenez et al.

نقش فناوری اطالعات ( )ITدر عملکرد نوآوری89 ...

نمودار  .0شاخصهای عملکرد نوآوری

(منبع :جیمز ـ جیمز و همکاران.)1118 ،

نقش فناوری اطالعات ( )ITدر عملکرد نوآوری88 ...

عملﻜرد نوآوری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهشده است .عملﻜرد نوآوری توسط
 8بعد اندازهگیری میشود که عبارتاند از:
نوآوری محصول :1به معنی ارتقا کیفیت محصوالت ارائه شده است.
نوآوری فرآﻳند :2به معنی بهبود ترکیب و کاراﻳی عملیات داخلی است.
نوآوری کلی سازمان :3شامل بهبود مزﻳت رقابتی ،سوددهی شرکت ،کاهﺶ هزﻳنهها ،بهبود
بهرهوری کارکنان و بهبود گردش داراﻳیهای سازمان میشود (هانگ و همﻜاران.)8000 ،
 نوآوری محصول:نوآوری محصول ﻳا نوآوری تولیدی ،فراهمکننده ابزاری برای تولید است که به توسعه و
ارائه تولیدات و خدمات جدﻳد و بهبودﻳافته اشاره دارد .درواقع میتوان گفت که منظور
از نوآوری تولیدی اﻳن است که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات جدﻳد ،اختصاص
منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردی از اﻳن قبیل پیشتاز است (محمدی حسینی و
همﻜاران.)69 :0858 ،
 نوآوری فرآیند:نوآوری فرآﻳندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفهجوﻳی هزﻳنهها فراهم
میکند و دربرگیرندهی اتخاذ روشهای جدﻳد ﻳا بهبودﻳافته تولید ،توزﻳع ﻳا تحوﻳل
خدمت است .درواقع منظور از نوآوری فرآﻳندی اﻳن است که تا چه میزان سازمان
فنّاوریهای جدﻳد را به کار میگیرد و روشهای جدﻳد انجام کار را به بوته آزماﻳﺶ
میگذارد (میرکمالی و چوپانی.)0850 ،
 نوآوری کلی سازمان:نوآوری سازمان اتخاذ ﻳک اﻳده ﻳا رفتار است که برای نوع وضعیت ،سازمان ،بازار و
محیط کلی سازمان جدﻳد است .اولین سازمانی که اﻳن اﻳــده را معرفی میکند بهعنوان
نوآور در نظر گرفته میشود و سازمانی که کپی میکند ﻳک تغییر را اتخاذ کرده است
(طالب بیدختی و انوری.)4 :0850 ،
0. Production innovation.
8. Process innovation.
8. Overall innovation.
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نوآوری اختراع تازهای از دانﺶ و ﻳا توسعهی اطالعات تازه نظیر مفهوم ،تئوری ﻳا فرضیه
است؛ بهعبارتدﻳگر ،نوآوری به معنای چیزی جدﻳد برای استفاده است .نوآوری سازمانی
مستلزم تبدﻳل اﻳدهها به اشﻜال قابلاستفاده سازمانی است و اﻳن اﻳده برای پیشبرد عملﻜرد
سازمانی مورداستفاده قرار میگیرد (دامانپور و همﻜاران .)8006 ،ظهور و توسعه IT
بهطور قابلتوجهی فرآﻳندهای مدﻳرﻳتی و حالتهای عملﻜرد 1سازمانها را تغییر داده و
اصالح کرده است .اصطالح  ITشامل سازمانی میشود که از تجهیزات فنی و فنّاورانه
برای خلق ،کسب و به اشتراکگذاری اطالعات استفاده میکند (بوکیخ و همﻜاران،
 .)8008تلفیق و توسعه ادوات فنّاورانه در سازمانها را میتوان با حقیقت دسترسی ،تنوع
و ناهمگونی اطالعات و تﻜامل پشتیبانی کمی توضیح داد .مدﻳرﻳت نوﻳن در شرکتهای
بزرگ ،کوچک ﻳا متوسط ،بهشدت به سرماﻳه اطالعاتی و انسانی متﻜی است .تغییرات
بسیاری بهطور قابل توجهی ارزش اﻳن سرماﻳهها را در فرآﻳندهای مدﻳرﻳتی افزاﻳﺶ داده
است .میتوان ادعا کرد که پدﻳدههاﻳی نظیر جهانیشدن بازارها ،پراکندگی منابع انسانی
و توسعه عمومی ،به رقابت سرعت بخشیده و نظم و انضباط بیشتری را طلب میکند.
با توجه به تعدد منابع نوآوری ،سازمانها ناچارند بر هر دو منابع داخلی و خارجی
نوآوری تﻜیه کنند .بعالوه ،سازمانها میتوانند با بهرهبرداری و تلفیق دانﺶ موجود خود
ﻳا با خلق دانﺶ جدﻳد ،نوآوری کنند (بولسنان و بوزﻳدی .)8008 ،نوآوری فرصتی برای
توسعه سازمان و منبعی از مزﻳت رقابتی است (شومپتر .)0584 ،2بعالوه ،فعالیتهای
خالقانه در ادبیات مدﻳرﻳت ،بهعنوان منبع کلیدی برای موفقیت بلندمدت سازمان پنداشته
میشود (فاگربرگ و همﻜاران .)8009 ،3با در نظر گرفتن فشار رقابتی حاکم بر بازار،
اندازهگیری عملﻜرد نوآوری از اهمیت خاصی برخوردار است و محققین و کاربران
نیازمند شاخصهای مناسبی برای مطالعه عملﻜرد نوآوری هستند و در تحقیقات انجام
شده ارتباط مثبت بین عملﻜرد نوآوری و عملﻜرد سازمان اثبات شده است (سودر و
شرمن0554 ،4؛ به نقل از کزازی و شول .)4 :0858 ،فناوری اطالعات نیز بهعنوان ﻳک
منبع اصلی برای سازمانها ،آنها را در سازگاری با شراﻳط متغیر و متحول پیﺶ رو آماده
میکند که موجبات نوآوری را باعث میشود.
0. Functioning models.
8. Schumpeter.
8. Fagerberg.
4. Souder & Sherman.

نقش فناوری اطالعات ( )ITدر عملکرد نوآوری86 ...

مدل مفهومی پژوهش
مدل زﻳر چارچوب مفهومی اﻳن پژوهﺶ را نشان میدهد .با توجه به تعارﻳف ارائهشده
و ذکر تحقیقات گذشته ،مدل مفهومی زﻳر را بهمنظور بررسی نحوهی اثر فناوری اطالعات
بر عملﻜرد نوآوری در کانون پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان تهران طراحی کردهاﻳم.
در اﻳن مدل ،فناوری اطالعات با مؤلفههای (سختافزار ،نرمافزار ،اﻳنترنت) (عالمه و
همﻜاران )8000 ،بهعنوان متغیر مستقل و عملﻜرد نوآوری با مؤلفههای (محصول ،فرآﻳند،
عملﻜرد سازمان) از پژوهﺶهای پراجگو و همﻜاران ( )8008و موزر ( )0564بهعنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

 فرضیه اصلی: فناوری اطالعات بر عملﻜرد نوآوری سازمان اثر دارد.بین مؤلفههای فناوری اطالعات و عملﻜرد نوآوری رابطه خطی وجود نداردH0 :
بین مؤلفههای فناوری اطالعات و عملﻜرد نوآوری رابطه خطی وجود داردH1 :
 فرضیههای فرعی: سختافزار بر عملﻜرد نوآوری سازمان اثر دارد. نرمافزار بر عملﻜرد نوآوری سازمان اثر دارد. -اﻳنترنت بر عملﻜرد نوآوری سازمان اثر دارد.

روش تحقیق
ازآنجاﻳیکه هدف پژوهﺶ روابط علی میان متغیرهای فناوری اطالعات و مؤلفههای آن
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با عملﻜرد نوآوری است ،پس پژوهﺶ از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات
توصیفی از نوع پیماﻳشی است .اﻳن پژوهﺶ توصیفی است چراکه به توصیف متغیرها و
نیز روابط میان آنها میپردازد .اﻳن پژوهﺶ از نوع پیماﻳشی است ،چراکه برای جمعآوری
اطالعات از پرسشنامه استفاده شده و بهطور مشخص مبتنی بر معادالت ساختاری است.
با استفاده از تحلیل همبستگی ،تحلیل رگرسیون روابط همزمانی میان متغیرها آزمون و
تبیین میشود .همانطور که ذکر شد ،جهت گردآوری اطالعات و دادههای موردنیاز و
بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .از طرفی ،عالوه بر پرسشنامه از
کتب ،مقاالت ،پاﻳاننامهها ،اﻳنترنت و پاﻳگاههای اطالعاتی نیز بهعنوان منابع برای تحقیق
استفاده میشود.
بخﺶ اول پرسشنامه اطالعات دموگرافیک گروه نمونه مانند سن ،جنس و تحصیالت
کارکنان است و بخﺶ دوم پرسشنامه مربوط به سؤاالت پژوهﺶ است که بر اﻳن اساس
برای متغیرهای موردبررسی  08سؤال برای سنجﺶ فناوری اطالعات و  08سؤال برای
سنجﺶ عملﻜرد نوآوری با طیف  9تاﻳی لیﻜرت در نظر گرفته شده است .در مورد
سنجﺶ متغیرهای مستقل از پرسشنامه استاندارد ﻳا میزان شده از تحقیق عالمه و همﻜاران
( )8000استفاده کردهاﻳم .در مورد سنجﺶ متغیر وابسته ،از پرسشنامه عملﻜرد نوآوری
پژوهﺶهای پراجگو و همﻜاران ( )8008و موزر )0564( 1استفاده شده است .برای
بررسی پاﻳائی پرسشنامه ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برای 98
پرسشنامه برای متغیرهای فناوری اطالعات و عملﻜرد نوآوری به ترتیب  .646و .509
به دست آمد که مقدار مناسبی بود .برای تعیین رواﻳی آن ،پرسشنامه در اختیار گروهی از
اساتید و کارشناسان قرار گرفت.
جامعه آماری پژوهﺶ حاضر ،کارکنان کانون پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان تهران
هستند« .اﻳن سازمان با هدف اﻳجاد امﻜانات الزم جهت رشد و پرورش فﻜری و ذوقی
کودکان و نوجوانان تأسیس شده است به میانه دهه چهل شمسی در سال  0844باز
میگردد و عرصه فرهنگ ،ادب ،تعلیم و تربیت و هنر اﻳران در اﻳن سالها شاهد رشد،
بالندگی و تﻜامل اﻳن نهاد اثرگذار بوده است .ازجمله خدمات و محصوالت اﻳن سازمان،
انتشار  040عنوان کتاب با شمارگانی بیﺶ از  8میلیون در سال ،تولید هزاران دقیقه
فیلمهای کوتاه ،بلند ،زنده ،مستند و پوﻳانماﻳی ،تولید دهها عنوان نوار موسیقی ،نماﻳﺶ
0. Moser.
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عروسﻜی ،سرگرمیهای سازنده و اسباببازی و نرمافزارهای آموزشی راﻳانهای از آن
جمله به شمار میروند .کانون پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان از طرﻳق بیﺶ از 690
مرکز فرهنگی ثابت ،سیار شهری ،سیار روستاﻳی و پستی در سراسر اﻳران و با ارائه
فعالیتهای فرهنگی ،هنری با مخاطبین کودک و نوجوان خود ارتباطی چهره به چهره و
نزدﻳک برقرار میکند .فعالیتهای کانون پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان تنها به داخل
اﻳران محدود نمیشود بلﻜه همﻜاریهای وسیع کانون با نهادهای بینالمللی و حضور
گسترده آثار اعضا و تولیدات فرهنگی و هنری در رقابتهای هنری جهان از فعالیتهای
بینالمللی کانون به شمار میرود که از اﻳن راه افتخارات فراوانی نصیب کودکان،
نوجوانان ،هنرمندان و نوﻳسندگان اﻳرانی شده است».1
جامعه آماری تحقیق حاضر ،شامل کارکنان کانون پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان
شهر تهران (سازمان مرکزی) است که تعداد اﻳن افراد  000نفر بوده که نمونه موردمطالعه
از جدول مورگان  68نفر تعیین شد .برای افزاﻳﺶ تعمیمپذﻳری 000 ،پرسشنامه توزﻳع
شد که از اﻳن میان ،تعداد  98پرسشنامه به دست محقق رسید.
جدول  .0اطالعات جمعیت شناختی.
جنسیت
مرد
زن
تحصیالت
دﻳپلم
فوقدﻳپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
سن
بین  06تا  80سال
بین  06تا  80سال
بین  80تا  80سال
بین  80تا  40سال
بین  40تا  90سال

درصد فراوانی
82
88
درصد فراوانی
88
84
80
84
درصد فراوانی
8
09
09
89
80

0. http://www.kanoonparvaresh.com/page.php?page=19.
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باالتر از  90سال

 یافتههای پژوهش:برای بررسی رابطهی فناوری اطالعات و مؤلفههای آن با عملﻜرد نوآوری و مؤلفههای
آن ،از ضرﻳب همبستگی پیرسون استفاده شده و نتاﻳج در جدول  8ارائه شده است.
ﻳافتههای جدول ( )8نشان میدهد رابطه بین فناوری اطالعات و عملﻜرد نوآوری
( p<0.01و  )r= 0.606معنادار است بهعالوه تمامی مؤلفههای فناوری اطالعات نیز با
انواع عملﻜرد نوآوری رابطهی معناداری آماری دارند .از بین مؤلفههای فناوری اطالعات،
سختافزار بیشترﻳن ارتباط را با نوآوری محصول ( p<0.01و  ،)r= 0.669فرآﻳند
( p<0.01و  )r= 0.529و عملﻜرد سازمانی ( p<0.01و  )r= 0.528داراست؛ بنابراﻳن
فرضیه صفر درسته  0,00رد میشود و با احتمال  55درصد میتوان گفت بین فناوری
اطالعات و مؤلفههای آن با عملﻜرد نوآوری و مؤلفههای آن رابطهی معناداری وجود
دارد.
جدول  .1همبستگی بین مؤلفههای فناوری اطالعات و انواع عملکرد نوآوری
شاخص
آماری

نوآوری محصول

عملکرد سازمان

همبستگ

معنادار

همبستگ

معنادار

همبستگ

معنادار

همبستگ

معنادار

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

0/885

0/000

./985

0/000

0/986

0/000

0/982

0/000

./484
./984

0/000
0/000

./885
0/488

0/000
0/000

0/996
0/404

0/000
0/000

0/946
0/800

0/000
0/000

./204

0/000

0/809

0/000

0/960

0/000

0/808

0/000

سطوح
سختافزا
ر
نرمافزار
اﻳنترنت
فناوری
اطالعات

نوآوری فرآیند

عملکرد نوآوری

در پژوهﺶ حاضر بهمنظور بررسی اثر مؤلفههای فناوری اطالعات و عملﻜرد نوآوری،
از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
جدول  .9توصیف مدل
Std. Error of the
Estimate

8,62809

ضریب همبستگی

مجذور مقدار ضریب

تعدیلشده

همبستگی

./882

0/820

ضریب همبستگی

مدل

0/605

0
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در جدول  ،8مجذور مقدار ضرﻳب همبستگی ـ که به آن ضرﻳب تعیین نیز گفته میشود
ـ  0/820بهدست آمده است و اﻳن بدان معناست که  %82از تغییرات عملﻜرد نوآوری را
میتوان با مؤلفههای فناوری اطالعات در محیط کار تبیین کرد .هر چه مقدار ضرﻳب
تعیین باالتر و به مقدار  0نزدﻳکتر باشد ،رگرسیون از برازش مناسبتری برخوردار
است .با کمک ضرﻳب تعیین ،میتوان درﻳافت که به ازای تغییرات در متغیرهای مستقل
چه مقدار تغییر در متغیر وابسته صورت میگیرد.
جدول  .4ضرایب رگرسیون
تغییرات
استانداردشده
Beta

تغییرات غیراستاندارد شده
Std. Error

B

مدل

9,909

2,682

)(Constant

0/808

0/880

سختافزار

0,580

نرمافزار

0/488

اﻳنترنت

Sig.

t

0/000

0,484

0/000

0,908

0/666

0/000

9,046

0/408

0/829

0/008

4,844

0/268

0/988

در جدول  4ضراﻳب و معنیداری هرﻳک از متغیرها ارائهشده است .همانطور که مشاهده
میشود sig ،تمامی متغیرها از  .09کمتر است؛ بنابراﻳن میتوان گفت تمامی متغیرها اثر
معنیداری بر عملﻜرد نوآوری دارند ،درنتیجه؛ هر سه فرضیه فرعی تحقیق مورد تأﻳید
قرار میگیرند؛ ﻳعنی مؤلفههای سختافزار ،نرمافزار و اﻳنترنت بر عملﻜرد نوآوری سازمان
اثر معناداری دارند .با توجه به مقادﻳر ستون بتا میتوان گفت که :از میان متغیرهای
بیانشده ،سختافزار بیشترﻳن اثر را روی عملﻜرد نوآوری دارد ،همانطور که مشاهده
میشود متغیر اﻳنترنت از نظر اثر بر عملﻜرد نوآوری ،در مرتبه دوم قرار دارد؛ و در آخر،
نرمافزار .بهطورکلی میتوان گفت که نتاﻳج به دست آمده فرضیات تحقیق را بهطور
تجربی تأﻳید میکند؛ بنابراﻳن میتوان نتیجه گرفت که فناوری اطالعات در سازمانها
باعث خواهد شد تا عملﻜرد نوآوری آنان بیشتر شود.
دﻳاگرام ( )0و ( )8ضرﻳب استاندارد و عدد معناداری مدل پژوهﺶ حاضر را نشان میدهد.
شاخصهای برازش مناسب مدل شامل ( GFI ،X2شاخص نیﻜوﻳی برازش)AGFI ،
(شاخص تعدﻳلشده نیﻜوﻳی برازش)( CFI ،شاخص برازش مقاﻳسهای) و ( RMRرﻳشه
میانگین توان دوم باقیمانده) است .بدﻳنصورت مدل از برازش مناسب برخوردار است
که نسبت  X2به درجه آزادی ( )dfکمتر از  8باشد ،مقدار  CFIبیشتر از  50درصد ،مقدار
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 GFI ،AGFIبیشتر از  60درصد و مقدار  RMSEAکمتر از  0/06باشد (کالنتری.)0866 ،

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که دﻳاگرامهای  0و  8نشان میدهند ،مقدار  RMSEAبرابر  0,048و مقدار
 X2به درجه آزادی ( )dfبرابر با  0,85است .مقدار شاخص  AGFI ،CFIو  GFIبه
ترتیب برابر با  0,59 ،0,56و  0,58است که نشان از برازش مناسب مدل ساختاری دارند.

بحث و بررسی
در مقدمه اشاره شد که هدف مقاله ،بررسی نقﺶ فناوری اطالعات در عملﻜرد نوآوری
سازمان است .قرن حاضر مملو از نوآوریهای گوناگونی در زمینهی فناوریها ،کاال و
خدمات جدﻳد است؛ اما در صحیح دورهای مانند امروز نیاز به نوآوری چندﻳن حاد نبود.
بدون شک روزبهروز بر شدت رقابت در بازارهای جهانی برای ارائه خدمات و
محصوالت توسط بخﺶهای مختلف صنعت افزوده میشود؛ در دهههای آتی شاهد
شدﻳدتر شدن نیز خواهیم بود (اسماعیلی .)8 :0850 ،با پیشرفت روزافزون دانﺶ و
فناوری و جرﻳان گسترده اطالعات و عصر سرعت باال امروزه سازمانها نیازمند افراد و
روشهاﻳی هستند که بتوانند با روشی خالق با مشﻜالت روبهرو شده و به حل آنها
بپردازند .نوآوری از مهمترﻳن مباحثی است که اﻳن امر را میسر میسازد.
همانطور که در بخﺶ ﻳافتهها اشاره شد sig ،تمامی متغیرها از  .09کمتر است؛ بنابراﻳن
میتوان گفت تمامی متغیرها اثر معنیداری بر عملﻜرد نوآوری دارند ،درنتیجه؛ هر سه
فرضیه فرعی تحقیق مورد تأﻳید قرار میگیرند؛ ﻳعنی رابطه مثبت و معنیدار بین فناوری
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اطالعات و عملﻜرد نوآوری سازمان وجود دارد.
بر اساس ﻳافتهها میتوان گفت که بین سختافزار و عملﻜرد نوآوری سازمان ،رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد و دادههای مربوطه ،اﻳن رابطه را تأﻳید میکنند و اﻳن نتیجه
همسو با نتاﻳج بررسیهای لیو ،ﻳان و لی ()8005؛ خداﻳی واالهزگرد و شﻜورلو ()8008؛
دوهان ( ،)8002میشل ( )8002و کرامتی ( )0868است .لیو ،ﻳان و لی ()8005؛ در
پژوهﺶ خود به اﻳن نتیجه رسیدند که سختافزارها ،عامل مهم و حیاتی برای عملﻜرد
سازمان در محیط متغیر و پوﻳای امروزی هستند .کرامتی ( )0868در پژوهﺶ خود به اﻳن
نتیجه رسید که سختافزارها اثر مستقیم و معناداری بر عملﻜرد سازمانها دارند.
بین نرمافزار و عملﻜرد نوآوری سازمان نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .اﻳن نتیجه
همسو با بررسیهای ساتر ( ،)8008تسنگ ( )8006است .تسنگ ( )8006در تحقیق خود
به اﻳن نتیجه رسید که نرمافزارها بر عملﻜرد سازمان اثر مثبت و معناداری داشته و شراﻳط
الزم برای نوآوری در سازمان را تسهیل میسازند.
طبق ﻳافتههای پژوهﺶ ،میان اﻳنترنت و عملﻜرد نوآوری سازمان ،ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد .اﻳن نتیجه همسو با تحقیقات کافمن و همﻜاران ( )8008است .آنان در
پژوهﺶ خود به اﻳن نتیجه رسیدند که اﻳنترنت با پتانسیل قابلتوجهی عملﻜرد سازمان را
متأثر ساخته و محیط نوآورانهای را خلق میکند.
دﻳاگرامهای ( )0و ( )8در ﻳافتههای تحقیق ،برازش مناسب مدل را تأﻳید میکنند .اغلب
سازمانها به اهمیت نوآوری و نقﺶ حیاتی اﻳن عامل در رشد ،بقا و موفقیت سازمانها
اذعان دارند ،پژوهﺶهای موجود در ادبیات تحقیق به اﻳن مهم پرداختهاند .در تبیین
ﻳافتههای پژوهﺶ میتوان بیان کرد که فناوری اطالعات ،نقﺶ مثبت و معناداری در
عملﻜرد نوآوری کانون پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان دارد که همواره سازمان را
برای فعالیت در محیط متغیر و پوﻳای کنونی و آﻳنده ،پشتیبانی میکند.

نتیجهگیری
فناوری اطالعات در بسیاری از جنبههای زندگی امروزه بشر کاربرد گستردهای ﻳافته و
تسهیالت قابلتوجهی اﻳجاد کرده است .به همین دلیل است که شرکتها و سازمانها به
سرماﻳهگذاری در فناوری اطالعات و استفاده از آن در فرآﻳندهای کاری خود میپردازند
(قربانی زاده و قلندری .)88 :0850 ،نوآوری سازمانی بهعنوان منبع مهم مزﻳت رقابتی
پاﻳدار است (برومند و رنجبری .)90 :0866 ،استفاده از فناوری اطالعات بهعنوان ﻳﻜی
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از اقدامات اساسی سازمانهای پیشرو ،بخشی مهم از تحقیقات فناوری اطالعات در طول
بیﺶ از دو دهه بوده است و پیﺶبینی میشود سازمانهاﻳی که فناوری اطالعات را به
کار میگیرند ،مزﻳت رقابتی مناسبی را کسب کنند (میشل8002 ،1؛ به نقل از زنجیرچی و
الفت .)88 :0865 ،اغلب سازمانها ،به اهمیت نوآوری و نقﺶ حیاتی اﻳن عامل در رشد،
بقا و موفقیت سازمانها اذعان دارند ،همانگونه که در اﻳن پژوهﺶ بررسی شد ،ﻳﻜی از
فرآﻳندهای ارتقای عملﻜرد نوآوری در سازمان ،سختافزار است .امروزه سختافزارهای
مدرن و پیشرفتهای تولید شدهاند که موجب تسرﻳع در انجام کارها ،تولید بیشتر ،سهولت
استفاده از آن توسط کاربر و صرف جوﻳی در زمان و هزﻳنهها شده است .سازمانها با
استفاده از سختافزارهای پیشرفته و مدرن میتوانند از نرمافزارهای جدﻳد بﻜارگیری
کنند و از سرعت باالی اﻳنترنت نیز استفاده کنند و بتوانند عملﻜرد نوآوری سازمان خوﻳﺶ
را افزاﻳﺶ دهند؛ بنابراﻳن درصورتیکه مدﻳران سازمانها خود را نسبت به فراهم کردن
چنین اقدامی در فضای سازمانی خوﻳﺶ و کارکنانشان کنند ،در افزاﻳﺶ عملﻜرد نوآوری
سازمانها پیشرو خواهند بود.
نتاﻳج تجزﻳهوتحلیل نشان میدهد که رابطهی مثبت و معناداری بین تمام مؤلفههای
فناوری اطالعات با عملﻜرد نوآوری و مؤلفههای آن وجود دارد؛ بنابراﻳن فرضیهی
پژوهشی تأﻳید میشود .ازجمله کاربردهای عملی نتاﻳج مقاله اﻳن است که مدﻳران نیاز
دارند بهطور فعال اقداماتی را در جهت افزاﻳﺶ نوآوری در سازمان انجام دهند .ازجمله
مهمترﻳن اﻳن اقدامات ،اﻳجاد فضا و امﻜانات مطلوبی برای کارکنان است .کارکنان بهعنوان
سرماﻳههای اصلی سازمانها ،نیازمند چنین فضاﻳی هستند تا اﻳدهها و تفﻜرات خود را به
عمل درآورده و موجبات نوآوری را باعث شوند.
در اﻳن مقاله ،اثر فناوری اطالعات و نقﺶ آن در افزاﻳﺶ عملﻜرد نوآوری کانون پرورش
فﻜری کودکان و نوجوانان مورد تأﻳید واقع شد و نتیجهگیری میکنیم که فناوری اطالعات
میتواند به بهبود عملﻜرد نوآوری در کانون پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان کمک
کند .درنتیجه اجازه میدهد که اﻳن سازمان بهوسیله آن به مزاﻳای رقابتی دست ﻳابد و
شانس خود را از وفق با شراﻳط پیﺶ رو در محیط نامطمئن ،افزاﻳﺶ دهد؛ بنابراﻳن با
توجه به مجموعه تحلیلهای انجامشده ،پیشنهادهای زﻳر به مدﻳران و سرپرستان کانون
پرورش فﻜری کودکان و نوجوانان تهران داده میشود:
1. Michael.
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 با توجه به ﻳافتههای حاصل از پژوهﺶ ،پیشنهاد میشود مدﻳران و سرپرستان سازماناهتمام الزم را جهت تهیه و بهروز کردن سختافزارهای جدﻳد و مدرن به عمل آورند
زﻳرا اﻳن امر میتواند زمینهساز دستﻳابی به مزاﻳاﻳی ازجمله تسهیل در روند انجام
کارها ،کاهﺶ هزﻳنه و تسرﻳع در انجام فرآﻳندهای سازمانی؛ و حتی دستﻳابی به
موفقیتهای آتی را در سازمان به ارمغان آورد که اﻳن مهم نیازمند تخصیص بودجه
مناسب و کافی جهت تهیه سختافزارهای جدﻳد و مدرن ،جذب نیروی کار متخصص
و باتجربه ،آموزش نیروی انسانی سازمان و توجه وﻳژه مدﻳران و سرپرستان به اﻳن
مقوله است.
 ﻳافتههای حاصل از پژوهﺶ بیانگر اﻳن موضوع است که مدﻳران و سرپرستان سازمانتوجه داشته باشند که سختافزارهای جدﻳد و مدرن ،نیاز به نرمافزارهاﻳی دارند که
بتوانند پاسخگوی نیازهای کاربران در استفاده از آنها باشند تا بﻜارگیری اﻳنگونه
فنّاوریهای جدﻳد ،زمینهسازی الزم ،جهت تشوﻳق و اﻳجاد تفﻜرات و شیوههای
خالقانه و نوآورانه را برای کارکنان به عمل آورده تا در افزاﻳﺶ عملﻜرد نوآوری
سازمان نقﺶ مؤثر و مثبتی را اﻳفا کنند.
 ﻳافتههای حاصل از پژوهﺶ بیانگر اﻳن موضوع است که مدﻳران و سرپرستان سازمانباﻳستی بیشتر از قبل مقوله اﻳنترنت را موردتوجه قرار داده تا در توسعه تبادل
الﻜترونیﻜی داده در سطح سازمان و بیرون از آن و توسعه ارتباط شبﻜه اطالعرسانی
بهمنظور افزاﻳﺶ عملﻜرد نوآوری سازمان نقﺶ مؤثر و مثبتی را اﻳفا کنند.
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منابع
اسماعیلی ،اشرف .)0850( .رابطهی بین مدﻳرﻳت کیفیت جامع و ﻳادگیری سازمانی با عملﻜرد
نوآوری (موردمطالعه :بیمه ملت) .پاﻳاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطباﻳی تهران.
برفروشان ،سهراب ،)0869( .خالقیت در کرانههای آشوب .چاپ اول ،تهران :موسسه انتشارات
فراز اندیش سبز.
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