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 چکیده
ز کسیستم اطالعات راهبردی مرا بر استقرار ثرؤعوامل م نهیزم دردر این مقاله کسب شایستگی کلیدی      

های علمی مؤسسه پژوهش  و کارشناسان گروه یعلم ئتیهآماری متشکل از کلیه اعضای  در جامعه 1یپژوهش
های مربوط به مبانی نظری و  آوری داده انجام پذیرفته است. برای جمع آموزش عالی کشور یزیر برنامهو 

ای و اینترنتی شامل کتب، مقاالت و مطالعات موردی و  ابخانههای اولیه از منابع کت استخراج عوامل و شاخص
ده یصاحبنطران رس خبرگان وتأیید آن به  سؤاالت ییه رواک یا پرسشنامهاز  ازین موردهای  برای گردآوری داده

مدل  یرهایمتغ یو برا 112/0 سؤاالتل کد. در آزمون محاسبه پایایی، آلفای کرونباخ یبود استفاده گرد
است؛ عوامل تأثیرگذار منبعث از استقرار سیستم  از آن کیهای پژوهش حا گردید. یافته حاسبهم 142/0

و  یپژوهش یازسنجین، یپژوهش یها افتهی؛ گانه سه یها مؤلفه قیاز طر یز پژوهشکاطالعات راهبردی مرا
گذاری مورد توانسته است منجر به شایستگی کلیدی موسسه گردد و این تأثیر یخوب به یپژوهش  یاثرسنج
 است. گرفته قرارتأیید 
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 مقدمه .1

سیستم اطالعات را توسعه بخشند و  ها سازماناطالعات عاملی است تا  ارائهپیشرفت در      
 یها تیمأمور، از جهینت درمرتبط کنند. تا  وکار کسب اهبردهایر اطالعات را با یفنّاور راهبردهای

 ؛اند افتهی  توسعهسه نوع کلی از سیستم اطالعاتی  تاکنون [.42] بزرگ پشتیبانی گردد یها شرکت
مالی و عملیاتی ممکن است  یها سامانه. یراهبرد یها سامانهعملیاتی و  یها سامانهمالی،  یها سامانه

 یا ندهیفزا طور بهمدرن  یها سازمان دی برای سازمان خاص تبدیل شوند.به یک سیستم راهبر
، مدیریت دانش ها سازمان گونه نیا. در شود یمنگاه  ها آنمبتنی بر دانش به  یها شرکت عنوان به

 یها دههتحقیقات  مهم در از موضوعاتیکی  [.30] دیآ یمکسب رقابت بشمار  عامل مهمی برای
آن است، که از عوامل اصلی محیط  یها جنبهسیستم اطالعات راهبردی و اخیر، تحقیق در مورد 
باید در  برای دسترسی به شایستگی کلیدی ها شرکت. دیآ یم حساب بهرقابت مدیرت دانش 

 یها هینظرو  در راستای این ادبیات، تعاریف [.21] اطالعات خودشان تمرکز کنند یها سامانه
 ها آن نیتر مهمبه  توان یماست. از این میان،  گرفته شکلبردی گوناگونی برای سیستم اطالعات راه

[، سیستم 44] دهد یمیا تغییر  کند یمشرکت را حمایت راهبرد اشاره کرد: سیستم اطالعاتی؛ 
تا  کند یمو به سازمان کمک  دهد یماطالعاتی اهداف، فرایندها، محصوالت یا روابط محیطی را تغییر 

 راهبردنظر پورتر  بنا بررقابتی را کاهش دهد  ضعف نقطه جهیدرنتآورد یا  شایستگی کلیدی را به دست
و چه  رود یمبه سمت رقابت  وکار کسباست برای اینکه بدانیم چگونه یک  یا گستردهرقابتی فرمول 

خواهد بود. هر  ازین موردبرای رسیدن به هدف  ییها استیساهدافی باید داشته باشد و چه برنامه و 
در بعضی معیارها  گرید  عبارت به هستدر صنعت خودشان  دنبال یک شایستگی کلیدی سازمان به

هسته اصلی موفقیت یا شکست  . شایستگی کلیدیاستمثل هزینه، کیفیت و یا سرعت فراتر از رقبا 
این تحقیق به دنبال این هدف صورت گرفته است تا پاسخگوی  [.40] گردد یمیک شرکت محسوب 
دارد؟  ریتأثا چه حد سیستم اطالعات راهبردی در کسب شایستگی کلیدی این پرسش باشد؛ ت

 ها سازمانکدامند؟ و  سیستم اطالعات راهبردی در کسب شایستگی کلیدی مؤثرعوامل  نیتر مهم
سیستم اطالعات راهبردی فراهم  یها سامانهرا از طریق استقرار  کلیدی یها یستگیشاچگونه 

 .کنند یم
 
 نظری تحقیقمبانی و چارچوب  .2
ت و یشورها، از اهمک یو فرهنگ ی، علمیاسی، سیامور اقتصاد یاطالعات، امروزه در تمام یفناور     
 عنوان بهاطالعات  یشورها به توسعه فناورکچندان دور،  نه یبرخوردار است. زمان یریاربرد چشمگک
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ع آن در ید گسترده و سراطالعات با توجه به رش ینون توسعه فناورکستند، اما اینگر یفرصت م یک
از  یریگ است. بهره شده  لیتبد یاتیگاه ح یبه ضرورت توسعه  حال در یشورهاک یجهان، برا

در  یادیو نقش ز شده  لیتبدل به توسعه یشورها در نکو قدرتمند  یاصل ین، به ابزارینو یها یفناور
دارند  ین فناوریا یاربردهاکبه  یادیها توجه ز شورها دارد. در حال حاضر، دولتک یرشد اقتصاد

ه کشور مؤثر خواهند بود ک یکدر توسعه  یاطالعات، زمان یفناور یها ، اقدامات و برنامهها استیس
 ستمیس ان،ین میو بلندمدت باشند. در ا یراهبرد ییها از برنامه گرفته نشأتداشته و  یراهبرد ییمبنا

 یها سامانهسال گذشته،  30 ینند. طک یفا میا یا نندهک نییار مهم و تعیاطالعات راهبردی نقش بس
توان  یرا م یاطالعات یها سامانه یاربردک یافزارها ، نرمرو نیا ازاند.  امل بودهکوسته در تیپ یاطالعات
 یها سامانه، (EDP)یکیترونکاز: پردازش داده ال اند عبارته کرد ک یبند ، طبقهها آنامل کحسب ت

 رانیمد یاطالعات یها سامانهو  (DSS) میتصم یبانیپشت یها سامانه، (MIS)  تیریاطالعات مد

(EIS)  یها سامانهح شوند. یر و تشریمفصل و مبسوط، تفس صورت بهد یم، باین مفاهیاز ا یکهر 
است  یردند. گفتنک یبند می، تقسیو راهبرد یتیری، مدیاتیعمل :نترلک سه نوع یرا برمبنا یاطالعات

گاه یه جاکن است یسؤال ا .هستند یاملکت ییها سامانه، یعاتستم اطالینوع س چهارن یه اک
 یها سامانهد گفت یجاست؟ در پاسخ باکمزبور  یبند میدر تقس یراهبرد یاطالعات یها سامانه

هستند. مفهوم  ادشدهی یها سامانه را فراتر ازیگنجند، ز ینم یبند میتقس نیدر ا یراهبرد یاطالعات
شامل  یها املکد آمده است تا تیباره پدیک یها یدگرگون یشتر در پیب یراهبرد یاطالعات یها سامانه

 یزیر ند برنامهیاز فرا ریناپذ کیتفک یرا بخش یراهبرد یاطالعات یها سامانه، محققان .مرور زمان
سازمان در برابر  یبرا یو رقابت یت راهبردیجاد مزی، اها سامانهن یا یهدف اصل .دانند یم یراهبرد

چهار نوع  یها یژگیو ید از برخین هدف، بایتحقق ا یبرا یراهبرد یاطالعات یها انهسامرقباست. 
عمدتاً  یراهبرد یاطالعات یها سامانهاز  یاری، بسدرواقعبرخوردار باشند.  بحث مورد یستم اطالعاتیس

وجود  یراهبرد یها فرصت که یدرحال ت هستندیریاطالعات مد یها سامانهو  یاتیعمل یها سامانه
ن یتدو نهیزم در یاند. دانش فراوان بوده ها آنافتن ی یژه در پیو ییها ها با روش شتر سازمانیرند، بدا

ان سیستم اطالعات یتفاوت م. ران استیار محققان و مدیدر اخت یطیش محیمایراهبرد بر اساس پ
را  یراهبرد بازشناخت. سیستم اطالعات دقت بهو سیستم اطالعاتی مدیران راهبردی را باید  یراهبرد

ن سیستم یو گسترده دارد. ا یا شهیرار یبس یا فهیار گرفت و وظکبه  توان یمسازمان  یها در همة رده
ان دگرگون ساخته و روش انجام یسازمان را از بن یرونیو ب ی، و روابط درونها محصول، ها هدف
، سیستم اطالعات یبرداطالعات راه های سامانه. [22] دهد یمر یینفس آن را تغ یو گاه وکار کسب

در  ها سامانه. این کند می تأمینبرای تحقق و پشتیبانی از اهداف راهبردی سازمان تهیه و  راهبردی را
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 انگیز چالش، رقابت انگیز و بینی پیش  غیرقابل، پیچیده که در شرایط بحرانی، ها سازمانعالی  های رده
 گیرند میقرار  استفاده موردحفظ بقای خود  مقابله با شرایط سخت محیطی و برای .برند میبه سر 

 کنندگان نیتأمان و ی، بازار، مشترها سازمانان یروابط م یاطالعات راهبرد یها سامانهبرخی . [22]
 یها کنترل، یسازمان درونات یز عملین یگرید یراهبرد یها سامانهاند.  ردهکدگرگون  یکل بهرا  ها آن
 یراهبرد رو آن ازرا  ها سامانهن یاند. ا دهیرا بهبود بخش یانسان یرویو اداره ن یزیر ، برنامهیتیریمد
ه کبخشند  یم ها سازمانرا به  توانایین یو ا شوند یمنه یاهش هزکه ینه مایه در هر زمکم یدان یم

ش یها، افزا نهیاستن از هزکان برسانند. یبان به دست مشتریمتر از رقک ییمحصوالت خود را با بها
ده یبه عق .[22] گردد یشرفت سازمان و بقای آن میة پیات، مایاراتر شدن عملکو  یسودآور

اطالعاتی در  های سامانهعبارت است از استفاده خالق از  یاطالعات راهبرد های سامانه ؛پردازان هینظر
رسیدن به رقبای تجاری و یا کسب برتری در  باهدفرقابتی شرکت  های راهبردراستای پشتیبانی از 

بتواند موقعیت رقابتی سازمان را پشتیبانی  که( دستی یا کامپیوتری) اطالعاتی. هر سیستم ها آن مقابل
یک سیستم اطالعات  تواند میکند یا به هر ترتیبی برای سازمان شایستگی کلیدی ایجاد نماید 

فناوری اطالعاتی و  های سامانهبر استفاده از  یاطالعاتی راهبرد های سامانه [.42] باشد یراهبرد
 یتجاری تمرکز دارد. تأکید آن بر رویکرد راهبرد های سازمان یاطالعات در فرایند مدیریت راهبرد

سازمانی است. افزایش رقابت و  راهبردهایبر  ها آناطالعاتی و فناوری اطالعات و تأثیر  های سامانه
تحمیل  یعاتی راهبرداطال های سامانهاطالعات تغییرات ساختاری شگرفی را بر  های فناوریپیشرفت 

در رقابت موفق سازمان و یا دستیابی به سایر اهداف  ی. یک سیستم اطالعاتی راهبردکند می
 [.21] مؤثر است اش راهبردی

 SIS که یدرحالآینده خود در نظر دارد.  اتیعمل راهبردی است که سازمان فن یمدیریت راهبرد     
  فیتعر "سازمانیراهبرد ت برای حمایت و یا تغییر سیستم اطالعا" عنوان به ییک سیستم راهبرد

 [.11] است یراهبرد یها یریگ میتصممدیریت اطالعات و کمک در  یو برااست  شده
سیستم اطالعات راهبردی  یها سامانهسه دسته از  شده  انجام یها لیتحلبا توجه به تجزیه      

راهبردی از سیستم  ( استفاده1 بردیراه یریگ میتصماطالعات برای  ستمی( س2 است: شده مشخص
 ،مدیریت سیستم اطالعات اطالعات )مثالًبرای موضوعات سیستم  یی( راهبردها3 اطالعات

راهبردی  یزیر برنامهسیستم اطالعات( در مورد سوم  یساز ادهیپ ،سیستم اطالعات یزیر برنامه
 یزیر برنامهدر تعریف  قعدروا سیستم اطالعات توجه بیشتر محققان را به خود جلب کرده است.

سیستم اطالعات راهبردی تمرکز روی انتخاب بهترین روش و انتخاب داخلی و خارجی 
از  یا مجموعهسیستم اطالعات راهبردی یک  یزیر برنامه درواقع. استو ایجاد بودجه  کنندگان شرکت
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 یزیر برنامهاست درواقع  ازین مورد یکه برای راهبرد شناسد یمرا به رسمیت  ها یفنّاورو  ها برنامه
و  توجه  قابلسیستم اطالعات راهبردی نیاز به منابع انسانی و مالی دارد و همچنین نیاز به بودجه 

 [.11] تالش مدیریتی دارد
 یز دگرگون نموده و الگویها، ساختار سازمان را ن افزون بر محصول یسیستم اطالعات راهبرد     

از  یریگ شود برای بهره یشتر موارد سازمان ناچار میرده است. در بم ککرا بر آن حا یا ژهیو یرفتار
، ییها یدگرگونن یر دهد. چنییخود را تغ یسازمان درونات یار عملکاطالعات، روش  یفناور یازهایامت
ان و یه به برقراری روابط مطلوب با مشترکطلبد  یرا م یا تازه یارکانسانی و روابط  یروهایران، نیمد
 .[22] گرایش زیادی دارند دگانکنن نیتأم

سیستم اطالعات راهبردی اغلب ( 2به؛  توان یم دیگر خصوصیات سیستم اطالعات راهبردی از     
رقبا، روندهای اقتصادی  و اقداماتعملکرد  . این اطالعات بیشتر در رابطه با تغییرات محیطیاند یرونیب

 ها بینی یشپ ،اند یندهآبیشتر مربوط به ( 1 د.تنهس یو نظامسیاسی  و عواملتغییرات بازار  ،یاسیو س
و کیفیت ( 3.عملکرد گذشته وجود دارد یها دادهبنابراین عالقه کمتری به ، هستند توجه موردبیشتر 

و  حدومرزبدون ( 4هستند.  و مشاهداتتفکرات  ،ها قضاوت، شامل آمارها ها دادهنظر دارد.  در را یتکم
بیشتر از مجاری ( 2.خالصه و محدود شوند سرعت بهست که الزم ا اگرچه ،هستند یچندبعد

 ساختارکامل  طور بهاست که رویکرد  ینبر اراهبردی عقیده  یطدر شرا، چون شوند یمتهیه  یررسمیغ
صحت  اگرچهمقدار اطمینان و درستی این اطالعات کم است، ( 6. کنند یم را خفه، خالقیت یافته

و بیشتر ذهنی ( 1 .باید به این امر توجه کنند یرانو مدحیاتی است راهبردی بسیار  یطدر شرااطالعات 
سیستم اطالعات  ینتأم( 1 .نقش مهمی دارند ها آن تهیةدر  و تصوراتبنابراین تخیالت ، اند یشخص

 ییراتو تغعوامل مختلفی چون شرایط بیرونی سازمان  یرتأثراهبردی بسیار مشکل است، زیرا تحت 
دائم  طور بهاین اطالعات  رو ینا ازکه اغلب تحت کنترل سازمان قرار ندارند.  است یطیو محفناورانه 
 [.22] اطالعات کار کنند یهدر تهاطالعات باید  ینتأم های یپاکو  شوند یمتجدید 

 
 یها سامانهنار کاطالعات، در  یاستفاده از فناور فناوری اطالعات در سازمان. یریکارگ بهاجرا و 
اطالعات  یاست. فناور افتهی  گسترشگردد،  یم یمختلف طراح یازهاین یه براک یمتنوع یاطالعات

ت کنند. مشارکبرقرار  یشتر و بهتریگر ارتباط بیدیکط و یتا با سازمان، مح سازد یمران را قادر یمد
اهش ارتفاع کمسائل،  ییش سرعت شناسای، افزایریگ میش سرعت تصمی، افزایریگ میشتر در تصمیب

 یه فناورکهستند  یراتیاز تأث ینان متخصص، تنها برخکارکش یو افزا یبهبود هماهنگ هرم سازمان،
فناوری  یو اجرا یریکارگ به". گذارند یم ها سازماناز  یبر برخ یاطالعات یها سامانهاطالعات و 
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 یفنّاوربرنامه جامع  کیبا توان  ینم ست وین یلکشده  زیه نسخه تجوک یها سازمان دراطالعات 
 [.23واجرانمود ] یساز ادهیپ ساختار را ،ها سازمان برای تمامعات اطال

 

 اساساً است. ایده شایستگی کلیدی مطرح کردهپورتر  را واژه شایستگی کلیدی. شایستگی کلیدی
ارزش اقتصادی  لهیوس به تواند یمنسبی  تیموفق .استموفقیت شرکت نسبت به رقبا  یریگ اندازهبرای 

میان مزایای  یها تفاوتید آن است ایجاد شود این ارزش اقتصادی اشاره به که شرکت قادر به تول
 ازدرک شده خریداران و هزینه اقتصادی سازمان از طریق تدارکات محصوالت و خدمات دارد 

بنابراین شرکت نیاز  شود یمبر روی تشریح موفقیت نسبی شرکت متمایز  شایستگی کلیدی که ییآنجا
ندارد هرچه تفاوت بین سازمان و  در صنعت برای کسب شایستگی کلیدی به بهترین بازیکن بودن

یک سازمان را در بلندمدت  آنچهخواهد بود  تر بادوامو  تر یقو رقبایش بیشتر باشد شایستگی کلیدی
موفقیت را در  ینظر کوتهو  یطلب فرصتپایدار است  مالکیت شایستگی کلیدی سازد یمموفق 

پایدار را از بازار خریداری کند اما  شایستگی کلیدی تواند ینمیک سازمان  بلندمدت ایجاد نخواهد کرد
 کلیدی یستگیشا [.31] دیآ یم به دستمدیریتی  یها تیفعالباید از طریق خلق توانایی باالتر در 

است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از  ییها یتوانمندشامل مجموعه عوامل یا 
عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک  به عبارتی، شایستگی کلیدی[. 41] سازد یمرقبا قادر 

از آن  یراحت به توانند ینمو رقبا  دینما یم ها سازماناز سایر  تر موفقمحیط رقابتی سازمان را بسیار 
خارجی برای دستیابی به شایستگی کلیدی، یک سازمان هم باید به موقعیت  نیبنابرا[. 13] کنندتقلید 

مسیر ایجاد شایستگی  در [.10دهد ]قرار  توجه موردداخلی را  یها یتوانمندخود توجه کند و هم 
است که به عملکرد عالی  یدار دنباله: نخست، این مسیر فرایند استکلیدی دو نکته مهم قابل تعمق 

 یها یستگیشا اسطهو بهسازمان بتواند  که یدرصورت. یعنی اینکه شود یمسازمان منجر  یریپذ رقابتو 
پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد،  خود، شایستگی کلیدی

  [.13ت ]را به ارمغان آورده اس یریپذ رقابتعملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و  درواقع

توسط  یراحت بهیا  یستگی کلیدیمحیطی و شدت رقابت، شا یها یدگیچیپافزایش  به خاطردوم،      
جدیدی جایگزین  یها تیمزو بایستی با  بازد یمرنگ  یزود بهمشتریان  ازنظریا  شود یمرقبا تقلید 

 یابیارز خود باشد. کلیدی یها یستگیشابر این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن [. 42] شوند
درباره ادراک مشتریان از محصوالت و  اطالعاتی یآور جمعیک شرکت به معنای  شایستگی کلیدی

 [.32] استعوامل تبیینی جایگاه شرکت در بازار در مقایسه با رقبا  نهیزم درخدمات شرکت یا تحقیق 
( تمایز 1 سرعت ای تیفیک مواردی همچون هزینه، ( مزیت نسبت به رقبا: در2مزایای رقابتی شامل؛ 
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اطالعاتی  ستمیاز س شیها تیفعالپیمایی برای شرکت هوا کی مثالً زنجیره ارزش: یها دادهدر 
پیوسته  صورت بهحقوق کارمندان  و هواپیماها یریگ سوخت بلیت، رزرو ، مسائلی مانندکند یماستفاده 

 عملیاتی کارکرد کارمندان، بهبود یبهبود بازدهشامل : مرکزی بهبود رقابت (3 .شرکت است اختیار در
[32.] 

 
که  مختلفی برای کسب شایستگی کلیدی راهکارهای .دیراهکارهای کسب شایستگی کلی

 گیری صادراتی بتوانند به سودآوری دست یابند تا با کسب جهت کارگیرند بهرا  ها آنبایستی  ها سازمان
دادن به  رونق وکسب شایستگی کلیدی  های راه ازیکی : رقابتی هوشمندی ایجاد (2 :کند میرا مطرح 

 رقبار د برنده پیش های راهبرد سازی پیاده (1. رقابتی است هوشمندی جادای خارج وداخل  در وکار کسب
رقبا به فراخور شرایط،  قبال درکسب شایستگی کلیدی این است که سازمان  های مکانیسم ازیکی 
 یراهبردها برای کسب شایستگی کلیدی کلی طور بهمناسبی را طراحی و اجرا کند.  های راهبرد

یکی : یراهبرد اتحاد سازوکار (3 [4] بست کاردر شرایط مختلف سازمان به  وانت میآمده را  گانه پنج
است.  یو تسخیر بازارهای داخلی و خارجی اتحاد راهبردمهم کسب شایستگی کلیدی  سازوکارهای از

خواهند از این راه  یک توافقنامه همکاری دو سازمان و یا تعداد بیشتری است که می یاتحاد راهبرد
در  یمنابع مشترک بهبود بخشند. اتحاد راهبرد طریق ازابتی کسب کنند و عملکرد خود را موفقیت رق

اتحاد خدمات ، مشترک گذاری سرمایه :شد خواهد زیر موجب کسب شایستگی کلیدی های زمینه
 [.1] ارزش ۀ، مشارکت در زنجیرصدور مجوز نامه موافقت ،متقابل

 
 انحاء  بهتواند  یم یسیستم اطالعات راهبرد .سیستم اطالعات راهبردی و کسب مزیت رقابت

سابقه، هدف  یب یا خدمتیاال و کو فراورش  یابیند. دستک کمک یسازمان را در فضای رقابت مختلف
د و یآوردن به رقبا و تول یاز رو کنندگان نیتأمان و یاز بازار، بازداشتن مشتر یا قرار دادن بخش تازه

ار سازمان ین سیستم در اختیه اکاست  ییها ز رقبا، از فرصتا تر ارزانار یعرضه محصوالتی بس
ط ید محیبرخوردار شود، نخست با یرقابت یازهایه سازمان بتواند از این قبیل امتکنیا یگذارد. برا یم
 [.22] بشناسد یخوب بهرامون خود و روابط با آن را یپ

را از طریق سهم  تگی کلیدیتا شایس کند یمسیستم اطالعات راهبردی به یک سازمان کمک      
باعث افزایش  چشمگیری طور بهبه دست آورد و  و یا توانایی خود ها سازمان یخود به اهداف راهبرد

 سازد یمرا قادر  ها شرکت SISکه  باورند( بر این 1006. تربان و همکاران )شود یم یور بهرهکارایی و 
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آن دسته از افراد در  یها نهیهزا حد زیادی را به دست آورند، ت یشتریبو سود  تا شایستگی کلیدی
  [.3] معرض ضرر رقابتی افزایش دهند

، در دوام کم هرچند، برجستهار یبس یرقابت یها تیمز رفته هم یرو یاطالعات راهبرد یها سامانه     
 والًمعمکه  کنند یمنی را نیز تحمیل یسنگ یها نهیهزگذارند و البته  یخود م کنندگان استفادهار یاخت

ه سه تا پنج سال ک مدت کوتاه یها تیمزبرای ماندگاری در فضای رقابتی ضروری هستند. چنانچه 
را یاست، ز یار شدنکن یرار اکشتاز خواهد ماند. تیرار شوند، سازمان همیشه پکوسته تیپ دارند  دوام

را خواهند  یا ری تازهو فناو ها سامانهبه  یابی، فرصت دستینونکاز مزیت  یمند در عین بهره ها سازمان
 یخته و نوآوریفره یانسان یرویافته و نی یآگاه یت اطالعات راهبردیه به اهمک ییها سازمانداشت. 

. [22] دوار باشندیام یا تازه یرقابت یازهایو امت ها فرصتافتن یتوانند همواره به  یاند، م ردهکهم آماده 
را برای استخراج منابع پایدار شایستگی  ییها تالشکه  هاست مدت، ینظم و انضباط مدیریت راهبرد

است  شده متمرکزاز تحقیقات بر روی این موضوع  یتوجه قابل یها تالشفراهم کرده  کلیدی
 ازباشد  مدار IT تیمزاینکه  مخصوصاًباشد  مدت کوتاهخاص ممکن است که  شایستگی کلیدی

را درک  شود یماین وضعیت در یک سازمان  و فرآیندهایی که منجر به ها سمیمکاننیاز است که  رو نیا
 IS  /IT یریکارگ بهمستمر متوجه نتایج تولید مزیت در بازار، از طریق  طور بهکنیم بارها و بارها و 

 [.31] باشیم
اطالعات  یردن فناورکن یگزید جایشنهاد گردی( پ2113پارسون ) یه از سوک یگریت دیمز     

آن  تبع بهانجامد و یع بیا توزید و یتول یها نهیهزاهش کبه  تواند یمن امر یار بود. اک یروین یجا به
 [.2] اهش دهدکاال را کل یا زمان تحویو  ینه مشتریهز
 

است که در  ییها یتئور نیتر مهمتئوری مبتنی بر منبع یکی از  .شایستگی کلیدی مبتنی بر منابع
ه است این تئوری برخالف مطرح گردید یباب شایستگی کلیدی در ادبیات مدیریت راهبرد

 دانستند یمرا حاصل عوامل بیرونی سازمان  سازمان صنعتی که شایستگی کلیدی یها یتئور
به  ها سازمانکه  کند یم دیتأکرا حاصل منابع درونی سازمان دانسته بر این نکته  شایستگی کلیدی

 پایدار دست پیدا کنند لیدیبه شایستگی ک توانند یم دارند اریاختدلیل ناهمگن بودن منابعی که در 
[24.] 

بیان  اختصار بهرا به خود جلب نموده است که  پردازان هینظراین رابطه، دو دیدگاه متفاوت توجه  در     
 شایستگی کلیدی عنوان به توانند یماول: بارنی چهار مشخصه مهم را برای منابعی که  کاوش :شود یم

ارزشمند منابعی هستند که  منابع :یارزشمند (2 از: اند تعبارکه  کند یمدر سازمان عمل کنند ذکر 
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 (1و خنثی نمودن تهدیدهای محیطی استفاده کرد. ها فرصتاز  یبردار بهرهدر جهت  ها آنبتوان از 
باید  منابع :یریدناپذیتقل (3فعلی و رقبای بالقوه کمیاب باشند. یها سازمانباید در میان  منابع :یابیکم
یکسانی  یها نیجانشنباید  یراهبرد لحاظ از :یریناپذ نیجانش (4نباشند تقلید  کامل قابل صورت به

 .[13] برای این منابع وجود داشته باشد
و به  افتهی دست ی: دیدگاه مبتنی بر منبع به تسلط زیادی در رشته مدیریت راهبردیریگ جهینت     

رداخته است با توجه به نظر بارنی منابع از منابع پ یافزار نرمیک بسته  عنوان بهسازمان  یها دگاهید
 شود یمدر یک صنعت  ها سازمانسازمانی عناصر اصلی هستند که باعث افتراق یک سازمان از دیگر 

 یجا به است راهبردسیستم اطالعات یک بخش جدایی از  یها ییتواناو در دیدگاه مبتنی بر منبع 
 برطرفتمرکز  یبتنی بر منبع در تفکر مدیریت راهبردباشد با استفاده از دیدگاه م راهبرداینکه نتیجه 

 [.33] استسازمان  یها ییتوانابر عرضه تغییر کرده است که این امر مرتبط با  دیتأکتقاضا با 
 اند عبارتکه  پایدار رعایت شود کاوش دوم: پتراف چهار شرط باید برای کسب شایستگی کلیدی     
 [.31] آینده رقابت یها تیمحدودابت/تحرک ناکامل منبع و برتر/موانع قبلی برای رق منابع از:

متفاوت  یها یتوانمنددارای  ها سازمانکه  کند یمبرتر، برتری منابع به این حقیقت اشاره  ( منابعالف
. سازد یمتوانمند  سر سربهرا قادر به رقابت در بازار و یا حداقل کسب نقطه  ها آنهستند که 

که منابع  ییها سازمانو  مانده یباق سر سربههستند در نقطه  یا هیحاشابع که دارای من ییها سازمان
 درآمدی باالتری دست پیدا کنند. یها نرخبه  توانند یمبرتری داشته باشند 

 یریدپذیتقل از: اند عبارتکه  کند یمقبلی رقابت، دو عامل رقابت قبلی را محدود  یها تیمحدودب( 
 .ناکامل و جانشین پذیری ناکامل

از منابع برتر ایجاد کند باید  یا مجموعهیک سازمان  نکهیابعدی رقابت، قبل از  یها تیمحدودج( 
برای رسیدن به آن موقعیت را محدود نماید برای ایجاد محدودیت رقابتی آینده  ها سازمانرقابت سایر 

ری. هر دو محقق پذیر نباشند مانند خواست مناسب مشتتحرک کامالًباید منابعی را توسعه داد که 
 پاراف کنند یمذکر  باشند یمرا دارا  تعدادی ویژگی برای منابعی که پتانسیل ایجاد شایستگی کلیدی

بارنی  که یدرحال کند یموارد  را در دو مرحله مجزا در فرایند ایجاد شایستگی کلیدی ها آنمجموع 
 رحله فرایند ایجاد شایستگی کلیدیرا در طی یک م ها آننموده  یگذار ناممنابع  یها یژگیورا  ها آن

و جانشین  یریدناپذیتقلبارنی در کل چهار ویژگی اساسی شامل ارزشمندی/کمیابی/ کند یماعمال 
 که یدرحال کند یممهم منابع برای ایجاد مزیت رقابی پایدار بیان  یها مشخصه عنوان بهپذیری را 

 کرده اشاره برای ایجاد شایستگی کلیدی یریناپذ نیجانشپتراف به دو ویژگی اساسی تقلیدناپذیری و 
تفاوت  تنها .دهد یمرقابتی توجه خاص نشان  کننده تیتثب عنوان بهپذیری ناکامل به ویژگی تحرک
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پایدار است بارنی  مهمی که در نظریات این دو محقق وجود دارد مرحله بعد از کسب شایستگی کلیدی
پتراف به  که یدرحال رساند یمتوسط سازمان به اتمام  پایدار فرمول خود را با کسب شایستگی کلیدی

مقصود  دینما یمبعدی رقابت را مطرح  یها تیمحدوداین نقطه بسنده نکرده است و مفهومی به نام 
است که از طریق ایجاد موانعی  آمده دست بهپایدار  این مفهوم خلق منابعی بر مبنای شایستگی کلیدی

یعنی پتراف برای این فرایند ماهیتی  دهد یمرا افزایش  شده کسب یدیبرای رقبا پایداری شایستگی کل
 .شود یمپویا و دینامیک قائل 

 
 ییها و فناورانه سازمان یعلم یها یارتقاء توانمند یاز کشورها، برا یاریدر بس سازمان پژوهشی.

 یها ازمانق و توسعه به سیتحق یها گردد. سازمان یجاد میق و توسعه ایتحق یها سازمان بانام
، ساختار، فعالیتتنوع در  دلیل بهها  ن سازمانی. البته ااند موسوم (RTI ای (RTO فناوریپژوهش و 

ا ی، مؤسسات یقاتیچون مراکز تحق یگرید یاسام یکه دارند دارا ییها و راهبردها تیمأمور
ق و یقتح یها محور و شرکت یفناور یقاتی، مؤسسات تحقی، مراکز فناوریپژوهش یها سازمان

م. یینما یم یمعرف یها را با عبارت سازمان پژوهش ن سازمانین پژوهش ما ایباشند. در ا یتوسعه مبنا م
به  ها آناز  یکه برخ خورد میبه چشم  یاز سازمان پژوهش یف مشابهیدر منابع و متون مختلف تعار

 یها ، سازمانیورپژوهش و فنا یها سازمان ییف انجمن اروپایاساس تعر بر باشند: یل میشرح ذ
و  یو توسعه فناور یارائه خدمات پژوهش ها آنت اغلب یکه فعال ییها از: سازمان اند عبارت یپژوهش

 [.32] ان استیر مشتریو سا یدولت یها ها، سازمان به شرکت ینوآور
ق و توسعه یتحق ها آن یاصل وکار کسبهستند که  ییها ن مؤسسات، سازمانیتنر اینظر ل در     
ن آمده یز چنین یگریف دیتعر در [.34] استان خود یش و بهبود عملکرد نوآورانه مشتریافزا فباهد

کمک به بهبود  منظور بهق و توسعه را یت تحقیکه فعال اند هایی سازمان، یاست که سازمان پژوهش
 [.12] ندده یانجام م ها آننوآورانه و فناورانه  های توانمندیق ارتقاء یها از طر شرکت پذیری رقابت

 
های  سازمان در اطالعات فناوری از استفاده .یپژوهش های سازماناطالعات در  ینقش فناور

در  .[20]" یور بهره شیافزا" یگریدو  "تولید علم شدر" یکی است؛ عمده ریثأت دو یدارا ،پژوهشی

 .ساخته است ممکن رااطالعات  کارآمدی و یان سودمندکفناوری اطالعات ام جهان امروز
، باعث شده یاطالعات های سامانه و یادار امور در را یا فناوری اطالعات تحول گسترده کارگیری به

 وتریامپکق یاتبات مختلف از طرکم و ، اسنادکها، مدار داده یکیترونکان انتقال الکام که طوری به است،
 است. شده  فراهم یخطوط ارتباطات مخابرات و
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 پژوهشی های سازماناطالعات در  راهکارهای ارتقاء کاربرد فناوری

و هم از طریق  شبکه، ایجاد ها زیرساختهای پژوهشی از طریق طراحی  سازمان افزار. طراحی نرم
 های تحقیق و توسعه دارند سپاری فعالیت نقش مهمی در برون سازی تجاریمشاوره و خدمات فنی و 

 رسد میتقاء فناوری اطالعات به نظر متغیری در ار عنوان بهاساس اولین موضوعی که  همین بر [.1]
افزارهای  ممکن است نرم اگرچه. امروزه استافزارهای متناسب با کارایی سازمان پژوهشی  طراحی نرم

مهم است  آنچهمختلف داخلی و خارجی طراحی و روانه بازار شده باشد، اما  های شرکتبسیاری توسط 
در بخش پرسشنامه  رو این از. است ها سازمانهای  امهبا توجه به تفاوت ساختار و اساسن ها آن کارآیی

در سازمان پژوهشی  کارگیری بهبه عوامل راهکارهای احتمالی مختلف ارتقاء فناوری اطالعات جهت 
 از: اند عبارتخواهیم پرداخت. برخی از این راهکارها 

 

ه انواع کت اس یکیترونکال های سامانهشامل تمام  یادار خودکارسازی .خودکارسازیاجرای 
 یاریر بسیتأث یادار خودکارسازی ند.ک یل میا تسهیرده کسازمان را برقرار  یو خارج یارتباطات داخل

 کنترل ن برشمرد:یتوان چن یرا م یادار خودکارسازی یایمزا یها گذاشته است. برخ بر امور سازمان
نترل و نظارت بهتر بر ک، سوابق یو نگهدار یگانیر مولد مانند بایغ یها تیم شدن فعالک، ارکبهتر بر 

ش یل افزاینان به دلکارک یت شغلیش رضایافزا، ها گردهماییو  ها مسافرتنه یم شدن هزک، نانکارک
ت یش قابلیافزا، و ارائه بهتر اطالعات موقع بهل خدمات یان به دلیت مشتریش رضایافزا، یاثربخش

ارتباطات روزمره مانند  یبرقرار یبرا یدارا خودکارسازیاز  معموالً اگرچه دورکاری، رقابت سازمان
معمول آن هستند.  یاربردهاکآن فراتر از  یواقع یاربردهاک یشود، ول یام استفاده میا پیتبادل نامه 

ه یرا در آن تعب یاناتکستم چه امیه طراح سکنیستم ارتباط دارد و ایس ین مسئله به نوع طراحیالبته ا
شده است.  یبردار بهره یگوناگون یاربردهاکستم در جهت ین سیز از اتا به امرو طورکلی بهرده است. ک

، یپست صوت، یکیترونکپست ال، پردازی واژه از: اند عبارتستم ین سیا شده شناخته یاربردهاک یبرخ
ر یتصاو یابیره و بازیذخ، سکدئوتیو، نفرانس از راه دورک، یکیترونکم الیتقو ،س(کارسال نمابر )فا

 [.21] یزیروم یهنشر، (ریزفیلم)
مختلف به شرح زیر در سازمان پژوهشی مؤثر به  های بخشبرای  افزار نرمبرخی از کاربردهای      

محتوا  سازی یکپارچه در یهای علمی: این نوع مدیریت نقش اصل مدیریت اسناد داده( 2 رسد: نظر می
 های طرحان هستند. تمام دانش مستندشده سازم آوری جمعنقطه  عنوان بهچون  کنند میفا یا

 تر سادهجستجو انتقال دانش را  های مکانیسمن محتوا هستند. یا دهی سازمان راه یک شده بندی طبقه
از  یعیحجم وس شده  ساده ینگهدار هایی سامانهن یچن یمرکز یاز عملکردها یکی. اند ساخته
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رونیکی مستندات، تمرکز مدیریت مستندات الکترونیکی: این سیستم بر شکل الکت( 1 [.2] هاست داده
وسیله یک مرورگر وب در  را به نیاز موردعموماً امکان دسترسی به مستندات  EDM سیستمدارد. 

سازند مستندات و جریان کاری  ، سازمان را قادر میها سامانه. این نمایند میشبکه داخلی شرکت فراهم 
تسهیل دسترسی به  منظور بهین سیستم [. ا12] تر به نحو بهتری مدیریت کنند را برای عملیاتی روان

گردد. با این سیستم  وب در شبکه داخلی سازمان پژوهشی پیشنهاد می مرورگریک  وسیله بهمستندات 
کاربری و عملکرد نیروی انسانی  (3یابد. جهت دریافت و مطالعات مستندات کاهش می موردنیاززمان 

های پژوهشی منابع  فناوری اطالعات در سازمان ارتقاء فناوری اطالعات: یکی از عوامل مهم ارتقاء
و استفاده عوامل مختلف فناوری اطالعات یکی  کارگیری به. توانایی کاربران در استانسانی سازمان 

های ارتباطی: با استفاده  شبکه (4 .استاز محورهای مهم ارتقاء فناوری اطالعات در سازمان پژوهشی 
ها و ...  ینترنت، شبکه داخلی، شبکه خارجی، انبار دادهنوین اطالعات مثل ا های فناوریاز 

های  [. شبکه21] گیرد صورت می سازمانی برون، ارتقاء و تسهیل مدیریت دانش درون و دهی سازمان
یکپارچگی ( 2باشند.  پژوهشی می های سازمانعوامل ارتقاء فناوری اطالعات در  ازجملهارتباطی 

دانش برای  آشکارسازیو فنون کشف دانش جهت  کاوی دادهعه عوامل مدیریت دانش: بلوژا با توس
مدیریت دانش با محیط  سازی یکپارچهرا برای  چارچوبی یار تصمیم های سامانهبعدی  های نسل

اصلی مدیریت دانش،  افزار نرم دربرگیرندهسرور دانش: یک سرور دانش ( 6کند.  سازمانی پیشنهاد می

 .نماید های دیگر را فراهم می سترسی به دانش، اطالعات و دادهازجمله مخزن دانش است و امکان د
سازند.  مختلف امکان اتصال افراد به محتوای دانش را فراهم می های کاراییسرورهای دانش با 

استفاده از سِروِرهای دانش امکان پشتیبانی و مدیریت دانش را برای یافتن و تحلیل حجم زیادی از 
 [.3سازد ] ها فراهم می داده

 
فنی و  های مهارت، ها دانشفناوری مجموعه  .جایگاه فناوری اطالعات در آموزش عالی ایران

برای تولید محصوالت یا خدمات و انجام دادن  نیاز مورد افزارهای سختافزارها و  سازمانی، نرم
کاربردی،  های مهارتفناوری اطالعات از کاربرد علم در حوزه فنون و  دیگر  عبارت به. هاست فعالیت

است.  افزار نرمو  افزار سختتبدیل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی به کاال و خدمات و ترکیبی از 
 [.1] خود دارای انسان افزار، اطالعات افزار و سازمان افزار است( افزار نرم)

و ماهیت  ای رهقا بین های کنفرانسفناوری اطالعات و ارتباطات و برقراری تله  روزافزونتوسعه      
 ها دانشگاه، درنتیجهشناسد و  نمی حدومرزیکه علم و تخصص  است آندهنده  نشان طورکلی بهدانش 

گذشته آموزش عالی در  های سالطی  [.6] شوند المللی محسوب می مؤسسات بین ناپذیر اجتنابطور  به
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مؤثری برای پایش کیفیت  سازوکارهایایران به رشد کمی شتابانی سوق یافته است. اما تناسب با آن 
 .[1] وجود نداشته است

مدار هستیم.  فناوریها در دسترسی به ابزارهای  شاهد پیشرفت دانشگاه اندک اندکخوشبختانه      
در ، در اختیار داشتن اکثر دانشگاه و مراکز آموزش عالی به سایت ارتباطی اینترنتیمواردی چون: 

گسترش  ،ها دانشگاهالکترونیکی در  نام ثبتفراگیری  ،فتهاداری پیشر یخودکارساز ناختیار داشت
و افزایش  ها دانشگاهدر  فناوری اطالعاتمرتبط با  یها رشتهاهمیت ویژه به  ،ها دانشگاهدر  ها نت یکاف

کمی و کیفی آموزش الکترونیکی در سطوح کارشناسی و کارشناسی  گسترش ،ها ظرفیت این رشته
 هوشمند افزارهای نرم آر استفاده ،ها دانشگاه یافزار سختتقویت  اهتمام وزارت علوم به، ارشد

در  ناپذیر اجتنابسامانه داشبورد راهبردی سنجش عملکرد، امری  سازی پیاده منظور به وکار کسب
های گوناگون ارزیابی را برای ارزیابی  توان تلفیق مدل که طوری بههای دانشگاه است،  تحلیل داده

 [.26] سب با منظرهای مختلف کارت امتیازی متوازن فراهم آوردکیفیت دانشگاه متنا
 

 یها تیقابلو  یاطالعات راهبرد یها سامانهژپه پارد و جان وارد در تحقیق خود  .پیشینه تحقیق
بود که برای  یا دورهروی چهار  شان یاصلتمرکز  ها آناطالعات را بررسی کردند و  یها سامانه

است و به این شرح  ظاهرشده بعداًکه البته دوره چهارم  شود یمررسی اطالعات ب یفنّاورارزیابی 
سیستم سیستم اطالعات مدیریت و دوره سوم  (MIS)دوره دوم  فرایند داده ((DPاول : دوره است

در  دهند یمسیستم اطالعات راهبردی که در هر سه عصر ویژگی متمایز را نشان  اطالعات راهبردی
است که همان قابلیت سیستم اطالعات  شده ظاهراطالعات دوره چهارم خصوص استفاده از فناوری 

بیشتر تمرکز روی فناوری اطالعات و کسب شایستگی سیستم اطالعات راهبردی نام دارد. در دوران 
آورد. بیشتر  به دسترا  شایستگی کلیدی توان یمبود که از طریق استفاده خالقانه از فناوری  کلیدی

اطالعات از این چهار  یفنّاورکه سازمان برای ارزیابی  استاین چهار دوره بحث این تحقیق روی 
سیستم یک نقش بسیار مهمی در سازمان دارند در دوره  اطالعات یو فنّاور  ISدوره باید استفاده کند.

قابلیت سیستم اطالعات  مفهوم سیستم اطالعات بود. یتمرکز روی توسعه راهبرداطالعات راهبردی 
)هم قابلیت و هم سیستم  ها نیامستمر به هر دو  طور بهکه سازمان قادر نخواهد بود  هدد یمنشان 

مجموعه کامل  کی  آنباشد که از طریق  یساز ادهیپمگر اینکه دارای سابقه مفید  ( بپردازداطالعات
ریت مدی در دوران چهارم )قابلیت سیستم اطالعات( ابدی یمسیستم اطالعات توسعه  یها یستگیشا

 .بخشد یمرا توسعه   ISیها یستگیشا یراهبرد
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بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند  ینیآفر ارزشرا در زنجیره  اطالعات یفنّاورسین و دیگران      
است در  زیبرانگ بحثبرای تحریک منافع در میان دانشگاهیان و شاغلین بسیار  وکار کسبکه ارزش 

یک  عنوان بهکه  اند کردهدیجیتالی ارزیابی  نیتأمزنجیره  نهیزم دررا  اطالعات یفنّاوراین مقاله ارزش 
است. این مطالعه تالش کرده  شده  شناختهجهانی  اتیعملعامل مهم در بهبود عملکرد شرکت در 

از طریق  اطالعات یفنّاوراست تا یک دیدگاه نظری توسط شواهد تجربی در درک ایجاد ارزش 
این مقاله به نقش رقابت در ایجاد ارزش در  نیهمچن کند. ارائهدیجیتالی زنجیره ارزش  یساز کپارچهی

 توجه بسیاری کرده است. اطالعات یفنّاور
 یفنّاورپایدار را با توجه به استراتژی  شایستگی کلیدی کننده نییتعتیفانیس و دهنینگ عوامل      

 شد یمپایدار  ث شایستگی کلیدیبه بررسی نقش چند عامل که باع ها آنمدار بررسی کردند  اطالعات
و یا  اطالعات یفنّاورفنی  یها مهارتشواهدی نیافتند که  گونه چیهدو محقق  نیا پرداختند.

دو کاربران موفقی از  نیا کمک کند. فناوری اطالعات به مدت دوام شایستگی کلیدی یها رساختیز
آورند این  به دسترا  ستگی کلیدیکوتاهی شای زمان مدتیافتند که توانستند در  اطالعات یفنّاور

با دید راهبردی( منجر به شایستگی اطالعات ) یفنّاوراز  زیآم تیموفقکه استفاده  دهد یممقاله نشان 
یران اگر توسط مد که یک شایستگی کلیدی میشو یممقاله ما متوجه  نیدر ا. شود یم کلیدی

با  یا مقالهر پایدار است. کرنز و لدرر در مدا اطالعات یفنّاور متخصص به کار گرفته شود یک راهبرد
به  برای رسیدن به شایستگی کلیدی مدار ISبر استفاده از منابع  یراهبرد یتراز همموضوع اثر 

مدار شایستگی   ISمنابع بر اساس توانند یم ها سازمانبررسی کردند چگونه  ها آننتایجی دست یافتند 
 [.31] را بهبود بخشند ها سازمانآورند و عملکرد  به دست کلیدی

سیستم  یزیر برنامهو  شایستگی کلیدی یساز کپارچهیسلوی و الوفی در مقاله خود با موضوع      
است  شده آغازسیستم اطالعات با شناسایی نیازها  یزیر برنامه اطالعات راهبردی به نتایجی رسیدند:

یک فرصت یا فرض در بخش  اسبر اسمشکالت موجود در سیستم یا  بر اساساین نیاز ممکن است 
رسمی و مجوز  یها تیاولوکه اهداف  یزیر برنامهبه وجود آید. بنابراین نیازهای  رهیمد ئتیه

از طریق ظرفیت  تواند یمسیستم اطالعات راهبردی  یزیر برنامهسیستم اطالعات هست  یها پروژه
شناسایی کند  یا توسعه یها طرحدر  یگذار هیسرمارا برای  هاسیستم نیتر مطلوبسیستم اطالعات 

از  که به استفاده بهتر دهد یمرا ارائه  ییها ییراهنماسیستم اطالعات راهبردی  یزیر برنامه
 یبند زمانو زمان الزم برای  کارکناناطالعات  یها سامانه ،بودجه ازجملهمنابع اطالعاتی  یها سامانه
م اطالعات راهبردی موجب گسترش و سیست یزیر برنامهبنابراین  کند یمخاص کمک  یها پروژه

 .شود یم وکار کسبحفظ عملکرد 
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به این نتایج  سیستم اطالعات راهبردی و شایستگی کلیدی در بررسیفر، صالحی و بیات همتی     
یک عامل ادغام پدیدار شده است و در جهت توانمند ساختن رقابت  عنوان به اطالعات دست یافتند:
 یها سامانه ،رقابتی یهاراهبرداست و  آمده به وجودامروز در بازار جهانی  یگذار هیسرماجدید برای 

خیلی حائز اهمیت  SIS میمفاه .دهد یمو شکل  کند یمسیستم اطالعات راهبردی را حمایت 
 ،کاربردی نوآورانه یها برنامهایجاد  ازجملهحمایت کنند  یاز انواع اهداف راهبرد توانند یمو  باشند یم
هزینه و دستیابی به هوش رقابتی.  کاهش ،وکار کسببا شرکای  وندیپ ،وکار کسبایندهای در فر رییتغ

 .است SISروی دیتأک زیانگ چالش وکار کسببا توجه به این مطالب یکی از عوامل مهم در محیط 
 بر اساسخود را  یزیر برنامهتمام جوانب از ساختارهای  ها سازمان ،دستیابی به موفقیت یبرا

 .[26] اند دادهقرار  یراهبرد یزیر برنامه
 
 تحقیق یشناس روش. 3

 فرضیة اصلی:
 دارد. ریتأثپژوهشی  مؤسساتی کلیدی ها یستگیشااطالعات راهبردی در کسب  ستمیاستقرار س

 فرضیات فرعی:
ی پژوهشی، ها افتهی انتشاراطالعات راهبردی مبتنی بر  ستمیاستقرار سفرضیة فرعی اول: 

 .دهد یمموسسه را افزایش ی کلیدی ها یستگیشا
ی کلیدی ها یستگیشااطالعات راهبردی مبتنی بر نیازسنجی،  ستمیاستقرار سفرضیه فرعی دوم: 

 .دهد یممؤسسه را افزایش 
ی پژوهشی، ها افتهی یاثرسنج براطالعات راهبردی مبتنی  ستمیاستقرار سفرضیة فرعی سوم: 

 .دهد یمی کلیدی مؤسسه را افزایش ها یستگیشا
 یک تحقیق توصیفی یشناس روشهدف جزو تحقیقات کاربردی و به لحاظ  ازنظرتحقیق حاضر      

ها از  و ارزیابی داده یآور جمع، برای یازموردنهای  پیمایشی است. برحسب موقعیت و نوع داده
های کمی  است. در مرحله پیمایش، داده شده  استفادهای و پیمایشی  های مطالعات کتابخانه روش
ر آوری شد که د جمع محقق ساختههای جامعه علمی با استفاده از یک پرسشنامه  ط به دیدگاهمربو

 زیاد تا خیلی کم مشخص کردند. یلیاز خها  نظر خود را درباره سؤال دهندگان پاسخ قالب طیف لیکرت
ارشناسان و ک نظران صاحبنفر از  20ارزیابی روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه ابتدا در اختیار  یبرا

آنان، اشکاالت  ینظرها اعمالعالی قرار گرفت و پس از  آموزشریزی  مؤسسه پژوهش و برنامه
از کرونباخ پس  یق آزمون آلفایاز طر مطالعه موردت اعتماد ابزار یا قابلی ییایپا پرسشنامه برطرف شد.
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الزم  ییایرجه پااز دشد، که  گزارش 142/0 شده  انتخاب سؤال 32در ، هاپرسشاز  یا پاره حذف
 .برخوردار است

 

 ها افتهیتحلیل  .4

نامه )از  از پرسش شده یگردآور یشناختتیجمع یرهایمتغ یلکف ی، به توصیفیآمار توص بخش در     
. نتایج شود یم، سنوات شغلی، میزان تحصیالت و سمت سازمانی پرداخته التیتحص ل سن، جنس،یقب

است. با  برخوردار یفراوانت یاز اهم یبررس موردنمونه آماری شناختی در جامعه و متغیرهای جمعیت
 یکا یگروه  یکوضع  یبررس یها، صرفاً برا ، دادهیفیل توصیدر تحلتوجه به فرضیات پژوهش، 

ان به یپاسخگو یشناختتیجمع یها گروهاز  یکت هر یل وضعیبه تحل ادامه در .روند یار مکت بیموقع
 د.شو یپرداخته م یها آزمون کمک
 

 یبند مختلف طبقه ان را در دو سطحین سؤال، پاسخگویا یها داده .یشناختتیجمع هایداده
بیشترین  نانکارکل کاز  2جدول . با توجه به .شود یمر مشاهده یدر جدول ز ها آن یه فراوانکند ک یم

 1/32ی با درصد، سطح تحصیلی دکتر 33/3سال با  40 تا 32درصد، افراد  1/23فراوانی را مردان با 
 .اند دادهاز جامعه آماری را تشکیل  درصد 3/22پژوهشی با  یها گروهدرصد و زمینه شغلی کارشناسی 

 

 انیپاسخگو یتیجنس یدرصد فراوان. 2جدول 

 درصد فراوانی یفراوان ریمتغ

 1/23 12 مرد

 1/46 21 زن

یفاصله سن یفراوان   درصد فراوانی 

1/1 3 سال 30تا  10  

33/3 23 سال 40تا  32  

1/11 22 سال 20تا  42  

1/30 21 سال 20باالتر از   

یفراوان مقطع تحصیلی  درصد فراوانی 

 3/33 23 کارشناسی

 1/30 21 کارشناسی ارشد

 1/32 24 دکتری

 درصد فراوانی فراوانی زمینه شغلی در سازمان

1/41 21 علمی هیئتاعضای   

3/22 10 علمی های گروهکارشناس   

 200 31 جمع
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 یها از تفاوت کی چیه، یمحاسبات 000/0 یدار امعنبا توجه به سطح ؛ دهد یمج نشان ینتا     
ادعا کرد  توان یم، رو نیا ازامد. ین به دست (Sig<0.05) 02/0 کمتر از یشناختتیجمع یها یژگیو

 نتشارامتغیرهای پژوهش یعنی؛  در برابر یشناختتیجمع یها یژگیو در تفاوتان ینظرات پاسخگو
نبوده است و از این  فراوان یپژوهش یها افتهی یاثرسنجو  یپژوهش یازسنجین پژوهشی، یها افتهی

 .گذارند ینم ریتأثرا تحت  مؤسسهکلیدی  یها یستگیشا ریمتغطریق 
 

مبتنی بر  یها لیتحلحاکی از  یها افتهیدر این قسمت به نتایج و  .تحقیق سؤاالتآمار توصیفی 
 که ییازآنجا .میپرداز یمفرضیات پژوهش  هایپرسشبرای هر یک از  2های مرکزی شاخص

پاسخگویی به  نیانگیم، است 3و حد وسط عدد  استلیکرت  یا نهیگزپرسشنامه دارای طیف پنج 
 .استقوی  3ضعیف و بیشتر از  3کمتر از  ها پرسش

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. CentralIndex 
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 اصلی یهفرض تحقیق سؤاالت . اندازه آماری1 جدول
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 فرعی اول هیفرض ای آماریهاندازه .3جدول 
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 یه فرعی دومفرض سؤاالت های آماریاندازه .4 جدول
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 فرعی سوم یهفرض سؤاالت های آماریاندازه. 2 جدول
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روابط  سازی دگرگون "مبنی بر پرسشبه این  11/3کمترین اقبال با میانگین  1با توجه به جدول      
 " یابد میپژوهشی امکان  های یافته انتشاراطالعات راهبردی  سیستم استقرارز طریق ا مؤسسهبیرونی 

 درنتیجه است 2 یا و 4ها برابر  اختصاص دارد. همچنین با توجه به اینکه حد میانه هر یک از گویه
 ،یاطالعات راهبرد سیستم استقرار زمینه درطور نسبی  به دهندگان پاسختوان عنوان نمود که نظر  می

شاخص  3بر اساس جدول  . همچنیناستموافق  دهد می شیموسسه را افزا یدیکل های شایستگی
بر  یمبتن یاطالعات راهبرد سیستم استقراراول:  یفرع هیفرضهای  گویه پاسخمرکزی و پراکندگی 

بیشترین میانگین  ،دهد می شیرا افزا مؤسسه یدیکل های شایستگی ،یپژوهش های یافته انتشار
یک منبع مهم مزیت رقابتی  عنوان بهفناوری اطالعات  مؤسسهبرای  "مبنی بر  سؤالبا این  موافقت

 2 میزانبه  "خدمات پژوهشی خود را در سطح جهان ارائه دهند  مؤسساتدر حال ظهور است تا این 
استقرار  :ی دومفرعفرضیة  های گویپاسخشاخص مرکزی و پراکندگی  4. بر اساس جدول است

 ،دهد یمش یرا افزا مؤسسهکلیدی  یها یستگیشاعات راهبردی مبتنی بر نیازسنجی، اطال ستمیس
 های یتاولو یتراز همفوری و  های یرساختزتوسعه  "مبنی بر  سؤالبیشترین میانگین موافقت با این 

 12/4 میزانبه  " کند یمفراهم  یها دانشگاهجامعه و دانشجویان مزیت راهبردی را در آینده برای 
 :ی سومفرع فرضیة های گویپاسخشاخص مرکزی و پراکندگی  2بر اساس جدول  همچنین. است

کلیدی  یها یستگیشاپژوهشی،  یها افتهی یاثرسنج براطالعات راهبردی مبتنی  ستمیاستقرار س
تشکیل ائتالف کارکنان  "مبنی بر  سؤالبیشترین میانگین موافقت با این  ،دهد یمش یرا افزا مؤسسه

IT المللی ینبرا در یک محیط  مؤسسهمتغیری است که مزیت رقابتی این مؤسسه هشگران در و پژو 
 .است 11/4 میزانبه  " کند یمتقویت 
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 . مدل مفهومی تحقیق2 شکل 

 

ها و  ها ابتدا شرایط نرمال بودن گویه منظور تحلیل استنباطی سنجش پرسش به .آمار استنباطی
ایجاد جایگاه آماری مناسب برای  برای گیرد. یرهای مربوط به سؤاالت تحقیق مدنظر قرار میمتغ

در مرحله بعد روایی سازه گیرد.  قرار می مدنظرها  ها فرض نرمال بودن داده چگونگی تحلیل داده
 یررسب مورد یدییتأبا استفاده از آزمون تحلیل عاملی  ها آنمنتج از  یها شاخصمتغیرهای تحقیق و 

و آنالیز واریانس به بررسی فرضیات  یا نمونهتک  یت آزمون با استفاده از تینها در ردیگ یمقرار 
 .شود یمتحقیق پرداخته 

 ارائه شده است. 6آزمون نرمال بودن فرضیه اصلی در جدول 
 

 اسمیرنوف برای فرضیات تحقیق -. آزمون کولموگروف6جدول 

 
 

 های یافتهانتشار 
 پژوهشی

 نیازسنجی پژوهشی

 های یافتهاثرسنجی 
 پژوهشی

سیستم اطالعات 
 راهبردی

دییکل های یشایستگ  
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از  تر بزرگسطح معناداری برای متغیرهای تحقیق گردد  شخص میم 6که از جداول  گونه همان     
است پس فرض 02/0

0H برای  شده  یآور جمع یها دادهکه  میریگ یمو نتیجه  شود یم دییتأ
 متغیرهای تحقیق نرمال است.

  

رهای اسمیرنوف تمامی متغی –با استفاده از آزمون کولموگروف  .تحقیق هایپرسشبررسی 
. حال به مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار حد وسط باشند یمتحقیق دارای توزیع نرمالی 

تک  یت آزموناز  شود یم. چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه میپرداز یم 3عدد 
ارائه  1و  1نتایج آزمون فرضیه اصلی در جداول  .شود یماستفاده  (One- Sample T Test) یا نمونه

 شده است.
 

 فرضیه اصلی  آزمون. نتایج 1 جدول

 خطای میانگین انحراف معیار نیانگیم تعداد جامعه 

 01/0 22/0 11/4 31 فرضیه اصلی

 
آمار توصیفی مربوط به آزمون  6نتیجه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول      

، میانگین، انحراف معیار و خطای ها داده به ترتیب تعداد شده محاسبهو اعداد  کند یم ارائهفرض را 
بیشتر  3که مقدار میانگین نمونه از  دهد یم. نتایج آزمون آمار توصیفی نشان دهد یممیانگین را نشان 

است یا کمتر، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان( 
 تائید شود.

 
 اصلی تحقیق فرضیة یها شاخصای  تک نمونه t تایج آزمونن .1جدول 

 

Test value=3 

t درجه آزادی 
عدد معناداری 

(sig) 
 تفاوت میانگین

 درصد اختالف 12فاصله اطمینان 

 باالیی پائینی

 1/4 13/4 11/4 000/0 31 61/213 فرضیه اصلی

 

%( حد باال منفی و حد پائین 2خطا % اطمینان )یا 12در سطح  2 شود یمکه در جدول مشاهده  طور همان     

 1Hرد و فرض 0Hفرض  است، بنابراین 02/0( که کمتر از 0).../ شده مشاهدهو میزان خطای  استمثبت 
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به شایستگی  شده ییشناسابر اساس الگوی  . یعنی موسسه در استقرار سیستم اطالعاتی راهبردیشود یم دییتأ
 .رسد یمباالیی 

 

مدل محقق باید به بررسی روابط  یریگ اندازهدر ارزیابی بخش  .مدل یریگ اندازهارزیابی بخش 
متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا  میان

اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا  است. در بحث نظر مورد یها یریگ اندازهپایایی 
که مدنظر محقق است یا چیز دیگری  کنند یم یریگ اندازهیا متغیرهای آشکار همان چیز را  ها شاخص

با چه  استفاده مورد یها شاخصدارد که  سروکاررا. در مقابل مسئله اعتماد یا پایایی با این موضوع 
تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف  منظور به. کنند یم یریگ اندازهرا  نظر مورددقتی موضوع 

. همچنین شود یمهر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تاًییدی استفاده  دهنده لیتشکعوامل 
شده مربوط به هر سازه )متغیر  یریگ اندازهدر این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تاًییدی معادالت 

زیر ارائه  صورت بهتحقیق  یها سازهتحلیل عاملی تأییدی  شوند یمو تفسیر  ( استخراجمکنون
 .شوند یم
 

مدل از  دییتأ منظور به .متغیر سیستم اطالعاتی راهبردی سؤاالت یریگ اندازه مدلی بررس
در سطح خطای  موردنظرگردد، تأثیر سازه  |1|بیش از  یمقدارت. چنانچه گردد یماستفاده  یت آزمون

 .ردیگ یمقرار  دییتأمورد  زیرنمودار تحلیل مسیر  بر اساس. بنابراین مدل است دار امعنآماری  رازنظ% 2
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 اطالعاتی راهبردی ستمیس ریمتغ آمده دست به تی نمودار. 1نمودار 

 
را نشان  اطالعاتی راهبردی ستمیس ریمتغ سؤاالت یریگ اندازهنتایج برازش مدل  1جدول      

قرار  دییتأبرازش کلی مدل؛ برازش این مدل مورد  یها شاخصول مذکور و . بر طبق جددهد یم
 .ردیگ یم
 

متغیر سیستم اطالعاتی راهبردی یریگ اندازهبرازش مدل  یها شاخص .1جدول   

 مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص

 12/0 12/0باالتر از  AGFI 24/0 3کمتر از  

GFI 10/0 1/0 باالتر از NFI  11/0 1/0باالتر از 

RMSEA  000/0 01/0کمتر از NNFI  11/0 1/0باالتر از 

 

. دهد یمرا ارائه  نظر موردو متغیر  سؤاالتن یب یب استاندارد مربوط به روابط خطیر ضرایمقاد     
 ستمیس ریمتغ سؤاالت یریگ اندازهمحقق در مدل  نظر مورد یب بتایضرا انگرینماب استاندارد یضرا

 .ردیگ یممورد لحاظ قرار  زیرنمودار  بر اساسکه  است اطالعاتی راهبردی
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 اطالعاتی راهبردی یها سامانه ریمتغ آمده دست بهاستاندارد  مقادیر نمودار. 3نمودار 

 

 یت آزمونمدل از  دییتأ منظور به .کلیدی یها یستگیشامتغیر  سؤاالت یریگ اندازه مدلی بررس
 نظر از% 2در سطح خطای  موردنظرگردد، تأثیر سازه  |1|بیش از  یمقدارت. چنانچه گردد یماستفاده 
 .ردیگ یمقرار  دییتأمورد  زیرنمودار تحلیل مسیر  بر اساس. بنابراین مدل است دار امعنآماری 
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 کلیدی یها یستگیشا ریمتغ آمده دست به تی رینمودار مقاد. 4نمودار 

 

را نشان  کلیدی یها یستگیشامتغیر  هایپرسش یریگ اندازهزش مدل نتایج برا 20جدول      
قرار  دییتأبرازش کلی مدل؛ برازش این مدل مورد  یها شاخص. بر طبق جدول مذکور و دهد یم
 .ردیگ یم
 

کلیدی یها یستگیشا ریمتغ یریگ اندازهبرازش مدل  یها شاخص .20جدول   

 مقادیر مدل مجازحد  نام شاخص مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص

 16/0 12/0باالتر از  AGFI 14/0 3کمتر از  

GFI  2 1/0باالتر از NFI  11/0 1/0باالتر از 

RMSEA  000/0 01/0کمتر از NNFI  2 1/0باالتر از 
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 کلیدی یها یستگیشا ریمتغ آمده دست به استاندارد رینمودار مقاد .2نمودار 

  

مدل از  دییتأ منظور به .پژوهشی یها افتهیو ابعاد متغیر  هاپرسش یریگ اندازه مدلی بررس
در سطح خطای  نظر موردگردد، تأثیر سازه  |1|بیش از  یمقدارت. چنانچه گردد یماستفاده  یت آزمون

 .گیرد قرار می دییتأمورد  زیرنمودار تحلیل مسیر  بر اساس. بنابراین مدل است دار امعنآماری  ازنظر% 2
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 های پژوهشیافته متغیر و ابعاد سؤاالت آمده دست به تی ریودار مقادنم. 6نمودار 

 

و اثربخشی  یازسنجین، یها افتهی انتشارو ابعاد  هاپرسش یریگ اندازهنتایج برازش مدل  22جدول      
برازش کلی  یها شاخص. بر طبق جدول مذکور و دهد یمرا نشان  پژوهش یها افتهیپژوهشی متغیر 
 .ردیگ یمقرار  دییتأن مدل مورد مدل؛ برازش ای

 

 پژوهش یها افتهی یریگ اندازهبرازش مدل  یها شاخص .22جدول 

 مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص

 12/0 12/0باالتر از  AGFI 11/2 3کمتر از  

GFI  11/0 1/0باالتر از NFI  13/0 1/0باالتر از 

RMSEA  011/0 01/0کمتر از NNFI  14/0 1/0باالتر از 
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 . دهد یمرا ارائه  نظر مورد هایپرسشابعاد و  میان یب استاندارد روابط خطیر ضرایمقاد     

 

 
 پژوهشی یها افتهیو ابعاد متغیر  سؤاالت آمده دست به استاندارد رینمودار مقاد .1نمودار 

 

در اطالعات راهبردی  ستمیر ساستقرا .بررسی مدل ساختاری تحقیق )آزمون فرضیات تحقیق(
 یها افتهیبه  با توجهآموزش عالی  یزیر و برنامهپژوهش  مؤسسهدر کلیدی  یها یستگیشا کسب
از  کلیدی یها یستگیشااطالعاتی راهبردی بر  یها سامانه ریتأث مدل دییتأ منظور به .دارد ریتأثپروژه 
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 |1|بیش از  یمقدارتگردد. چنانچه میاستفاده  یت آزموناز  سنجش موردپژوهش  یها افتهیطریق 
 بر اساس. بنابراین مدل استدار اآماری معن نظر از% 2در سطح خطای  نظر موردگردد، تأثیر سازه 

 .گیردقرار می دییتأمورد  ریز ریمسنمودار تحلیل 
 

 
 مدل ساختاری آمده دست به تی رینمودار مقاد .1نمودار 

 

 یها شاخص و مذکور جدول بر طبق. دهد یم رانشانختاری ش مدل سابراز جینتا 21جدول      
 .ردیگ یم قرار دییتأ مورد مدل نیا برازش مدل؛ی کل برازش

 
 ساختاری تحقیق برازش مدل یها شاخص .21جدول 

 مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص

 13/0 12/0باالتر از  AGFI 30/2 3کمتر از  

GFI 11/0 1/0ر از باالت NFI  12/0 1/0باالتر از 

RMSEA  011/0 01/0کمتر از NNFI  11/0 1/0باالتر از 
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 .دهد یمارائه  ی مدل ساختاری تحقیق مطابق شکل زیرب استاندارد مربوط به روابط خطیر ضرایمقاد
 

 
 ساختاری تحقیق استاندارد مدل رینمودار مقاد .1نمودار 

 

کلیدی  یها یستگیشاپژوهشی،  یها افتهی بر انتشارعات راهبردی مبتنی اطال ستمیاستقرار س     
 یها یستگیشااطالعاتی راهبردی بر  یها سامانه ریتأث مدل دییتأ منظور به .دهد یمموسسه را افزایش 

بیش از  یت مقدارگردد. چنانچه استفاده می یت آزموناز  سنجش مورد ها افتهی انتشارمبتنی بر  کلیدی
 بر اساس. بنابراین مدل استدار اآماری معن نظر از% 2در سطح خطای  نظر موردد، تأثیر سازه گرد |1|

 .گیردقرار می دییتأمورد  ریز ریمسنمودار تحلیل 
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 پژوهشی یها افتهی انتشارمدل ساختاری  آمده دست به تی ریمقاد نمودار .20نمودار 

 

 جدول طبق بر. دهد یم نشان راپژوهشی  یها افتهی انتشارساختاری  مدل برازش جینتا 23 جدول     
 .ردیگ یم قرار دییتأ مورد مدل نیا برازش مدل؛ی کل برازش یها شاخص و مذکور

  
 پژوهشی یها افتهیانتشارساختاری  برازش مدل یها شاخص .23جدول 

 مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص

 11/0 12/0باالتر از  AGFI 11/2 3کمتر از  

GFI  12/0 1/0باالتر از NFI  14/0 1/0باالتر از 

RMSEA  043/0 01/0کمتر از NNFI  12/0 1/0باالتر از 

 
 .دهد یمارائه  ی مدل ساختاری تحقیق مطابق شکل زیرب استاندارد مربوط به روابط خطیر ضرایمقاد
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 پژوهشی یها افتهی انتشار ساختاری مدل استاندارد ریمقاد نمودار .22 نمودار

 

کلیدی موسسه را  یها یستگیشاپژوهشی،  یازسنجین براطالعات راهبردی مبتنی  ستمیس استقرار     
 کلیدی یها یستگیشااطالعاتی راهبردی بر  یها سامانه ریتأثمدل  دییتأ منظور به .دهد یمافزایش 

 |1|بیش از  یمقدارتگردد. چنانچه ه میاستفاد یت آزموناز  سنجش مورد پژوهشی یازسنجینمبتنی بر 
 اساس بر. بنابراین مدل استدار اآماری معن نظر از% 2در سطح خطای  نظر موردگردد، تأثیر سازه 

 .گیردقرار می دییتأمورد  ریز ریمسنمودار تحلیل 
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مدل ساختاری نیازسنجی پژوهشیآمده  دست بهتی  ریمقاد نمودار .21 نمودار  

 

 مذکور جدول طبق بر. دهد یم نشان راساختاری نیازسنجی پژوهشی  مدل برازش جینتا 24 جدول     
.ردیگ یم قرار دییتأ مورد مدل نیا برازش مدل؛ی کل برازش یها شاخص و  

 
ساختاری نیازسنجی پژوهشی برازش مدل یها شاخص. 24جدول   

 مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص

 10/0 12/0باالتر از  AGFI 10/2 3از  کمتر 

GFI  11/0 1/0باالتر از NFI  13/0 1/0باالتر از 

RMSEA  031/0 01/0کمتر از NNFI  16/0 1/0باالتر از 
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.دهد یمارائه  مطابق شکل زیر ی مدل ساختاری تحقیقب استاندارد مربوط به روابط خطیر ضرایمقاد  

 

 
پژوهشی یازسنجینساختاری  تاندارد مدلاس رینمودار مقاد .23نمودار   

 
 کلیدی های شایستگیپژوهشی،  های یافته اثرسنجی براطالعات راهبردی مبتنی  سیستم استقرار     

 های شایستگیاطالعاتی راهبردی بر  های سامانه تأثیرمدل  تأیید منظور به .دهد میرا افزایش  مؤسسه
 تی مقدارچنانچه  .گردداستفاده می تی آزموناز  سنجش مورد مبتنی بر اثرسنجی پژوهشی کلیدی

. بنابراین مدل استدار اآماری معن نظر از% 2در سطح خطای  نظر موردگردد، تأثیر سازه  |1|بیش از 

 .گیردقرار می تأییدمورد  زیر مسیرنمودار تحلیل  اساس بر
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ژوهشیپ یاثرسنجمدل ساختاری  آمده دست بهتی  رینمودار مقاد .24نمودار   

 

 مذکور جدول طبق بر. دهد یم رانشانپژوهشی  یاثرسنجساختاری  مدل برازش جینتا 22 جدول     
 .ردیگ یم قرار دییتأ مورد مدل نیا برازش مدل؛ی کل برازش یها شاخص و
 

 پژوهشی یاثرسنجساختاری  برازش مدل یها شاخص. 22جدول 

 ادیر مدلمق حد مجاز نام شاخص مقادیر مدل حد مجاز نام شاخص

 11/0 12/0باالتر از  AGFI 61/2 3کمتر از  

GFI  10/0 1/0باالتر از NFI  12/0 1/0باالتر از 

RMSEA  011/0 01/0کمتر از NNFI  14/0 1/0باالتر از 
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 .دهد یمارائه  ی مدل ساختاری تحقیق مطابق شکل زیرب استاندارد مربوط به روابط خطیر ضرایمقاد

 

 
 ساختاری اثرسنجی پژوهشی استاندارد مدل ریمودار مقادن .22نمودار 

 

 و پیشنهاد یریگ جهینت. 5

استقرار سیستم اطالعات  یها مؤلفه یرگذاریتأث کلیدی در یها یستگیشادر این پژوهش ارتقاء      
 طور همان و بررسی قرار گرفت. سنجش موردآموزش عالی  یزیر برنامهراهبردی موسسه پژوهش و 

ذکر شد تحقیق دارای سه فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی بوده که در آزمون محاسبه  قبالًکه 
های  گردید. یافته محاسبه 142/0مدل  یرهایمتغ یو برا 112/0 سؤاالتل کپایایی، آلفای کرونباخ 

ز کاست؛ عوامل تأثیرگذار منبعث از استقرار سیستم اطالعات راهبردی مرا از آن کیپژوهش حا
 یپژوهش ی اثرسنجو  یپژوهش یازسنجینی، پژوهش یها افتهی؛ گانه سه یها مؤلفه قیاز طر یپژوهش
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 قرارتوانسته است منجر به شایستگی کلیدی موسسه گردد و این تأثیرگذاری مورد تأیید  یخوب به
سیستم اطالعات  رگذاریتأثعوامل  نیتر مهم پردازان هینظراین پژوهش،  یها افتهیبنا بر  است. گرفته

یک عامل ادغام پدیدار گشته  عنوان بهکه  دانند یمردی بر کسب شایستگی کلیدی را اطالعات راهب
امروز در بازار جهانی به وجود آمده  یگذار هیسرمااست و در جهت توانمند ساختن رقابت جدید برای 

 .دهد یمو شکل  کند یماطالعات راهبردی را حمایت  یها سامانهرقابتی  یها یاستراتژاست و 

 یارهاکت راهیتقو ین برایریز یشنهادهایپاهداف،  یو در راستا شده اشاره یها افتهیبا توجه به      
اطالعات راهبردی  در سیستم: اطالعات موجود گردد یمه یتوص یستم اطالعات راهبردیاستقرار س

اخته بشود. با در بازار جهانی شن ها شرکترقابت جدید برای  یساز کپارچهیبرای  یا ندهینما عنوان به
یک عامل اصلی کشورها در تجارت خارجی  عنوان به یریپذ رقابتتوجه به فرضیه سوم افزایش توان 

برای بقا و پیشرفت باید متفاوت از قبل عمل کنند  ها بنگاهاقتصادی مطرح بشود.  توسعه یها برنامهو 
نسبی  یها تیمزو  طبیعی صرف بر منابع دیتأک، زیرا رندیگ کار بهو اشکال جدیدی از رقابت را 

از  کلیدی یها یستگیشابا  ها بنگاه ارتباط یابد. تداومرقابتی کنونی  شدت بهدر فضای  توانند ینم
 عنوان بهشتاز، اطالعات را یپ یها نظام. ردیقرار گ توجه مورد اطالعاتی یها سامانهطریق استقرار 

ن راستا، سیستم ی. در ارندیکارگ به ها آنن از گرفتن از رقبا و یا حداقل عقب نماند یشیپ یبرا یابزار
 ها شرکتکه این  مینیب یمما  و اکنون دندار یه جنبه راهبردک شود برپا ها سازماندر  یا ژهیواطالعات 

چراکه این سیستم در پی  کنند یماستفاده  از سیستم اطالعات راهبردی برای کسب شایستگی کلیدی
 یرا بخش یراهبرد یاطالعات یها سامانهمحققان،  ستپدید آمده ا باره کی یها یدگرگون

 یت راهبردیجاد مزی، اها سامانهن یا یاصل هدف .دانند یم یراهبرد یزیر ند برنامهیاز فرا ریناپذ کیتفک
 سازمان در برابر رقباست. یبرا یو رقابت

هبردی است. روی سیستم اطالعات را دیتأک زیبرانگ چالشیکی از عوامل مهم در محیط تجاری  لذا،
پژوهشی باید تمام جوانب ساختار  مؤسساتدر  ، برای دستیابی به شایستگی کلیدینیبنابرا

 تعیین شود. یراهبرد یزیر برنامهبر مبنای  یزیر برنامه
 

. 
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