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چکیده
امروزه مدیران صنایع بایستی در امر تولید برنامههایی بهمنظور ارتقاء کیفیت محصوالت
و افزایش سهم بازار از طریق بهبود عملیات تولید ایجاد نمایند .در عصر حاضر
بهکارگیری فناوری اطالعات یکی از روشهای بهبود در فرایند تولید گردیده است و
این امر شناسایی عوامل مؤثر بر فناوری اطالعات را بیشازپیش در صنایع پیشرو نمایان
می کند .هدف این پژوهش انجام یک تحقیق در مورد میزان همبستگی عوامل اثرگذار بر
صنایع تولیدی خالق و همچنین ارزیابی رابطه ابعاد کاربردی فناوری اطالعات در
صنایع نوآور شهرک صنعتی جنوب تهران است که از روش تحلیل مسیر و حداقل
مربعات جزئی بهمنظور بررسی و ارزیابی فرضیههای پژوهش استفاده گردید .دادههای
مربوط به این پژوهش بر اساس اطالعات پرسشنامههایی است که توسط  72نفر از
خبرگان شامل مدیران ارشد واحدهای خرید ،فروش و تولید در  9شرکت بزرگ
تولیدکننده در شهرک صنعتی تهران بزرگ تکمیل گردید .یافتههای تحقیق به تأثیر باالی
بعد ادغام (ایجاد واحد فناوری اطالعات در داخل شرکت) و بعد تهاجمی اطالعاتی بر
روی کاربرد فناوری اطالعات و همچنین تأثیر مثبت فرایندهای کاری ،کارایی عملکرد
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و خلق ارزش برای مشتری بر روی تولید خالق اشاره دارد .از نتایج دیگر این پژوهش
تأثیر باالی فناوری اطالعات بر روی کارایی عملکرد است که نشان از توسعه روزافزون
بهکارگیری فناوری اطالعات در آینده شرکتها دارد.
کلیدواژگان :فناوری اطالعات ،استراتژی صنفی ،کارایی ،تولید خالق ،روش حداقل
مربعات جزئی.
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مقدمه
فناوری اطالعات عنصری کلیدی در کسبوکار امروزی است .این فناوری یکی از
عوامل استراتژیهای بازاریابی و کسبوکار است و البته مقدار زیادی از هزینههای هر
شرکت را صرف بهروزرسانی خود مینماید (پیرسون و ساندرز .)7009 ،1بااینحال
فناوری اطالعات ابزار مهمی برای مشارکت ،نوآوری و حضور فعال در محیط
کسبوکار عصر کنونی است و چنانچه تجهیزات فناوری اطالعات از سازمان در برابر
رقبا نقشی حمایتی نداشته باشد ،میتواند اثرات خطرناکی برای آن به بار آورد .ازجمله
ویژگیهای اصلی فناوری اطالعات این است که میتواند در فرایندهای عملیاتی
متفاوت ،نقشی اساسی داشته باشد .بهعنوانمثال یکی از ویژگیهای فناوری اطالعات
افزایش کارایی در کسبوکار است که جزئی حیاتی برای استراتژی رهبری هزینه
شرکتی است (ستی و کین گ)1991 ، 7؛ بنابراین ارزیابی دقیق رابطه میان فناوری
اطالعات و عملکرد برای ارزیابی سازمان و رشد و خالقیت در تولید ضروری است
(هاوکینز .)7007 ،3نقش شرکتهای کوچک و بزرگ 1زمانی که توسعه اقتصادی در
یک کشور در حال شکلگیری است ،بسیار ضروری و حیاتی میگردد .اهمیت این
نقش ارتباط زیادی با نوآوری و خالقیت و همچنین فناوری ارتباطات 5دارد که تحت
تأثیر این فرایندها است .تحقیقات اخیر نشاندهندهی نقش باالی شرکتهای کوچک و
بزرگ در بخش تولید است (آلیو و هالیلی .)7013 ،6پیشرفت مدیریت در عملیات
شرکت و در زمان عملکرد مثبت در سودآوری و همچنین منابع انسانی سودمند است؛
بنابراین بهکارگیری فناوریهای مختلف در فرایندهای روزمره شرکتها بایستی بهوسیله
مدیران و متصدیان مسئول بررسی گردد .عصر امروز دوره تحوالت شگرف و شتابنده
در حوزه نظامهای اقتصادی و اجتماعی است که بهواسطه پیشرفتهای به وجود آمده
در خالقیت علم و فناوری اطالعات در حال وقوع است .مجمع جهانی اقتصاد هرساله
کشورها را بر اساس رقابتپذیری در سطح بینالمللی توسط شاخص رقابتپذیری
1. Pearlson & Saunders
2. Sethi & King
3. Howkins
4. Small- Medium Enterprise
5. Information and Communication Technology
6. Aliu & Halili
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جهانی ) (GCIرتبهبندی میکند .بر اساس این گزارش ،عواملی همچون بنگاهها و
مؤسسات تولیدی ،نهادها و زیرساختها ،محیط اقتصاد کالن ،بهداشت و آموزش پایه
و  ...مورد بررسی قرار میگیرد همچنین ازجمله شاخصهای خالقیت سازمانی،
سرمایهگذاری و تأمین مناسب فاکتورهای ورودی ،بهبود کمی فاکتورهای ورودی ،رشد
تقاضای محصول و تغییرات سازمانی اشاره نمود که بنا به آخرین گزارش رقابتپذیری
جهانی ،رتبه ایران به لحاظ شاخص نوآوری در میان  113کشور جهان در سال ،7015
رتبه  170را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال قبل هفت پله تنزل نموده
است  .با توجه به نرخ پایین نوآوری در صنایع ایران و همچنین لزوم توجه به خالقیت
و نوآوری در صنعت با هدف بهبود جایگاه صنایع تولیدی ایران در منطقه و جهان در
این پژوهش درصدد شناسایی میزان و اندازه تأثیر فناوری اطالعات و سایر فاکتورهای
بهدستآمده از ادبیات تحقیق بر تولید خالق و نوآور برآمدیم .در این راستا پس از
مرور ادبیات تحقیق و همچنین نظرات نخبگان دانشگاهی و برخی مدیران صنایع پیشرو
در ایران شناسایی معیارها بررسی شد و سپس بر اساس اطالعات پرسشنامههای
تکمیلشده به پذیرش و یا رد فرضیهها مبتنی بر آزمون  Tپرداخته شد.

پیشینه تحقیق
خالقیت بهعنوان فرایندی ذهنی تعریف میگردد که شامل ایجاد ایدهها و مفاهیم جدید
و یا پلی بین ایدههای جدید و مفاهیم است .امروزه دانشمندان طیفی از روشهای
آموزش خالق از قبیل تفکر سیستمی (اوزبورن ،)1953 ،1تفکر جانبی (دی بونو، 7
 ،)1997روش نقشه ذهنی (وی کاف )1991 ،3و تفکر شش کاله (بونو )1995 ،1و  ...را
ایجاد نمودهاند  .محققین رابطه میان کاربرد فناوری اطالعات و خالقیت را نشان دادند
که در آن چهار نوع فناوری اطالعات شناخته شده است که شامل استفاده از رایانه،
کاربرد اینترنت ،بازیهای ویدئویی و استفاده از تلفن است (جکسون و همکاران،5
 .)7017همچنین بر روی اثرات استفاده از فناوری اطالعات تحقیق مینمایند که در
1. Osborn
2. De Bono
3. Wycoff
4. Bono
5. Jackson et al.
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عصر فناوری بهصورت نمایی در حال افزایش است .در قرن اخیر تمرکز زیادی بر روی
اثرات فناوری اطالعات در توسعه و رشد شناختی کودکان شده است .هرچند که
خالقیت یک مفهوم ساده در مفهوم روزانه بکار میرود اما معنی و مفهوم و نحوه
اندازهگیری آن از نظر جامعه علمی تا چندین دهه ناشناخته بوده است .درواقع این یک
مفهوم پیچیده است که اندازهگیری و تعریف آن بسیار سخت است (رانچو و آلبرت،1
 .)7010تولید خالق با هدف دسترسی به کاالهای طبیعی از مناطق مختلف ضروری
است .بهکارگیری اینگونه تولید منجر به سلب مالکیت از سرمایهداران شرکتهای
تولیدی میگردد (آلواتر )7010، 7در برخی مواقع استراتژیهایی برای تولید نوآور
بهوسیلهی اقتصاد ،سیاست و حامیان اجتماعی بکار گرفته میشود (هاروی )7003 ،3که
این استراتژیها میتواند منجر به رضایت تولیدکننده و خریدار گردد .مطالعات موردی
برای توصیف تولید نوآور با هدف پیوستگی اقتصادی ـ سیاسی در دهه  1950میالدی

در ژاپن و در سال  7000در چین بکار رفته است ،بهعنوانمثال هر دو کشور استراتژی-
های مربوط به دسترسی و کنترل منابع زغالسنگ و آهن را در استرالیا ،برزیل و کانادا
را از طریق فناوری اطالعات بهصورت شرایطی برای خلق و تقویت صنایع فوالد و
فرایندهای صنعتی مربوط به خود را تقویت نمودند (ویلسون .)7013 ، 1در حوزه
فناوری اطالعات این مفهوم بهعنوان نوعی خدمات در سالهای اخیر معرفی گردیده
است (کوئی .)7006 ،5بهطورکلی فناوری اطالعات بهصورت یک نقش حمایتی در
کسبوکار گردیده است و بهعنوانمثال بخشی از توسعه اقتصادی چین به این فناوری
وابسته است (پورت ر .)1995 ، 6با ظهور پارادایمهای خدماتدهی جدید از قبیل
محاسبات ابری ،دادههای حجیم و تحلیل کسبوکار ،نقش خدمات در فناوری
اطالعات بهطور محسوسی نسبت به قبل نمایان گردیده است و بهعنوان فناوری پیشرو
در حال گسترش است و همچنین یک منبع دارای مزیت رقابتی در بسیاری از
کسبوکارها در نظر گرفته میشود (جیتپایبون و همکاران .)7013 ،2خدمات فناوری
1. Runcho & Albert
2. Altvater
3. Harvey
4.Wilson
5. Qiu
6. Porter
7. Jitpaiboon et al.
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اطالعات شامل تأمین نرمافزار و مشاوره ،مشاوره سختافزاری ،پردازش داده ،فعالیت-
های داده ،نگهداری و تعمیرات ماشینهای محاسبهگر و دیگر فعالیتهای مرتبط با
محاسبه را شامل میگردد (ویکری .)7006 ،1خدمات فناوری اطالعات نمونهای از
خدمات کسبوکار مبتنی بر دانش است که خروجی آن بهعنوان ورودی واسط
بهوسیلهی سایر شرکتها ،صنایع و بخشها بکار میرود (بوتینی و تاجولی.)7010 ،7
درنتیجه ،خدمات صنعتی فناوری اطالعات بهعنوان بخش مهمی در اقتصاد و بر اساس
خدمات و سرویسدهی به آن است  .همراه با تجهیزات فناوری اطالعات ،تجهیزات
تلفنی ،الکترونیکی و اجزاء آن ،نرمافزارهای کامپیوتری و خدمات تلفنی ،خدمات
فناوری اطالعات یکی از شش صنعت اصلی است که در بر گیرنده بخشی از اطالعات
و فنّاوری ارتباطات است (ویکری .)7006 ،3تغییرات اخیر در قرن بیستم در اروپا و
قسمت های مختلفی از دنیا نقش حیاتی در آینده کشورها و اقتصادشان بازی خواهد
نمود .این امر بهطور عمده در شرکتهای کوچک و بزرگ کشورهایی با فرایند رشد و
نوآوری باال و بهخصوص در کشورهای حوزه بالکان مرتبط است .نویسندگان مختلف
و محققین از قبیل بارس و همکاران ،)7011( 1بوکویک و بارتلت )7003( 5پینتو

6

( ) 7005نشان دادند که فرایند رشد و نوآوری در کشورهای حوزه بالکان در مسیر
درستی قرار گرفتهاند ،بهخصوص از طریق خلق و نوآوری فنّاوری که مربوط به
کشورهای توسعهیافته پس از تغییرات سوسیالیسم در بازار اقتصاد صورت گرفت.
خالقیت و نوآوری در نتیجه تغییرات در اقتصاد ،سیاست و صنعت به وجود میآید،
بهعنوانمثال در قرن بیستم نمونهای از آن در نتیجه تغییرات سیاسی و اقتصادی در
یوگوسالوی اتفاق افتاد؛ بنابراین گزارشهایی از کشورهای این منطقه روند جدید
بهکارگیری کارکنان کارآزموده در تولید نوآور و خالق بهخصوص در کشور
یوگوسالوی از قبیل اسلوونی بهوسیله درنووس ک ،)7001( 2صربستان بهوسیله

1. Vickery
2. Bottini & Tajoli
3. Vickery
4. Barth et al.
5. Bukvic & Bartlett
6. Pinto
7. Drnovsek
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میجاسیک و همکاران )7011( 1را نشان میدهند .بهطورکلی نقش دولت در خالقیت و
نوآوری در صنعت و اقتصاد کشور حیاتی و ضروری است ،بهخصوص زمانی که
عوامل انگیزشی در حوزههای مختلف از قبیل فناوری اطالعات با مالیات کم و همچنین
عوامل انگیزشی دیگر وجود داشته باشد و همچنین برای شرکتهایی که در بخش
تولید عمل میکنند و دارای موقعیتهای مختلف و سطوح مختلف بیکاری هستند،
مؤثر است .در زمینه فناوری اطالعات و تأثیر آن بر روی تولید خالق در ایران فعالیت
پژوهشی صورت نگرفت است همچنین در پژوهشی که توسط سونگ )7015( 7در کره
جنوبی انجام گرفت ،در آن فقط فاکتورهای فناوری اطالعات بر روی تولید خالق مورد
بررسی قرار گرفته است و سایر عوامل مؤثر بر تولید خالق لحاظ نگردیده بود ،در این
تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر تولید خالق و نوآور پرداخته میشود که شامل کارایی
عملکرد ،فرایند تولید ،خلق ارزش برای مشتری و الگوی سودآوری است.
فناوری اطالعات بهمنظور عملیاتی نمودن کاربرد فناوری اطالعات ،روش ستاهی و
کینگ مورد استفاده قرار گرفته است (ستی و کینگ .)1991 ،3آنها هفت خصیصه
فناوری اطالعات را بهمنظور اندازهگیری کاربرد فناوری اطالعات بکار بردند که کارایی
اولین فعالیت و دومین فعالیت در مورد هفت خصیصه با  15شاخص را انجام دادند که
در آن مدیریت منابع و اکتساب در عامل صرفهجویی منبع و آزمون اولیه آن را ترکیب
نمودند .در این مقاله هفت شاخص بهمنظور اندازهگیری سه خصیصه در نظر گرفته شد
که در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  .5خصیصهها و شاخصهای فنّاوری اطالعات
خصیصهها

شاخصها

ادغام فناوری در
1
شرکت

شرکت دارای متخصصین فنی در حوزه فناوری اطالعات باشد.
شرکت بهتنهایی توانایی نوآوری مداوم در فناوری سیستم و ارتقاء آن را داشته
باشد.
مدیریت ارشد خود را درگیر سیستم اطالعاتی نماید.

1. Mijacic et al.
2. Sung
3. Sethi & King
4. Integration
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خصیصهها

شاخصها

بعد تهدید

عدم توان شرکت برای ارزیابی مشتریان مختلف و انتخاب مهمترین مشتری

فناوری

1

عدم توان شرکت در زمان تهدید ترکیب عمودی

بعد هجوم
اطالعاتی

7

دسترسی منحصربهفرد سیستم به شبکههایی از قبیل دالل ،توزیعکننده و یا
خردهفروش
سیستمی که از تقلید بوسیله موانع سازمانی از قبیل حق اختراع ،کپی و تجارب
محرمانه حفظ میگردد.

مرور ادبیات نشانگر رابطه مثبت و اهمیت استراتژیک بین کاربرد فناوری اطالعات و
همچنین استراتژی شرکتی با کارایی است .مزیت رقابتی بهدستآمده از فناوری
اطالعات میتواند بهعنوان عاملی تقویتکننده کارایی عملکرد باشد و یا فرصت
استراتژیک برای شرکت ایجاد نماید .این تجهیزات میتواند قابل توجیه باشد و باید
باور مدیریت ارشد بر این باشد که معیارهای فناوری اطالعات در کارایی سازمانی نقش
اساسی دارد ،بنابراین کاربرد فناوری اطالعات میتواند بیانگر مزیت رقابتی باشد و یا
از رشد معایب استراتژیک مرتبط با کارایی و موقعیت رقابتی جلوگیری نماید (میتاس و
همکاران.)7013 ،3
کارایی عملکرد 1کارایی میتواند تحت شرایط حداکثر سازی نتایج یک اقدام در رابطه
با منابع بکار رفته تعریف گردد و همچنین میتوان آن را از طریق مقایسه اثرات
بهدستآمده از تالشهای صورت گرفته ،محاسبه نمود .بهمنظور محاسبه اثربخشی
موارد زیر بایستی بررسی گردند .الف) تخمین هزینه ،منابع مصرفشده ،میزان تالش و
در کل یافتن ورودی؛ ب) تخمین نتایج یا خروجیها؛ ج) مقایسه این دو با یکدیگر
(آفونسو و همکاران .)7010 ،5در تعریفی دیگر کارایی را شاخص نتیجه تالش به تالش
صورت گرفته تعریف نمودهاند .زمانی که از کارایی صحبت میشود بیشتر اوقات بخش

خصوصی آن مدنظر قرار میگیرد و بخش اصلی عموماً بهصورت غیر مؤثر بیان می-
گردد .اثربخشی شاخص نسبت نتیجه بهدستآمده به یک برنامه به اتمام رسیده است.
1. Threat
2. Attack
3. Mithas et al.
4. Efficiency Performance
5. Alonso et al.

رابطه کاربرد فناوری اطالعات و سایر… 051

پیتر دراکر بر این باور است که هیچ کارایی بدون اثربخشی وجود ندارد ،زیرا ا مهم آن
است که بهخوبی آنچه پیشنهاد شده ،انجام گیرد (دراکر .)7001 ،1رابطه بین کارایی و

اثربخشی نشاندهندهی بخشی از کل است ،اثربخشی یک شرط ضروری برای دست-
یابی به کارایی است  .اولریک ماندل ،آدریان دیرکس و فابین ایلزویتز در مقاالت خود به
اثربخشی و کارایی پرداختند که نشاندهندهی تحلیل کارایی و اثربخشی بر اساس رابطه
بین کل ورودیها و کل خروجیها و نتایج برآمده از آن است .همانگونه که در شکل
( )1نشان داده شده است ،کارایی نرخ ورودی به خروجی است و مؤلفان نشان دادند که
بین کارایی تکنیکی و کارایی تخصیص دادهشده تفاوت وجود دارد .کارایی تکنیکی

اشاره به رابطه بین ورودی و خروجی در مرز منحنی تولید دارد ،اما هیچ یک از گونه-
های کارایی تکنیکی مفهوم واژگان اقتصادی را بیان نمیکند و این فقدان از طریق واژه
تخصیص کارایی مورد استفاده قرار میگیرد که در محاسبه آن به نرخ هزینه و سود نیاز
است.

شکل  .5رابطه بین کارایی و اثربخشی

فرایند تولید یک فرایند به مجموعهای از فعالیتهای ساختاریافته برای تولید یک
خروجی مناسب برای یک مشتری خاص و یا بازار گفته میشود .مدیریت فرایند یک
نگرش منحصربهفرد برای ساختاربندی و همکاری در جریان افقی فعالیتهایی است که
به یک شرکت مرتبط میباشند (جامعه مدیریت و حسابداری کانادا .)7در هر فرایند،
مجموعهای از اهداف بهمنظور بهبود در نوآوری ،تمرکز ،کارایی و اثربخشی عملکرد
متقابل و تقابل سازمانی مدنظر قرار میگیرد که عبارتاند از:
1. Drucker
2. Society of Management Accountants of Canada
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 ارزش باال برای مشتری تعریف نیازمندیهای عملکردی در فرایند جلسات شناسایی ملزومات اجرایی برای مشتریان و همکاران تجاری حذف ضایعات و یا فعالیتهای غیرضروری در زنجیره تأمین بهبود سودآوری سازمان و همکاران از طریق کاهش هزینههای غیرضروری وفعالیتهای مربوطه
 خلق و سهیم نمودن بهترین شرکا از میان همکاران تجاری افزایش مسئولیتپذیری و انعطافپذیری در زنجیره ارزش برای تغییر نیازمندیهایمشتریان (مالن.)1997 ،1
مدیریت فرایند ساختاریافته به مشتری مداری و تأمینکنندگان حمایتشده و همکاری
صورت گرفته گفته میشود .این فرایند به دستیابی بر دانش بهبودیافته تأکید مینماید
که آن چگونه کارها را انجام می دهد و چگونه بر فرایندهای مختلف و ساختارهای
اثربخش و کارآمد فرایندهای کلیدی سازمان تأثیر میگذارد (رامرل و برچ.)1995 ،7
عناصر فرایند :3در تمامی سیستمها چه در کسبوکار و چه سایر امور میتوان آن را
در دو اصطالح مفهومی تعریف نمود که عبارتاند از اطالعات و فرایندها .اطالعات
نشاندهندهی سازماندهی دانش در مورد چیزها و روشهایی است که سازماندهی
شدهاند .فرایند بهتنهایی یک مفهوم مبهم نیست بلکه شامل تمامی فعالیتهای عملیاتی
است که بوسیله فرایندهای کاری تعریف میشود همچنین جریانی از اطالعات است که
با فعالیت های فرایند و فرایندهای چندگانه در ارتباط است که دارای ساختار سازمانی
مؤثری است  .نتیجه این مباحث سه عنصر کلیدی را در یک فرایند نشان میدهد که
عبارتاند از :دگردیسی :1به معنای یک یا بیشتر از یک تغییر است و نشاندهندهی
خروجی یک گروه از فعالیتهای داخلی که دارای ارزش بیشتری از ورودی دارد.
کنترل بازخورد :5شامل قانونمداری فعالیتهای دگردیسی است که اصالح گردیدهاند و

1. Melan
2. Rummler & Brache
3. Elements of a Process
4. Transformation
5. Feedback Control
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یا از مشخصههای معین خروجی پشتیبانی میکنند .تکرارپذیری :1فرایندی را نشان می-
دهد که در بیشتر مواقع یک روش یکسان را پی میگیرد .این سه عنصر در هر فرایندی
یافت میشود و علیرغم نوع کار ،نحوه عملکرد و یا خروجی ،این سه عنصر برای
مشتریان شناخته شده است (برن.)1991 ،7
خلق ارزش برای مشتری :3مفهوم خلق ارزش برای مشتری بهطور گسترده در بازاریابی

جهانی از سال  1990مورد توجه قرارگرفت (وارگو و لورچ .)7009 ،1آنها ادعا می-
کردند که شرکتها بایستی برای مصرفکنندگان ارزش ایجاد نمایند و آن بدان معناست
که ارزش مشتری بوسیله فرایندها برای خشنود ساختن مصرفکنندگان در فرایند تولید
بکار میرود  .بر طبق نظر پژوهشگران ،خلق ارزش برای مشتری اشاره به فرایندی دارد
که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عامل خلق ارزش برای یکدیگر هستند .در فرایند
خل ق ارزش این دو عامل خدمات تجربی شخصی برای یکدیگر از طریق گفتگوی
مکرر و عکسالعمل متقابل ایجاد مینمایند (گرونروز .)7009 ،5بر اساس این نظریه
برخی از پژوهشگران دیدگاه جدیدی را از ارزش مشتری معرفی نمودند که بر اساس
اقدام متقابل بین مصرفکنندگان و شرکتها و اقدامات میان آنها ایجاد گردیده بود
(اسچائو و همکاران .)7009 ،6همانگونه که در مفهوم خلق ارزش بیان گردید برخی از
پژوهشگران ارزش کارکردی و زیبایی را بهعنوان دو بعد آن معرفی نمودهاند .آنها
حوزه مطالعاتی خود را در زمینه رسانههای اجتماعی توسعه دادند و برخی تحقیقات
تجربی مرتبط را بکار بردند .بر اساس تحقیقات آنان در تجزیهوتحلیل به دست آوردند
که اطالعات (فوستر و همکاران )7010 ،2و محیط دو عامل نافع حیاتی است که برای
کاربران رسانههای اجتماعی بکار برده میشود (دوالکیا و همکاران .)7001 ، 9بعد
کارکردی بهطور عمده شامل جنبههای ابزاری و وظیفهای رسانه اجتماعی است که
بهطور عمده مرتبط با جستجوی اطالعات و بهروز نمایی است (لی و همکاران، 9
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.

 011مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال چهارم ،شماره  ،05بهار 55

 .)7011مدل جستجوی اطالعا ت 1بوسیله چ و )1999( 7نشان میدهد که ارزیابی
اطالعات مصرفکنندگان مبتنی بر ادراک اطالعاتی است ،بهعنوانمثال اثربخشی و
دسترسی به اطالعات است .چنانچه اطالعاتی که مصرفکنندگان به آن میرسند همان
چیزی باشد که در جستجوی آن باشند ،این اقدام بدون شک بر روی ارزش ادراکشده
مصرفکننده اثر خواهد گذاشت .از سوی دیگر ارزش زیبایی بیانکننده تجربیات و
احساس مرتبط با عواطف شخصی و احساسی است (بابین و همکاران )1991 ،3و با
مشتریان بهطور متقابل به همراه شرکتها و دیگر مشتریان در فرایند شکل میگیرد.
الگوی سودآوری

1

سودآوری اقتصادی یک شرکت از طریق مقایسه سرمایهگذاریهای در جریان نقدی

یک سری فعالیت ایجاد میگردد (فیشر و مکگوان .)1993 ،5اطالعات در سرمایه-
گذاری نقدی و همچنین در دادوستد عملیات تولیدی یک شرکت بسیار مهم و اساسی
است .مجموعه اطالعات بایگانیشده کاملی از دادوستدهای شرکت برای کارمندان
داخلی موجود است که برای عموم مردم این اطالعات در دسترس نیست (سالمون،6
 . )1995حسابداری مالی عملکرد موجود در یک وضعیت مالی شرکت را اندازهگیری
مینماید .بسیاری از شرکتهای بزرگ از روش باقیمانده درآمد برای تخمین سود
اقتصادی استفاده مینمایند .یک ارزیابی از دارایی  500شرکت در سال  1992منتشر
گردید که نشان داد  10درصد شرکتها از روش درآمد باقیمانده برای سرمایهگذاری و
جبران تصمیمگیری مبتنی بر تخمین سود اقتصادی محاسبه مینمایند که تأثیر زیادی در
استراتژیهای شرکت و نحوه تصمیمگیری آنها دارد ،بهعنوانمثال شرکتهایی که در
جستجوی سود هستند نمیتوانند خالقیت باالیی را از خود بروز دهند (بالکام و
همکاران .)1992 ،2در این پژوهش هشت فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که در آن به
روابط بین فناوری اطالعات و شاخصهای آن و سایر عوامل مؤثر بر تولید خالق و
نوآور پرداخته شد .فرضیه  :1عامل تهدید بر کاربردی نمودن فناوری اطالعات تأثیر
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 میگذارد .فرضیه  :7عامل هجوم اطالعاتی تأثیر مثبت بر روی کاربرد فناوری
اطالعات دارد .فرضیه  :3ایجاد واحد عوامل فناوری اطالعات در شرکت تأثیر مثبت بر
روی فرایندهای مبتنی بر فناوری اطالعات دارد .فرضیه  :1فناوری اطالعات تأثیر مثبت
بر روی کارایی عملکرد دارد .فرضیه  :5خلق ارزش برای مشتری بر روی تولید خالق
اثرگذار است .فرضیه :6

فرایندهای تولید بر تولید خالق اثرگذار است .فرضیه :2

کارایی عملکرد دارای تأثیر بر روی تولید خالق است .فرضیه  :9الگوی سودآور بر
روی تولید خالق و نوآور تأثیر دارد .بدین ترتیب بر اساس فرضیههای فوق مدل
پژوهش بهصورت شکل ( )7برای انجام پژوهش در نظر گرفته شده است.

H5
H1
H6

H7

H4

H2

H8
H3

شکل  .0مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش در این تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSبهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها استفاده گردید زیرا این روش به پیشفرضهایی همچون توزیع
نرمال معرفهای مشاهدهشده و حجم باالی نمونهها وابسته نیست (آذر ،غالمزاده و
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قنواتی .)1391 ،از سویی دیگر از این روش برای مقاصد پیشبینی و اکتشاف روابط
محتمل استفاده میشود (چن .)1999 ،1این تحقیق به رابطه میان فناوری اطالعات و
سایر عوامل مؤثر بر تولید خالق و نوآور در سطح سازمانی میپردازد .از دیدگاه
هاوکینگ تبلیغات ،معماری ،هنر ،حملونقل ،طراحی ،مد و سبک ،فیلمسازی ،موسیقی،
هنر اجرایی ،انتشارات ،تحقیق و توسعه ،نرمافزار ،اسباببازی ،بازیهای رایانهای،
تلویزیون و رادیو و بازیهای ویدئویی نمونههایی از صنایع خالق هستند (هاوکینگز،7
 . )7001پژوهش حاضر از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی و از لحاظ گردآوری
اطالعات کمی و از نوع همبستگی است .در این پژوهش ابتدا بیش از نه شرکت
تولیدی بهمنظور کمک و مشاوره شناسایی گردیدند .بهمنظور جمعآوری اطالعات
شرکتهای تول یدی در حاشیه نواحی جنوب تهران بزرگ هدف مسئله قرار گرفت.
جامعه آماری این پژوهش شامل  30تن از خبرگان در واحد صنعتی که شامل مدیران
ارشد خرید ،فروش ،تولید و انبار در سازمانهای تولیدی بودند .روایی پرسشنامه با
استفاده از نظر خبرگان صنعت و دانشگاه شامل یک نفر از اساتید دانشگاهی و سه نفر
از مدیران شرکتها مورد تائید قرار گرفت .الزم به ذکر است که این شرکتها تاکنون
با نوسانات زیاد در فروش و سود در زمان ادغام و ترکیب و همچنین اقدامات مرتبط با
نوآوری روبهرو شدهاند .پایایی پرسشنامه از طریق اندازهگیری آلفای کرونباخ و پایایی
مرکب سنجیده شد که نتایج آن در جدول ( )7بیان شده است.
جدول  .0نتایج آزمون پایایی برای هر دسته از متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

تهدید

7

0/26

رویکرد تهاجمی

3

0/69

ادغام

3

0/69

فناوری اطالعات

1

0/63

مشتری مدارای

1

0/23

فرایندهای کار

1

0/61

1. Chin
2. Howkins
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متغیر

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

کارایی عملکرد

1

0/21

الگوی سودآور

1

0/65

تولید نوآور و خالق

1

0/23

در این پژوهش بهمنظور یافتن میزان و شیوه تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل بر
یکدیگر و بر متغیر تحلیل با نرمافزار Smart PLS 3از روش تحلیل مسیر استفاده گردید
تا مسیرهای معنادار و مهمترین مسیرها مشخص شوند.
یافتههای پژوهش جامعه آماری این پژوهش شامل  30نفر از خبرگان صنایع تولیدی
پیشرو بود که تعداد  72پرسشنامه جمعآوری شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع
دادهها از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شده است .همانطور که در جدول
( )3اطالعات آزمون ارائه شده است توزیع موردنظر نرمال است.
جدول  ،9نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها
متغیرها

آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف

سطح معناداری

رویکرد تهدید

0/93

0/63

رویکرد تهاجمی

0/26

0/56

رویکرد ادغام

0/29

0/63

فناوری اطالعات

0/91

0/62

مشتری مدارای

0/91

0/59

فرایندهای کار

0/91

0/19

کارایی عملکرد

0/95

0/52

الگوی سودآور

0/26

0/12

تولید نوآور و خالق

0/2

0/39

پایایی مرکب برخالف آلفای کرونباخ که بهطور ضمنی فرض میکند هر شاخص وزن
یکسانی دارد ،متکی بر بارهای عاملی حقیقی هر سازه است و معیار بهتری برای بیان
پایایی است .در روش حداقل مربعات جزئی برای پایایی معرفها ،بار عاملی برای هر
معرف باید بیشتر از  0.2باشد که در جدول ( )1بار عاملی شاخصها بیان گردیده است.
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جدول  .4بار عاملی شاخصها
Thr_1

Thr_2

Att_1

Att_2

Int_1

Int_2

Int_3

IT_1

0/91

0/95

0/91

0/99

0/21

0/22

0/93

0/21

CPR_1

Per_1

CVP_1

PP_1

CM_1

CM_2

CM_3

CM_4

0/29

0/92

0/27

0/96

0/26

0/99

0/29

0/9

در شکل ( )3ضرایب معناداری  tمربوط به آزمون فرضیهها مشاهده میگردد.

شکل  ،9ضرایب معناداری  tمربوط به فرضیهها (مقادیر بزرگتر از  5/59در سطح 1/11
معنا دارد)

بهمنظور آزمون الگوی ساختاری و فرضیههای پژوهش از ضریب مسیر استفاده شده
است که ضریب مسیر سهم هر یک از متغیرهای پیشبین در تعیین واریانس متغیر
مالک است ،مقدار ضرایب مسیر و آماره  Tبه همراه نتیجه فرضیههای اصلی و
شاخصها در جدول ( )5ارائه شده است.
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جدول  ،1ضرایب مسیر و معناداری آن و بررسی فرضیههای پژوهش
ضریب

آماره t

نتیجه آزمون فرضیه

رویکرد تهدید > -فناوری اطالعات

0/195

1/166

رد

رویکرد تهاجمی> -فناوری اطالعات

0/393

3/060

پذیرش

رویکرد ادغام  > -فناوری اطالعات

0/190

3/779

پذیرش

فناوری اطالعات > -کارایی عملکرد

0/519

5/393

پذیرش

فرایند  > -تولید خالق

0/390

3/563

پذیرش

کارایی عملکرد  > -تولید خالق

0/779

3/022

پذیرش

خلق ارزش برای مشتری  > -تولید خالق

0/361

7/907

پذیرش

الگوی سودآور  > -تولید خالق

0/001

0/052

رد

رابطه مورد بررسی

مسیر

نتیجهگیری و پیشنهادها
خالقیت در صنعت میتواند بهعنوان عامل مشترک در فرهنگ ،فنّاوری ،علم و تجارت

تعریف گردد ،همچنین تأمین کاال و خدمات که شامل عناصر قابلتوجهی از فعالیت-
های عقالنی مرتبط با نقش مهم توسعه اجتماعی و انسانی است که نیاز به خالقیت
دارد .اهمیت روبه رشد تولید خالق بهمنظور توسعه اقتصادی مبتنی بر تغییر در فناوری
ارتباطات و آزادی اجتماعی مبتنی بر فرایند جهانیسازی الزم و ضروری است .با توجه
به پیشرفت روزافزون شرکتهای بزرگ و کوچک در سراسر دنیا ،نیاز به خالقیت و
نوآوری در تولید بهعنوان ضرورتی مهم و اساسی تلقی میشود .هدف این مقاله بررسی
عوامل تولید خالق و نوآور مانند فناوری اطالعات ،فرایندهای تولید ،ارزیابی عملکرد،
خلق ارزش برای مشتری و نقش سودآوری در تولید خالق است .نتایج بررسی اولین
فرضیه اصلی که تأثیر مثبت رویکرد تهدید بر روی فناوری اطالعات (P-=0/113

 )t=1/166 ،Valueاست را رد مینماید .دومین فرضیه ،تأثیر مثبت رویکرد تهاجمی بر
روی فناوری اطالعات را مورد تائید قرار میدهد ( )t=3/060،P-Value=0/007که
مطابق با نتایج دنگ و همکاران )7016( 1و همچنین نی و همکاران )7015( 7است.
1. Deng et al.
2. Nie et al.
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زمانی که رقبا مجبور شدهاند که خود را با حالتهایی با مطلوبیت کمتر مطابقت دهند،
بایستی بهمنظور حفظ موقعیت ،استراتژی تهاجمی را در محصوالت انجام داد تا به
فروش مطلوب رسید و این استراتژی بر روی کاربرد فناوری اطالعات اثر میگذارد.
نتایج سومین فرضیه بیانگر آن است که ادغام تأثیر مثبت معناداری بر روی فناوری
اطالعات ( )t=3/779 ،P-Value=0/001دارد .با توجه به اینکه درگیر نمودن مدیران
ارشد شرکتهای تولیدی در امور سامانمند فناوری اطالعات و همچنین استخدام
نیروی متخصص در داخل شرکت بهمنظور بهروز نمودن سامانههای اطالعاتی امری
ضروری به نظر میرسد و نمیتوان از منابع بیرونی برای بهروز نمایی این سیستم
استفاده نمود .نتایج چهارمین فرضیه بیانگر رابطه مثبت بین فناوری اطالعات و کارایی
عملکرد ( )t=5/393،P-Value=0/00است؛ که با تحقیقات مارتینز سیمارو و همکاران

1

( )7015و کرفلن و طرفدار )7011( 7همخوانی دارد .کاربرد فناوری اطالعات در
صنعت منجر به تسریع امور در بخشهای مختلف و کاهش خطای انسانی در فرایند
تولید میگردد و همچنین منجر به رضایتمندی کارکنان خط تولید از نحوه سریع
محاسبه و اطالعات دقیق این فناوری در عمل گردیده است که منجر به افزایش کارایی
گردیده است .نتایج پنجمین فرضیه بیانگر آن است که فرایندهای تولید تأثیر مثبت بر
روی تولید خالق ( )t=3/563 ،P-Value=0/000دارد .نتایج ششمین فرضیه بیانگر آن
است که کارایی عملکرد تأثیر مثبتی بر روی تولید خالق ()t=7/022 ،P-Value=0/393
دارد .کارایی به مفهوم انجام اقدامات در عمل و بهصورت کاربردی که همین عامل
منجر به بهبود در تولید خالق مانند تولید ناب و یا انعطافپذیر میگردد .فرضیه هفتم
به تأثیر مثبت خلق ارزش برای مشتری بر روی تولید خالق اشاره دارد (P-=0/001

 .)t=7/907 ،Valueفرضیه هشتم به عدم تأثیر مثبت الگوی سودآور بر روی تولید
خالق اشاره دارد ( )t=0/052 ،P-Value=0/955با توجه به رقابت شدید در محیط
کسبوکار کنونی مدیران شرکتهای بزرگ بایستی فرهنگ خالقیت و نوآوری را در
سازمانهای خود توسعه و ارتقاء بخشند ،بهگونهای که این سازمانها از حالت ایستا به
پویایی و یادگیری مداوم دست یابند .امروزه با توجه به گسترش جهانیسازی صنایع،
1. Martinez-Simarro et al.
2. Qrunfleh & Tarafdar
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تنها شرکتهای یادگیرنده می توانند به رقابت در این عرصه گام نهند و این امر مدیران
را ملزم به ایجاد محرکهای خالقیت و نوآوری مینماید ،بنابراین مدیران ارشد بایستی
عوامل مؤثر بر محیطهای خالق صنعتی را شناسایی و بهکارگیرند که در این پژوهش
به برخی از عوامل مهم آن پرداخته شد  .با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با توجه به
محدودیتهای موجود در پژوهش ،پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه میشود.
1ـ تعیین میزان اثربخشی فناوری اطالعات در سایر حوزههای علمی مانند اقتصاد،
بورس و 7 ...ـ شناسایی چارچوب عوامل نوآوری و خالق در تولید محصوالت غذایی
و سایر صنایع کلیدی کشور3 .ـ شناسایی فرصتها و چالشهای تولید منطقهای و
خوشهای و نوآوری در آنها.
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