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 چکیده

ارتقاء کیفیت محصوالت  منظوربههایی امروزه مدیران صنایع بایستی در امر تولید برنامه
و افزایش سهم بازار از طریق بهبود عملیات تولید ایجاد نمایند. در عصر حاضر 

و  گردیده استهای بهبود در فرایند تولید فناوری اطالعات یکی از روش کارگیریبه
در صنایع پیشرو نمایان  ازپیشبیشبر فناوری اطالعات را  مؤثراین امر شناسایی عوامل 

بر  اثرگذارکند. هدف این پژوهش انجام یک تحقیق در مورد میزان همبستگی عوامل می
صنایع تولیدی خالق و همچنین ارزیابی رابطه ابعاد کاربردی فناوری اطالعات در 

که از روش تحلیل مسیر و حداقل  استنوب تهران صنایع نوآور شهرک صنعتی ج
های های پژوهش استفاده گردید. دادهبررسی و ارزیابی فرضیه منظوربهمربعات جزئی 

نفر از  72هایی است که توسط نامهمربوط به این پژوهش بر اساس اطالعات پرسش
زرگ ب شرکت 9خبرگان شامل مدیران ارشد واحدهای خرید، فروش و تولید در 

باالی  تأثیرهای تحقیق به یافته صنعتی تهران بزرگ تکمیل گردید. شهرک درتولیدکننده 
بعد ادغام )ایجاد واحد فناوری اطالعات در داخل شرکت( و بعد تهاجمی اطالعاتی بر 

مثبت فرایندهای کاری، کارایی عملکرد  تأثیرروی کاربرد فناوری اطالعات و همچنین 
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. از نتایج دیگر این پژوهش ری بر روی تولید خالق اشاره داردو خلق ارزش برای مشت
که نشان از توسعه روزافزون  است باالی فناوری اطالعات بر روی کارایی عملکرد تأثیر

 ها دارد.فناوری اطالعات در آینده شرکت کارگیریبه
ل خالق، روش حداق تولید ،کارایی فناوری اطالعات، استراتژی صنفی،: کلیدواژگان

 مربعات جزئی.
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 مقدمه

. این فناوری یکی از استامروزی  وکارکسبفناوری اطالعات عنصری کلیدی در  
های هر است و البته مقدار زیادی از هزینه وکارکسبهای بازاریابی و عوامل استراتژی

 حالبااین. (7009، 1نماید )پیرسون و ساندرزمی خود روزرسانیبهشرکت را صرف 
فناوری اطالعات ابزار مهمی برای مشارکت، نوآوری و حضور فعال در محیط 

و چنانچه تجهیزات فناوری اطالعات از سازمان در برابر  استعصر کنونی  وکارکسب
 ازجملهتواند اثرات خطرناکی برای آن به بار آورد. رقبا نقشی حمایتی نداشته باشد، می

های عملیاتی تواند در فراینداست که میهای اصلی فناوری اطالعات این ویژگی
های فناوری اطالعات ویژگی یکی از مثالعنوانبهمتفاوت، نقشی اساسی داشته باشد. 

استراتژی رهبری هزینه است که جزئی حیاتی برای  وکارکسبافزایش کارایی در 
ری بنابراین ارزیابی دقیق رابطه میان فناو ؛(1991، 7)ستی و کینگ استشرکتی 

و رشد و خالقیت در تولید ضروری است  سازماناطالعات و عملکرد برای ارزیابی 
توسعه اقتصادی در  که زمانی 1های کوچک و بزرگ. نقش شرکت(7007، 3)هاوکینز

. اهمیت این گرددگیری است، بسیار ضروری و حیاتی مییک کشور در حال شکل
دارد که تحت  5ین فناوری ارتباطاتنقش ارتباط زیادی با نوآوری و خالقیت و همچن

های کوچک و نقش باالی شرکت یدهندهنشان. تحقیقات اخیر استاین فرایندها  تأثیر
(. پیشرفت مدیریت در عملیات 7013، 6است )آلیو و هالیلی بزرگ در بخش تولید

 ؛شرکت و در زمان عملکرد مثبت در سودآوری و همچنین منابع انسانی سودمند است
 وسیلهبهها بایستی های مختلف در فرایندهای روزمره شرکتفناوری کارگیریبهبراین بنا

مسئول بررسی گردد. عصر امروز دوره تحوالت شگرف و شتابنده  متصدیانمدیران و 
آمده  وجود بههای پیشرفت واسطهبههای اقتصادی و اجتماعی است که در حوزه نظام

 هرسالهدر حال وقوع است. مجمع جهانی اقتصاد در خالقیت علم و فناوری اطالعات 
پذیری المللی توسط شاخص رقابتبین پذیری در سطحکشورها را بر اساس رقابت
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ها و . بر اساس این گزارش، عواملی همچون بنگاهکندبندی میرتبه (GCI)جهانی 
پایه ، محیط اقتصاد کالن، بهداشت و آموزش هازیرساختتولیدی، نهادها و  مؤسسات

های خالقیت سازمانی، شاخص ازجملهگیرد همچنین و ... مورد بررسی قرار می
مناسب فاکتورهای ورودی، بهبود کمی فاکتورهای ورودی، رشد  تأمینگذاری و سرمایه

پذیری تقاضای محصول و تغییرات سازمانی اشاره نمود که بنا به آخرین گزارش رقابت
، 7015کشور جهان در سال  113نوآوری در میان جهانی، رتبه ایران به لحاظ شاخص 

 نمودهکه نسبت به سال قبل هفت پله تنزل  است دادهبه خود اختصاص  را 170 رتبه
. با توجه به نرخ پایین نوآوری در صنایع ایران و همچنین لزوم توجه به خالقیت است

و جهان در  و نوآوری در صنعت با هدف بهبود جایگاه صنایع تولیدی ایران در منطقه
فناوری اطالعات و سایر فاکتورهای  تأثیراین پژوهش درصدد شناسایی میزان و اندازه 

بر تولید خالق و نوآور برآمدیم. در این راستا پس از  از ادبیات تحقیق آمدهدستبه
مرور ادبیات تحقیق و همچنین نظرات نخبگان دانشگاهی و برخی مدیران صنایع پیشرو 

های نامهشد و سپس بر اساس اطالعات پرسشی معیارها بررسی شناسای در ایران
 پرداخته شد.  T آزمون برها مبتنی به پذیرش و یا رد فرضیه شدهتکمیل

 پیشینه تحقیق

ها و مفاهیم جدید گردد که شامل ایجاد ایدهفرایندی ذهنی تعریف می عنوانبهخالقیت 
های امروزه دانشمندان طیفی از روش .استهای جدید و مفاهیم یا پلی بین ایده و

، 7(، تفکر جانبی )دی بونو1953، 1آموزش خالق از قبیل تفکر سیستمی )اوزبورن
( و ... را 1995، 1( و تفکر شش کاله )بونو1991، 3(، روش نقشه ذهنی )وی کاف1997

 ادند. محققین رابطه میان کاربرد فناوری اطالعات و خالقیت را نشان داندایجاد نموده
است که شامل استفاده از رایانه،  که در آن چهار نوع فناوری اطالعات شناخته شده

، 5)جکسون و همکاران است های ویدئویی و استفاده از تلفنکاربرد اینترنت، بازی
نمایند که در همچنین بر روی اثرات استفاده از فناوری اطالعات تحقیق می (.7017
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. در قرن اخیر تمرکز زیادی بر روی استی در حال افزایش نمای صورتبهعصر فناوری 
که  هرچند. است شدهاثرات فناوری اطالعات در توسعه و رشد شناختی کودکان 

نحوه  رود اما معنی و مفهوم وخالقیت یک مفهوم ساده در مفهوم روزانه بکار می
این یک  درواقع. است بودهگیری آن از نظر جامعه علمی تا چندین دهه ناشناخته اندازه

، 1)رانچو و آلبرت استگیری و تعریف آن بسیار سخت مفهوم پیچیده است که اندازه
تولید خالق با هدف دسترسی به کاالهای طبیعی از مناطق مختلف ضروری  (.7010
های داران شرکتتولید منجر به سلب مالکیت از سرمایه گونهاین کارگیریبه. است

هایی برای تولید نوآور ( در برخی مواقع استراتژی7،7010آلواترگردد )تولیدی می
 که (7003، 3شود )هارویمی اقتصاد، سیاست و حامیان اجتماعی بکار گرفته یوسیلهبه

تواند منجر به رضایت تولیدکننده و خریدار گردد. مطالعات موردی ها میاین استراتژی
میالدی  1950سیاسی در دهه ـ قتصادی برای توصیف تولید نوآور با هدف پیوستگی ا

-هر دو کشور استراتژی مثالعنوانبه، است رفتهدر چین بکار  7000در ژاپن و در سال 

و آهن را در استرالیا، برزیل و کانادا  سنگزغالهای مربوط به دسترسی و کنترل منابع 
فوالد و شرایطی برای خلق و تقویت صنایع  صورتبهرا از طریق فناوری اطالعات 

در حوزه  (.7013، 1)ویلسون فرایندهای صنعتی مربوط به خود را تقویت نمودند
 گردیدههای اخیر معرفی نوعی خدمات در سال عنوانبهفناوری اطالعات این مفهوم 

یک نقش حمایتی در  صورتبهفناوری اطالعات  طورکلیبه(. 7006، 5)کوئی است
بخشی از توسعه اقتصادی چین به این فناوری  المثعنوانبهو  گردیده است وکارکسب

ر وابسته است دهی جدید از قبیل های خدمات. با ظهور پارادایم(1995، 6)پورت
، نقش خدمات در فناوری وکارکسبهای حجیم و تحلیل محاسبات ابری، داده

فناوری پیشرو  عنوانبهو  گردیده استمحسوسی نسبت به قبل نمایان  طوربهاطالعات 
و همچنین یک منبع دارای مزیت رقابتی در بسیاری از  استدر حال گسترش 

(. خدمات فناوری 7013، 2)جیتپایبون و همکاران شوددر نظر گرفته می وکارهاکسب
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-، پردازش داده، فعالیتافزاریسختافزار و مشاوره، مشاوره نرم تأمیناطالعات شامل 

های مرتبط با گر و دیگر فعالیتهای محاسبهرات ماشینهای داده، نگهداری و تعمی
ای از خدمات فناوری اطالعات نمونه (.7006، 1)ویکری گرددمحاسبه را شامل می

ورودی واسط  عنوانبهکه خروجی آن  استمبتنی بر دانش  وکارکسبخدمات 
. (7010، 7یرود )بوتینی و تاجولها بکار میها، صنایع و بخشسایر شرکت یوسیلهبه

بخش مهمی در اقتصاد و بر اساس  عنوانبه، خدمات صنعتی فناوری اطالعات درنتیجه
. همراه با تجهیزات فناوری اطالعات، تجهیزات استدهی به آن خدمات و سرویس

کامپیوتری و خدمات تلفنی، خدمات  افزارهاینرمتلفنی، الکترونیکی و اجزاء آن، 
بخشی از اطالعات  گیرنده بر درصنعت اصلی است که فناوری اطالعات یکی از شش 

در اروپا و  (. تغییرات اخیر در قرن بیستم7006، 3)ویکری استارتباطات  فنّاوریو 
های مختلفی از دنیا نقش حیاتی در آینده کشورها و اقتصادشان بازی خواهد قسمت

با فرایند رشد و های کوچک و بزرگ کشورهایی عمده در شرکت طوربهنمود. این امر 
. نویسندگان مختلف استدر کشورهای حوزه بالکان مرتبط  خصوصبهنوآوری باال و 

 6( پینتو7003) 5بوکویک و بارتلت (،7011) 1و محققین از قبیل بارس و همکاران
( نشان دادند که فرایند رشد و نوآوری در کشورهای حوزه بالکان در مسیر 7005)

که مربوط به  فنّاوریاز طریق خلق و نوآوری  خصوصهباند، درستی قرار گرفته
. پس از تغییرات سوسیالیسم در بازار اقتصاد صورت گرفت یافتهتوسعهکشورهای 

آید، می وجود بهتغییرات در اقتصاد، سیاست و صنعت  در نتیجهخالقیت و نوآوری 
تغییرات سیاسی و اقتصادی در  در نتیجهای از آن در قرن بیستم نمونه مثالعنوانبه

از کشورهای این منطقه روند جدید  هاییگزارشبنابراین  ؛یوگوسالوی اتفاق افتاد
در کشور  خصوصبهکارآزموده در تولید نوآور و خالق  کارکنان کارگیریبه

ک وسیلهبهیوگوسالوی از قبیل اسلوونی  وسیله ه(، صربستان ب7001) 2درنووس
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نقش دولت در خالقیت و  طورکلیبه. دهندنشان می ( را7011) 1میجاسیک و همکاران
 که زمانی خصوصبه، استنوآوری در صنعت و اقتصاد کشور حیاتی و ضروری 

های مختلف از قبیل فناوری اطالعات با مالیات کم و همچنین عوامل انگیزشی در حوزه
یی که در بخش هاعوامل انگیزشی دیگر وجود داشته باشد و همچنین برای شرکت

های مختلف و سطوح مختلف بیکاری هستند، کنند و دارای موقعیتتولید عمل می
آن بر روی تولید خالق در ایران فعالیت  تأثیر. در زمینه فناوری اطالعات و است مؤثر

 کره( در 7015) 7سونگ پژوهشی صورت نگرفت است همچنین در پژوهشی که توسط
ط فاکتورهای فناوری اطالعات بر روی تولید خالق مورد انجام گرفت، در آن فق جنوبی

بر تولید خالق لحاظ نگردیده بود، در این  مؤثراست و سایر عوامل  بررسی قرار گرفته
شود که شامل کارایی بر تولید خالق و نوآور پرداخته می مؤثرتحقیق به بررسی عوامل 

 .استسودآوری  عملکرد، فرایند تولید، خلق ارزش برای مشتری و الگوی
عملیاتی نمودن کاربرد فناوری اطالعات، روش ستاهی و  منظوربه فناوری اطالعات

 ها هفت خصیصه(. آن1991، 3)ستی و کینگ است گرفته قرارکینگ مورد استفاده 
که کارایی  گیری کاربرد فناوری اطالعات بکار بردنداندازه منظوربهفناوری اطالعات را 

که  شاخص را انجام دادند 15و دومین فعالیت در مورد هفت خصیصه با اولین فعالیت 
جویی منبع و آزمون اولیه آن را ترکیب در آن مدیریت منابع و اکتساب در عامل صرفه

 گیری سه خصیصه در نظر گرفته شداندازه منظوربهدر این مقاله هفت شاخص  نمودند.
 .است شده ( نشان داده1که در جدول )

 اطالعات فنّاوریهای ها و شاخصخصیصه .5 جدول

 هاشاخص هاخصیصه

ادغام فناوری در 
 1شرکت
 
 
 

 دارای متخصصین فنی در حوزه فناوری اطالعات باشد. شرکت
داشته  توانایی نوآوری مداوم در فناوری سیستم و ارتقاء آن را تنهاییبهشرکت 

 باشد.
 اطالعاتی نماید.مدیریت ارشد خود را درگیر سیستم 
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 هاشاخص هاخصیصه

تهدید  بعد
 1فناوری

 ترین مشتریعدم توان شرکت برای ارزیابی مشتریان مختلف و انتخاب مهم
 عدم توان شرکت در زمان تهدید ترکیب عمودی

بعد هجوم 
 7اطالعاتی

و یا  کنندهتوزیعهایی از قبیل دالل، سیستم به شبکه فردمنحصربهدسترسی 
 فروشخرده

موانع سازمانی از قبیل حق اختراع، کپی و تجارب  تقلید بوسیلهسیستمی که از 
 گردد.محرمانه حفظ می

 
مرور ادبیات نشانگر رابطه مثبت و اهمیت استراتژیک بین کاربرد فناوری اطالعات و 

از فناوری  آمدهدستبه. مزیت رقابتی استهمچنین استراتژی شرکتی با کارایی 
کننده کارایی عملکرد باشد و یا فرصت عاملی تقویت عنوانبهتواند اطالعات می

تواند قابل توجیه باشد و باید . این تجهیزات میاستراتژیک برای شرکت ایجاد نماید
باور مدیریت ارشد بر این باشد که معیارهای فناوری اطالعات در کارایی سازمانی نقش 

گر مزیت رقابتی باشد و یا بیان تواند، بنابراین کاربرد فناوری اطالعات میاساسی دارد
)میتاس و  نمایداز رشد معایب استراتژیک مرتبط با کارایی و موقعیت رقابتی جلوگیری 

 (.7013، 3همکاران
نتایج یک اقدام در رابطه  سازی حداکثرتواند تحت شرایط کارایی می 1کارایی عملکرد

ا از طریق مقایسه اثرات توان آن ربا منابع بکار رفته تعریف گردد و همچنین می
محاسبه اثربخشی  منظوربه. های صورت گرفته، محاسبه نموداز تالش آمدهدستبه

، میزان تالش و شدهمصرفالف( تخمین هزینه، منابع  موارد زیر بایستی بررسی گردند.
ج( مقایسه این دو با یکدیگر  ها؛در کل یافتن ورودی؛ ب( تخمین نتایج یا خروجی

(. در تعریفی دیگر کارایی را شاخص نتیجه تالش به تالش 7010، 5و همکاران)آفونسو 
بخش  شود بیشتر اوقاتاز کارایی صحبت می که زمانیاند. تعریف نموده صورت گرفته
-بیان می مؤثرغیر  صورتبه عموماًگیرد و بخش اصلی قرار می مدنظرخصوصی آن 

. استبه یک برنامه به اتمام رسیده  آمدهدستبهگردد. اثربخشی شاخص نسبت نتیجه 

                                                                                                                             
1. Threat 

2. Attack 

3. Mithas et al. 

4. Efficiency Performance 

5. Alonso et al. 
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آن  پیتر دراکر بر این باور است که هیچ کارایی بدون اثربخشی وجود ندارد، زیرا ا مهم
. رابطه بین کارایی و (7001، 1)دراکر ، انجام گیردپیشنهاد شده آنچه خوبیبهاست که 
-رای دستبخشی از کل است، اثربخشی یک شرط ضروری ب یدهندهنشاناثربخشی 

. اولریک ماندل، آدریان دیرکس و فابین ایلزویتز در مقاالت خود به یابی به کارایی است
تحلیل کارایی و اثربخشی بر اساس رابطه  یدهندهنشاناثربخشی و کارایی پرداختند که 

که در شکل  گونههمان. استها و نتایج برآمده از آن ها و کل خروجیبین کل ورودی
نشان دادند که  مؤلفانو  است، کارایی نرخ ورودی به خروجی است شدهنشان داده  (1)

. کارایی تکنیکی شده تفاوت وجود داردبین کارایی تکنیکی و کارایی تخصیص داده
-منحنی تولید دارد، اما هیچ یک از گونه اشاره به رابطه بین ورودی و خروجی در مرز

کند و این فقدان از طریق واژه قتصادی را بیان نمیهای کارایی تکنیکی مفهوم واژگان ا
گیرد که در محاسبه آن به نرخ هزینه و سود نیاز تخصیص کارایی مورد استفاده قرار می

 .است

           

               
            

             

                     

      

 
 رابطه بین کارایی و اثربخشی. 5 شکل

برای تولید یک  هساختاریافتهای ای از فعالیتیک فرایند به مجموعه تولید فرایند
شود. مدیریت فرایند یک خروجی مناسب برای یک مشتری خاص و یا بازار گفته می

هایی است که همکاری در جریان افقی فعالیت و ساختاربندیبرای  فردمنحصربهنگرش 
در هر فرایند،  (.7باشند )جامعه مدیریت و حسابداری کانادابه یک شرکت مرتبط می

بهبود در نوآوری، تمرکز، کارایی و اثربخشی عملکرد  منظوربهای از اهداف مجموعه
 از: اندعبارتگیرد که قرار می مدنظرمتقابل و تقابل سازمانی 

                                                                                                                             
1. Drucker 

2. Society of Management Accountants of Canada 
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 ارزش باال برای مشتری  -

 های عملکردی در فرایندتعریف نیازمندی -

 جلسات شناسایی ملزومات اجرایی برای مشتریان و همکاران تجاری -

 تأمیندر زنجیره  غیرضروریهای حذف ضایعات و یا فعالیت -

و  غیرضروریهای بهبود سودآوری سازمان و همکاران از طریق کاهش هزینه -
 های مربوطهفعالیت

 از میان همکاران تجاری شرکاخلق و سهیم نمودن بهترین  -

های پذیری در زنجیره ارزش برای تغییر نیازمندیپذیری و انعطافافزایش مسئولیت -
 (.9719، 1مشتریان )مالن

و همکاری  شدهحمایت کنندگانتأمینمدیریت فرایند ساختاریافته به مشتری مداری و 
نماید می تأکید بهبودیافتهیابی بر دانش . این فرایند به دستشودمی صورت گرفته گفته
دهد و چگونه بر فرایندهای مختلف و ساختارهای ها را انجام میکه آن چگونه کار

 (.1995، 7)رامرل و برچ گذاردمی تأثیریندهای کلیدی سازمان اثربخش و کارآمد فرا
توان آن را و چه سایر امور می وکارکسبها چه در در تمامی سیستم :3عناصر فرایند 

از اطالعات و فرایندها. اطالعات  اندعبارتدر دو اصطالح مفهومی تعریف نمود که 
 دهیسازمانهایی است که روشدهی دانش در مورد چیزها و سازمان یدهندهنشان
 های عملیاتیبلکه شامل تمامی فعالیت نیستیک مفهوم مبهم  تنهاییبهاند. فرایند شده
که  استهمچنین جریانی از اطالعات  شودکه بوسیله فرایندهای کاری تعریف می است

مانی های فرایند و فرایندهای چندگانه در ارتباط است که دارای ساختار سازبا فعالیت
دهد که . نتیجه این مباحث سه عنصر کلیدی را در یک فرایند نشان میاست مؤثری
 یدهندهنشانو  است: به معنای یک یا بیشتر از یک تغییر 1دگردیسی از: اندعبارت

 های داخلی که دارای ارزش بیشتری از ورودی دارد.خروجی یک گروه از فعالیت
اند و که اصالح گردیده استهای دگردیسی فعالیت مداری: شامل قانون5کنترل بازخورد

                                                                                                                             
1. Melan 

2. Rummler & Brache 

3. Elements of a Process 

4. Transformation 

5. Feedback Control 
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-: فرایندی را نشان می1تکرارپذیری کنند.های معین خروجی پشتیبانی مییا از مشخصه

این سه عنصر در هر فرایندی  .گیرددهد که در بیشتر مواقع یک روش یکسان را پی می
ین سه عنصر برای رغم نوع کار، نحوه عملکرد و یا خروجی، اعلی شود ویافت می

 (.1991، 7)برن است شدهمشتریان شناخته 
گسترده در بازاریابی  طوربهمفهوم خلق ارزش برای مشتری  :3خلق ارزش برای مشتری

-ها ادعا می. آن(7009، 1مورد توجه قرارگرفت )وارگو و لورچ 1990جهانی از سال 

نمایند و آن بدان معناست  ارزش ایجاد کنندگانمصرفها بایستی برای کردند که شرکت
کنندگان در فرایند تولید که ارزش مشتری بوسیله فرایندها برای خشنود ساختن مصرف

. بر طبق نظر پژوهشگران، خلق ارزش برای مشتری اشاره به فرایندی دارد رودبکار می
کنندگان عامل خلق ارزش برای یکدیگر هستند. در فرایند مصرف کنندگان وکه تولید

ق ارزش این دو عامل خدمات تجربی شخصی برای یکدیگر از طریق گفتگوی خل
. بر اساس این نظریه (7009، 5نمایند )گرونروزمتقابل ایجاد می العملعکسمکرر و 

برخی از پژوهشگران دیدگاه جدیدی را از ارزش مشتری معرفی نمودند که بر اساس 
 بود ها ایجاد گردیدهدامات میان آنها و اقکنندگان و شرکتاقدام متقابل بین مصرف

مفهوم خلق ارزش بیان گردید برخی از  که در گونههمان. (7009، 6)اسچائو و همکاران
ها . آنانددو بعد آن معرفی نموده عنوانبهزیبایی را  پژوهشگران ارزش کارکردی و

رخی تحقیقات های اجتماعی توسعه دادند و بمطالعاتی خود را در زمینه رسانه حوزه
آوردند  دست به وتحلیلتجزیهتجربی مرتبط را بکار بردند. بر اساس تحقیقات آنان در 

که برای  استدو عامل نافع حیاتی  ( و محیط7010، 2که اطالعات )فوستر و همکاران
. بعد (7001، 9شود )دوالکیا و همکارانهای اجتماعی بکار برده میکاربران رسانه

که  استای رسانه اجتماعی های ابزاری و وظیفهعمده شامل جنبه طوربهکارکردی 
، 9روز نمایی است )لی و همکارانبه عمده مرتبط با جستجوی اطالعات و طوربه

                                                                                                                             
1. Repeatability 

2. Born 

3. Customer Value Creation 

4. Vargo & Lusch 

5. Grönroos 

6. Schau et al. 

7. Foster et al. 

8. Dholakia et al. 

9. Lee et al. 
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دهد که ارزیابی ( نشان می1999) 7بوسیله چو 1. مدل جستجوی اطالعات(7011
اثربخشی و  مثالعنوانبه، استکنندگان مبتنی بر ادراک اطالعاتی اطالعات مصرف

رسند همان کنندگان به آن می. چنانچه اطالعاتی که مصرفاستدسترسی به اطالعات 
 شدهادراکچیزی باشد که در جستجوی آن باشند، این اقدام بدون شک بر روی ارزش 

تجربیات و  کنندهبیاناز سوی دیگر ارزش زیبایی  .اثر خواهد گذاشت کنندهمصرف
و با  (1991، 3)بابین و همکاران استط با عواطف شخصی و احساسی احساس مرتب

 .گیردها و دیگر مشتریان در فرایند شکل میمتقابل به همراه شرکت طوربهمشتریان 
 1الگوی سودآوری

های در جریان نقدی گذاریسودآوری اقتصادی یک شرکت از طریق مقایسه سرمایه
-(. اطالعات در سرمایه1993، 5گوانر و مک)فیش گرددمی یک سری فعالیت ایجاد

عملیات تولیدی یک شرکت بسیار مهم و اساسی  دادوستدگذاری نقدی و همچنین در 
شرکت برای کارمندان  دادوستدهایکاملی از  شدهبایگانی. مجموعه اطالعات است

، 6)سالمون نیستکه برای عموم مردم این اطالعات در دسترس  استداخلی موجود 
گیری . حسابداری مالی عملکرد موجود در یک وضعیت مالی شرکت را اندازه(1995

مانده درآمد برای تخمین سود های بزرگ از روش باقینماید. بسیاری از شرکتمی
منتشر  1992شرکت در سال  500. یک ارزیابی از دارایی نماینداقتصادی استفاده می
گذاری و برای سرمایه ماندهباقیش درآمد ها از رودرصد شرکت 10گردید که نشان داد 

زیادی در  تأثیرکه  نمایندمحاسبه می اقتصادی سودگیری مبتنی بر تخمین جبران تصمیم
هایی که در شرکت مثالعنوانبهها دارد، گیری آنهای شرکت و نحوه تصمیماستراتژی

ند )بالکام و توانند خالقیت باالیی را از خود بروز دهنمی جستجوی سود هستند
در این پژوهش هشت فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که در آن به  (.1992، 2همکاران

بر تولید خالق و  مؤثرهای آن و سایر عوامل روابط بین فناوری اطالعات و شاخص
 تأثیربر کاربردی نمودن فناوری اطالعات  : عامل تهدید1فرضیه  نوآور پرداخته شد.

                                                                                                                             
1. Information-seeking Model 

2. Choo 

3. Babin et al. 

4. Profit Pattern 

5. Fisher & McGowan 

6. Salamon 

7. Balkcom et al. 
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مثبت بر روی کاربرد فناوری  تأثیر: عامل هجوم اطالعاتی 7 فرضیه گذارد.مثبت می
مثبت بر  تأثیر: ایجاد واحد عوامل فناوری اطالعات در شرکت 3 فرضیه اطالعات دارد.

مثبت  تأثیر: فناوری اطالعات 1 فرضیه فرایندهای مبتنی بر فناوری اطالعات دارد. روی
برای مشتری بر روی تولید خالق : خلق ارزش 5فرضیه  بر روی کارایی عملکرد دارد.

:2 فرضیه فرایندهای تولید بر تولید خالق اثرگذار است. :6فرضیه  .است اثرگذار
: الگوی سودآور بر 9 فرضیه بر روی تولید خالق است. تأثیرکارایی عملکرد دارای  

های فوق مدل بدین ترتیب بر اساس فرضیه دارد. تأثیرروی تولید خالق و نوآور 
 .شده است( برای انجام پژوهش در نظر گرفته 7شکل ) صورتبهپژوهش 

 

            
     

         
    

            

             

         

          

         

                      

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

               
          

 
 مدل مفهومی تحقیق .0 شکل

 منظوربه (PLS) جزئیدر این تحقیق از روش حداقل مربعات  پژوهش شناسیروش
همچون توزیع  هاییفرضپیشها استفاده گردید زیرا این روش به داده وتحلیلتجزیه

ها وابسته نیست )آذر، غالمزاده و و حجم باالی نمونه شدهمشاهدههای نرمال معرف
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بینی و اکتشاف روابط (. از سویی دیگر از این روش برای مقاصد پیش1391قنواتی، 
. این تحقیق به رابطه میان فناوری اطالعات و (1999، 1شود )چنمحتمل استفاده می

پردازد. از دیدگاه ر تولید خالق و نوآور در سطح سازمانی میب مؤثرسایر عوامل 
سازی، موسیقی، ، طراحی، مد و سبک، فیلمونقلحملهاوکینگ تبلیغات، معماری، هنر، 

ای، های رایانهبازی، بازیافزار، اسبابهنر اجرایی، انتشارات، تحقیق و توسعه، نرم
، 7ایی از صنایع خالق هستند )هاوکینگزههای ویدئویی نمونهتلویزیون و رادیو و بازی

. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ گردآوری (7001
. در این پژوهش ابتدا بیش از نه شرکت استاطالعات کمی و از نوع همبستگی 

آوری اطالعات جمع منظوربه. کمک و مشاوره شناسایی گردیدند منظوربهتولیدی 
. یدی در حاشیه نواحی جنوب تهران بزرگ هدف مسئله قرار گرفتهای تولشرکت

تن از خبرگان در واحد صنعتی که شامل مدیران  30جامعه آماری این پژوهش شامل 
نامه با های تولیدی بودند. روایی پرسشارشد خرید، فروش، تولید و انبار در سازمان

از اساتید دانشگاهی و سه نفر استفاده از نظر خبرگان صنعت و دانشگاه شامل یک نفر 
ها تاکنون قرار گرفت. الزم به ذکر است که این شرکت تائیدها مورد از مدیران شرکت

با نوسانات زیاد در فروش و سود در زمان ادغام و ترکیب و همچنین اقدامات مرتبط با 
اخ و پایایی گیری آلفای کرونبنامه از طریق اندازهاند. پایایی پرسشرو شدهنوآوری روبه

 .شده است( بیان 7مرکب سنجیده شد که نتایج آن در جدول )

 نتایج آزمون پایایی برای هر دسته از متغیرهای پژوهش .0 جدول

 آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر

 26/0 7 تهدید

 69/0 3 رویکرد تهاجمی

 69/0 3 ادغام

 63/0 1 فناوری اطالعات

 23/0 1 مشتری مدارای

 61/0 1 فرایندهای کار

                                                                                                                             
1. Chin 
2. Howkins 
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 آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر

 21/0 1 کارایی عملکرد

 65/0 1 الگوی سودآور

 23/0 1 تولید نوآور و خالق

 
هر یک از متغیرهای مستقل بر  تأثیرگذارییافتن میزان و شیوه  منظوربهدر این پژوهش 

از روش تحلیل مسیر استفاده گردید  Smart PLS 3 افزارنرمیکدیگر و بر متغیر تحلیل با 
 .ترین مسیرها مشخص شوندمسیرهای معنادار و مهمتا 

نفر از خبرگان صنایع تولیدی  30پژوهش شامل جامعه آماری این  های پژوهشیافته
آوری شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع جمع نامهپرسش 72که تعداد پیشرو بود 

 جدولکه در  طورهمان. شده استاسمیرنوف استفاده  ـ کولموگروف ها از آزمونداده
 .استنرمال  موردنظرتوزیع  است شده( اطالعات آزمون ارائه 3)

 هااسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهـ  ، نتایج آزمون کولموگروف9 جدول

 سطح معناداری اسمیرنوفـ  کولموگروف آزمون متغیرها

 63/0 93/0 رویکرد تهدید

 56/0 26/0 رویکرد تهاجمی

 63/0 29/0 رویکرد ادغام

 62/0 91/0 فناوری اطالعات

 59/0 91/0 مشتری مدارای

 19/0 91/0 فرایندهای کار

 52/0 95/0 کارایی عملکرد

 12/0 26/0 الگوی سودآور

 39/0 2/0 تولید نوآور و خالق

 
کند هر شاخص وزن ضمنی فرض می طوربهآلفای کرونباخ که  برخالفپایایی مرکب 

یکسانی دارد، متکی بر بارهای عاملی حقیقی هر سازه است و معیار بهتری برای بیان 
ها، بار عاملی برای هر حداقل مربعات جزئی برای پایایی معرف در روش. استپایایی 

 .است گردیدهها بیان ( بار عاملی شاخص1که در جدول ) باشد 0.2معرف باید بیشتر از 
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 هار عاملی شاخصبا .4 جدول

Thr_1 Thr_2 Att_1 Att_2 Int_1 Int_2 Int_3 IT_1 

91/0 95/0 91/0 99/0 21/0 22/0 93/0 21/0 

CPR_1 Per_1 CVP_1 PP_1 CM_1 CM_2 CM_3 CM_4 

29/0 92/0 27/0 96/0 26/0 99/0 29/0 9/0 

 
 گردد.ها مشاهده میمربوط به آزمون فرضیه t( ضرایب معناداری 3در شکل )

 
 11/1در سطح  59/5تر از ها )مقادیر بزرگمربوط به فرضیه t، ضرایب معناداری 9شکل 

 دارد( معنا

 شدههای پژوهش از ضریب مسیر استفاده آزمون الگوی ساختاری و فرضیه منظوربه
بین در تعیین واریانس متغیر که ضریب مسیر سهم هر یک از متغیرهای پیش است

های اصلی و به همراه نتیجه فرضیه T، مقدار ضرایب مسیر و آماره استمالک 
 .شده است( ارائه 5ها در جدول )شاخص
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 های پژوهش، ضرایب مسیر و معناداری آن و بررسی فرضیه1جدول 

 رابطه مورد بررسی
ضریب 

 مسیر
 نتیجه آزمون فرضیه t آماره

 رد 166/1 195/0 فناوری اطالعات < -رویکرد تهدید

 پذیرش 060/3 393/0 فناوری اطالعات< -رویکرد تهاجمی

 پذیرش 779/3 190/0 فناوری اطالعات < -رویکرد ادغام 

 پذیرش 393/5 519/0 کارایی عملکرد < -اطالعات فناوری

 پذیرش 563/3 390/0 تولید خالق < -فرایند 

 پذیرش 022/3 779/0 تولید خالق < -کارایی عملکرد 

 پذیرش 907/7 361/0 تولید خالق < -مشتری خلق ارزش برای 

 رد 052/0 001/0 تولید خالق < -الگوی سودآور 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

، علم و تجارت فنّاوریعامل مشترک در فرهنگ،  عنوانبهتواند خالقیت در صنعت می
-از فعالیت توجهیقابلکاال و خدمات که شامل عناصر  تأمین، همچنین تعریف گردد

های عقالنی مرتبط با نقش مهم توسعه اجتماعی و انسانی است که نیاز به خالقیت 
توسعه اقتصادی مبتنی بر تغییر در فناوری  منظوربه. اهمیت روبه رشد تولید خالق دارد

سازی الزم و ضروری است. با توجه ارتباطات و آزادی اجتماعی مبتنی بر فرایند جهانی
های بزرگ و کوچک در سراسر دنیا، نیاز به خالقیت و به پیشرفت روزافزون شرکت

. هدف این مقاله بررسی شودضرورتی مهم و اساسی تلقی می عنوانبهنوآوری در تولید 
مانند فناوری اطالعات، فرایندهای تولید، ارزیابی عملکرد،  عوامل تولید خالق و نوآور
نتایج بررسی اولین  .ستا نقش سودآوری در تولید خالق خلق ارزش برای مشتری و

-P=113/0مثبت رویکرد تهدید بر روی فناوری اطالعات ) تأثیرفرضیه اصلی که 

Value ،166/1=tمثبت رویکرد تهاجمی بر  تأثیردومین فرضیه،  نماید.( است را رد می
( که P-Value،060/3=t=007/0) دهدقرار می تائیدروی فناوری اطالعات را مورد 

. است( 7015) 7همچنین نی و همکاران و( 7016) 1نگ و همکارانمطابق با نتایج د

                                                                                                                             
1. Deng et al. 

2. Nie et al. 
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هایی با مطلوبیت کمتر مطابقت دهند، خود را با حالت که اندشدهرقبا مجبور  که زمانی
حفظ موقعیت، استراتژی تهاجمی را در محصوالت انجام داد تا به  منظوربهبایستی 

 .گذاردفناوری اطالعات اثر میفروش مطلوب رسید و این استراتژی بر روی کاربرد 
مثبت معناداری بر روی فناوری  تأثیرگر آن است که ادغام نتایج سومین فرضیه بیان

که درگیر نمودن مدیران ( دارد. با توجه به اینP-Value ،779/3=t=001/0) اطالعات
فناوری اطالعات و همچنین استخدام  سامانمندهای تولیدی در امور ارشد شرکت

اطالعاتی امری  هایسامانهنمودن  روزبه منظوربهی متخصص در داخل شرکت نیرو
نمایی این سیستم  روزتوان از منابع بیرونی برای بهو نمی رسدمیضروری به نظر 

نتایج چهارمین فرضیه بیانگر رابطه مثبت بین فناوری اطالعات و کارایی  استفاده نمود.
 1با تحقیقات مارتینز سیمارو و همکاران که است؛( Value-P،393/5=t=00/0عملکرد )

کاربرد فناوری اطالعات در  ( همخوانی دارد.7011) 7( و کرفلن و طرفدار7015)
های مختلف و کاهش خطای انسانی در فرایند صنعت منجر به تسریع امور در بخش

ع خط تولید از نحوه سری کارکنانمندی گردد و همچنین منجر به رضایتتولید می
که منجر به افزایش کارایی  گردیده استمحاسبه و اطالعات دقیق این فناوری در عمل 

مثبت بر  تأثیرگر آن است که فرایندهای تولید نتایج پنجمین فرضیه بیان .است گردیده
گر آن نتایج ششمین فرضیه بیان ( دارد.P-Value ،563/3=t=000/0) روی تولید خالق

( P-Value ،022/7=t=393/0) مثبتی بر روی تولید خالق یرتأثاست که کارایی عملکرد 
کاربردی که همین عامل  صورتبه. کارایی به مفهوم انجام اقدامات در عمل و دارد

فرضیه هفتم  گردد.پذیر میمنجر به بهبود در تولید خالق مانند تولید ناب و یا انعطاف
-P=001/0) الق اشاره داردمثبت خلق ارزش برای مشتری بر روی تولید خ تأثیربه 

Value ،907/7=t.)  مثبت الگوی سودآور بر روی تولید  تأثیرفرضیه هشتم به عدم
( با توجه به رقابت شدید در محیط P-Value ،052/0=t=955/0خالق اشاره دارد )

های بزرگ بایستی فرهنگ خالقیت و نوآوری را در کنونی مدیران شرکت وکارکسب
ایستا به  حالت ازها که این سازمان ایگونهبههای خود توسعه و ارتقاء بخشند، سازمان

صنایع،  سازیجهانیپویایی و یادگیری مداوم دست یابند. امروزه با توجه به گسترش 

                                                                                                                             
1. Martinez-Simarro et al. 

2. Qrunfleh & Tarafdar 
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توانند به رقابت در این عرصه گام نهند و این امر مدیران های یادگیرنده میتنها شرکت
نماید، بنابراین مدیران ارشد بایستی ی خالقیت و نوآوری میهارا ملزم به ایجاد محرک

که در این پژوهش  کارگیرندبه های خالق صنعتی را شناسایی وبر محیط مؤثرعوامل 
. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با توجه به به برخی از عوامل مهم آن پرداخته شد

 شود.حقیقات آتی ارائه میبرای ت هاییپیشنهادهای موجود در پژوهش، محدودیت
های علمی مانند اقتصاد، تعیین میزان اثربخشی فناوری اطالعات در سایر حوزه ـ1 

شناسایی چارچوب عوامل نوآوری و خالق در تولید محصوالت غذایی  ـ7بورس و ... 
ای و های تولید منطقهها و چالششناسایی فرصت ـ3و سایر صنایع کلیدی کشور. 

 ها.آوری در آنای و نوخوشه
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