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 چكيده
رآنریای سوممونی ، همچاین کوگرنتههو قرارسووممو  یهوتیارلو ءجز ،ر عملکردب یاطلوعوت ر نوآرر یموضوو  ناورر ریدر دهه اخ

ثیر ناورری اطلوعوت ر نوآرری بر عملکرد سوممو  داشته بوشد. توی بهبود توثری در راسوبین کمک متواند در این عوملی اسوت که می

ق ی است. ررش تحقیسوممون یایکورآنر یگریونجیبر عملکرد بو م یاطلوعوت ر نوآرر یرناور ریثتوبررسوی  پژرهش نیهدف ام انجوم ا

 لیدر شهر تهرا  تیک هیکورکاو  بونک سرمونیر ام  324حوضر را  قیتحق یجومعه آموردر این پژرهش ام نو  توصوییی پیموییوی ر 

هوی پژرهش داده لیر تحل هی. تجزنداهگرنتر سوده مورد مطولعه قرا یتصوودن یریگنیر ام آنهو به ررش نمونه 202 دهاد که تعدادیم

ی ایعومل کورآنرکه  بیونگر آ  اسووت جیتون شوود. انجوم Smart-PLSری بو اسووتیوده ام نرم انزار تومدلسووومی معودلوت سوووخ قیام طر

به  یجونیم کی  اعاوبهر  شوودوبشووته اثیر مثبت دتوعملکرد  ر ینوآرر نیدر رابطه ب یجزئ یونجیم کعاوا  یبهتواند یم سوووممونی

رای  شحیظ ر رشود میتری خود، بو کاونی  پیچیده شورای  در رقوبتی مزایوی بو ایجودر  کمک کاد هیبهبود عملکرد در بونک سورمو

 .نموید بین رقبو کسب در را برتری
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 مقدمه -8
هوو برای بهبود عملکرد ر مقووبله بو رقبو، بوید دارای سوووومموو 

بتواناد در شرای  پیچیده، عملکردی برتر  تومزایوی رقوبتی بوشواد 

تای بر داشوووتوه ر خود را در بومارهو حیظ نمویاد. باوبر دیدگوه مب

وی ههو به این دلیل است که سوممو ماوبع، تیورت عملکرد شرکت

تاد که رقبوی آنهو نوقد آ  ماوبع هسوو راهبردیمونق دارای ماوبع 

هوی ل نیرری انسونی محور تموم نعولیتعوم ،رنی. ام ط[0هسوتاد 

نقدا  نظوم عملکرد در ابعود مختلف سوممو ،  .[2 هو استسوممو 

نیووومهوووی کووورکاووو ، میوووتریووو ،  مینتووواسوووتیوووده ام  ام اعم

 دهو قلمدااوا  یکی ام علویم بیموری سوووممو عکاادگو  بهعرضووه

نبود نظووم ارمیوبی ر کاتر  در یک  ،شوووود ر ام سووووی دیگرمی

 بیرر  ر  سوویسووتم به معاوی عدم برقراری ارتبو  بو محی  درر 

مرگ سوووممو   درنهویت  کهولت ر شوورکت اسووت که پیومدهوی آ

 .[4است 

کورگیری ناورری اطلوعوت، یکی ام نوکتورهوی مهم پییرنت هب

توا  یونت که ام سوممونی را میکمتر  در قر  بیسوت ر یکم است.

اکاو  این ناورری در پزشکی، این سویسوتم بهره نبرده بوشود. هم

 ید. مو ارتبوطررکور میبونکداری ب ر ورسصووواعوت نیوت، بوومار ب

وا  عابر انراد به بوید در مورد اثرات آ  کهداریم  ناورریحیوتی بو 

جهت نیل به  هوسوممو  [.3 هو ر جومعه آگوه بوشیماعضوی سوممو 

این  .داهوداف خود نیومماد اسوووتیوده ام ناورری اطلوعوت هسوووتا

دهد بو پردامش سریع اطلوعوت، امکو  ناورری به مدیرا  امکو  می

تر را داشوووته بوشووواد ر رهوی پیچیدهتواتر  ر هموهاگی سووووخک

. [6 ارتقوء بخیاد ترعملکرد سوممو  را بو انسجوم ر بومخورد سریع

ناورری اطلوعوت در سوووممو ، بوعا انزایش سوورعت ر کورگیری هب

ثیر وتعملکرد سوممونی را تحت  ،یی دیگرکیییت امور شده ر ام سو

سوووممو  را در میدا  رقوبت سوورعت ر میزا  مونقیت  توداده رارق

 .[3 دهدانزایش

گیری در تونیق ر رآنریای سووممونی بدر  شک سهم شیمکو

 رسووود عاویت ریژه به توسوووعهینظر مهو دارد. بهتعولی سووووممو 

هوی کورآنریای در نرآیادهوی تولیدی ر خدموتی صووواویع ر لیهوم

 بیکور ماوسیای میو  کورکاو  بتواند، راهگسوترش نرها  کورآنر

کورآنریای یک نگرش . [3 بوشووودبهبود عملکرد سووووممو   جهت

ر  پذیریکوه میووهیمی شو  نوآرری ر انعطوف مودیریتی اسوووت

هوووی محیطی معای پوووسوووخگویی را در سوووویووه در  نرصوووت

شده در توصیف ترین میوهیم استیودهیکی ام مهم .[03 بخیودمی

. سووووممو ، کورآنریای سووووممونی اسوووت هویعوولیتر ارمیووبی ن

 بر متکی دهد که یک سوووممو کورآنریای سوووممونی ممونی رم می

نوکتورهوی داخلی ر خورجی  هوی جدیدنرصت استیوده امر رشود 

   .[03 دبوش خودسوممو  

ماظور هو بها  عومل مهم ر حیوتی برای سوووممو عاونوآرری به

ر محی  پیچیده ر متغیر ایجوود ارمش ر مزیوت رقووبتی پوویودار د

 ایهو پدیدهسوممو  در نوآرری پذیرش. [2 شودمی تعریفامررمی 

 یک بقوی در نوآرری بو این رجود نقش [.22 اسووت جدید تونسووب

 به را میودی توجه ناورری، سوووممو ، بو توجه به سوورعت تغییرات

 رقوبتی مزیت دارای نوآرر هوی[. شرکت40 است کرده جلب خود

ود. شکورشو  می ر کسب پویداری ر بولو سود به ماجر که هسوتاد

 محصولوت، ر شرکت را به همراه دارد ارمش منجیره بهبود ،نوآرری

[. 40 کادمی معرنی را جدید کوری هویررش ر هوحلراه خدموت،

 ر رریه توسوووعه، ام جدید تیکر یک عاوا به را نوآرری محققو 

 ددهنیو  می مطولعوت. نداهکرد هو توصیفاجرایی سوممو  نرآیاد

جدید ر  هویشووویسووتگی ایجود به نوآرری در سوووممو  پذیرش که

خود  به میتریو  خدموت ر یو محصوولوت اسوتیوده آنهو در آخرین

 عوامل بومارهو، نرآیادهو، محصو ، در نوآرری یجتون. شودماجر می

تحقیقوت . [42شووود می ظوهر سوووممونی رهویتوسوووخ ر تولید

 وآررین ام جمله نوآرری، مختلف انوا  متقوبل ارتبو  ثیرتوبسیوری 

هو را شوورکت عملکرد انزایش در بوماریوبی، ر سوووممونی نرآیادی،

 هویقوبلیت سوممونی، نوآرری [. پذیرش43 اندمورد مداقه قرار داده

ود را بهب جدید نرآیادهوی ر محصولوت توسعه برای را شرکت نای

 طوربه. [44شووود می آنهو برتر عملکرد به ماجر که بخیوودمی

 هوینعولیت ام رسوویعی طیف که سوووممونی هویقوبلیت میوووبه،

 وت سومدمی قودر را شورکت کااد رمی مدیریت را نوآرری بو مرتب 

مورد  ،دهد انزایش را آ  سووود حوشوویه ر نوآررانه نعولیت احتمو 

 اجرایشووده اسووت که  نیوو  داده این، بر ر علورهیید قرارگرنته تو

 .[43 همراه داردآ  را به عملکرد انزایش در سوووومموو  نوآرری

 طوربه هوکه سوووممو  شووده بوعا کور ر کسووب محی  در تغییرات

 حیظ مزیت ر دسوووتیوبی برای اطلوعوت ناورری بوه اینزایاوده

 متکی معوصووور پویو بومارهوی در ررنق ر رریبهره بهبود رقوبتی،

 رایب را که نوآرری بو مرتب  هوینعولیت تغییرات، این. [42 بوشاد

 .کاادمی هدایت اند،شده درنظرگرنته عملکرد بهبود

تغییرات شوووگرنی بر بونکداری نوین در  ،هوی مولی برخ نظوم

 شوود  مودی غیر مثو ، عاوا به سووطج جهونی داشووته اسووت.

 ودهب ثروم الکتررنیکی تجورت بسووتر پیدایش در مولی هویدارایی

 ممو  ما هوبونک شعب  تودیجی نمویادگی آنلوین ر بونکداری. است

 .[43 اسووت کرده پیدا میودی محبوبیت 0220 دهه در آ  معرنی

 بر تمرکز بو گذشووته نیم ر دهه در در را عظیمی هو تحو بونک

 وربسی صاعت یک در میتریو  حیظ ر جذب ماظوربه ارمش ایجود

 نحوه هونوآرری ام تعدادی ،0220 دهه ام. اندکرده رقوبتی تجربه
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 ناورری ام اسووتیوده. [46 اندداده تغییر را بونکداری در  ر انجوم

 در جدیدی تحویل هویکونو  ر بومارهو محصووولوت، ایجود به ماجر

 رری،نوآ تسهیل برای نیرریی عاوا که به اسوتشوده بونکی بخش

 رد آر دستب برای شود. رقوبتمی خدموت کیییت بهبود به ماجر

 پییوورنت عواملی شو  به که هوییراهبرد سوومت به رقوبتی مزیت

 کااد، تغییرمی توجه تومیع نوآررانه هویکونو  ر ارتبووطووت در

 مختلیی غیربونکی خدموت حتی هوبونک [. امررمه43 اسووتکرده

 ناورری اطلوعوت. دهادمی ارائه نیز را گذاریسرمویه میورره موناد

 برای تواندمی ر دارد نقش خدموت این صوورنه به مقرر  ارائه در

 اسووتیوده آنهو مدارم توسووعه همچاین ر آنهو ارائه موانع مدیریت

 یاطلوعوت ر نوآرر یبه نقش ناورر قیتحق نیدر الذا  .[43 شوووود

 هیبونک سووورمو یسووووممون یایکورآنر یگریونجیوم بووبر عملکرد 

یج تحقیق به آگوهی ر ترغیب توام طریق ن تو شووودپرداخته خواهد

هیم در کورگیری ر تقویت هر یک ام این میوهمودیرا  عوولی در بو

 شو  کمک گردد.سوممو  بر عملکرد سوممونی

 

 مبانی نظری پژوهش -1
 فناوری اطلاعات -1-8

اشووووره به  ی، برا30 هاطلووعووت در اراخر ده یناوورر یهراژ

. [2 کور بو اطلوعوت ابدا  شووود یبرا ایونهیرا یاسوووتیوده ام ناورر

شووود که اطلوعوت یگیته م ییهواطلوعوت به ابزارهو ر ررش یناورر

 ش،پردام ،یوبیبوم ره،یذخ ،یآررمختلف جمع یهوورا در شوووکول

 جودیاطلووعووت موجب ا یناوورر. [00 کااودیم عیر توم لیوتحل

شووود ر یم یهو ر خدموت مجومباگوه د،یخدموت ر محصووولوت جد

شرکو،  ،یریگمیمختلف تصوم یهوومهشورکت را در ح یهوتینعول

 ناورری قوبلیت .[2 بخیوودیبهبود م و یکاادگو  ر میووترنیمتو

 اطلوعوت، ناورری پذیرانعطوف هویمیرسوووخت شووومل اطلوعوت

 اوررینرکور بکسوو ترامیهم اطلوعوت، ناورری سووومییکپورشه

 آرریجمع انزایش ماظوربه اطلوعوت ناورری مدیریت ر اطلوعوت

 ر ارتبو  میووتری، ترجیحوت ر اطلوعوت گذاریاشووترا  به ر

 ام برداریبهره ر شوورکت مرمهوی سووراسوور ر داخل در همکوری

 [.20 شودداده توسعه بوید سوممو  شوبکی ماظوربه تجوریهوش

 یقیعم ریثتو هاطلوعوت ام ممو  ظهور خود، به راسوووط یناورر

 یریگذاشته است، نقش انکورنوپذ کوررکسب یهوکه بر اکثر جابه

که گسوووترش  یاگونهبه [؛00 کاودیم یوویا یدر اقتصوووود جهوون

شود یاطلوعوت ر سهولت استیوده ام آ ، سبب م یررمانزر  ناورر

 .]04[کاادتجهیز خود را به آ   وتیر عمل ادهویهو، نراسوووومموو 

توا  انتظور داشوووت یاطلوعوت نم یبدر  توسوووعه ر کوربرد ناورر

 .  [00 وبدیمحور کیور تحقق  ییدانو هاهداف توسع

به رشووود  یناورر نیدهد که ایهو نیوووو  میایبشیهرشاد پ

دهد که یادامه خواهد داد، امو شواهد نیو  م ادهیخود در آ عیسر

شادا   یدرلت یهودر سوووممو  یناورر نیکوربرد ا تیمونق زا یم

 .[2 ستیبخش ن تیرضو

 نوآوری سازمانی -1-1

 اجرای عاوا به سوممو  در نوآرری یو سوممونی نوآرری اصطلوح

 آ ر به موجب  استشده تعریف محصوو  بهبود برای جدید ایده

 هو،گرره هو،سووووممو  در سووووممونی جدید ررش یو نرآیاد یک

 انوا  تدارم[. 22 شوووودمی اعمو  عملیوت ر کوری هوویمحی 

[. 42 تواند نای یو غیر نای بوشووودسووووممونی می نوآرری مختلف

 محصو  توسعه نعولیت شهور بو توعمد سووممونی نوآرری همچاین

 اقتصودی سومموندهی ر خلوقونه راهبرد جدید، تولید نرآیاد جدید،

 نرآیاد یووک سووووممووونی نوآرری[. 30 اسوووت مرتب  نوآررانوه

 هویتکایک شوووومل که شوووودمی گرنته درنظر ایشادرظییه

 عملی، هویسووومیپیوده پییوورنته، نرآیادهوی جدید، انزارینرم

 [.  30 است خلوقونه محصو  تولید ر پیچیده رتوسوخ

 رکورکسوووب نرآیاد اجرای بر هوسوووومموو  در پییووورنوت

 شوووود،می ترمیوووخ  کورکاو  هویمسووویولیت گذارد،میثیرتو

  ودشمی شواوسویی نیز خورجی ر داخلی گیریتصومیم نرآیادهوی

 دیگر، سوی ام[. 32 شودمی تعریف بوم هوسوممو  سوویر بو رراب  ر

 اگر نوآرر، هویسووممو  مورد در مختلف مطولعوت یجتون به توجه بو

 نداشووته خود رکورکسووب در نوآرری پذیرش به تمویلی سوووممونی

 ررنوآ سوممو  ام کمتر آ  بیررنی ر دررنی توصوییی قدرت بوشود،

 سوووممونی مونقیت برای کمتری شووون  ر [34 بودخواهد محور

 هر ،کاونی ثبوتبی سووووممونی رقووبوت در باووبراین،[. 33 دارد

 قوبتر در که کادطراحی پویو سوممونی ساوریوی یک بوید سوممونی

 وت هستاد تلوش در هوسووممو  این، بر علوره. برآید آ  پ  ام بومار

 خود بومار عملکرد حیظ برای را عملی ناوررانه هویسووومیپیوده

 تجربیوت ر هومهورت عملکردهو، ام همچاین آنهو. کااود اتخووذ

 هویمحی در  تو هسووتاد تلوش در ر گیرندمی یود خود گذشووته

 دارمت مستلزم نوآررانه توسوعه این. کااد نعولیت جدیدی نوآررانه

 کورکاو ، هویمهورتارتقوی  دانش، گسترش مترقی، کورمحی  در

 هویایدهپذیرش  تیکر جدید، رریناوو تجهیزات سوووومیپیووده

 عملکرد این، بر علوره [.33 اسووت نوآررانه هویحلراه ر نوآررانه

 در سووووممونی اثربخیوووی مهم شووووخ  یک عاوا به نوآرری

 اطلوعوت ناورری هویشوورکت در ریژهبه درلتینیمه هویسوووممو 

 در بوید اطلوعوت ناورری هویشوورکت میرا ؛شووودمی گرنته درنظر

 نرآیادهوی ر خدموت هو،ایده محصووولوت، نوآرری مسووتمر نرآیاد

  .  [22 بوشاد داشته میورکت جدید
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 كارآفرینی سازمانی -1-3

موجود در بومار ام  یهواسوووت که ام نرصوووت ینرد نیکورآنر

 ،هواسووتیوده ام آن سووکیقبو  ر همراههب ینوآرر ویر  ناورری قیطر

هو نرصت یعتکسب سود ر ما یقودر است که برا ی. ربردمی بهره

را  یدیجد کوررر کسوووب ردیر خطرات را بپذ سوووکیر وبد،یرا در

هو ر تیبه قوبل یسووووممون یایکورآنر تیظرن .[24 گسوووترش دهد

شود که یگیته م در سووممو  نیکورآنر کی ینرد یهوخصوهمیو

کور کیووف ر جذب نرصووت ب ،ییرا در جهت شوواوسووو ییهومهورت

 یر بررس ییواوخترران کردیرر ی. ام نظر محققو ، بر مباوردیگیم

 او یکورآنر ،یایمرتب  بو کورآنر ینرد یهوهو ر میووخصووهتیقوبل

هو را نآ تیر ر مونقتورن یرباویدارند که م ییهوتیهوو ر قووبلیژگیر

 اسووت ییهوتیقوبل نیام شا یدهد ر در راقع، برخورداریشووکل م

 نیرکووورآنریبوو انراد غ نیانراد کوورآنر نیب کیوکوه سوووبوب تیک

 .  [04 شودیم

 عملكرد سازمانی -1-0

 ما اسووتیوده اثربخیووی یو کورایی ارمیوبی برای ابزاری عملکرد

 است اقداموتی کاادهماعک  همچایناسوت ر  سووممو  در ماوبع

 عتومی ر دهادمی انجوم سوممونی اهداف به دستیوبی برای انراد که

 سوممونی در عملیوت .[36 کاادمی هدایت را سووممو  آیاده ماوبع

 اسوسبر. بوشد ثروم هم ر کورآمد هم پیگیری شود که یجیتوبوید ن

 رکو قطعه یک عاوا به عملکرد مودیریت، علوم انگیزش تیوری

 لمع حو ، این بو. شودمی تیسیر کورماد یک توسو  شوده تکمیل

 ام متیووکل یکپورشه مونقیت عاوا به عملکرد به سوووممونی رتورن

 درجه به عملکرد سوووممونی .کادمی اشوووره کورایی ر اثربخیووی

 ایجود بوعا که دارد اشوووره کور محل در موریتوم به دسووتیوبی

کل عملکرد به  در [.33 شووودمی کورماد معیورهوی ارمیوبی شووغل

کااده شگونگی که توصوویف( کورایی 0شووود: در جزء تقسوویم می

اسوتیوده سوممو  ام ماوبع در تولید ر خدموت یو محصولوت است ر 

کااده درجه نیل به اهداف سوووممونی ( اثربخیووی که توصوویف2

 [.03است 

 یهووو بووه امرود نظوووم ارمیوووبی عملکرد درسووووممووو لووذا رج

نقدا   دهدیمطولعوت نیووو  م .اسووتتبدیل شووده  رینوپذاجتاوب

امکو  انجوم اصوولوحوت لومم  ارمیوبی عملکرد نظوم کسووب بومخورد

ممکن ریسووووممو  را غ یهوتینعول بهبودرشووود، توسوووعه ر  یبرا

 یمرگ سووووممونماجر به  دهیپود نیسووورانجووم ا کوه دیونموویم

 .[03 شودمی

 

  هاتوسعه فرضيه -3
 اطلاعات و عملكرد سازمانیفناوری  -3-8

 نرآیادهو ر محصووولوت برای ناورری اطلوعوت نوآررانه الگوهوی

 ام مختلف عوامل ام هو به بسیوریهو ر سووممو نیوم شورکت نتیجه

 قبلی [. مطولعوت33 اسووت شوورکت عملکرد بهبود به نیوم جمله

 در را اعتمود قوبل اطلوعوت به موقعبه دسترسی توجه قوبل اهمیت

ناورری اطلوعوت  نقش ر اندداده گزارش هوشرکت عملکرد انزایش

 نیوم به همچاین [. مطولعوت23 اندکرده برجسووته ممیاه این در را

 ر اطلوعوت ناورری سووومیپیوده هویبییووتر شوویوه بررسووی به

 ظورمابه توس  مدیرا  ارتبوطوت ماطبق بر نیوم شرکت ر سوممو 

 عملکرد بهبود برای اطلوعوت ناورری ام اسووتیوده شگونگی در 

 [.32 اندکرده اشوره

هوی امررمه، تمویل به اسووتیوده ام ناورری اطلوعوت ر دسووتگوه

هوی مختلف در حو  انزایش جوومع اطلووعوت بونکی در سووووممو 

اسوووت کوه علوت این امر، امکوونوت ر امتیومات نرارا  آ  ام قبیل 

سووومی ذخیرهسوورعت انتقو  اطلوعوت، سووهولت انتقو  اطلوعوت، 

هو، دقت در جویی در رقت، کوهش هزیاهم اطلوعوت، صووورنهیحج

 .[22 ستا انجوم کور، قوبلیت اعتمود ر...

توا  نتیجه گرنت که شوووده میلوذا براسووووس مطوولوب بیو 

تواند به مونقیت سوممو  کورگیری صوحیج  ناورری اطلوعوت میهب

نموید. در این پژرهش  نهوویوت بوه عملکرد سوووومموونی کمکر در

 یید این مطلب نرضیه ذیل تعریف گردیده است: توماظور به

 ثیر دارد.  تورری اطلوعوت بر عملکرد سوممونی ( ناو0

 و عملكرد سازمانی نوآوری سازمانی -3-1

 که آیدمی بوجود سووووممو  در مموونی نوآرری برای انگیزه

 توجهم یو بگیرند درنظر را عملکردی هویشکوف گیرندگو تصمیم

 .[30 نیسووت بخشرضووویت سوووممو  نعلی رضووعیت که شوووند

 بهبود رری،شو  بهره رردهوییتودس به نوآرری مزایوی طورکلی،به

 ماجر ممو  ر هزیاه در جوییصورنه محصوو  ر خدموت ر کیییت

 مزایوی که دهادمی نیووو  اخیر مطولعوت ام شووود. بسوویوریمی

مرتب   متاو  سوووممو  مولی هویشوووخ  بو مثبت طوربه نوآرری

نوآرری . [30که یکی ام معیورهوی عملکرد سوووممونی اسوت  اسوت

 ر رریبهره همچو  م سوووممو تومم هویسوووممونی به ایجود قوبلیت

 ماجر سوممو  عملکرد انزایش تحویل ر ارائه خدموت که به سرعت

 ر میتریو  رضوویت جلب به ر در نهویت کادشوود ر کمک میمی

   [.43 شودمیتری ماتج می بو رراب  بهبود

 ر درلتی بخش در رقوبت ام بولویی سوووطج بو که هوییبونک

 تغییر نوآرری طریق ام را خود هسوووتاوود، رربرر خصووووصوووی
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 محصولوت توسعه برای نوآرری ام توانادمی هوبونک .[30دهاد می

جودید ام طریق ادغوم خدموت دیگر رقبو ر یو خدموت متمویز ارائه 

 ام هوداده تحلیل ر تجزیه همچاین تسووهیل ر جونب خود شووده ام

 تروهونهآگ گیریتصمیم برای کهبهره ببرند  ناورری اطلوعوت طریق

 نیومهوی به تو سووومدمی قودر را هوبونک نوآرری. شووودمی اسووتیوده

 هب دسووتیوبی هویدهاد ر ام نرصووت مثبت پوسوو  میووتری متغیر

موارد  بو توجه به .[43 ببرند   جدید هم کمو  استیوده رامیتریو

 شود:مذکور نرضیه میر ارائه می

 دارد. ریثتو یبر عملکرد سوممون یسوممون ینوآرر( 2

 كارآفرینی سازمانی و عملكرد -3-3

 محصووولوت ر هونرصووت جسووتجوی نرآیاد کورآنریای نوآررانه

 این امر [.32 اسووت رقبو ام پیش ماسوووم عملیوت حذف ر جدید

 ارتبوطوت ر اطلوعوت ناورری در کورکاو  دانش ر هومهورت شووومل

 رشووود ر ارتقوی جدید جهت هویایده ایجوود برای کوه اسوووت

 ظرنیت شووومل کورآنریای سوووممونی اسووت. نیوم مورد رکورکسووب

 یودهاست ارتقوی برای هونرصت ام استیوده ر شاوسویی برای سوممو 

سوووممو   [.23 اسووت شوورکت عملکرد بهبود ر ماوبع ام نوآررانه

 سوممو  عملیوت محدرده به داد شکل ر سوومیجوا  بر کورآنرین

 [.34 کادمی تمرکز تجوری هوینرصووت ام برداریبهره طریق ام

 ید.بخمی بهبود را رقوبتی مزیت ر شورکت عملکرد ،ابتکورات این

 هو،راهبرد طریق ام موجود هوینرصت ام سوممو  اگر اسوس، این بر

 هوینوآرری کاد، برداریبهره کورآنریاونه رهویتورن ر اقودامووت

براسوس  [.33 کااد کمک سووممونی عملکرد به توانادمی ناوررانه

 کایم:شده نرضیه میر را مطرح میمطولب بیو 

 .دارد ریثتو یبر عملکرد سوممون یسوممون یایکورآنر (4

 فناوری اطلاعات و كارآفرینی سازمانی -3-0

 کورآنریای درراقع دارد، پویوو ر نوآررانه مووهیتی کوورآنریای

 سوووممو  متوهوی ممقوبلیت سووومینعو  برای که نرآیادی اسووت

هو ر تبدیل آ  به مزیت پویویی هرشه بییووتر این قوبلیت جهتدر

 هو، ارائهاین نرآیاد نیومماد ابدا  ایده. [36 کادعمول می رقووبتی

 اطلوعوت ناورری .سوتیوده ام دانش درر  سووممونی استهو ر اطرح

 دارد، را دانش سومیذخیره ر انتقو  ایجود، در اسووسی توانویی که

   .[33 کادپیتیبونی کورآنریای را توانداین امر می در

هو را در طراحی ر ارائه ری اطلوعوتی علوره بر ایاکه شرکتناور

هوی د کاد، منی میمحصوووولووت ر خودمووت نوآررانوه پیوووتیبو

دهد که ام آ  طریق رری آنهو قرار می رکور جدید را در پیشکسب

 [.33 یوبادتولید ر نررش کولو ر خدموت دستهوی نوین به شویوه

 کرد:گونه ارائهشهورم را این توا  نرضیهاین میباوبر

 معاودار دارد. ریثتو یسوممون یایاطلوعوت بر کورآنر یناورر (3

 و نوآوری سازمانی فناوری اطلاعات -3-5

 عوامل اسووتیوده نتیجه نوآرری اطلوعوت، ناورری نظر نقطه ام

 جدید ماوبع ایجود یو سووومیغای برای اطلوعوت ناورری ام انسووونی

 جدید خدموت یو محصولوت ایجود در سوممو  به که است سوممونی

 کورکردهوی به نوآرری که معاوسووت بدا  این. [32 کادمی کمک

 هویدارایی کوربرد ر ادغوم انتقو ، اکتسووووب، بوه مربو  ارلیوه

 دارایی یک اطلوعوت ناورری ام آنجو که .اسووت رابسووته سوووممونی

 که پذیریانعطوف ر بوم امکونوت شود،اصولی سووممو  محسوب می

 را نراهم کاوود عموول نوآرری هووویمحر  عاوا بووه توانوودموی

 سوووه طریق ام اطلوعوت ناورری کوربردطورکلی هب [.60آررد می

 ناورری ار ،. کادمی کمک نوآرری نرآیاد به اصوولی مکونیسووم

 کمک نوآرری تولید در مورداسووتیوده دانش مدیریت به اطلوعوت

 دنرآیا حیوتی عاوصوور کرد اطلوعوت به غای ناورری درم،. کادمی

 کمک نوآرری طراحی ر میهوم توسوووعه جمله ام نوآرری، تولید

 بین سوووممونی بین هموهاگی اطلوعوت ناورری سوووم،. رسوووندمی

 پذیرامکو  را آ  یهوی میر مجموعهشووورکت ر مودر شووورکت

 .[60 کادمی

 ویهتوانمادی نتیجه تواندمی نوآرری طور ماطقیبه ،ام این رر

صووورت میر بیو  هنرضوویه بعدی را ببوشوود. پ   اطلوعوت ناورری

 کایم: می

 معاودار دارد. ریثتو یسوممون یاطلوعوت بر نوآرر یناورر (3

 نوآوری سازمانی و كارآفرینی سازمانی -3-7

 ایکورآنری هویگرایش رجود توصیف برای سوممونی کورآنریای

 سوممونی کورآنریای. [33 شودمی استیوده هوشرکت کورکاو  ذاتی

 هبودج تهیه برای کورکاو  تیویض مسووویولیت به بو توا می را

 عاوا به هوییووو دپورتمو  مدیریت یو رظویییووو ، بو متاوسووب

 سوممونی کورآنریای. [33 دادتوسعه خودگردا  مسوتقل راحدهوی

ارای د که اجرایی مدیر است. متمرکز کورآنریای ررحیه ر ابتکور بر

 مولک گویی که کادمی رتورن طوری ،اسوووت کورآنریای ررحیه

تر، پذیری بیی ریسک به این ررحیه ماجر به تمویل. است شرکت

ررکراسی، اشتیوق هوی به عملکرد بومار، رهویی ام بیموریدر  نحو

ررانوه ر تعهود عووطیی به سووووممو  هووی نوآبوه انجووم نعوولیوت

 [.  62 گرددمی

 سیستم بر ر شوودمی ظوهر اداری بخش در سووممونی نوآرری

 کووورکاووو  آ  بین بر رراب  ر شووورکووت یووک سوووووممووونوی

 بو نزدیکی ارتبو  رقوبتی مزیت ر نوآرری. [64 گوذاردمیثیرتوو

 انجوم برای جدید هویراه کورگیریهب بو هوشوورکت. دارند یکدیگر

 که میووتری به برتر ارمش ارائه برای ارمش منجیره در هونعولیت

 ایجود رقوبتی مزیت شووود،محسوووب می نوآررانه عمل یک خود
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 یرقوبت مزیت به ماجر نوآرری ،ارلو که دهدمی نیو  این. کاادمی

 سوممو  آنرین ارمش نعولیت هر در تواندمی نوآرری ثونیو ،شودمی

 .[62 دهد رم هوی اداریاعم ام نعولیت

ثیر نوآرری سوووممونی بر کورآنریای بو توجه به مطولب مذکور تو

 وتمیر در این راس یور محتمل است ر ام این رر نرضیهسووممونی بس

 است:ارائه شده

 معاودار دارد. ریثتو یسوممون یایبر کورآنر ی سوممونینوآرر (6

بوو مررر مطوولوب مذکور ر تجزیه ر تحلیل ارتبو  بین عوامل 

احتمو  که کورآنریای سوممونی  ثیرگذار بر عملکرد سوممونی، اینتو

عاوا  متغیر میونجی بین نوآرری سووممونی ر عمکرد سوممونی ر به

 ی،گری بین ناورری اطلوعوت ر عملکرد سووووممونهمچاین میونجی

نقش اییو کاد، درر ام ذهن نیسوووت. باوبراین نرضووویوت آخر را به 

 کایم:صورت بیو  میاین

 یایکورآنر یونجیبو نقش م یاطلوعوت بر عملکرد سوممون یناورر (3

 دارد. ریثتو یسوممون

 یونجیووبووو نقش م یبر عملکرد سووووممووون یسووووممووون ینوآرر( 3

 دارد. ریثتو یسوممون یایکورآنر

قوبل  0 شوووموره ی تحقیق در شوووکلمیهومهمچاین مود  

 .استمیوهده 

 
 پژوهش یمدل مفهوم -8 شكل

 

 پيشينه پژوهش -0
هو در یج برخی ام پژرهشتومررر اجمولی ن 0در جدر  شوموره 

ریژه نوآرری بر عملکرد هممیاه نقش ر عملکرد ناورری اطلوعوت ر ب

 سوممونی آررده شده است.
 

 

 مرور اجمالی بر پيشينه تحقيق :8 جدول
 منبع یج پژوهشتان موضوع و هدف پژوهش نویسنده )سال(

 ر همکورا  ننلی
(2020) 

رد هو ر عملک تیناورری اطلوعوت بر قوبل ریثتو یبررس
 نیمتوهوی  رهیمنج

 پژرهش، اثر گذاشته ر به ادییشرکت، براسوس مد  نرآ یهوتیناورری اطلوعوت بر قوبل
 ردیگیقرار م ریثتوتحت  زین نیمتو رهیدنبو  آ  عملکرد منج

]23[ 

شگه ر همکورا  
(2002) 

  شرکت عملکرد بر اطلوعوت ناورری نوآرری ثیرتو
 هویراهبرد بوید کورآنریاو . دارد مثبت ثیرتو شرکت عملکرد بر ناورری نوآرری

 .دهاد توسعه شرکت عملکرد سومیراقعی برای را اینوآررانه
 40] 

عبدالواحد ر 
 (2002همکورا  )

 ینوآرر انسونی، ماوبع مدیریت جدید هویثیر شیوهتو
 صاعت در نوآرری عملکرد بر نوآررانه جو ر سوممونی

  اطلوعوت ناورری

 نقش. دارد رجود معاوداری مثبت رابطه نوآرری عملکرد مدیریت ماوبع ر هویبین شیوه
 .بوشد داشته بییتری نوآرری سوممونی جو که است قوی سوممونی نوآرری در میونجی

 22] 

 (2002سیا  ) 
 گذاریاشترا  به هویشیوه مدیریت دانش، ارمش

 سوممونی عملکرد ر بوم نوآرری دانش،
 هب که گذاردمی ثیرتو بوم نوآرری بر دانش ایجود هویشیوه ر ارشد مدیریت دانش ارمش

 .دارد ثیرتو سوممونی عملکرد بر خود نوبه
 33] 

 ر همکورا   یونی
(2003) 

 در نوآرری ر ارتبوطوت ر اطلوعوت ناورری نقش
 کورآنریای میونجی اثر سوممونی بو عملکرد انزایش

 شرکتی

 ینیو  داد ناورر قیکه تحقیطوررجود دارد به رهویمتغ نیب یداریارتبو  معا
 یوهشرکت یدر عملکرد سوممون یشرکت یایکورآنر یگریونجیبو م یاطلوعوت ر نوآرر

 استگذار بودهریثتوولعه مورد مط
 23] 

شولی ر گیلسو  
(2003) 

 [26  هستادر وثانراد م نوآرریر سوممونی بر توسوخمابع ممو ، سیستم ارتبوطوت گرره ر  نوآرریثر بر وعوامل گررهی، نردی ر سوممونی م

لی ر همکورا  
(2003) 

 شرکت عملکرد بر نوآرری انزاییهم اثرات
 اتثیرتونرآیاد  نوآرری. یوبدمی انزایش بوماریوبی نوآرری معرنی بو شرکت عملکرد

 . دارد سوممونی نوآرری بو شرکت عملکرد بر مثبتی ر مستقیم
 40] 

 ر همکورا  یاسد
(0423) 

ر عملکرد  یاطلوعوت،  نوآرر یناورر نیرابطه ب
  یعموم یهو تومورسیکورکاو  ب بین در یسوممون

 [03  .وبدییم شیانزا زین یاطلوعوت، عملکرد سوممون یناورر شیانزابو 

 شناسی پژوهشروش  -5
ر ام  است یکوربرد قوتیپژرهش ام نظر هدف، ام نو  تحق نیا

 یاسوووت. جومعه آمور ییووویمویپ–یییتوصووو ،ر ررش تینظر موه

 در شهر تهرا  هیکورکاو  بونک سرمونیر ام  324را  حوضر قیتحق

مورد  یکه تعداد کل جومعه آمورنیتوجه به ا. بودهادیم لیتیوووک

 شده ر یبادصورت طبقهعدد را به نیلذا ا است؛نیر  324 قیتحق

گونوگو  در نرمو  کوکرا   یهوانراد بخش بوو احتسووووب تعوداد

 دست آمد.نیر ب 202 دتعدا تیکه در نهو میمحوسبه کرد

د ندارتواسوو یهواومهسوواجش ام پرسوویوو یبرا قیتحق نیا در

است.  شاوختیتیجمع یهواست. بخش ار  پرسشاسوتیوده شده

 یکل تید که دربوره خصووووصوووشووودهادگو  خواسوووتهام پوسووو 

 یسطج آمومش( اطلوعوت ویعاوا  شغل ر محل کور  ت،یخود)جاس

 بدهاد.

سووواجش  یبرا یاپاج درجه کرتیل وسیبخش درم ام مق در
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 هیهو بر پوپوسوو  رتووسوویاسووت. پاسووتیوده شووده قیتحق یرهویمتغ

شده  یبادکم رتبهوری، متوس ، کم ر بسودی، مودیم وریام بس یییط

 اهیدر، سوووه، شهور ر پاج به هر گز ک،ی یهوونمره بیور بوه ترت

 23ارد ندتوپرسیاومه اس ما قیتحق نیا یاست. برا ونتهیاختصوص 

 .[23 دیاستیوده گرد اصلیمقوله  یاهیگو

 PLS وب یرتوهو ر میررضوت ام معودلوت سوخساجش داده رایب

 استیوده شده است.
 

 های پژوهشیافته -7
 یشووواوختتیجمع یرهویاطلوعوت متغ 2 شوووموره در جدر 

و  داده نینظیر جاسیت، سن، سوبقه نعولیت ر تحصیلوت مطولعه 

 است.شده
 متغيرهای جمعيت شناختی :1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی گویه متغير

 جاسیت
 0294 42 م 

 3093 064 مرد

 سن

 293 3 سو 40کمتر ام 

 33 000 سو  30-40بین 

 4293 66 سو  30-30بین 

 292 20 سو  30بولوی 

 293 3 سو 40کمتر ام 

 سوبقه 

 نعولیت

 493 3 سو  3میر

 393 03 سو  00الی  3

 3290 030 سو  00بولوی 

 تحصیلوت

 3093 002 لیسون  ر پویین تر

 3693 23 نوق لیسون 

 4 6 دکتری

 های برازش مدلنآزمو -7-8

پژرهش، ام  وتینرضووو یرگیبرامش مد  اندامه یبررسووو یراب

ام سوووه بعد   4یرگیمد  اندامه تیکیو ییویر پو ییررا یهووآممو 

 :[20 شده دهیمختلف ساج

 تیام قوبل او ی: جهت حصو  اطمهوهو ر سوومهسواجه ییوی( پوالف

بزرگتر ام  دبوی هوشوووخ  یعومل یبورهو هی، کل3شوووخ  او یاطم

بو توجه دار بوشوواد. یمعا 093بوده ر حداقل در سووطج  096مقدار  

ومگوری س ییویام پو تریرانهیگآلیوی کررنبوم برآررد سخت اکهیبه ا

 رییی مسوهودر مد  دهد،یم ارائه( مکاو )آلیو رهوییمتغ یدررن

PLS  هدشوواسووتیوده  3یبیترک ییویپوبه نوم  گرینسووخه د کیام 

بوشد، آ   093بزرگتر ام  نیتوگلدشو -لو ید Pمقدار  ی. رقتاسوت

 بعدی است. کبلو  ت

معاووسوووت کوه مجموعووه  نیهمگرا بوه ا یی: رراهمگرا یی( رراب

 

3 Outer Model 

4 Indicator Reliability 

. اسووتیوده ام متوسوو  کاادیم نییرا تب یهو، سووومه اصوولمعرف

برای اعتبور همگرا  ورییوعاوا  معبوه شووودهاسوووتخرا  ون یورار

سومه در  کی هویشوخ  یهمبستگ وریمع نی. اشودمی یواهودیپ

 یوبیارم دیکه بو گرید هویسوومه هویشووخ  یبو همبسوتگ وسیق

 انزاردر نرم ییاعتبور همگرا یوبیماظور ارم. بهکادیم و یرا ب شووود

. شودیاستیوده م شدهمتوس  راریون  استخرا ام  مورد اسوتیوده

 بولوتر ام ریاسووت که مقود ریمتغ 0 تو 0ام  ز،ین بیضوور نیمقدار ا

 است.شده رنتهیپذ 03/0

درم  یهیمسوله دارد که ر نیاشووره به ا وریمعاین راگرا:  یی( ررا 

(،  یموتری هر سووومه)قطر اصوول شوودهاسووتخرا  ون یرار ریمقود

بوید  گرید یهوآ  سوووومه بو سوووومه یهمبسوووتگ ریبزرگتر ام مقود

 .[22 بوشد
 قيمدل تحق ییایو پا ییروا ارهايمع :3جدول 

 متغيرها
 نماد

سوالات   

 بار

 عاملی

 الفای

كرونباخ   

 پایایی 

 تركيبی

 روایی

همگرا   

 فناوری

اطلاعات   

0 09203 

09333 09203 09323 
2 09333 

4 09360 

3 09363 

 نوآوری

سازمانی   

3 09343 

09244 09233 09606 

6 09333 

3 09333 

3 09334 

2 0363 

00 09323 

00 09330 

02 09336 

04 09632 

03 09322 

03 09302 

 كارآفرینی

سازمانی   

06 09320 

09242 09233 09333 

03 09332 

03 09323 

02 09333 

20 09333 

20 09334 

 عملكرد

سازمانی   

22 09333 

09223 09230 09620 

24 09332 

23 09200 

23 09302 

26 09322 

23 09330 

23 09360 

 

5 CR 
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 واگرا ییروا :0جدول 

 سازه
 عملكرد

 سازمانی 

 فناوری

 اطلاعات 

 نوآوری

 سازمانی 

 كارآفرینی

 سازمانی 

 عملكرد

 سازمانی 
09340    

 فناوری

 اطلاعات 
09600 09334   

 نوآوری

 سازمانی 
09330 09600 09333  

 كارآفرینی

 سازمانی 
09360 09333 09360 09363 

 یهوسومه یتموم گردد،یمیوهده م 3شموره که در جدر  شاون

 یالیووو بیووضووور یرا برا یحووداقل  یوشووورا نیوا قیوتوحوقو

 ی( ر ررا093)حووداقوول یبیترک ییویوو( ر پووو096کررنبوووم)حووداقوول

بولوتر  وریبس یدر سوطح ی( برآررده نموده ر حت093همگرا)حداقل 

همگرا   ییر ررا قیتحق یهوسومه ییویپو ،رر نیدارند. ام اام آ  قرار

 .است یبونیراگرا مورد پیت ییر ررا

برامش  یبعد ام بررسووو PLSداده در  لیتحل تمیالگور مطووبق

 .رسدیپژرهش م یرتونوبت به برامش مد  سوخ یریگمد  اندامه

 یرهویبه متغ یریگبرخلووف مد  اندامه یرتووبخش مود  سووووخ

 نی  بپاهو  همراه بو رراب یرهویندارد. بلکه تاهو متغ یآشکور کور

هو سومه نیرراب  ب یرتو. مد  سوخدهدیمقرار یبررس آنهو را مورد

بع توووام  ،ماظور نیا ی. بوورادهوودیموقورار یرا موورد بوررسووو

Bootstrapping نیدر ا یشوووود. تعداد نمونه آموریاسوووتیووده م 

آممو   شووووخ عاوا  بووه 0000 عووددر  اسوووت 202پژرهش 

Bootstrap خررجی  2 شموره . شکل[40 استدرنظر گرنته شوده

 یخررج 4 شووموره شووکلگیری برای مد  پژرهش ر مد  اندامه

هو در رابطه یدهود. مقودار عددیرا نیوووو  م یرتووسووووخ د مو

رد  وی دییتو یکه در راقع ملو  اصوول اسووت 6یدهاده آموره تنیووو 

در  ریمس بیضرا یمعاودار یمورد قبو  برا ریاست. مقود وتینرض

  26/0ام  تربزرگ تیآمووره  دارای دیووبوو 23/0 اوو یسوووطج اطم

 .[20 بوشد

ر قدرت  نییتع بیضوور وریمع قیام طر یرتومد  سووخ برامش

ش برام یورهویمع نیترکه جزر متدار  ردیگمیصورت  یایبشیپ

مد  را  یایبشیقودرت پ وریومع نی. ااسوووت یرتوومود  سووووخ

 کیدر مورد  سریکه مقدار اسوتو  گ یر در صوورت دهدیمنیوو 

را کسووب  43/0ر  03/0، 02/0 دارما( سووه مقرابسوته)درر  ریمتغ

 یقو متوس  ر ف،یضع یایبشینیو  ام قدرت پ بیبه ترت د،ینمو

ته رابسوو ریما( مربو  به آ  متغمسووتقل)برر  یرهویمتغ وی ریمتغ

 

6 t-value 

 ماری را برای هر بلو  درر تومد  سوخ تیییدر راقع ک که است

ش برام یبررسوو یبرا یوریمع ،نییتع بی. ضوورکادیم رییگاندامه

پاهو   یرهوویپژرهش مربو  بوه متغ کیودر  یرتووسووووخ  مود

اسووت که  یوریمع ،نییتع بی)رابسووته( مد  اسووت. ضووریمادرر 

سه  ر ما را دارددرر  ریمتغ کیما بر برر  ریمتغ کی ریثتونیو  ام 

 ریمقووود یعاوا  مقودار ملوو  برابوه 0933ر  0930، 0923مقودار 

 .شودینته مگرنظردر نییتع بیضر یمتوس ، ر قو ف،یضع
 یرتابرازش مدل ساخ یارهايمع: 5جدول 

R Square Q² سازه 

 عملكرد سازمانی 09320 09636

 نوآوری سازمانی 09204 09433

 كارآفرینی سازمانی 09304 09323

 هاآزمون فرضيه -7-1

 معاودار دارد. ریثتو یاطلوعوت بر عملکرد سوممون ی: ناورر0 هینرض

 نیر همچا 2 شموره شوکلیج اسوتابو  شوده ام تواسووس نبر

 بضری مقدار دارای اثر این که شودیمیخ  م 6 شوموره جدر 

 یتریرابطه ب نیا یبرا tمقدار  اکهیتوجه به او بواست 09064 ریمس

 ریثتودرصوود،  23 او ی، لذا در سووطج اطمشوودهمحوسووبه  2933ام 

 ،یمعاودار اسوووت. ام طرن یوناطلوعوت بر عملکرد سوووومم یناوورر

مربو  به آ  مثبت است، لذا  ریمس بیمقدار ضر کهنیتوجه به ابو

 .است میاثر مستق نیا

 معاودار دارد. ریثتو یبر عملکرد سوممون ی: نوآرر2 هینرض

 نیر همچا 2 شموره شوکلیج اسوتابو  شوده ام تواسووس نبر

 بضری مقدار دارای اثر این که شودمیخ  می 6 شوموره جدر 

رابطه  نیا یبرا tمقدار  اکهیر بو توجه به ا اسووت 09403 ریمسوو

درصد،  23 او ی، لذا در سطج اطممحوسوبه شده 2933ام  یوتریب

ه توجبو ،یاسووت. ام طرن دارمعاو یبر عملکرد سوووممون ینوآرر ریثتو

اثر  نیمربو  به آ  مثبت است، لذا ا ریمس بیمقدار ضر اکهیبه ا

 است. میمستق

ار معاود ریثتو یبر عملکرد سوووممون یسوووممون یایکورآنر :4 هینرضوو

 دارد.

 نیر همچا 2 شموره شوکلشوده ام  یج اسوتابو تواسووس نرب

 بضری مقدار دارای اثر این که شودمیخ  می 6 شوموره جدر 

رابطه  نیا یبرا tمقدار  اکهیر بو توجه به ا اسوووت 09326 ریمسوو

درصد،  23 او ی، لذا در سطج اطممحوسوبه شده 2933ام  یوتریب

معاودار اسووت. ام  یوممونبر عملکرد سوو یسوووممون یایکورآنر ریثتو

مربو  به آ  مثبت  ریمسوو بیمقدار ضوور اکهیتوجه به ابو ،یطرن

 .است میاثر مستق نیاست، لذا ا
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معاودار  ریثتو یسوووممون یایاطلوعوت بر کورآنر ی: ناورر3 هینرضوو

 دارد.

 نیر همچا 2 شموره شوکلیج اسوتابو  شوده ام تواسووس نبر

 بضری مقدار دارای اثر این که شودمیخ  می 6 شوموره جدر 

رابطه  نیا یبرا tمقدار  اکهیر بو توجه به ا اسوووت 09036 ریمسوو

درصد،  23 او یلذا در سطج اطم ؛محوسوبه شوده0926ام  یوتریب

معاودار اسوووت. ام  یممونسوووو یایاطلوعوت بر کورآنر یناورر ریثتو

مربو  به آ  مثبت  ریمسوو بیمقدار ضوور اکهیتوجه به ابو ،یطرن

 . است میاثر مستق نیاست، لذا ا

 معاودار دارد. ریثتو یسوممون یاطلوعوت بر نوآرر ی: ناورر3 هینرض

 نیر همچا 2 شموره شوکلیج اسوتابو  شوده ام تواسووس نبر

 بضری مقدار دارای اثر این که شودمیخ  می 6 شوموره جدر 

رابطه  نیا یبرا tمقدار  اکهیتوجه به ار بو اسوووت 09600 ریمسووو

درصد،  23 او ی، لذا در سطج اطممحوسوبه شده 2933ام  یوتریب

 ،یمعاودار است. ام طرن یونسوومم یاطلوعوت بر نوآرر یناورر ریثتو

مربو  به آ  مثبت است، لذا  ریمس بیمقدار ضر اکهیتوجه به ابو

 . است میاثر مستق نیا

 معاودار دارد. ریثتو یسوممون یایبر کورآنر ی: نوآرر6 هینرض

 نیر همچا 2 شموره شوکلیج اسوتابو  شوده ام تواسووس نبر

 بضری مقدار دارای اثر این که شودمیخ  می 6 شوموره جدر 

رابطه  نیا یبرا tمقدار  اکهیتوجه به اور ب اسوووت 09632 ریمسووو

درصد،  23 او یسطج اطم، لذا در محوسوبه شده 2933ام  یوتریب

توجه وب ،یاست. ام طرن عاودارم یسوممون یایبر کورآنر ینوآرر ریثتو

اثر  نیمربو  به آ  مثبت است، لذا ا ریمس بیمقدار ضر اکهیبه ا

 . است میمستق

 یونجیبو نقش م یاطلوعوت بر عملکرد سوووممون ی: ناورر3 هینرضوو

 دارد.  ریثتو یسوممون یایکورآنر

ر د ریمس بینیو  داد که مقدار ضر هینرضو نیآممو  ا جیتون

 <- یسوممون یایکورآنر <-اطلوعوت  یناورر  میمسوتقریغ ریمسو

 ریدر مسووو t. آموره اسوووت 09033برابر بوو   یعملکرد سوووومموون

 او یکه در سطج اطم است 09300ارتبو  برابر بو  نیا میمستقریغ

اسوس بخش  نیا (. برP-Value ≤ 0.1)نیسوتدرصود معاودار  23

مقدار آموره  همچاین ،سووتنی دییتومورد  یریگیونجیار  نقش م

VAF است  09023در نرض ار   یسوممون یایکورآنر یگریونجیم

اطلوعوت بر  یام اثر کل ناورر 04/0 بووًیتقر دهودیکوه نیوووو  م

 یونجیم ریتوسووو  متغ میمسوووتقریغ قیام طر یعملکرد سووووممون

 % 20مقدار ام  نیر شو  ا شوووودیم نییتب یسووووممون یایکورآنر

 ؛ررد کردآرا قوبل توجه بر ریثتو نیا زا یم توا ینماسوووت، کمتر 

 رد است.  یگریونجیلذا اثر م

 یونجیبو نقش م یبر عملکرد سوووممون یسوووممون ی: نوآرر3 هینرضوو

 دارد. ریثتو یسوممون یایکورآنر

ر د ریمس بینیو  داد که مقدار ضر هینرضو نیآممو  ا جیتون

 <- یسوممون یایکورآنر <- یسوممون ینوآرر  میمسوتقریغ ریمسو

 ریدر مسووو t. آموووره اسوووت 09233برابر بووو  یعملکرد سووووممووون

 او یکه در سطج اطم است 39200ارتبو  برابر بو  نیا میمستقریغ

اسوس  نی(. بر اP-Value ≤ 0.01درصود معاودار گزارش شود) 23

دار مق . علوره بر این،است دییتومورد  یرگیونجیبخش ار  نقش م

 09363در نرض ار   یسوممون یایکورآنر یگریونجیم VAFآموره 

بر  یسوممون یام اثر کل نوآرر 33/0 بویتقر دهدیکه نیو  ماسوت 

 یونجیم ریتوسووو  متغ میمسوووتقریغ قیام طر یعملکرد سووووممون

ر  % 20 نیمقدار ب نیر شو  ا شودیم نییتب یسوممون یایکورآنر

 است. یجزئ یگریونجیم ،قرار دارد 30%
و  ميمستق اتيفرض یبرا یو معنادار ريمس بیضر جیتان :7جدول 

 پژوهش یانجيم

 (1و8فرضيات ميانجی)اصلی 

 مسير نوع اثر
ضریب 

 مسير

ماره آ

 تی

سطح 

 معناداری

اثر 

 غیرمستقیم

 <-ناورری اطلوعوت 

 <-کورآنریای سوممونی 

 عملکرد سوممونی

09033 
0930

0 
09033 

 اثر مستقیم
عملکرد  <-ناورری اطلوعوت 

 سوممونی
09064 

2936

3 
09006 

 09600 اثر کل
0296

23 
0900 

VAF 09023 

 مسير نوع اثر
ضریب 

 مسير

ماره آ

 تی

سطح 

 معناداری

اثر 

 مستقیمغیر

 <-نوآرری سوممونی 

 <-کورآنریای سوممونی 

 عملکرد سوممونی

09233 
3960

3 
0900 

 مستقیماثر 
عملکرد  <-نوآرری سوممونی 

 سوممونی
09403 

4923

0 
09000 

 09323 اثر کل
3932

4 
0900 

VAF 09363 

 (7 تا 8فرضيات مستقيم)فرعی 

 09006 29363 09064 عملکرد سوممونی <-ناورری اطلوعوت 

 09030 29033 09036 کورآنریای سوممونی <-ناورری اطلوعوت 

 0900 029020 09600 سوممونینوآرری  <-ناورری اطلوعوت 

 0900 39643 09326 عملکرد سوممونی <-کورآنریای سوممونی 

 0900 39034 09632 کورآنریای سوممونی <-نوآرری سوممونی 

 09000 49230 09403 عملکرد سوممونی <-نوآرری سوممونی 
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افزار دل اندازه گيری مدل پژوهش در نرمخروجی م :1شكل 

SmartPls 

 
 SmartPlsافزار ری در نرمتاخروجی مدل ساخ :3 شكل

 

 گيریبحث و نتيجه -6
 ست،ا تغییرکرده بونکی هوینعولیت ساتی داماه که طورهمو 

 الکتررنیکی بونکداری ام سووورعت به در ایرا  بوونکوداری بخش

 جذب برای هوییپییوورنت شاین ام هوبونک. اسووت کردهاسووتقبو 

 اسووتیوده نعلی میووتریو  حیظ حو درعین ر جدید میووتریو 

 را بونکی عملیوت ر خدموت ناورری، کهاین رجود بوو. کااودمی

 شاوسویی در همچاو  مدیرا  بخید،می بهبود توجهی قوبل طوربه

 لوشت ر تغییر درحو  مقررات ر قوانین نگهداشتن ررمبه میتریو ،

 هوییمحدردیت هوی اطلوعوتی بوسوویسووتم سووومییکپورشه برای

 نکبو نگرش ر آنلوین بونکداری عملیوت در سهولت. هستاد مواجه

یت کورآنریای مدیر ناوررانه که نیوم به ررحیه محصولوت به نسبت

   هستاد. خدموت کیییت مهم هویرا پیی رانه دارد،ر بیاش نوآر

وعوت اطل یکاد ناورریکه ثوبت م تحقیقهوی توجه به یونتهبوو

 ریثتو یسووووممون یایکورآنر یونجیبو نقش م یبر عملکرد سووووممون

بو  یبر عملکرد سوووممون یسوووممون ینوآررر همچاین  داردنسووبی 

جهت  ،دار داردثیری معاوتو یسووووممون یایکوورآنر یونجیونقش م

 هیر مسوویولو  بونک سوورمو را یبه مد ،مذکورهوی هینرضوو تیتقو

دسووترسی  یماوسووب برا یرتوطراحی سووخبو  گرددیم یواهودیپ

ر جومع ام  یرتکراریسوووومموو  بوه ماووبع ر اطلووعوت غ یاعضوووو

تیوووویق اسوووتیوده کااد ر بو  اطلوعوت یناورر نینو یهووهیشووو

 یخلوقونه در جو یهونوین ر ایده یکوورکاوو  بوه ارائوه راهکوورهو

ام  یر معاو یحمووویووت مووودر بووو  ر آکاووده ام اعتمووود مییصوووم

کورآمد  یهوایدهکرد  اجرایی یبرا هموارهپرداما  سووووممو  ایوده

 کااد.تلوش

ماوسب جهت  یبسوتر یصوورت متوالبه ی بویددتوسو را یمد

عاوا  کووورکاووو )بووه یراسوووطووه ام سوووویگورنتن بووومخورد ب

 وتکااد ( نراهمیاطلوعوت یهوسوووتمیسووو ییکاادگو  نهواسوووتیوده

 یاطلوعوت یهوستمیثر در رنع میوکلوت سوم یریگمیامکو  تصوم

 یاطلوعوت یهوستمیس یسوومیسویورشوبو  بوشواد. بونک را داشوته

 یوواهودیپ ،یعبورتبه کرد،به بهبود عملکرد کورکاو  کمک توا می

در  دیجد یهویکوه در اسوووتیوده ام ناورر یشوووود، کوورکاوونیم

 قیدهاد، مورد تیویمنیو  یعملکرد بهتر ،یاطلوعوت یهوستمیس

 .رندیگقرار یر معاو یمود

رات سریع حوصل ام ناورری قونله تغییماظور عقب نموند  ام به

، شووعب بونک بوید نسووبت به آمومش ناورری اطلوعوت در اطلوعوت

که نیوم به ناورری  یدر موضوعوت توبوشواد  متویویخود پ یراحدهو

م گیرد. بو استیوده اتر صورتیاد سریعانجوم این نرا ،دناطلوعوت دار

 یتقوضوووهو یسووبو بررر  اطلوعوت یحومه  ناورر یهوتیتموم ظرن

ع بطر بول یگذارهیتواند ام نرصووت سرمویموجود در  بومار، بونک م

 بهره را ببرد.  تینهو دیجد یهویدر حومه ناورر یایکورآنر

تیوده ام بو اسوو یدر ارائه خدموت بونک دیجد یهودهیداشووتن ا

 یوریبونک را به بس یتواند پویم اطلوعوت یناورر نینو یهوبسوتر

و ب همچایندارد بوم کاد.  ومیکه جومعه به آ  ن یام خدموت مختلی

 یصلا فینراتر ام رظو یخدموت و ،یثر بو میتروارتبوطوت م یبرقرار

ر عرضه  یطراح  یمیتر یهور خواسوته ومهویبونک، متاوسوب بو ن

پژرهش ر  یبو اسوووتیوده ام راحدهو تواندمی هیبونک سووورمو کاد.

 قیر بو تیو کاددست پیدامختلف  یهواهیدر مم یتوسعه به نوآرر

  یتودر راس دیجد یهونرصت یر بررس پذیریمخوطرهکورکاو  به 

وجود آررد  شوورای  برتر ر ب یریپذکرد  نرها  مخوطرهاهینهود

 کاد.  تلوش

متعدد ر  یاطلوعوت یهوستمیام آنجو که در درر  سووممو  ام س

 یهوستمیس تیاما نیمتو نیشوود ر همچایرار اسوتیوده مرهیجز

 ،اسووتمعضوولوت سوووممو   نیتربراهیر هز نیجزر بزرگتر یاطلوعوت

 یسووومکپورشهیبونک به سوومت  وسووتیشووود سوویم یوواهودیپ

کوهش محسوووس  وعاشراکه هم  ب ؛ررد یاطلوعوت یهوسووتمیسوو
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 عملکرد یطور محسوسگردد ر هم بهیم یتیر معضلوت اما اهیهز

مسوووله اسووتیوده ام کد  نیبخیود)نمونه بورم ایکورکاو  را بهبود م

بو  (.استمتعدد  یکوربر یکدهو یر رمز عبور راحد به جو یکوربر

هوی آمومشووی در رابطه بو هو ر دررهکورگوهتوجه به موارد نوق بوید 

 هوی نوین ارتبوطی ر اطلوعوتی درکورگیری ناورریهووی بهمهوورت

ی وی تحلیلانزارههوی اطلوعوتی، نرمریژه در ممیاه پویگوهسوممو  به

 ر مورد توجه جدی توطور مسوتمر برگزار شود ای بهرسوونهر شاد

در سووووممو   هوکورگیری این ناورریبهبود انگیزه کوورکاو  در به

  شود.
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