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 نقش فناوری اطالعات و مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات

 فومنی پرندوار مریم

 صنایع مهندسی دانشکده-صنعت و علم دانشگاه

Milaparandvar5@gmail.com 

 
 چکیده 

ه جي مورد تواینده ابه طور فز ارتقا و تقویت خدماتموضوع با توجه به شدت گرفتن رقابت در بازار در میان صنایع مختلف، 

ت ا مدلی جهتالش شده در این پژوهش تدر این راستا است.  بوده قرار گرفته مدیران در سازمان ها و محققان در مراکز علمی

شده  ارائه لعهرد مطامو خدمات در شرکت ارتقاي کیفیتارزیابی و بررسی ارتباط و تاثیر مدیریت دانش و فناوري اطالعات در 

شود. ابی میارزی مسیرو ( جهت تحلیلPLSت ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی)که با استفاده از مدل سازي معادال

 خدمات از فیتارتقا کی بینی پیش براي قوي نظري مدل شده، گرفته کار به مدل است اوال آن از حاکی تحقیق ي ها یافته

اند. در واقع  بوده معنادار یرهاي مدل،متغ بین مستقیم روابط ي همه ثانیا است، بوده فناوري اطالعات و مدیریت دانش طریق

یه دوم(، مدیریت )فرضیه اول(، )فرض 11.145خدمات با مقدار  ارتقاي کیفیتبراساس فرضیات تحقیق، فناوري اطالعات بر 

دیریت دانش و م مناسب اجراي با )فرضیه سوم( تاثیرگذار هستند، ثالثا 3.331خدمات با مقدار  ارتقاي کیفیتدانش بر 

 .بخشید دبهبو در حوزه هاي مختلف را با کیفیت در زمینه ارائه خدمات  سازمان عملکرد توان اطالعات می فناوري

 

 خدمات، فناوري اطالعات، مدیریت دانشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

فهوم توسعه در طی دوران با گسترش تحوالت مدیریتی در یک قرن اخیر، سازمانها در ابعاد مختلف به ارائه خدمات می پردازند. از طرفی، م

هاي مختلف دچار تحوالت گوناگون شده است. دستیابی به توسعه تنها به وسیله دولت ناممکن است. به سخن دیگر، تا زمانی که مشارکت 

 آن سهم افزایش در توان می را خدمات بخش (. اهمیت1391مردمی در قالب سازمان ها وجود نداشته باشد، توسعه ابتر می ماند )رهبر،

 سازي جهانی میان همین (. در1389،سبحانینمود ) مشاهده توسعه حال در چنین هم و یافته توسعه ناخالص ملی اقتصادهاي تولید در

و  شرکتها به را فشارها هستند، یابی دست قابل ارتباطات و اطالعات آوري فن که  بوسیله سرعت، پر تکنولوژیکی فرایندهاي و خدمت

 افزایش با همزمان .دهد می افزایش جدید ارائه خدمات در رقابت منظور به عمومی، بخش حتی و خصوصی بخش در خدماتی، سازمانهاي

 از بسیاري جدید براي خدمت توسعه است که شرایط این در و یابد می کاهش خدمات عمر چرخه بازار، به شده عرضه خدمات جدید تعداد

کرده است  ظهور خدمات مدیریت در مهمی تحقیقاتی موضوع عنوان به و شود می مهمی تبدیل مدیریتی موضوع به شرکتها

 به مدیران و محققین توسط جدید خدمات توسعه که است طوالنی حالیکه مدت (. در2،2000؛ فیت سیمونز و فیت سیمونز1،2007)منور

 بقاي ادامه و حضور جهت (. به2009،کارانلی و هماست ) گرفته قرار توجه مورد خدماتی صنایع از بسیاري در رقابتی یک الزام عنوان

توسعه  اهمیت وجود با. دهند توسعه آمیز موفقیت بطور را جدید خدمات این سازمانها که دارد اهمیت بسیار بازار، در خدماتی سازمانهاي

 دنبال به مشخصاً خدماتی و سازمانهاي شرکتها است تا جایی که اگر محدود موفقیت این به یابی دست دانش جدید، خدمت آمیز موفقیت

است )دالتون و  مهم و بحرانی نوآوري تالشهاي عملکرد بر موثر دانش عوامل توسعه باشند، شان موفقیت پایین نرخ بهبود

 عهده به نیز را اشتغال رشد بیشترین بلکه باشد، می افزوده ارزش و اشتغال کل چهارم سه به نزدیک مسئول (. نه تنها3،2009همکاران

عموما  "خدمت" اقتصاد، (. در2004اند )ساونی و همکاران، آورده رو خدمات ارائه به رشد براي نیز سنتی هاي کننده تولید حتی و دارد.

 هم و ها کننده تامین هم شامل اقتصادي عمل عنوان به معموالً خدمت حال، به هر عمل، در. است شده گرفته نظر در کاال مادي غیر شق

 دور که مشتریانی به خدمات تحویل فناوري در حالیکه پیشرفت (. در2006، 4شود )سامپسون و فروهل می تعریف شارز ایجاد مردم براي

 کنندگان تامین. است نیاز محصول کامل نمودن براي مشتري با تعامل و تقابل هم هنوز است، ممکن ساخته را هستند کننده تامین از

(. 1391)میر غفوري و همکاران،  ایجادشود هم و خلق هم ارزش نیز، فرایند در و کنند هنگهما را فعالیت هایشان مشتریان باید و خدمت

 مدیریت بدون اقتصادي و مناسب کیفیت با خدمات و محصوالت ارائه است، شده ایجاد کار و کسب دنیاي در که تحوالتی به توجه با امروزه

 مدیریت این رو از (. 1387، گودرزي و ابوترابیاست ) غیرممکن بعضا و سخت امري دانش، واستراتژیک ارزشمند منبع از استفاده صحیح و

 مدیریت گرفته است. واژه قرار پیشرو سازمانهاي نیز و مدیریت علم دانشمندان کار دستور در صورت جدي  به اخیر سال چند در دانش

 اقتصادي هاي حرکت  سیستم و انتقال دلیل به رشنگ این ایجاد علت. گیرد می بر در را مختلفی موضوعات مدیریت دنیاي در دانش

 مایه پر دارایی یک عنوان ارزشمند به منبع یک عنوان به دانش نگرش این در است دانش بر مبتنی هاي جامعه سوي به صنعت بر مبتنی

 مشغول کار به( انور-) دانشکاران آن در و است دانش محور بلکه نیست محور صنعت دیگر سازمانهایی چنین باشد. در می مطرح

 هدف هاي بر که شود نگریسته یکپارچه مدیریتی طرح یک عنوان به باید دانش مدیریت (. به1389،حاجی کریمی و همکارانهستند)

 دانش، گیرد. مدیریت می کمک اطالعات فنآوري از و کند می کار حرکت و کسب فرآیندهاي محور شده بر بنا داشته تمرکز استراتژي

 (. مدیریت2007،الري و الدامی کند )  تالش مناسب محل در و موردنیاز زمان در الزم، دانش( نمودن فراهم) قراردادن ردراختیا براي

 می موفقیت سازمان و فاکتورهاي دانش هاي هدف تعیین به: استراتژي است: سطح بررسی قابل عملیاتی و استراتژي سطح دو در دانش

 آشکار سازي، دانش شناسایی:  از عبارتند که دانش مدیریت مختلف طرحهاي هدفهاو سازي پیاده و ااجر تحقق براي عملیاتی سطح پردازد؛

                                                           
1. Menor 

2. Fitzsimmons& Fitzsimmons 

3. Dalton et al 

4. Sampson and Froehle 
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 این در ها داده و اطالعات مدیریت دارد. برخالف تمرکز دانش ارزیابی و دانش از استفاده، دانش توزیع، دانش تولید، دانش کسب،دانش

 به وابسته عمدتا دانش نگاه این با دارد. وجود کارکنان تجربه  و عقل، ذهن در چهآن هستند سازمان در همکاران دانش منبع اولین نگرش

 وجود به دانشور ذهن در است. دانش، جدید اطالعات و ارزشها تجربیات، از (. دانش ترکیب سیالی5،2002 پروبست و همکاران) است افراد

 هنجارها و اعمال سازمانی، فرآیندهاي کاري، هاي رویه در بلکه دانش، یرذخا و مدارك در تنها نه سازمانها در می رود. دانش بکار و آمده

 و دارد مشخصی ساختهاي حال عین در که است سیالی. است متفاوت عامل چند از مخلوطی نیست، روشن و ساده شود. دانش، می مجسم

 به اطالعات نهایتا و اطالعات به داده داده، به یمعال تبدیل (. نحوه1385 ،جعفري و همکاران) است  شهودي و  مجازي دانش اینکه نهایتا

شوند.  می ”اطالعات” به تبدیل مفهومی تغییر با ها شوند. داده می ”داده” به تبدیل عبارت ساختن قواعد با بدین شرح است: عالئم دانش

می  حاصل زمان طول در دانش به اطالعات و اطالعات به داده تبدیل .نماید می ایجاد را ”دانش” شدن شبکه و ترکیب، ترتیب از اطالعات

 منابع از دانش کردن پذیردسترس جدید، دانش تولید :بر مشتمل متعددي فرایندهاي از متشکل دانش (. مدیریت1381) افرازه، گردد

 سازمان، در موجود دانش الانتق ،خدمات یا محصوالت ،فرایندها در دانش کارگیريبه داده، هايپایگاه و اسناد در دانش بازنمودن خارجی،

 مدیریت تأثیر و دانشی هاي سرمایه ارزش سنجش ،انگیزه و فرهنگ طریق از دانش رشد تسهیل گیري،تصمیم در موجود دانش کارگیريبه

 باشدمی دانش مدیریت در اطالعاتی فناوریهاي کارگیريبه مستلزم فرایندها این انجام (،7،2009؛ ري417:ص6،1999است )رولی دانش

 این طرفداران زمان مرور به که دانند می اطالعات مدیریت از بخشی را دانش مدیریت .برخی(1389 زاده، صادق به نقل  از نجفقلی و)

 که ناموفقی تجربیات دیگر سوي از و هریک نقش و اهمیت و”  دانش – اطالعات - داده” مراتب، به سلسله توجه با و شوند می کمتر نظریه

 کمتر دیگر (، امروزه1389،شاکري و همکاراناست ) آمده بدست سازمان فرهنگ و ساختار به توجه بدون که مدیریت اطالعاتی با رابطه در

 دانش مدیریت از بخشی « دانش فناوري» تردید بی اما است، فناوري از فراتر بسیار دانش نماید. مدیریت می پافشاري  فوق نظریه بر فردي

 حل تنهایی به فناوري کارهاي راه از استفاده با فقط توان نمی را دانش مدیریت مسائل که است این توجه قابل ته(. نک2003است)افرازه،

 شناخته و بزرگترین مانع  براي انتقال دانش فرهنگ  مردم رفتار مشکل در مدیریت دانش تغییر نظرخواهی بزرگترین یک نتایج نمود در

 بعضی از که شد عنوان صورت بدین (2000) 9آکرمن توسط نکته اولین. گردد قید باید احتیاطی ردمو دو اینجا در (. 8،1998شد )روگلز

 به او. نیست فناوري طریق از کاربرد قابل حاضر حال در دانش مدیریت مهم کاري هاي جنبه از بسیاري که  است اي بگونه روز علم جهات

 ورود: آنکه یعنی دارد وجود طرفه دو ارتباط فناوري و رفتار بین اینکه ومد. کند اطالق می«  فناوري اجتماعی شکاف» وضعیت  این

 برند، سود دسترس در جدید ابزارهاي از و دهند تغییر را خود روش کار توانند می افراد. بگذارد تاثیر افراد کار روش روي تواند می فناوري

 (. البته1391، به نقل از میرغفوري و همکاران،10،2001کند )مارویک ادایج گروه درون موثرتري و جدید ارتباطات تواند می انطباق این و

 محدودي برخوردار بسیار هاي توانمندي از دانش بر مبتنی هاي فناوري بدون دانش مدیریت مفهوم که داشت توجه نکته این به باید

 امکان فناوري اطالعات،. است آن انتقال تسریع و دانش به دسترسی قابلیت افزایش دانش، مدیریت در فناوري ارزش بیشترین. بود خواهد

 دیگر به و منظم گنجاند هایی قالب در را دانش آن توان می فناوري با سپس. می آورد فراهم دانش صاحب ذهن از را دانش کشیدن بیرون

 همچنین .کند می ن کمکآ خلق گاهی نیز و دانش کدگذاري به فناوري،. کرد منتقل جهان در سازمان تجاري شرکاي و اعضا داخلی

 و بعنوان می نمایند مدیریت دانش موفقیت به فراوانی کمک اطالعات تکنولوژي مبناي بر مناسب زیرساختارهاي ایجاد که است بدیهی

 در انسان محوریت به توجه است که با آن باشد می مسلم که آنچه حال هر در گردد. می محسوب دانش مدیریت براي مناسب بسیار ابزاري

 و بجا استفاده با تنها سازمان صورت پذیرد و هدفهاي به رسیدن جهت در انسان / تکنولوژي  ساختار سازي یکپارچه بایست می سازمان

                                                           
5.Probst  et al 
6 Roli 
7. Rowley/ Ray 
8. Ruggles 
9. Ackerman 
10. Marwick 
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پذیرفت)  خواهد انجام بخش اثر بصورت سازمان در دانش مدیریت خاص خود جایگاه در فوق عوامل از یک هر به دادن اهمیت

شده است که توسط  یف( تعر یو فرهنگ ي، فناور يدانش )ساختار یرساختحضور ز ي یلهانش به وسد یریتمد یتقابل (.1381افرازه،

 فناوري (1389، عزیزي و اسدنژادي دانش )، کاربرد و نگهداردانش یل، تبددانشکسب . مانند: شده اند یتدانش حما یاصل یندهايفرا

 غیر و تکراري امور سپردن و اندیشه از برداريبهره منظور به هایشدیشهان و انسان خردگرایی و دانش محوریت با ارتباطات و اطالعات

 آنجائیکه از. استقرارگرفته خاصی توجه مورد اخیر هاي دهه در، انسانی مهارتهاي سازي آزاد و کارآیی افزایش همچنین و ماشین به خالق

 و اندیشی ژرف نیازمند آن ساختار طراحی بنابراین است، طرحم سازمانها و جوامع توسعه محور عنوان به  ارتباطات و اطالعات فناوري

 تالقی از که ارتباطات و اطالعات فناوري. است خارجی و داخلی سازمانهاي در موجود مدلهاي بررسی و مناسب مدل ارائه با همراه تامل،

 و کامپیوترها گرفتن قرار هم کنار در و ها صلهفا رفتن میان از باعث است، شده حاصل مخابرات-ارتباطات و ها داده پردازش، الکترونیک

 امر این. (1392)سبحانی و همکاران،است شده، داده انتقال ظرفیتهاي افزایش و ارتباطی سیستمهاي شدن مکانیزه همچنین و کاربران

 اطالعات فناوري گیري بکار. ستا ساخته فراهم را کارا مدیریت و گیريتصمیم کیفیت و سرعت افزایش و راه شاه ابر ایجاد و زدایی تمرکز

 نظر در برق صنعت بدون توان نمی را دنیا امروزه همانطوري که. دهدمی نوید ها زمینه کلیه در را بنیادین تغییرات سازمانها در ارتباطات و

 محرك و محور عنوان به تارتباطا و اطالعات فناوري. کرد تصور ارتباطات و اطالعات فناوري بدون توان نمی نیز را امروز دنیاي گرفت

 اجرا و تحقیق حوزه دو در باید  ارتباطات و اطالعات فناوري که دهد می نشان زمینه این در مطالعات. است مطرح سازمانها و جوامع توسعه

، ریزي برنامهبا  همراه، کم هزینه با فرضیات و مجازي تجربه، محیطی سازي شبیه وظیفه تحقیق بخش. گیرد قرار بحث مورد سازمانها در

  اهمیت موضوع به . بنابراین توجه(2007 ریاضی ستوده و مقدم امین)دارد برعهده را کارکنان در خالقیت ایجاد و گیري تصمیم مدلهاي

)نجفقلی و صادقزاده، ارتقا و توسعه خدمات مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.در این مقاله نقش فناوري اطالعات و مدیریت دانش در 

1389) 

 ادبیات تحقیق -1

 مدیریت دانش -1-1

به طور قطع ریشه هایش به نظریه الماس  "این دیدگاه تقریبا مدیریت دانش اغلب متشکل از سه عنصر: افراد، فرآیندها و فن آوري است.

ند ها می باشد.این هرچند نظریه لیویت شامل وظیفه و ساختار در کنار افراد و فن آوري به جاي فرآی .مدل سازمان هاي لیویت بر می گردد

مهم است تا تاکید شود که اصطالح فرآیندهاي ذکر شده نه فقط به فرآیند هاي مدیریت دانش بلکه به فرآیندهاي کسب و کار سازمان 

مربوط می شود. امروزه از مدیریت دانش براي حداکثر سازي سرعت، حداقل سازي هزینه ها و حداکثر سازي اثر بخشی در سازمان ها 

آنچه از این تحقیقات برمی آید، این است که از مدیریت دانش به عنوان ابزاري براي ذخیره آنچه در ذهن پرسنل و . ه می شوداستفاد

ی شود که مدیریت دانش در جهت م پیشنهاد (2015، مراکر و ماچا)کارمندان یک سازمان در طی سال ها شکل گرفته است، بکار رود.

انش فردي بکار رود. بگونه اي که این فرهنگ را بین کارکنان رواج دهد که مدیریت دانش از نظر تغییر در فرهنگ حفظ و انحصار د

اقتصادي نیز سودمند است. با بررسی موارد فوق، مشاهده می گردد در سازمان هاي خدماتی که در محیطهاي رقابتی فعالیت می کنند، 

ارائه خدمات یکپارچه و حفظ مهارت و تخصص موجود در سازمان ، مدیریت براي افزایش رابطه همکاري بین کارکنان واحدهاي مختلف، 

فرایندهاي مدیریت دانش در سازمان  (2015، دیمیتریوس و تریوال).دانش می تواند راهکار بسیار مفیدي براي بهبود کیفیت خدمات باشد

تحقق فرایندهاي کسب و کار سازمانی را پردازش کنند. این  باید داراي این توانایی باشند که بطور اثر بخش و کارآمد دانش مورد نیاز جهت

امر نیازمند هماهنگی بین جریان کار در سازمان با فرایندهاي سازمان است که این فرایندها یکپارچگی الزم را با جریان فعالیتها داشته 

ه هاي مدیریت کوچک، سازماندهی از همان ابتدا براي سازماندهی بهتر سازمان و حوزالزم بذکر است  (2014)سیگاال و چالکیتی، .باشند

کل سازمان وکارکنان باشد. در سازمان هاي بزرگتر بر مبناي سلسله مراتب موجود، سازماندهی براساس مدیران عالی، میانی و عملیاتی می 
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نش ارضا می شود و سیستم مدیریت تواند صورت گیرد. توجه به این نکته ضروري است که با سازماندهی دانش سازمانی نیاز فرآیند به دا

روش پیاده سازي مدیریت دانش با توجه به ساختار سازمانی  (20015، فیدل.)دانش می تواند به زیر سیستم هاي کاربردي تر تقسیم شود

ن روش کار و فرهنگ حاکم بر یک سازمان متفاوت است. پیاده سازي مدیریت دانش بر مبناي هدف و چشم انداز صورت می گیرد. در تعیی

در شروع مدیریت دانش می بایست استراتژي یا روش هاي کلی پیاده سازي  .باید به دو جنبه مهم مدیریتی و فرهنگی توجه ویژه شود

از مدل هایی استفاده کرده که اعتبار باالیی داشته باشند، جامع و کامل باشند و قابلیت باال  ،مدیریت دانش مشخص گردد. در انتخاب مدل

استفاده در فناوري اطالعات و تعمیم پذیري داشته باشند. بعد از انتخاب مدل بهتر است روش کار به مراحل جزئی تر تقسیم شود. تا براي 

 (2014، سوزا و همکاران.)روند کار بصورت گام به گام و تدریجی صورت بگیرد

 فناوری اطالعات -2-1

کاربرد آنها در فعالیت هاي روزمره بر کسی پوشیده نیست و  و پررنگ تر شدنتوجه به گسترش روزافزون فناوري ها، ارتباطات و اطالعات 

دستاوردهاي کاربرد اطالعات و ارتباطات گام  عقب نماندن از این گردونه در زمینه کسب تجارب و آشنایی با آخرین کشورها به منظور

توجه و اهمیت دستیابی  ابع و زیرساخت ها به آن متکی استایرنا، مشکل اقتصاد تک محصولی که تمام من برمی دارند. به گزارش خبرنگار

از سوي دیگر داشتن یک برنامه ریزي اصولی  (1391، محمدزاده)ارزش کرده است و بهره گیري از اطالعات و ارتباطات را بیش از پیش با

به عنوان مجریان واقعی  و اجتماعی و مردممسئوالن به عنوان سیاست گذاران عرصه هاي فرهنگی، اقتصادي  در این زمینه با توجه به نقش

خارج شدن از چارچوب هاي سنتی در سیاست گذاري با تکیه بر آمار . اهداف دارند این سیاست ها نقش غیرقابل انکاري در دستیابی به این

یرضروري در برنامه ها، هاي غ و اطالعات قابل استناد، حذف نظام هاي بروکراتیک، از بین رفتن ساختارهاي موازي، کم کردن هزینه

تنگاتنگ  مردم و هماهنگ شدن نظام هاي اقتصادي و اجتماعی ... که در آنها ارتباط پذیرش اصول کاربردي، استفاده از اطالعات توسط

ر براي مردم توسط مسئوالن افزایش کارایی و بهره وري را د بین مردم و مسئوالن وجود دارد، از طریق فرهنگ سازي و آموزش عمومی

می تواند کشور ما را در زمره  پدید می آورد و بدون شک فن آوري کاربرد اطالعات حلقه واسطی خواهد بود که سطوح مختلف جامعه

 وقوع انقالب اطالعات و ارتباطات عصر حاضر را با سایر دوران ها متفاوت کرده .(1388، مطلق و بهروزنیا)کشورهاي پیشرفته قرار دهد

می آمد و موجب تغییر روش هاي کسب وکار    حساب  میالدي اگرچه راه آهن جدیدترین فناوري به۱۹اسط قرن  است بطوري که در او

اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دولت، امنیت، بهداشت، اشتغال   واطالعات به دلیل گستردگی حوزه هاي شد ولی فناوري ارتباطات

درصد از هزینه هاي  فناوري اطالعات و ارتباطات حدود پنج۱۹۶۵سی ها نشان می دهد در سال  برر .و... اثر را تحت تاثیر قرار داده است

 هزینه۱۹۹۰درصد افزایش یافت و در ابتداي دهه  ۱۵به  ۱۹۸۰رقم در دهه   سرمایه گذاري شرکت ها را به خود اختصاص داده است، این

درصد کل هزینه هاي سرمایه گذاري شرکت ها  ۵۰به۱۹۹۰  و در انتهاي دهه درصد۲۰هاي سرمایه گذاري فناوري اطالعات شرکت ها به  

هاست، به طوري که این فناوري بنیان  این روند حاکی از اهمیت فناوري اطالعات و ارتباطات در کسب و کار شرکت  .افزایش می یابد

 ( فناوري1385، جعفري وهمکارن) .ا تبدیل شودبه مزیت هاي استراتژیک براي شرکت ه کسب وکار را تغییر داده است ومی تواند

 بر آن تأثیر و داشته دنبال به بشریت اقتصادي و اجتماعی هاي عرصه تمامی در را اي گسترده تحوالت شک بدون ارتباطات، و اطّالعات

 و دانایی آن که در هايجامع است اطالعاتی جامعه یک به شدن تبدیل حال در سرعت به امروز جهان که اي است گونه به بشري جوامع

 زندگی مختلف ابعاد در آن تاثیرات و کاربرد گستره کننده است تعیین و محوري نقش داراي دانش، از مفید استفاده و دسترسی میزان

 دهکر خود معطوف به را جهان کشورهاي از بسیاري توجه و شده مبدل جهان روز مباحث مهمترین از به یکی بشري جوامع آینده و امروزي

 و ذخیره سازماندهی، گردآوري، از است آوري عبارت فن گفت؛ توان می ارتباطات و اطالعات آوري فن تعریف در اما (1392، سبحانیاست.)

 و دامنه متنوع تعاریف از نظر صرف .پذیرد صورت مخابرات و اي رایانه ابزار از استفاده با که یا عدد متن تصویر، صوت، از اعم اطالعات نشر

 نظر در بدون امور انجام و اطالعات به سریع بشري، دسترسی زندگی مختلف ي ها بخش در ارتباطات و اطالعات آوري فن کاربرد عوسی
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 سراسر ( در1389ناز و رشاد، است.)پري آوري فن این دستاورد ترین محوري زمانی، هاي از محدودیت فارغ و جغرافیایی فواصل گرفتن

 انقالب این است صنعتی انقالب از تاثیرگذارتر ابعاد و لحاظ اهمیت از که است نوین انقالبی ایجاد حال در اطالعات فنّاوري و ارتباطات جهان

 است داده را تغییر زندگی و کار ماهیت که آورده وجود به ابزارهایی و داده بشري دانش و هوش به محدوده چشمگیري و تازه هاي ظرفیت

 که کرد خواهند تعیین را کشورهایی مشی خط آنها برد، را خواهند بهره بیشترین شوند اطالعاتی جامعه عرصه وارد که کشورهایی نخستین

میزان سرمایه  از ناشی افت با دهه یک از کمتر مدتی در میگیرند تصمیم کند که کشورهایی مقابل اما در کنند دنبال را مسیر این باید

 فناوري عصر آن تبع به و اطالعات عصر تغییر، عصر را حاضر عصر بسیاري از صاحبنظران، شد. خواهند مواجه اشتغال تنگناي نیز و گذاري

از  بسیاري محور عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوري موثر کارکردهاي و نقش (1389، حاجی کریمی و همکاران).انداطالعات نامیده

 میشود. با محسوب جانبه همه توسعه و بسترهاي ابزارها از یکی عنوان به فناوري این که طوري به است انکارناپذیر امري امروزي تحوالت

ارائه  خصوصا مختلف، هاي عرصه در آن هاي توانمندي و شد خواهد مبدل فعل به این فناوري بالقوه هاي ظرفیت بیشترین زمانی حال این

 خدمات نقش گیرد. ایفاي قرار استفاده اصولی مورد و منطقی هاي برنامهریزي با که شد خواهد مشخص روستایی، نواحی به رسانی خدمات

 که میدهد نشان جهانی تجربیات .می باشد عوامل از متنوع مجموعه هاي از متاثر و زمان بوده مستلزم که است فرایندي فناوري این رسانی

 ي ها فرصت ایجاد دولتی، و موزشیبهداشتی، آ خدمات انواع به روستایی مردم دسترسی میتواند ICTگسترش  صحیح، برنامه ریزي با

 بهبود را . . . و زراعی غیر و زراعی محصوالت بازاریابی ترویجی، و کشاورزي ي تولیدي، ها فعالیت زمینه در آگاهی سطح افزایش شغلی،

 به ست نسبتا الزم و است گسترش حال در ایران شهرهاي در سرعت به فناوري این حاضر حال ( در1390بخشد.)پورفرج و همکاران، 

 خارج انزوا حالت از را روستاها ارتباطات، و انتقال اطالعات در جهش ایجاد با میتواند فناوري گردد. این اقدام نیز روستاها در آن گسترش

 و روستا و شهر بین توازن و تعادل ایجاد و روستایی توسعه در موثري نقش روستا و شهر سنتی بین مرزهاي بردن بین از با و ساخته

 محیطی و زیست سیاسی اقتصادي، منفی و مثبت اثرات ICTتوسعه  که است آن دهنده نشان جهانی تجربه .باشد داشته آنها یکپارچگی

 رسانی اطالع طریق از میتواند که است عواملی جمله مهمترین از ارتباطات و اطالعات فناوري .است داشته همراه به روستاها بر بسیاري

 را روستاها توسعه ترویج جانبه همه هاي زیرساخت و زمینه ها و بوده موثر آنها آموزش و آگاهی سطح ارتقاي در جامعه به موقع به و صحیح

 (1389، گودرزي و ابوترابیباشد.) کوشا مکتب ترویج در و نماید فراهم

 روش تحقیق -2

عادالت ساختاري و مدلسازي بر مبناي ماز نوع   یقو روش تحق مطالعه موردي مبتنی بر يکاربرد یقتحق یکحاضر از نظر هدف  یقتحق

 آن لحاظ که ضر ازپژوهش حا ینگردد. همچن یم یلتحل یقبر اساس هدف تحق یرهامتغ یانم یرتاث یقتحق ینباشد. در ا یم یرمس یلتحل

هره ب يت ساختارمعادال مدل داده ها از روش یلتحل يبرا باشد. یم یمایشیشود پ یم يپرسشنامه جمع آور یقاطالعات درباره افراد از طر

 يبرا تواندیم يمعادالت ساختار يسازمدل .می شوداقدام  مدل سازينسبت به  SmartPLSبا استفاده از نرم افزار  وگرفته خواهد شد 

 ي،رعادالت ساختام. همانند هر مدل دیرار گمورد استفاده قر یها تجرببا داده ينظر هايیهرد شدن( فرض یا یرفتهپذ یجهآزمون )و در نت

PLS دهدیاست که نشان م یريگبخش اندازه یکو  دهدیم یشرا نما نمکنو یرهايمتغ ینکه ارتباط ب يبخش ساختار یکشامل  یزن 

 یوزن يهانسبتا عنوان ب یگرد یقسمت يدارا یاما روش حداقل مربعات جزئ شود؛یخود مربوط م يهامکنون چگونه با شاخص یرمتغ یک

 یلو تحل بینییشپ ی،ئتوان دوم جز ینکمتر یکرد. هدف از روگیردینمونه مورد استفاده قرار م یربرآورد مقاد يهست که برا یزن

ها را بر طبق ، شاخصPLS یکردرو .است کنندهبینییشپ یامستقل  یرهاياز متغ يامجموعه یقوابسته از طر یرهاياز متغ يامجموعه

 .شودیم یاتريپا یبکه باعث ترک کندیم بنديیتاولو انشیاییپا

 شود.باشد. در ادامه به توضیح متغیر ها و روابط آن ها پرداخته میاین تحقیق مبتنی بر مدل تحقیق زیر می
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شناد ی دنام ا 

شناد    

شناد هریخ 

شناد را  نا

شناد یریگراک هب

تخا ری 

ی ا م  یا ف  تیلبا 

 دا  عا تیلبا 

تاعالطا تیفیک
 

 مدل مفهومی تحقیق
 فرضیات پژوهش براساس مدل مفهومی فوق بشرح ذیل می باشد

 نقش موثري دارد. در ارتقاي کیفیت خدماتاطالعات  فناوري (1

 خدمات نقش موثري دارد.ارتقاي کیفیت مدیریت دانش در   (2

ده رران یخبرگان و مد ارائه مدل توسعه خدمات مبتنی بر فناوري اطالعات و مدیریت دانش می باشد، با توجه به اینکه هدف این تحقیق

ین پژوهش در ا 68کت باتوجه به اینکه تعدادکارشناسان و خبرگان شر دهند.را تشکیل می جامعه آماري این تحقیقهاي مختلف سازمان 

 نفر پرسشنامه داده شده است تا نظرشان را اعالم کنند. 68از روش سرشماري استفاده شده است و کلیه 

 یاف ه  ا -3

 واز سؤاالت  س هریکه است. با توجه به واریاندر این پژوهش به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد

ریت راي بعد مدیر آن بهمچنین واریانس کل آزمون که به دست آمد ضریب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم افزار محاسبه شد، که مقدا

هاي علوم در پژوهش ه اینکهبه دست آمده است. با توجه ب75/0و براي بعد توسعه خدمات  85/0، براي بعد فناوري اطالعات 89/0دانش 

صیف به تودر ادامه توان پایایی پرسشنامه مذکور را خوب ارزیابی نمود. قابل قبول است، لذا می 75/0انسانی، ضریب آلفاي باالتر از 

 گان مد ماهیانه و شغل پاسخ دهند، سن، تحصیالت، متوسط درآپاسخ دهندگان مانند جنسیتهاي عمومیهاي مربوط به ویژگیداده

 شودپرداخته می

 آمار توصیفی تحقیق -1  دول

man 60 

female 8 

Total 68  

18-30 - 
31-40 10 

41-50 55 

>55 3 
Total 68  

Diplom - 

foghe Diplom - 

lisans 30 

MSc 38 

PHD - 

Total 68  
  حص    سن ج س  
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 می نشان تحقیق هايفرضیه با ارتباط در و داري معنی سطح با همراه مسیر ضرایب قالب در را هافرضیه آزمون از حاصل نتایج زیر جدول

 مقادیر توسط .است شده بررسی هافرضیه از هریک براي آنها داري معنی و استاندارد خطاي مقدار مسیر، ضریب مقادیر زیر جدول در .دهد

t-value مقدار و مسیر ضریب همچنین .شود می بررسی مسیر ضرایب داري معنی t-value تحقیق ساختاري مدل خطوط روي بر نیز 

 .دان شده داده نمایش

 پژو ش  ای فرضیه آ مون و شده برآورده تاثیر ضرایب معناداری برر ی -2  دول

 T R2مقدار  ضریب مسیر بر سازه از سازه

.3872550 11.145  147.0 ارتقاي کیفیت خدمات فناوري اطالعات  
.8262550 3.331  .3940 ارتقاي کیفیت خدمات مدیریت دانش  

 

شود. براي شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل میگیري و ساختاري میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

 شود استفاده شد.سبه میکه طبق فرمول زیر محا 11نکوئی برازش شاخصبررسی برازش مدل کلی از 

=  GOF  

 زاي مدل است.هاي درونسازه 2Rنیز مقدار میانگین مقادیر  باشد و می نشانه میانگین متوسط واریانس استخراجی هر سازه 

 :آمده است XXنتایج حاصل در جدول 

 GOF م برای ار یابی معیارمقادیر ال  -3  دول

 R2 AVE معیار متغیرهاي پژوهش
.7950 - فناوري اطالعات  

.6570 توسعه خدمات  730.5  

.9470 مدیریت دانش  0.821 

.9551 1.37 مجموع  
.6850 میانگین  9770.  

GOF =  =  0/817 

اند و معرفی کرده GOFرا به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي  63/0و  25/0، 01/0(، سه مقدار 2009) 12وتلس و همکاران

است که برازش کلی قوي مدل پژوهش را مشخص  817/0محاسبه شده براي پژوهش  GOFدهد که نشان می فوقاطالعات جدول 

 کندمی

   گیریبحث و ن ی ه -4

ریت دانش و فناوري اطالعات در سازمان مورد مطالعه، فرصت مطالعات اندك گذشته در خصوص توسعه خدمات به ویژه از رهگذر مدی 

هاي مدیریت دانش به عنوان نقش میانجی در توسعه بررسی و تحقیق ویژه اي را پدید آورده است از سوي دیگر در نظر گرفتن قابلیت

و نیز اتخاذ راهبرد نوین در مورد خدمات بر مبناي فناوري اطالعات در مطالعات کمی مورد توجه بوده است. توجه به توسعه خدمات 

هاي اطالعاتی در جهت ایجاد ارزش افزوده از نکاتی است که تحقیق مدیریت دانش در سازمان مورد مطالعه مبتنی بر بهبود عملکرد فناوري

                                                           
11 Goodness of Fit)GOF( 
12 Wetzels et al. 
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الین تالش ترنتی و آندر ارائه خدمات بصورت این مورد مطالعهحاضر را از تحقیقات پیشین متمایز خواهد ساخت. باتوجه به اینکه شرکت 

زیادي را مدنظر قرار داده و این بحث براي شرکت از جایگاه ویژه اي برخوردار است الزم است تا نقش فناوري اطالعات در تقویت ارائه 

احثی که خدمات در سازمان بررسی و تحلیل شود تا نواقص و ابهامات در این زمینه رفع گردد. همچنین مدیریت دانش به عنوان یکی از مب

تاثیر بسزایی در ارائه خدمات باکیفیت مطلوبتر و مناسبتر به مشتریان دارد تا موجب رضایتمندي و وفاداري آنان گردد. باتوجه به نقش 

و مدیریت دانش در ارتقا بهروري و کاهش هزینه ها در این پژوهش تالش شده تا در یک چارچوب جدید ارتباط و تاثر این  ITکلیدي 

. در ادامه نتایج توسعه و تقویت خدمات مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا براساس نتایج حاصله اقدامات اصالحی صورت گیردعوامل در 

 آزمون فرضیات تشریح خواهد گردید.

 .خدمات نقش موثري دارد ارتقاي کیفیتفناوري اطالعات و ارتباطات در  فرضیه اول:

راي این ضریب بیشتر ب t مقدار اینکه به توجه با و است 0.471مقدار داراي اثر این که شود یم مشخص ،1 جدول در مندرج نتایج اساس بر

عات در ارتقاي کیفیت با یک درصد خطاي نوع اول، اثر فناوري اطال  01/0محاسبه شده است ، لذا در سطح معنی داري کمتر از  96/1از 

 .خدمات به لحاظ آماري قابل توجه و معنی دار است

 خدمات نقش موثري دارد. ارتقاي کیفیتمدیریت دانش در   وم: فرضیه

راي این ضریب ب t مقدار اینکه به توجه با و است 0.394مقدار داراي اثر این که شود می مشخص ، 1 جدول در مندرج نتایج اساس بر

ارتقاي یت دانش در وع اول، اثر مدیربا یک درصد خطاي ن  01/0محاسبه شده است ، لذا در سطح معنی داري کمتر از  96/1بیشتر از 

 ي قابل توجه و معنی دار است.خدمات به لحاظ آمار کیفیت

 مرحله در چههاي مدیریت دانش و فناوري اطالعات نظام اجراي با که است معنی بدان حاصل از اجراي روش حداقل مربعات جزئی، یافته

 در چه و است وظایف این عملیاتی يجنبه مبین که آنها، سازي پیاده ي مرحله در چه و دارد را ارشد مدیران ریزي برنامه مبناي که تدوین

 را سازمان که نجارهاییه و ارزشها ساختن تر بالنده براي بزرگ گامی میتوان دارد را کارکنان بر کنترلی يجنبه که وظایف این نظارتی بحث

 این ،خدمات اي کیفیتارتق وفناوري اطالعات  بین مثبت رابطه وجود .رداشتب سازند می رهنمون بازار نیازهاي و بازار بر تمرکز جهت در

 سازمانی، فرهنگ ینا ایجاد با .گردد می محسوب سازمان رقابتی مزیت ایجاد براي کلیدي منبع یک IT که سازد می متبادر ذهن به را معنی

 مشتري ارامترپ سه جهت در کارکنان میشود موجب ارزش. ندده می مشتریان نگهداري و بنگاه سودآوري به را ارزش باالترین کارکنان

 تاثیرگذاري تائید همچنین .میگردد سازمان بهتر عملکرد به منتهی خود این که بردارند گام سازمان سودآوري و بازار بر تمرکز مداري،

 سازي پیاده و تدوین به ویژه عنایت با توانند یم سازمان مدیران که رساند می متبادر ذهن به را معنی این سازمان عملکرد بر مدیریت دانش

سازمان،  استراتژیک ظایفو به توجه با داشت اظهار باید بندي جمع عنوان به .بگذارند تاثیر مثبت طور به خدمات ارتقاي کیفیت بر نظام این

 مدیران که میکنند تاکید تحقیق نتایج قعوا در. دهد توسعه ضمنی غیر صورت به چه و ضمنی صورت به چه را دانشی فرهنگ میتواند مدیریت

 و مدیریت دانش ویهر برآیند از طرفی از .باشند داشته ویژه ي توجه مدیریت دانش ویژه به راهبردي وظایف با مرتبط گیریهاي تصمیم به

 چنین حتومم سرنوشت و گردد می حاصل سازمان بیشتر فروش و بازار گسترش مداري، مشتري رشد براي زمینه ،فناوري اطالعات اجراي

 .بود خواهد سازمان باالي عملکرد یقین طور به کارکردي

بطور خالصه نتایج حل مدل با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی نشان می دهد که مدیریت دانش تاثیر مثبت و قابل توجه اي را بطور 

 مهارت زمینه در بهبودي گونه هر یانجی را در خدمات دارد، لذمستقیم در بهبود و توسعه خدمات سازمان دارد همینطور این بعد تاثیر م

( 2014تریسا و الوارز) نتایج تحقیقات با تحقیق یافته این ارتقاي وضعیت خدمات نماید. که به توجه اي شایان کمک تواند، می مدیریت دانش

تاثیر مثبی را در مدیریت دانش خواهد داشت و منجر  ناوري اطالعاتف( مطابقت دارد ایشان در تحقیق شان نشان دادند که 2006جاین) و 
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 به ایجاد نوآوري و بهبود ارائه خدمات شود. همچنین باتوجه به محاسبات معادالت ساختاري فناوري اطالعات و ارتباطات تاثیر مثبتی را در

 رائه می گردد:در ادمه براساس نتایج حاصل از تحلیل فرضیات پیشنهادات ذیل ا ارتقا خدمات خواهد داشت. 

نظام  بررسی شود این دو خدمات سازمان دارند، پیشنهاد می گردد ارتقاي کیفیتاثر مثبتی را در  ITباتوجه به اینکه مدیریت دانش و  .1

وزه همیت این حاراساس در چه حوزهایی از خدمات)خدمات پس از فروش، توجه به پرسنل، حمل و نقل و ...( بیشترین اثر را دارند و ب

 انجام گردد. ITکارگیري مدیریت دانش و ها ب

زمان دارد و سا خدمات تارتقاي کیفیتاثیر مثبتی را بطور مستقیم در  مدیریت دانشباتوجه به نتایج تحلیل مسیر در مدل ارائه شده،  .2

 مدنظر باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد.

 جهت را خود کنانکار باید مدیران همچنین. گیرد صورت کافی تنظار بایستی دانش، اشتباه تعبیر بروز از جلوگیري منظور به 

 :کنند تضمین سازمانی، گیري یاد فرآیند خالل در که معنی این به دهند، آموزش دانش درست تعبیر و درك

 است آن نیازمند سازمان که دانشی هستند بدنبال و است موجود دانشی چه میدانند سازمان افراد. 

 باشد قابل دسترسی سازمان اعضاي همه براي و شده خلق بسرعت جدید دانش. 

  گیرد قرار سازمان در فرآیندهاي اعتماد قابل و معتبر دانش تا گیرد صورت کنترلهاي الزم. 

 گسترش یابد سازمان کل در سازمانی فرهنگ بوسیله دانش مدیریت. 

 تشکیل واحد( هاي پیشروR and D در سازمان به منظور اجر )یشنهاديپاي درست نظام هاي و تحلیل سیستم 

  ودمات دارد خ یفیتکارتقاي باتوجه به نتایج تحلیل مسیر در مدل ارائه شده، مدیریت دانش تاثیر بسزایی را بطور مستقیم در 

 سازمان مدنظر باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد.

 باشد ترکیبی و چندمنظوره داشتهها به صورتی بندي دادهبندي و دستهسازمان روندهاي مشخصی براي طبقه 

 اشته باشددهاي متنوعی براي نشر دانش سازمان کتابخانه، مخازن داده و فرم 

 سازمان روش هاي متنوعی براي توسعه دانش کارکنان و ارتقا آنها براساس دانش داشته باشد 

 ه باشدزیابی دانش جهت ایجاد الگوهاي جدید کاري داشتهایی براي تحلیل و ارسازمان روش 

 نماید سازمان سازوکارهایی براي خلق و اکتساب دانش از منابع مختلف مانند کارکنان و مشتریان و تجارب ایجاد. 

 گیرد.یمها مورد تشویق قرار در سازمان تبادل دانش و اطالعات بین افراد و گروه 

 ه باشد.سازمان سازوکارهایی براي ایجاد دانش از طریق دانش موجود و تجارب جدید داشت 

 دمات دارد وخ یفیتارتقاي کباتوجه به نتایج تحلیل مسیر در مدل ارائه شده، فناوري اطالعات تاثیر مثبتی را بطور مستقیم در  .3

 سازمان مدنظر باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد.

 افزار به سهولت در زیرساخت هاي موجود فناوري اطالعات به روز شوند.افزار و نرمسخت 

 اده ها و اطالعات در بین واحدهاي مختلف به اشتراك گذاشته شوند.د 

 .تمام واحدهاي سازمان از طریق شبکه هاي فناوري اطالعات به هم متصل شوند 

 .جستجو در سایت شرکت و خرید اینترتی به سهولت قابل انجام شود 

 بخشد. در راهنمایی افراد را ارتقا در صورت خطا در تراکنش، سازمان سرعت عمل سایت در حل آن و توانایی سایت 

 .اطالعات در سازمان داراي طبقه بندي مشخص باشد و باتوجه به دسترسی اطالعات، انتشار یابد 

 .میزان سهولت دسترسی به اطالعات و بازیافتن اطالعات ارتقاء یابد 

  .قابلیت درك اطالعات و ارتباطات و سازگاري اطالعات افزایش یابد 
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