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 چکیده

عصر فناوری اطالعات، پیشرفت ها و تحوالت چشمگیری را در جوامع کنونی به وجود  با ظهور
 از يكی. ا شده استجوامع و سازمان ه وسیع درموجب به وجود آمدن تغییراتی  که است آمده

نوآوری به آن است.  مقوله نوآوری و مفاهیم مرتبط با ،ها نمازسا روی پیشمهمترين مباحث 
زمان ، ساعنوان عامل حیاتی و موثر برای سازمان های امروزی ايفای نقش می کند تا بوسیله آن

فناوری اطالعات يكی از مهمترين ابزارهای عصر به عملكرد بهتر و مزيت رقابتی دست يابند.  ها
 هدف اصلیکند.  کنونی است که کاربردها و مزايای منحصر بفردی برای سازمان ها ايجاد می

ر عملكرد نوآوری و اينكه مولفه های فناوری دفناوری اطالعات  نقشپژوهش حاضر، بررسی 
 داشته باشند. روش پژوهش، توصیفیسازمان اطالعات نقش موثری در افزايش عملكرد نوآورانه 

 فكری پرورش نفر از کارکنان کانون 68 شامل حاضر، تحقیق آماری . جامعهاست پیمايشیـ 
 دو از آن، اطالعات آوری جمع که برای )سازمان مرکزی( است تهران شهر نوجوانان و کودکان

. است دهش استفاده لیكرت ایگزينه پنج طیف با نوآوری عملكرد و اطالعات فناوری پرسشنامه
 تايید دمور مديريت متخصصین و صاحبنظران از تعدادی توسط پرسشنامه دو محتوايی روايی

ده شد که مقدار استفا کرونباخ آلفای از ضريب پرسشنامه، پايايی سنجش برای سپسگرفت؛  قرار
. بود مناسبی مقدار که آمد بدست درصد. 509 و. 646 ترتیب به پرسشنامه اول و دوم آن برای
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 مقدمه

 سر به عصری در و است جهانی یدهكده به موسوم که کنیممی زندگی دنیايی در ما
 ارتباطات و اطالعات نقش و اهمیت امروز. است گرفته نام اطالعات عصر که بريممی
 از يكی حتی و نیست پوشیده کسهیچ بر( هاسازمان ويژهبه) کشورها توسعه در

(. همه ما شاهد آن هستیم که 0860)مبارکی،  شودمی تلقی توسعه هایشاخص
 ؛تشده اس دهیسازمانو تغییر در  فناوری اطالعات منجر به تحول در کار هایپیشرفت
نیز همواره در حال تغییر و  هاسازمان موردنیاز هایشايستگیو  هاصالحیتبنابراين 
 ایفزاينده طوربه پويا، شديداً هاسازمان (. محیط84: 0850)سید کالن،  استتحول 
 جانبههمه حضور به منجر فناوری پیشرفت شتاب. است دائمی تغییرات تحت و پیچیده

 هاواکنش تغییر، حال در دائماً یزمینه يک در. شودمی اطالعاتی منابع تعداد و اطالعات
مجبور  وماًعم گیرندگانتصمیم از بسیاری امروزه بعالوه،. شوندمی ترپیچیده هاتصمیم و

 رستد تصمیمات نتوانند شودمی باعث که کنند کار ناهمگن هایداده از کوهی با هستند
فناوری اطالعات بر  یتوسعه(. 8006 ،1ماسون و کنرلی) کنند اتخاذ را سريعی و

 تحول، یزمینهو زندگی جاری بشر امروزی اثر داشته و  وکارکسبمختلف  هایحوزه
يجاد بسترهای يكپارچه فراهم آورده است )عطافر و همكاران، تسريع و تسهیل امور را با ا

تیابی در دس هاشرکت(. در اقتصاد پويای کنونی، فناوری اطالعات ابزار حیاتی 080: 0850
 3(. هالت8006، 2و تی سنگ 8002)دوهان،  شودمیبه مزيت رقابتی و نوآوری محسوب 

فرآيندی برای استفاده از دانش  نوانعبه(: اصطالح نوآوری را در يک مفهوم وسیع 0556)
ايجاد يا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد، وارکینگ  منظوربهيا اطالعات مربوط 

(VARKING نیز توضیح )شده است که طراحی  تجديدنظرنوآوری هر چیز  دهد کهمی
ک يو به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحكم کند و نیز 

برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی نوآوری خلق چیز جديدی است که 
 (. متون80: 8009بیدختی و انوری  يک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند )طالب

 ايجاد منظوربه هاسازمان برای حیاتی و مهم عامل عنوانبه را نوآوری راهبردی، مديريت
 با هاسازمان. بینندمی امروزی متغیر و پیچیده محیط در پايدار رقابتی مزيت و ارزش

                                                                                                                            
0. Kennerley & Mason. 

8. Duhan & tseng. 

8. Holt. 
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 به که یجديد هایقابلیت توسعه و ايجاد و متغیر هایمحیط به پاسخ در بیشتر، نوآوری
 ،1همكاران و مونتس) بود خواهند ترموفق برسند بهتری عملكرد به دهد اجازه هاآن

عنصر  عنوانبهعنصر نوآوری  درواقع (.48: 0866 رجبی، و برومند از نقل به ؛8004
(. از همین 0862)علیرضايی و تواليی،  رودمیبه شمار  هاسازماناساسی از عوامل بقای 

اخیر، پژوهشگران زيادی توجه خود را به بحث  هایدههکه در  کنیممیرو مشاهده 
یو، يان و اند )لکردهعملكرد نوآوری سازمانی و ارتباط آن با فناوری اطالعات معطوف 

؛ هانگ و 8008، 4, پراچگو و سوهال8008، 3؛ خدايی واالهزگرد و شكورلو8005، 2لی
 و ؛ کافمن8004، 7؛ مونتس و همكاران8002، 6؛ آرانگون و همكاران8000، 5همكاران
 (.8008 ،9بوزيدی و ؛ بولسنان8008 ،8همكاران

 ییرتغ و کار در تحول به منجر اطالعات فناوری هایپیشرفت که هستیم آن شاهد ما همه
ی بزرگ با ساختارهای هاسازمان. (84: 0850 کالن، سید) است شده دهیسازمان در

سنتی، توان و انعطاف الزم برای همسويی با تغییرات پیرامونی ناشی از تحوالت سیاسی، 
را  ناشی از آن هایپیچیدگیاقتصاد و  شدنجهانیاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مانند 

ند و برای بقای خود ناچارند به نوآوری دست بزنند، تغییر ساختار دهند يا خود را ندار
اسپور، آورند )عب دست بهبه ابزارهايی مجهز کنند تا توان مقابله با اين تحوالت جهانی را 

و حیاتی برای اين مهم،  پذيرانعطافو تجهیزات  هاقابلیت ترينمهم ازجمله(. 0: 0866
. شودیم پنداشته سازمان موفقیت برای کلیدی منبع عنوانبهست که فناوری اطالعات ا

 10عملكرد هایحالت و مديريتی فرآيندهای توجهیقابل طوربه IT توسعه و ظهور
 از که شودمی سازمانی شامل IT اصطالح. است کرده اصالح و داده تغییر را هاسازمان

 کندیم استفاده اطالعات گذاریاشتراک به و کسب خلق، برای فنّاورانه و فنی تجهیزات

                                                                                                                            
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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 سازمان، عملكرد و نوآوری فناوری، بین رابطه ،حالبااين(. 8800 ،1همكاران و بوکیخ)
 لی، و يان قرار نگرفته است )لیو، موردتوجه گذشته چندان سال ده در کامل طوربه

، مانند کشور ما، يكی از معضالت مديريت بر توسعهدرحال(. در کشورهای 8005
، عملكردها و هابرنامهفناوری اطالعات، عدم ارزيابی و کنترل  یحوزهدر  گذاریسرمايه

 در نوآوری جريان بايد پیشرفت و بقا برای عصر اين (. در0868نتايج است )کرامتی، 
مطالعات  (.0850 اسماعیلی،) شود ممانعت نابودی و رکود از تا بخشید تداوم را سازمان

که اگر يک سازمان نتواند نوآوری خود را حفظ کند، با شكست مواجه  اندکردهاخیر ادعا 
 تحلیل و بررسی به تا داشت اين بر را محقق (. آنچه8004، 2خواهد شد )دفت و کراس

 ردفناوری اطالعات  وسیع آثار و کارکردها به توجه با که بود اين بپردازد موضوع اين
 نوآوری خلق هایفرصت ايجاد ،است آن فردمنحصربه هایويژگی از ناشی که هاسازمان

تا موجب افزايش عملكرد مطلوب آن  رسدمی نظر به ضروری هاسازمانبرای  سازمانی
 در چندانی هایپژوهش که دريافتیم زمینه، اين در متعدد متون مطالعه با طرفی از .شود
 اين پژوهش با توجه به. است فراوانی هایپژوهش انجام مستلزم و نشده انجام زمینه اين

در پی بررسی نقش فناوری اطالعات بر عملكرد  هاسازماناهمیت عملكرد نوآوری در 
هدف اصلی اين  عبارتی بهنوجوانان است.  و کودکان فكری پرورش نوآوری کانون

کانون پرورش فكری کودکان  نوآوری عملكرد اطالعات در فناوری بررسی نقش تحقیق
 در( IT) اطالعات فناوری از اينكه: نقش است عبارتاصلی  سؤالو نوجوانان است. 

 همقال بعدی بخش ؟نوجوانان چیست و کودکان فكری پرورش کانون نوآوری عملكرد
 .ازدپردمی پیشنهادها و گیرینتیجه بحث، و هايافته ،شناسیروش نظری، مبانی به

 مبانی نظری

 اوری اطالعاتفن

وهی که گر ایگونهبهدر اين زمینه تعاريف و نظرات متفاوت و متعددی به عمل آمده است 
بیان  منظوربه 3و وايزلرفناوری اطالعات اولین بار از سوی لويت  یواژهاعتقاد دارند که 

و پردازش اطالعات در سازمان به کار گرفته  هاگیریتصمیمنقش رايانه در پشتیبانی از 

                                                                                                                            
0. Becheikh. 

8. Daft & Cross. 

8. Levit & Vaizler. 
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فناوری اطالعات  یواژهکه  دارندمیگروهی ديگر بیان  و ؛(0868شده است )صرافی زاده، 
میالدی برای اشاره به استفاده از فناوری کامپیوتر برای کار  0520 یدههدر اواخر  احتماالً

 یجنبهاطالعات به  فناوری (.06: 0850با اطالعات ابداع شد )محمدی حیسنی نژاد، 
 هاكهشبداده،  هایپايگاه، افزارنرم، افزارسختسیستم اطالعات اشاره دارد و شامل  فنّاورانه

 (.82: 0868و ديگر تجهیزات الكترونیک است )توربان، 
ست. نی هاآنو يا خدمات وابسته به  افزارنرم، هارايانهفناوری اطالعات تنها در ارتباط با 

اطالعات ترکیبی از همه اين موارد است با اين نگرش که چگونه اين فناوری  یفناور
 دشومیاطالعات باعث  آن کمک کند. فناوری هایهدفبه سازمان و رسیدن به  تواندمی

 (.9: 8008، 1)ساتر شودکارهای زياد و طوالنی با عملیات کمی انجام 
 :است(، فناوری اطالعات دارای سه بعد زير 8000) 2بر اساس تحقیق عالمه و همكارانش

گفته  افزارسختباشند  لمسقابلبه تمامی اجزای فیزيكی که  طورکلیبه: افزارسخت -
 .شودمی

ويند گ افزارنرمرا  شودمینوشته  افزارسختکه جهت کار با  هايیبرنامه: به افزارنرم -
 کاری انجام دهد(. افزارسخت شودمیکه باعث  هايیدستورالعمل)به 

که از مدل محاسبات مشترک  ها استشبكهاينترنت: اينترنت يک شبكه جهانی از  -
. اتصال جهانی به اينترنت، کندمیاستفاده  TCP / IPخدمات و مدل مرجع شبكه 

، استانداردهای جهانی، پرمايگی و تعامل متقابل، شدهتوزيع، طرح پذيریمقیاس
 .کندمیرت الكترونیک فراهم اولیه را برای تجا زيرساخت

 عملکرد نوآوری

 هایانديشهنوآوری از منظر اصطالحی به معنی فرآيند کسب  یواژهدر ادبیات مديريت، 
: 0556، 3خالق و تبديل آن به محصول، خدمت يا يک روش عملیاتی مفید است )رابینز

، (. منظور از نوآوری خالقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است896
ند ؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فراييافتهتحققنوآوری يعنی انديشه خالق  ديگرعبارتبه

های ذهنی برای ايجاد يک و خدمات جديد به بازار است؛ نوآوری بكارگیری توانايی

                                                                                                                            
0. Sutter. 

8. Allameh et al. 

8. Robbins. 
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(. عملی و کاربردی ساختن افكار و 00: 8009فكر يا مفهوم جديد است )محمدی، 
و  يدآمی دست به، در خالقیت اطالعات ديگرعبارتبهت. نو ناشی از خالقی هایانديشه

(. 0869)برفروشان،  شودمیهای گوناگونی عرضه صورتبه در نوآوری، آن اطالعات 
 هب سازمان دستیابی که منابع و محصوالت ،هاايده از برداریبهره و خلق يعنی نوآوری

: 8008 بوزيدی، و بولسنان) سازدمی محقق را اثربخشی و وریبهره از باالتری سطح
 ازمانس دستیابی که است منابع و محصوالت ،هاايده از برداریبهره نوآوری ،نهايتاً(. 865

 به "نوآوری" گرايش و راهبرد. سازدمی ممكن 2رشد و 1وریبهره از باالتری سطح به را
 در نوعیبه که افرادی تمام. رودمی شمار به 3غیرخطی فرآيند يک پارامتر، چندين خاطر

 مستقیم اثر همگی ،5اطالعاتی منابع و 4درونی و بیرونی محیط ،کنندمی مداخله سازمان کار
 افرادی نوآوران،. شودمی محقق اجتماعی بازيگران همكاری با نوآوری فرآيند. دارند

 (.8008 ،6مكارانه و کافمن) کنند خلق را بديعی چیز مستقل و تنهايیبه بتوانند که نیستند
ايجاد شود.  هاسازمانکلی محصوالت، فرآيندها و  یمحدودهدر سه  تواندمینوآوری 

، هارکتشايده محصول يا فرآيند، سیستم يا ابزاری است که برای افراد، گروهی از افراد يا 
انپور . طبق نظر دامرسدمیيک کل جديد به نظر  عنوانبهيک بخش صنعتی يا يک جامعه 

، هاسامانهجديد،  هایايده(، نوآوری سازمانی، توسعه و اجرای 8006) 7و همكاران
داخلی يک سازمان، ماهیت  هایشاخص. بر مبنای استجديد  هایفنّاوریمحصوالت، يا 

 هایشاخصفنی، يا بر اساس محصول يا نوآوری فرآيندی باشد. اين  تواندمینوآوری 
 هاارزشو  هافرمو  فیزيكی و مديريتی هایسامانهداخلی شامل منابع دانش و مهارت، 

. بحث است هافنّاوریو  هاموقعیتخارجی شامل مشتريان، رقبا،  هایشاخص. هستند
م کنی گیریاندازهدر مورد اينكه چگونه به بهترين وجه اجرای نوآوری را  توجهیقابل

تراعات حق ثبت اخ معموالًعینی عملكرد نوآوری  گیریاندازهوجود دارد. يک شاخص 
. يک شاخص است شدهتثبیتجديد  هایپروژهو  منتشرشده هاگزارش، آمدهدستبه

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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عملكرد نوآوری را بر مبنای سهم بازار و  چنینهم هاشاخص. اين کنندمیرقبا مقايسه 
 (.8000)هانگ و همكاران،  کندمی گیریاندازهاعتبار 

عملكرد نوآوری به سه گروه، نوآوری در محصول، نوآوری در فرآيند و  هایشاخص
؛ به نقل از کزازی و شول، 8006، 1)جیمنز و همكاران کنندمینوآوری سازمانی تقسیم 

است. شدهارائهاين سه گروه  هایشاخص( برخی از 0(. در نمودار )9 – 4: 0858

                                                                                                                            
0. Jimenez-Jimenez et al. 
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 عملکرد نوآوری هایشاخص. 0نمودار 

 

 
 

 (.1118و همکاران،  مزیـ ج مزیج)منبع: 
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ط است. عملكرد نوآوری توس شدهگرفتهمتغیر وابسته در نظر  عنوانبهعملكرد نوآوری 
 از: اندعبارتکه  شودمی گیریاندازهبعد  8

 : به معنی ارتقا کیفیت محصوالت ارائه شده است.1نوآوری محصول
 داخلی است. عملیات: به معنی بهبود ترکیب و کارايی 2نوآوری فرآيند

ود ، بهبهاهزينه: شامل بهبود مزيت رقابتی، سوددهی شرکت، کاهش 3نوآوری کلی سازمان
 (.8000)هانگ و همكاران،  شودمیسازمان  هایدارايیکارکنان و بهبود گردش  وریبهره

 نوآوری محصول: -

سعه و که به تو ابزاری برای تولید است کنندههمفرانوآوری محصول يا نوآوری تولیدی، 
ر گفت که منظو توانمی درواقعاشاره دارد.  بهبوديافتهارائه تولیدات و خدمات جديد و 

 اختصاصاز نوآوری تولیدی اين است که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات جديد، 
نی و )محمدی حسی منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردی از اين قبیل پیشتاز است

 (.69: 0858همكاران، 

 نوآوری فرآیند: -

راهم ف هاهزينه جويیصرفهفرآيندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و  نوآوری
 تولید، توزيع يا تحويل بهبوديافتهجديد يا  هایروشاتخاذ  یدربرگیرندهو  کندمی

که تا چه میزان سازمان فرآيندی اين است  منظور از نوآوری درواقعخدمت است. 
جديد انجام کار را به بوته آزمايش  هایروشو  گیردمیجديد را به کار  هایفنّاوری

 (.0850)میرکمالی و چوپانی،  گذاردمی

 نوآوری کلی سازمان: -

 و بازار سازمان، وضعیت، نوع برای که است رفتار يا ايده يک اتخاذ سازمان نوآوری 
 وانعنبه کندمی معرفی را ايــده اين که سازمانی اولین. است جديد سازمان کلی محیط
ست ا کرده اتخاذ را تغییر يک کندمی کپی که سازمانی و شودمی گرفته نظر در نوآور

 (.4: 0850)طالب بیدختی و انوری، 

                                                                                                                            
0. Production innovation. 

8. Process innovation. 

8. Overall innovation. 
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 رضیهف يا تئوری مفهوم، نظیر تازه اطالعات یتوسعه يا و دانش از ایتازه اختراع نوآوری
 ازمانیس نوآوری. است استفاده برای جديد چیزی معنای به نوآوری ،ديگرعبارتبه است؛

 عملكرد شبردپی برای ايده اين و است سازمانی استفادهقابل اشكال به هاايده تبديل مستلزم
 IT توسعه و ظهور (.8006 همكاران، و دامانپور) گیردمی قرار مورداستفاده سازمانی

 و داده تغییر را هاسازمان 1عملكرد هایحالت و مديريتی فرآيندهای توجهیقابل طوربه
 فنّاورانه و فنی تجهیزات از که شودمی سازمانی شامل IT اصطالح. است کرده اصالح

 همكاران، و بوکیخ) کندمی استفاده اطالعات گذاریاشتراک به و کسب خلق، برای
 تنوع ،دسترسی حقیقت با توانمی را هاسازمان در فنّاورانه ادوات توسعه و تلفیق(. 8008

 هایکتشر در نوين مديريت .داد توضیح کمی پشتیبانی تكامل و اطالعات ناهمگونی و
 غییراتت. است متكی انسانی و اطالعاتی سرمايه به شدتبه متوسط، يا کوچک بزرگ،

 داده افزايش مديريتی فرآيندهای در را هاسرمايه اين ارزش توجهی قابل طوربه بسیاری
 سانیان منابع پراکندگی بازارها، شدنجهانی نظیر هايیپديده که کرد ادعا توانمی. است

 .کندیم طلب را بیشتری انضباط و نظم و بخشیده سرعت رقابت به عمومی، توسعه و
 خارجی و داخلی منابع دو هر بر ناچارند هاسازمان نوآوری، منابع تعدد به توجه با

 خود جودمو دانش تلفیق و برداریبهره با توانندمی هاسازمان بعالوه،. کنند تكیه نوآوری
 برای فرصتی (. نوآوری8008کنند )بولسنان و بوزيدی،  نوآوری جديد، دانش خلق با يا

 هایفعالیت بعالوه،(. 0584 ،2شومپتر) است رقابتی مزيت از منبعی و سازمان توسعه
 پنداشته نسازما بلندمدت موفقیت برای کلیدی منبع عنوانبه مديريت، ادبیات در خالقانه

با در نظر گرفتن فشار رقابتی حاکم بر بازار،  (.8009 ،3همكاران و فاگربرگ) شودمی
عملكرد نوآوری از اهمیت خاصی برخوردار است و محققین و کاربران  گیریاندازه

نوآوری هستند و در تحقیقات انجام مناسبی برای مطالعه عملكرد  هایشاخصنیازمند 
شده ارتباط مثبت بین عملكرد نوآوری و عملكرد سازمان اثبات شده است )سودر و 

يک  عنوانبه(. فناوری اطالعات نیز 4: 0858؛ به نقل از کزازی و شول، 0554، 4شرمن
ماده آ با شرايط متغیر و متحول پیش رو سازگاریرا در  هاآن، هاسازمانمنبع اصلی برای 

 .شودمیکه موجبات نوآوری را باعث  کندمی

                                                                                                                            
0. Functioning models. 

8. Schumpeter. 

8. Fagerberg. 

4. Souder & Sherman. 



 86...  ی( در عملکرد نوآورITاطالعات ) ینقش فناور

 مدل مفهومی پژوهش

 شدهارائه. با توجه به تعاريف دهدمیمدل زير چارچوب مفهومی اين پژوهش را نشان 
طالعات فناوری ا اثر ینحوهبررسی  منظوربهو ذکر تحقیقات گذشته، مدل مفهومی زير را 

. مايکردهتهران طراحی  نوجوانان و کودکان فكری پرورش بر عملكرد نوآوری در کانون
، اينترنت( )عالمه و افزارنرم، افزارسخت) هایمؤلفهدر اين مدل، فناوری اطالعات با 

ند، )محصول، فرآي هایمؤلفهمتغیر مستقل و عملكرد نوآوری با  عنوانبه( 8000همكاران، 
 عنوانبه( 0564)موزر  و( 8008) همكاران و پراجگو هایپژوهشسازمان( از  عملكرد

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 مدل مفهومی پژوهش .1نمودار  

 

 فرضیه اصلی: -

 دارد. اثرفناوری اطالعات بر عملكرد نوآوری سازمان  - 
 H0فناوری اطالعات و عملكرد نوآوری رابطه خطی وجود ندارد:  هایمؤلفهبین 

 H1دارد:  وجود خطی رابطه نوآوری عملكرد و اطالعات فناوری هایمؤلفه بین

 فرعی: هایفرضیه -

 .دارد اثرسازمان  نوآوری بر عملكرد افزارسخت -
 .دارد اثرسازمان  نوآوری بر عملكرد افزارنرم -
 .دارد اثرسازمان  نوآوری اينترنت بر عملكرد -

 روش تحقیق

آن  هایمؤلفهطالعات و هدف پژوهش روابط علی میان متغیرهای فناوری ا کهازآنجايی
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، پس پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات استبا عملكرد نوآوری 
متغیرها و  به توصیف چراکهتوصیفی از نوع پیمايشی است. اين پژوهش توصیفی است 

 آوریجمع برای چراکهاين پژوهش از نوع پیمايشی است،  .پردازدمی هاآننیز روابط میان 
 مشخص مبتنی بر معادالت ساختاری است. طوربهشده و  استفاده پرسشنامه از اطالعات

با استفاده از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون روابط همزمانی میان متغیرها آزمون و 
 و موردنیاز هایداده و اطالعات گردآوری که ذکر شد، جهت طورهمان. شودمیتبیین 

 از رسشنامهپ بر استفاده شده است. از طرفی، عالوه نامهپرسش از تحقیق فرضیات بررسی
 تحقیق رایب منابع عنوانبه نیز اطالعاتی هایپايگاه و اينترنت ،هانامهپايان مقاالت، کتب،

 شود.می استفاده
بخش اول پرسشنامه اطالعات دموگرافیک گروه نمونه مانند سن، جنس و تحصیالت 

پژوهش است که بر اين اساس  سؤاالتمربوط به  کارکنان است و بخش دوم پرسشنامه
برای  سؤال 08برای سنجش فناوری اطالعات و  سؤال 08 موردبررسیبرای متغیرهای 

 مورد تايی لیكرت در نظر گرفته شده است. در 9سنجش عملكرد نوآوری با طیف 
مكاران هتحقیق عالمه و  از شده میزان يا پرسشنامه استاندارد از مستقل متغیرهای سنجش

وابسته، از پرسشنامه عملكرد نوآوری  متغیر سنجش در مورد .ايمکرده ( استفاده8000)
 برای. ( استفاده شده است0564) 1( و موزر8008پراجگو و همكاران ) هایپژوهش
 98ای آن بر مقدار که است شده استفاده کرونباخ آلفای از پرسشنامه، پايائی بررسی

 . 509. و 646فناوری اطالعات و عملكرد نوآوری به ترتیب پرسشنامه برای متغیرهای 
 از روهیگ اختیار در پرسشنامه آن، روايی تعیین برای. بود مناسبی مقدار که آمد دست به

 .گرفت قرار کارشناسان و اساتید
تهران  نوجوانان و کودکان فكری پرورش کانون کارکنان حاضر، پژوهش آماری جامعه

 ذوقی و فكری پرورش و رشد جهت الزم امكانات ايجاد هدف بااين سازمان »هستند. 
 باز 0844 سال در شمسی چهل دهه میانه به است شده تأسیس نوجوانان و کودکان

 رشد، شاهد هاسال اين در ايران هنر و تربیت و تعلیم ادب، فرهنگ، عرصه و گرددمی
خدمات و محصوالت اين سازمان،  ازجمله .است بوده اثرگذار نهاد اين تكامل و بالندگی

 دقیقه هزاران تولید سال، در میلیون 8 از بیش شمارگانی با کتاب عنوان 040 انتشار
 مايشن موسیقی، نوار عنوان هاده تولید پويانمايی، و مستند زنده، بلند، کوتاه، هایفیلم

                                                                                                                            
0. Moser. 
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 آن از ایرايانه آموزشی افزارهاینرم و بازیاسباب و سازنده هایسرگرمی عروسكی،
 690 از بیش طريق از نوجوانان و کودکان فكری پرورش کانون .روندمی شمار به جمله
 ارائه اب و ايران سراسر در پستی و روستايی سیار شهری، سیار ثابت، فرهنگی مرکز

 و هچهر به چهره ارتباطی خود نوجوان و کودک مخاطبین با هنری فرهنگی، هایفعالیت
 داخل هب تنها نوجوانان و کودکان فكری پرورش کانون هایفعالیت .کندمی برقرار نزديک

 حضور و المللیبین نهادهای با کانون وسیع هایهمكاری بلكه شودنمی محدود ايران
 هایفعالیت از جهان هنری هایرقابت در هنری و فرهنگی تولیدات و اعضا آثار گسترده

 کودکان، نصیب فراوانی افتخارات راه اين از که رودمی شمار به کانون المللیبین
 .1«است شده ايرانی نويسندگان و هنرمندان نوجوانان،

 نوجوانان و کودکان فكری پرورش کانون کارکنان شامل حاضر، تحقیق آماری جامعه
 موردمطالعه نمونه که بوده نفر 000 افراد اين تعداد که )سازمان مرکزی( است تهران شهر

پرسشنامه توزيع  000، پذيریتعمیم افزايش برای .شد تعیین نفر 68 مورگان جدول از
 پرسشنامه به دست محقق رسید. 98که از اين میان، تعداد  شد

 . اطالعات جمعیت شناختی.0جدول 

 فراوانی جنسیت                   درصد 
 82 مرد
 88 زن

 تحصیالت                   درصد فراوانی      
 88 ديپلم

 84 ديپلمفوق
 80 لیسانس

 84 و باالتر لیسانسفوق
 فراوانی سن                        درصد 

 8 سال 80 تا 06 بین
 09 سال 80 تا 06 بین
 09 سال 80 تا 80 بین
 89 سال 40 تا 80 بین
 80 سال 90 تا 40 بین

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

 پژوهش: هاییافته -

 هایمؤلفهآن با عملكرد نوآوری و  هایمؤلفهفناوری اطالعات و  یرابطهبرای بررسی 
ارائه شده است.  8و نتايج در جدول  شدهاستفاده آن، از ضريب همبستگی پیرسون 

رابطه بین فناوری اطالعات و عملكرد نوآوری  دهدمی( نشان 8جدول ) هایيافته
(p<0.01 و r= 0.606 معنادار است )فناوری اطالعات نیز با  هایمؤلفهمی تما عالوهبه

فناوری اطالعات،  هایمؤلفهمعناداری آماری دارند. از بین  یرابطهانواع عملكرد نوآوری 
(، فرآيند r= 0.669 و p<0.01بیشترين ارتباط را با نوآوری محصول ) افزارسخت

(p<0.01 و r= 0.529 و عملكرد سازمانی )(p<0.01 و r= 0.528داراست )نابراين ب ؛
گفت بین فناوری  توانمیدرصد  55و با احتمال  شودمیرد  0,00 درستهفرضیه صفر 
معناداری وجود  یرابطهآن  هایمؤلفهآن با عملكرد نوآوری و  هایمؤلفهاطالعات و 

 دارد.

 فناوری اطالعات و انواع عملکرد نوآوری هایمؤلفههمبستگی بین . 1جدول 

شاخص 
 آماری

 
 سطوح

 عملکرد نوآوری عملکرد سازمان نوآوری فرآیند محصولنوآوری 

همبستگ
 ی

معنادار
 ی

همبستگ
 ی

معنادار
 ی

همبستگ
 ی

معنادار
 ی

همبستگ
 ی

معنادار
 ی

افزاسخت
 ر

885/0 000/0 985./ 000/0 986/0 000/0 982/0 000/0 

 000/0 946/0 000/0 996/0 000/0 /.885 000/0 /.484 افزارنرم
 000/0 800/0 000/0 404/0 000/0 488/0 000/0 /.984 اينترنت
فناوری 
 اطالعات

204./ 000/0 809/0 000/0 960/0 000/0 808/0 000/0 

 
نوآوری،  عملكرد و اطالعات فناوری هایمؤلفه اثربررسی  منظوربهدر پژوهش حاضر 

 از آزمون رگرسیون استفاده شده است.

 . توصیف مدل9جدول 

Std. Error of the 
Estimate 

 همبستگی ضریب
 شدهتعدیل

 ضریب مقدار مجذور
 همبستگی

 مدل همبستگی ضریب

8,62809 882./ 820/0 605/0 0 
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 شودیمکه به آن ضريب تعیین نیز گفته ـ ، مجذور مقدار ضريب همبستگی 8در جدول 
از تغییرات عملكرد نوآوری را  %82است و اين بدان معناست که  آمدهدست به 820/0 ـ

فناوری اطالعات در محیط کار تبیین کرد. هر چه مقدار ضريب  هایمؤلفهبا  توانمی
برخوردار  تریمناسبباشد، رگرسیون از برازش  ترنزديک 0تعیین باالتر و به مقدار 

دريافت که به ازای تغییرات در متغیرهای مستقل  توانمیاست. با کمک ضريب تعیین، 
 .گیردمیت چه مقدار تغییر در متغیر وابسته صور

 ضرایب رگرسیون .4جدول 

 مدل

شده یراستانداردغتغییرات   
تغییرات 

 استانداردشده

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 2,682 9,909  0,484 000/0  

افزارسخت  880/0  808/0  666/0  0,908 000/0  

افزارنرم  0,580 829/0  408/0  9,046 000/0  

488/0 اينترنت  988/0  268/0  4,844 008/0  

 
که مشاهده  طورهماناست.  شدهارائههريک از متغیرها  داریمعنیضرايب و  4در جدول 

 ثراگفت تمامی متغیرها  توانمیبنابراين  ؛. کمتر است09 تمامی متغیرها از sig، شودمی
 أيیدت؛ هر سه فرضیه فرعی تحقیق مورد درنتیجهبر عملكرد نوآوری دارند،  داریمعنی
و اينترنت بر عملكرد نوآوری سازمان  افزارنرم، افزارسخت هایمؤلفهيعنی  گیرند؛میقرار 

گفت که: از میان متغیرهای  توانمیمعناداری دارند. با توجه به مقادير ستون بتا  اثر
که مشاهده  طورهمانرا روی عملكرد نوآوری دارد،  اثربیشترين  افزارسخت، شدهبیان
بر عملكرد نوآوری، در مرتبه دوم قرار دارد؛ و در آخر،  اثراينترنت از نظر  متغیر شودمی
 طورهبگفت که نتايج به دست آمده فرضیات تحقیق را  توانمی طورکلیبه. افزارنرم

 هاازمانسنتیجه گرفت که فناوری اطالعات در  توانمیبنابراين  کند؛می تأيیدتجربی 
 ری آنان بیشتر شود.باعث خواهد شد تا عملكرد نوآو

. دهدمی( ضريب استاندارد و عدد معناداری مدل پژوهش حاضر را نشان 8( و )0دياگرام )
 AGFI)شاخص نیكويی برازش(،  X2 ،GFIبرازش مناسب مدل شامل  هایشاخص

)ريشه  RMR( و ایمقايسه)شاخص برازش  CFIنیكويی برازش(،  شدهتعديل)شاخص 
مدل از برازش مناسب برخوردار است  صورتبدين. است( ماندهباقیمیانگین توان دوم 

درصد، مقدار  50بیشتر از  CFIباشد، مقدار  8از  ترکم( dfبه درجه آزادی ) X2که نسبت 
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AGFI ،GFI  درصد و مقدار  60بیشتر ازRMSEA (.0866باشد )کالنتری،  06/0از  ترکم 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

و مقدار  0,048برابر  RMSEA، مقدار دهندمینشان  8و  0 هایدياگرامکه  طورهمان
X2 ( به درجه آزادیdf برابر با )است. مقدار شاخص  0,85CFI ،AGFI  وGFI  به

 است که نشان از برازش مناسب مدل ساختاری دارند. 0,58و  0,59، 0,56ترتیب برابر با 

 بحث و بررسی

 نوآوری شد که هدف مقاله، بررسی نقش فناوری اطالعات در عملكرد در مقدمه اشاره
 و کاال ،هافناوری یزمینه در گوناگونی هاینوآوری از مملو حاضر سازمان است. قرن

. نبود حاد چندين نوآوری به نیاز امروز مانند ایدوره صحیح در اما ؛است جديد خدمات
 و خدمات ارائه برای جهانی بازارهای در رقابت شدت بر روزروزبه شک بدون

 شاهد آتی هایدهه در شود؛می افزوده صنعت مختلف هایبخش توسط محصوالت
 و دانش روزافزون پیشرفت با (.8: 0850 اسماعیلی،) بود خواهیم نیز شدن شديدتر
 و افراد نیازمند هاسازمان امروزه باال سرعت عصر و اطالعات گسترده جريان و فناوری
 هاآن حل به و شده روروبه مشكالت با خالق روشی با بتوانند که هستند هايیروش

 .سازدمیمباحثی است که اين امر را میسر  ترينمهمنوآوری از  .بپردازند
 بنابراين ؛است کمتر. 09 از متغیرها تمامی sigاشاره شد،  هايافتهکه در بخش  طورهمان

 هس هر ؛درنتیجه دارند، نوآوری عملكرد بر داریمعنی اثر متغیرها تمامی گفت توانمی
بین فناوری  دارمعنیيعنی رابطه مثبت و  گیرند؛می قرار تأيید مورد تحقیق فرعی فرضیه

5.2
3 
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 اطالعات و عملكرد نوآوری سازمان وجود دارد.
و عملكرد نوآوری سازمان، رابطه  افزارسختگفت که بین  توانمی هايافته اساس بر

جه اين نتی و کنندمی تأيیدمربوطه، اين رابطه را  هایدادهمثبت و معناداری وجود دارد و 
(؛ 8008شكورلو ) و واالهزگرد خدايی (؛8005) لی و يان لیو، هایبررسیهمسو با نتايج 

؛ در (8005) لی و يان لیو، ( است.0868( و کرامتی )8002یشل )(، م8002دوهان )
، عامل مهم و حیاتی برای عملكرد افزارهاسختپژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که 

( در پژوهش خود به اين 0868سازمان در محیط متغیر و پويای امروزی هستند. کرامتی )
 دارند. هاسازمانمستقیم و معناداری بر عملكرد  اثر افزارهاسختنتیجه رسید که 

تیجه ن اين كرد نوآوری سازمان نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.و عمل افزارنرمبین 
( در تحقیق خود 8006. تسنگ )است( 8006(، تسنگ )8008ساتر ) هایبررسیهمسو با 

ايط مثبت و معناداری داشته و شر اثربر عملكرد سازمان  افزارهانرمبه اين نتیجه رسید که 
 .سازندمیالزم برای نوآوری در سازمان را تسهیل 

پژوهش، میان اينترنت و عملكرد نوآوری سازمان، ارتباط مثبت و معناداری  هایيافتهطبق 
. آنان در است( 8008وجود دارد. اين نتیجه همسو با تحقیقات کافمن و همكاران )

رد سازمان را عملك توجهیقابل پتانسیل یدند که اينترنت باپژوهش خود به اين نتیجه رس
 .کندمیرا خلق  اینوآورانه ساخته و محیط متأثر

لب . اغکنندمی تأيیدهای تحقیق، برازش مناسب مدل را ( در يافته8( و )0) هایدياگرام 
 اهنسازمابه اهمیت نوآوری و نقش حیاتی اين عامل در رشد، بقا و موفقیت  هاسازمان

. در تبیین اندپرداختهموجود در ادبیات تحقیق به اين مهم  هایپژوهش اذعان دارند،
بیان کرد که فناوری اطالعات، نقش مثبت و معناداری در  توانمیپژوهش  هایيافته

نوجوانان دارد که همواره سازمان را  و کودکان فكری پرورش عملكرد نوآوری کانون
 .کندمیر و پويای کنونی و آينده، پشتیبانی برای فعالیت در محیط متغی

 گیرینتیجه

ته و ياف ایگستردهزندگی امروزه بشر کاربرد  هایجنبهفناوری اطالعات در بسیاری از 
به  هاسازمانو  هاشرکتاست. به همین دلیل است که  کردهايجاد  توجهیقابلتسهیالت 

 پردازندمیدر فرآيندهای کاری خود  در فناوری اطالعات و استفاده از آن گذاریسرمايه
منبع مهم مزيت رقابتی  عنوانبه(. نوآوری سازمانی 88: 0850)قربانی زاده و قلندری، 

يكی  عنوانبه(. استفاده از فناوری اطالعات 90: 0866)برومند و رنجبری،  استپايدار 
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ی پیشرو، بخشی مهم از تحقیقات فناوری اطالعات در طول هاسازماناز اقدامات اساسی 
يی که فناوری اطالعات را به هاسازمان شودمی بینیپیشبیش از دو دهه بوده است و 

؛ به نقل از زنجیرچی و 8002، 1، مزيت رقابتی مناسبی را کسب کنند )میشلگیرندمیکار 
و نقش حیاتی اين عامل در رشد، ، به اهمیت نوآوری هاسازمان(. اغلب 88: 0865الفت، 

که در اين پژوهش بررسی شد، يكی از  گونههماناذعان دارند،  هاسازمانبقا و موفقیت 
 افزارهایسختاست. امروزه  افزارسختفرآيندهای ارتقای عملكرد نوآوری در سازمان، 

ر، سهولت تکه موجب تسريع در انجام کارها، تولید بیش اندشدهتولید  ایپیشرفتهمدرن و 
با  هاسازمانشده است.  هاهزينهاستفاده از آن توسط کاربر و صرف جويی در زمان و 

ی جديد بكارگیر افزارهاینرماز  توانندمیپیشرفته و مدرن  افزارهایسختاستفاده از 
ويش و بتوانند عملكرد نوآوری سازمان خ کننداينترنت نیز استفاده  باالی سرعتاز  کنند و
خود را نسبت به فراهم کردن  هاسازمانمديران  کهدرصورتیبنابراين  ؛يش دهندرا افزا

کنند، در افزايش عملكرد نوآوری  کارکنانشانچنین اقدامی در فضای سازمانی خويش و 
 پیشرو خواهند بود. هاسازمان
 هایمؤلفهمثبت و معناداری بین تمام  یرابطهکه  دهدمینشان  وتحلیلتجزيهنتايج 

 یفرضیهبنابراين  ؛آن وجود دارد هایمؤلفهوری اطالعات با عملكرد نوآوری و فنا
کاربردهای عملی نتايج مقاله اين است که مديران نیاز  ازجمله. شودمی تأيیدپژوهشی 

 ازجملهفعال اقداماتی را در جهت افزايش نوآوری در سازمان انجام دهند.  طوربهدارند 
 عنوانهبمطلوبی برای کارکنان است. کارکنان  امكاناتاين اقدامات، ايجاد فضا و  ترينمهم

ه و تفكرات خود را ب هاايده، نیازمند چنین فضايی هستند تا هاسازماناصلی  هایسرمايه
 و موجبات نوآوری را باعث شوند. درآوردهعمل 

 پرورش رد نوآوری کانونفناوری اطالعات و نقش آن در افزايش عملك اثردر اين مقاله، 
طالعات که فناوری ا کنیممی گیرینتیجهواقع شد و  تأيیدنوجوانان مورد  و کودکان فكری

نوجوانان کمک  و کودکان فكری پرورش به بهبود عملكرد نوآوری در کانون تواندمی
 آن به مزايای رقابتی دست يابد و وسیلهبهکه اين سازمان  دهدمیاجازه  درنتیجهکند. 

ا بنابراين ب ؛شانس خود را از وفق با شرايط پیش رو در محیط نامطمئن، افزايش دهد
، پیشنهادهای زير به مديران و سرپرستان کانون شدهانجام هایتحلیلتوجه به مجموعه 

 :شودمیپرورش فكری کودکان و نوجوانان تهران داده 

                                                                                                                            
1. Michael. 
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ان مديران و سرپرستان سازم شودمیحاصل از پژوهش، پیشنهاد  هایيافتهبا توجه به  -
 آورندعمل جديد و مدرن به  افزارهایسخت کردن روزبهاهتمام الزم را جهت تهیه و 

جام ان در روندتسهیل  ازجملهبه مزايايی  يابیدست ساززمینه تواندمیاين امر  زيرا
 به يابیدستکارها، کاهش هزينه و تسريع در انجام فرآيندهای سازمانی؛ و حتی 

به ارمغان آورد که اين مهم نیازمند تخصیص بودجه  آتی را در سازمان هایموفقیت
جديد و مدرن، جذب نیروی کار متخصص  افزارهایسختمناسب و کافی جهت تهیه 

و باتجربه، آموزش نیروی انسانی سازمان و توجه ويژه مديران و سرپرستان به اين 
 مقوله است.

ر اين موضوع است که مديران و سرپرستان سازمان حاصل از پژوهش بیانگ هایيافته -
ه دارند ک افزارهايینرمجديد و مدرن، نیاز به  افزارهایسختتوجه داشته باشند که 

 گونهينا باشند تا بكارگیری هاآنبتوانند پاسخگوی نیازهای کاربران در استفاده از 
 هایشیوه و راتتفك تشويق و ايجاد الزم، جهت سازیزمینه جديد، هایفنّاوری
 نوآوری عملكرد افزايش در تا به عمل آورده کارکنان برای را نوآورانه و خالقانه
 .کنندو مثبتی را ايفا  مؤثرنقش  سازمان

است که مديران و سرپرستان سازمان  موضوع اين بیانگر پژوهش از حاصل هایيافته -
 بادلت قرار داده تا در توسعه موردتوجهبايستی بیشتر از قبل مقوله اينترنت را 

 رسانیاطالع شبكه ارتباط توسعه و آن از بیرون و سازمان سطح در داده الكترونیكی
 .کنندو مثبتی را ايفا  مؤثرسازمان نقش  نوآوری عملكرد افزايش منظوربه
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 نور. پیام
های تولیدی با در نظر (. اثر بكارگیری فنّاوری اطالعات در عملكرد شرکت0868کرامتی، علی. )
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