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چکیده
امروزه یکی از عوامل کلیدی بقای سازمانهای دانشبنیان ارتقاء پیوسته عملکرد نوآورانه سازمان است .در
این سازمانها نوآوری در عملکرد سبب حفظ مزیت رقابتی و رشد و توسعه سازمانی میگردد .از طرفی خلق
عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیمهای سریع راهبردی بر پایه اطالعات و دادههای حاصل از هوشمندی
راهبردی است .سازمانهایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از دادهها و اطالعات محیط
درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند .پژوهش حاضر به دنبال
طراحی چارچوبی نظاممند در خصوص مفاهیم هوشمندی راهبردی ،سرعت تصمیمگیریهای راهبردی و
عملکرد نوآورانه در ارتباط باهم و در شرکتهای دانشبنیان ایرانی است و از این طریق سعی دارد تا در
گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه اقدام نماید .این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است.
دادههای موردنیاز برای این تحقیق با نمونهگیری تصادفی از شرکتهای دانشبنیان فعال در زمینه فناوری
اطالعات در کشور ایران و بهوسیله ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است .همچنین از روش معادالت ساختاری
با استفاده از نرمافزار اسمارت پی آل اس 0بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها استفاده گردیده است .نتایج بهدست
آمده حاکی از آن است که هوشمندی راهبردی و سرعت تصمیمگیری راهبردی بر عملکرد نوآورانه
شرکتهای دانشبنیان ایرانی مؤثر میباشند .همچنین نقش میانجیگری سرعت تصمیمگیری راهبردی در
اثرگذاری هوشمندی راهبردی بر عملکرد نوآورانه شرکتهای دانش بینان ایرانی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
کلیدواژهها :هوشمندی راهبردی؛ هوش رقابتی؛ سرعت تصمیمگیری راهبردی؛ عملکرد
نوآورانه؛ شرکتهای دانشبنیان.
تاریخ دریافت مقاله ،3130/23/31 :تاریخ پذیرش مقاله3131/20/31 :
* استادیار ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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 .1مقدمه

شرکتهای دانشبنیان سازمانهایی میباشند که با بهرهمندی از سرمایه دانشی ،نوآوری و
فرآیندهای خالقانه عوامل بسیار ارزشمندی در اقتصاد دانشمحور امروزی به خصوص در کشورهای
در حال توسعه از جمله ایران محسوب میشوند .در این نوع شرکتها فرآیندهای کارآفرینی شامل
نوآوری در طراحی و عرضه محصوالت و خدمات و راهبردهایی است که آن میتوان نیازها و
تقاضاهای جدید و پنهان مشتریان را به بهترین شیوه شناسایی و تأمین نمود .یکی از عوامل کلیدی
بقا سازمانهای دانشبنیان ارتقاء پیوسته عملکرد نوآورانه سازمان است .در این سازمانها نوآوری در
عملکرد سبب حفظ مزیت رقابتی و رشد و توسعهسازمانی میگردد .در سالهای اخیر شاهد رشد
روزافزون شرکتهای دانشبنیان در کشور ایران بودهایم .این شرکتها با تأکید بر سرمایه دانشی و
ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه متکی بر فناوریهای برتر ،نقش با اهمیتی را در رشد و توسعه
اقتصادی کشور ایفا مینمایند .تداوم فعالیت سازمانهای دانشی در محیط کسبوکار متکی بر
خالقیت منابع انسانی و استفاده از فنها و روشهای هوشمندانه و نوآورانه است .ازجمله عوامل
کلیدی در فعالیتهای نوآورانه شرکتهای دانشبنیان چابکی سازمانی و پاسخ نوآورانه به محیط
پرتالطم است [ .]02بنابراین عملکرد نوآورانه برای شرکتهای دانش بینای حائز اهمیت بوده و
شناسایی عوامل مؤثر در ارتقاء عملکرد نوآورانه این سازمانهای سبب کمک به بهبود موقعیت رقابتی
و ارتقاء بهرهوری این آنان میگردد .نیروهای جهانی و محلی به همراه رشد و توسعه فنّاوری ،سبب
افزایش رقابت و تالطمات بسیار در محیطی پویا شده است که سازمانها را مجبور به اتخاذ
تصمیمگیریهای سریع به منظور رشد و بقا نموده است .سازمانهای امروزی میبایست پیوسته بر
روی موج تغییرات محیطی حرکت نموده و با عملکردی نوآورانه خود را با این تغییرات تطبیق دهند.
عالوه بر اهمیت نوآوری در عملکرد ،عامل سرعت در تغییر و نوآوری نیز بسیار حائز اهمیت است.
سرعت تصمیمگیری راهبردی میتواند سبب بهبود عملکرد رقابتی در مقابل تغییرات سریع محیطی
شود زیرا تصمیمگیریهای راهبردی سریع منجر به تطبیق سریعتر با محیط از طریق تولید
محصوالت جدید و بهبود مدلهای کسب مزیت رقابتی میشود .با تسریع در تصمیمگیریهای
راهبردی از فرصتهای موجود در محیط به نحوه شایستهتری استفاده شده ،فنّاوریهای جدید
سریعتر شناسایی میشوند ،محصوالت جدید و مدلهای کسب مزیت رقابتی در زمان کوتاهتری
توسعه مییابند و در نهایت عملکرد نوآورانه سازمان ارتقاء مییابد [ .]0سازمانهایی که سریعتر
تصمیم میگیرند از میزان فروش ،سود و موقعیت رقابتی بهتری بهرهمند میباشند و این موضوع در
شرکتهای دانشبنیان بیشتر حائز اهمیت است [ .]01اتخاذ تصمیمگیریها مناسب و صحیح در
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کوتاهترین زمان ممکن رمز بقا و موفقیت سازمانها در دنیای کسبوکار کنونی است .پژوهشهای
پیشین رابطه میان سرعت تصمیمگیری راهبردی با عملکرد سازمان و تأثیر آن در محیطهای متالطم
را بر بهبود بهرهوری با اثبات رسانیدهاند [ .]1باوجود تحقیقات بسیار سنجش سرعت تصمیمگیری
راهبردی بر عملکرد کلی سازمان ،اما مطالعات تجربی از طرفی هرچه سرعت تصمیمگیریها
راهبردی ارتقاء مییابد ،از دقت و کیفیت این تصمیمگیریها کاسته میشود .اتخاذ اینگونه
تصمیمگیریها آگاهی مدیران از محیط پیرامون و محیط درونی سازمان و تأثیرات آنها بر عملکرد را
میطلبد .تدوین استراتژی مناسب و پیشبینی تأثرات تغییرات محیطی بر سازمان بهطور عمیقی با
آگاهی و تجزیهوتحلیل اطالعات از محیط درونی و بیرونی در ارتباط است .بهمنظور ارتقاء کیفیت
تصمیمگیریها در کوتاهترین زمان ممکن ،میبایست اطالعات صحیح در کوتاهترین زمان ممکن در
دسترس باشد .بدین منظور میبایست محیط داخلی و خارجی سازمان همواره مورد بررسی قرار داشته
و سازمان بهطور پیوسته نسبت به تالطمت محیطی حساس باشد [ .]1فعالیتهای هوشمند بهعنوان
دادههای ورودی در اتخاذ تصمیمگیریها راهبردی در نظر گرفته میشوند و حائز اهمیت است که
کسبوکارها بهمنظور دستیابی به رشد پایدار در محیط رقابتی ،هوشمندی بهموقع و مناسبی از
دادههای در محیط تجاری داشته باشند.
با توجه به خأل تئوریکی موجود که از مرور و بررسی تحقیقات در این حوزه استنباط میگردد،
مسائل اصلی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی علمی برای آنها هستیم این است که آیا
هوشمندی راهبردی میتواند در ارتقاء سرعت تصمیمگیریهای راهبردی و عملکرد نوآورانه
شرکتهای دانشبنیان فعال در زمینه فناوری اطالعات ایرانی تأثیرگذار باشد؟ و آیا سرعت
تصمیمگیریهای راهبردی میتواند در این اثرگذاری دارای نقش میانجیگری باشد یا خیر؟
پژوهش حاضر به دنبال طراحی چارچوبی نظاممند در خصوص مفاهیم هوشمندی راهبردی،
سرعت تصمیمگیریهای راهبردی و عملکرد نوآورانه در ارتباط باهم و در شرکتهای دانشبنیان
ایرانی است و از این طریق به گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه کمک مینماید .با توجه به
مطالب عنوانشده ،اهمیت شرکتهای دانشبنیان در توسعۀ اقتصادی کشور ایران ،فقدان مدل
یکپارچه هوشمندی راهبردی ،خأل تئوریکی بررسی میزان هوشمندی راهبردی بر سرعت
تصمیمگیری راهبردی و عملکرد نوآورانه ،خأل تئوریک موجود در بررسی میزان سرعت تصمیمگیری
راهبردی بر عملکرد نوآورانه ،نوآوری موضوع تحقیق و نتایجی که از کاربرد آن برای مدیران و
کارآفرینان شرکتهای دانشبنیان ایرانی حاصل خواهد شد ،ضرورت انجام مطالعه حاضر شکل
گرفت.
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 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

هوشمندی .مفهوم هوشمندی 3به دو شکل فرآیند و محصول بیان میشود .هوشمندی بهعنوان
فرآیند ،به نیازسنجی ،گردآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات اشاره دارد که این اطالعات تحلیلشده،
برای اتخاذ تصمیمگیریها مناسب در اختیار اعضای سازمان قرار میگیرد [ .]33از سوی دیگر،
هوشمندی بهعنوان محصول ،طبقهبندی از انواع اطالعات موردنیاز هر کسبوکاری را فراهم میکند.
در این نوع از هوشمندی ،سازمان میتواند نخست به عوامل هوشمندی مهمتر و مرتبط با اهداف خود
توجه نموده و سپس عوامل هوشمندی با درجۀ اهمیت کمتر را مدنظر قرار دهد .در محیط کسبوکار
امروز ،سازمانهایی هوشمند هستند که بتوانند از دادهها و اطالعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی
داشته و آنها را به دانش و هوش تبدیل نمایند .اگرچه مفهوم هوشمندی بر محوریت اطالعات بنا
شده است ،با این وجود هر نوع اطالعاتی هوشمندی تلقی نمیگردد .به بیان دیگر ،هوشمندی
اطالعات تحلیل شدهای است که بهصورت ترکیبی از تجربه ،ارزشها ،اطالعات ضمنی برای ارزیابی،
ترکیب اطالعات و تجربیات جدید به کار میرود [ .]4در همین راستا ،پژوهشگران ،هوشمندی را از
منظر نوع اطالعات کسبوکار ،در طبقهبندی مختلفی قرار میدهند .مهمترین نوع هوشمندی،
هوشمندی راهبردی است که سایر انواع هوشمندی در سازمان را در بر میگیرد که در ادامه بهتفصیل
به آن خواهیم پرداخت [.]04
انواع هوشمندی راهبردی .یکی از ویژگیهای بارز و مسلط عصر حاضر ،تغییرات فزاینده در دانش
بشری و عرصهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،صنعتی ،سیاسی و فناورانه است .در چنین شرایطی
یکی از الزامات اساسی رقابت شناخت ماهیت تغییرات و پیشبینی روندهای آتی بازار است .هوش
رقابتی 0توانایی حاصل از فرایند منظم و سامانمند جمعآوری ،بررسی و تحلیل اطالعات درباره محیط،
رقبا ،مشتریان ،عرضهکنندگان ،روند صنعت و الگوهای رفتاری آینده عناصر محیطی و بازار است .به
بیانی میتوان هوش رقابتی را هنر جذب و انتقال دانش از عناصر فرا سازمانی و محیط طی قواعد
خاص بهمنظور حفاظت از تهدیدات رقابتی و شناخت و بهرهبرداری از فرصتهای بالقوه محیطی
دانست [ .]02در تعریفی دیگر هوش رقابتی ،توانایی پیشبینی اقدامات در محیط رقابتی و کاهش
عدم اطمینان در تصمیمگیریهای مدیریتی است .بهمنظور ارتقاء هوش رقابتی ،سازمان نیازمند
نظارت هدفمند و هماهنگ بر محیط اختصاصی خود و شناسایی چارچوب سامانمند بهمنظور دیدهبانی
1. Intelligence
2. Competitive Intelligence
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محیط و دریافت اطالعات دقیق ،بهروز و متناسب با نیاز خود است [ .]33هوشمندی رقابتی
دربرگیرنده هوشمندی بازار ،هوشمندی رقبا ،هوشمندی فناورانه و هوشمندی اجتماعی راهبردی است.
وظیفه تهیه و عرضه روندهای حال و آینده نیازها و ترجیحهای مشتریان به بازارهای جدید و همچنین
ایجاد فرصتهای و تغییرات اصلی در بازاریابی و توزیع رقبا تشکیلدهندۀ هوشمندی بازار است.
هوشمندی رقبا نیز سبب مالحظه و بررسی مستمر و نظاممند تغییرات در ساختار رقبا ،محصوالت و
بررسی رقبا جدید میگردد .در هوشمندی فناورانه ،هزینه و فایدۀ فناوریهای جدید و فعلی و
پیشبینی در خصوص فناوریهای نوین آینده را بر عهده دارد .در انتها نیز بررسی محیط کالن،
مقررات مالیاتی و دولتی ،مباحث سیاسی و اجتماعی و موضوعات منابع انسانی سبب ارتقاء هوشمندی
اجتماعی راهبردی سازمان میگردد [.]31
هوشمندی کالن محیطی .هوشمندی کالن محیطی ،اطالعات مناسبی را در خصوص محیط کالن
سازمان فراهم آورده و آن را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد [ .]6ازنظر هاف و وایت،)0224( 3
تجزیهوتحلیل محیطی بهعنوان فرآیند شناسایی ،گردآوری ،پردازش و تفسیر اطالعات درباره عوامل
بیرونی مؤثر در سودمندی برنامهها و تصمیمگیریهای سازمانی قلمداد میشود [ .]12بنابراین ،در این
پژوهش هوشمندی کالن محیطی شامل هوشمندی فنّاورانه ،هوشمندی سیاسی-قانونی ،هوشمندی
زیستمحیطی ،هوشمندی اجتماعی و هوشمندی اقتصادی تبیین میگردد.
هوشمندی فنّاورانه .دربرگیرنده گردآوری اطالعات روز در زمینه فنّاوری از مقاالت ،نشریات،
پژوهشهای کاربردی و بنیادی ،فرآیندهای صنعتی و واحدهای تحقیق و توسعه است .بهمنظور کسب
هوشمندی فنّاورانه میبایست مزایا و هزینههای فنّاوریهای جدید و فعلی و ناپیوستگیهای فنّاورانه
آتی را مورد ارزیابی ،تخمین و محاسبه قرارداد [.]1
هوشمندی اجتماعی .به بررسی روند رفتارهای اجتماعی بهمنظور شناسایی مسائلی از قبیل
تغییرات در قوانین ،مسائل مالی و مالیاتی ،سیاسی و اجتماعی و مباحث کالن منابع انسانی و اجتماعی
میپردازد [.]00
1. Hough and White
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هوشمندی اقتصادی .بر کسب اطالعات در مورد مسائل اقتصادی مانند رکود ،تورم و سایر
شاخصهای اقتصادی توجه دارد .همچنین به آگاهی سازمان از سیاستها و اطالعات اقتصادی،
تجاری و دولتی بهمنظور بهرهوری اقتصادی بیشتر تأکید میکند [.]03
هوشمندی زیست محیطی .توانایی تطبیق با محیطزیست پیرامون سازمان ،فرصتی را فراهم
میکند تا آموختههای حاصل از چگونگی تأثیر فعالیتهای بشر بر روی اکوسیستمها بهطوریکه زیان
کمتری بر محیط وارد شود و پایداری زندگی و بقا در محیط زیست پیرامون حفظ گردد ،به کار گرفته
میشود [.]30
هوشمندی درونسازمانی

هوشمندی منابع سازمانی .نظامهای برنامهریزی منابع سازمانی برای مدیریت اطالعات عملیاتی
سازمانی بهمنظور برنامهریزی منابع مالی ،انسانی ،فیزیکی ،تولید و مدیریت زنجیره تأمین ،به کار
میروند [ .]2اگرچه این نظامها میتوانند تمامی دادههای عملیاتی کسبوکار را در پایگاههای
اطالعاتی برای برنامهریزی سازمان ادغام کنند ،اما این نظامها برای تحلیل دادهها و فرآیند پشتیبانی
از تصمیمگیری مناسب نمیباشند .بنابراین ،لزوم یکپارچگی نظامهای برنامهریزی منابع سازمانی به
همراه نظامهای هوشمند ضروری است .درنتیجه در ادامه به بیان مؤلفههای هوشمندی منابع سازمانی
میپردازیم.
هوشمندی منابع انسانی .به تجزیهوتحلیل اطالعات درباره حوزههای تصمیمگیری منابع انسانی
مانند حوزه پاداش و مزایا ،روابط کارکنان ،انتخاب و استخدام و وضعیت نیروی انسانی در محیط
رقابتی اشاره دارد.
هوشمندی منابع مالی .توانایی یکپارچهسازی و تجزیهوتحلیل تمامی اطالعات مالی ،بودجهبندی،
پیشبینی ،شبیهسازی و مدیریت ریسک را در برمیگیرد و نقش کلیدی در فرآیند برنامهریزی
راهبردی سازمان ایفا میکند .با ترکیب ابعاد هوشمندی مالی ،سازمان میتواند دقت برنامهها ،بودجهها
و ادراک محرکهای سود را ارتقاء داده و نظامهای تخصیص مالی را در سازمان کاراتر سازد.
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هوشمندی منابع فیزیکی .به تجزیهوتحلیل دادههای مرتبط با منابع فیزیکی (مواد ،تسهیالت و
تجهیزات) ،موجودی انبارها ،موجودی در گردش ،زمان تهیه مواد و خرید و تولید مواد میپردازد و بر
برنامهریزی و استخراج گزارشهای مناسب و مرتبط با منابع فیزیکی تأکید دارد [.]32
هوشمندی اطالعاتی داخلی .هوشمندی اطالعاتی ،فرآیند گردآوری و سازماندهی ،تجزیهوتحلیل،
توزیع اطالعات درونسازمانی میان بخشهای سازمان و مدیریت و عمل به اطالعات با رعایت اصول
اخالقی است .درنتیجه ضرورت وجود پایگاههای اطالعات داده و نظامهای تحلیل و پردازش دادهها
در درون سازمان الزم و حیاتی است [.]01
هوشمندی فرآیندهای سازمانی .هوشمندی فرآیندهای سازمانی ،دربرگیرنده حوزه وسیعی از
کاربردها در زمینه نظارت و تجزیهوتحلیل فرآیندها بهمنظور بهینهسازی ،پیشبینی ،بررسی همگونی و
کشف فرآیندهای سازمان است [ .]31بهعالوه ،این نوع هوشمندی به شناسایی گلوگاهها و تنگناها و
علل آنها میپردازد تا به سازمانها درک بهتری از چگونگی اجرای فرآیندهای کسبوکار خود را
بدهد [.]3
سرعت تصمیمگیری راهبردی .مفاهیم تصمیم راهبردی ،تصمیمگیری و فرآیند تصمیمگیری
راهبردی بهمنظور درک سرعت تصمیمگیری راهبردی بسیار حائز اهمیت میباشند .تصمیمهای
راهبردی تعیینکننده جهت کلی سازمان بوده و از طریق ادراک و فهم تغییرات در محیطهای مهم
اطراف سازمان سبب ادامه فعالیتهای آن میگردد .این تصمیمها برنامهریزی نشده بوده و نیازمند
تعهد کلیه منابع سازمان میباشند .تصمیمگیری دربرگیرنده انتخاب سطحی از فعالیتها از میان سایر
گزینهها بهمنظور یافتن راهحل مناسب برای مشکل ایجادشده توسط جهان در حال تغییر است.
بهطورکلی تصمیمگیری بهمثابه قلب فعالیتهای اجرایی در کسبوکار است [.]34
ویلن و هان گر ( ،)0224مدل فرآیند تصمیمگیری راهبردی را پیشنهاد نمودند و بهمنظور اتخاذ
تصمیمگیریها راهبردی قوی هشت گام را پیشنهاد کردهاند [:]06
گام اول :ارزیابی عملکرد فعلی
گام دوم :بررسی حاکمیت شرکتی
گام سوم :بررسی و ارزیابی محیط داخلی
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گام چهارم :تجزیهوتحلیل عوامل خارجی
گام پنجم :تجزیهوتحلیل عوامل راهبردی
گام ششم :تولید ،ارزیابی و انتخاب بهترین راهبرد
گام هفتم :اجرای راهبرد انتخابشده
گام هشتم :ارزیابی راهبرد اجراشده از طریق نظامهای بازخورد
سرعت تصمیمگیری راهبردی بهعنوان زمان صرفشده در فرآیند تصمیمگیری راهبردی
تعریفشده است [ .]3با توجه به دورهای که در آن بازار بهسرعت در حال تغییر است و چرخه عمر
محصوالت کوتاهتر شده ،توجه روزافزون بهسرعت تصمیمگیری راهبردی در حال رشد است [.]32
پژوهشهای گذشته در این حوزه بیانگر آن است که تسریع در فرآیند شناخت بهمنظور اتخاذ
تصمیمگیریها مطمئن و سریع در محیطی با سرعت تغییرات باال میتواند منجر به بهبود عملکرد
سازمانی گردد .سرعت فرآیند تصمیمگیری راهبردی وابسته است به فرد و یا افرادی که تصمیم را
اتخاذ مینمایند ،سازمانی که تصمیم در آن اتخاذ میشود و محیطی که سازمان در آن مشغول به
فعالیت است .در این مطالعه تمرکز با بر روی عوامل سازمانی (مشارکت و استقالل) و عوامل محیطی
(توسعه فنّاوری و رقابت صنعت) بهمنظور شناسایی سرعت تصمیمگیری راهبردی است.
در این پژوهش سرعت تصمیمهای راهبردی بر مبنای مطالعات بائوم و والی ( ،)0221مورد
سنجش قرار گرفته است .ایشان بهمنظور سنجش سرعت تصمیمهای راهبردی به زمان تصمیمگیری
در خصوص اتفاقات پیشبینی نشده ،خرید مواد اولیه ،معرفی محصوالت جدید و خرید و نصب فنّاوری
جدید تأکید مینمایند [.]1
پیشینه تحقیق
بررسی نقش سرعت تصمیمگیری راهبردی در عملکرد نوآورانه .پژوهشهای پیشین رابطه
میان سرعت تصمیمگیری راهبردی با عملکرد سازمان و تأثیر آن در محیطهای متالطم را بر بهبود
بهرهوری با اثبات رسانیدهاند [ .]1باوجود پژوهشهای بسیار ،سنجش سرعت تصمیمگیری راهبردی
بر عملکرد کلی سازمان ،اما مطالعات تجربی اندکی در خصوص تأثیر آن بر عملکرد نوآورانه به انجام
رسیده است .سرعت تصمیمگیری راهبردی میتواند سبب بهبود عملکرد رقابتی در مقابل تغییرات
سریع محیطی شود زیرا تصمیمهای راهبردی سریع منجر به تطبیق سریعتر با محیط از طریق تولید
محصوالت جدید و بهبود مدلهای کسب مزیت رقابتی میشود .با تسریع در تصمیمهای راهبردی از
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فرصتهای موجود در محیط به نحوه شایستهتری استفاده شده ،فنّاوریهای جدید سریعتر شناسایی
میشوند ،محصوالت جدید و مدلهای کسب مزیت رقابتی در زمان کوتاهتری توسعه مییابند و
درنهایت عملکرد نوآورانه سازمان ارتقاء مییابد.
عملکرد نوآورانه انعکاسی از توانایی سازمان در دستیابی و بهرهبرداری از ایدۀ جدید ،وسیله جدید،
فنّاوری تازه ،سیستم نوین و فرآیند برنامهریزی برای محصول و خدمت جدید برای اولین بار است
[ .]0بهمنظور سنجش عملکرد نوآورانه سازمان در این پژوهش از گویههای زیر در قالب پرسشنامه
محقق ساخته استفادهشده است:
ـ نرخ تولید محصوالت جدید سازمان
ـ بهبود کیفیت محصوالت فعلی سازمان
ـ واکنش مثبت بازار به محصوالت نوآورانه سازمان
ـ میزان محبوبت و شهرت سازمان در ارائه محصوالت نوآورانه در بازار
ـ نرخ تغییر در طراحی محصوالت
شرکتهای دانشبنیان .شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ،شرکت یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی
میباشند که بهمنظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و
اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل
طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و باارزش افزوده فراوان تشکیل شدهاند.
بهمنظور کمک به تجاریسازی و نوآوری و حمایت از اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن
دانش فنی توسط شرکتهای دانشبنیان ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از بررسی و
داوری طرحهای دانشبنیانی که در حوزههای مختلف علم و فناوری ارائه میشوند ،تسهیالتی را
بهصورت کمک یا قرضالحسنه برای طرحهای منتخب و برگزیده اختصاص داده و به حمایت معنوی
این نوع از کسبوکارها میپردازد .یکی از عوامل بسیار مؤثر در بقای شرکتهای دانشبنیان کسب
مزیت رقابتی از طریق ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه است که در این مسیر حمایت دولت میتواند
عاملی تأثیرگذار تلقی گردد.
 .3روششناسی تحقیق

تبیین مدل مفهومی تحقیق .در این بخش مدلی مفهومی و محقق ساخته ،بهمنظور بررسی تأثیر
هوشمندی راهبردی بر عملکرد نوآورانه با تأکید بر نقش میانجیگری سرعت تصمیمگیری راهبردی
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در شکل ( )3ارائه شده است .رویکرد محققان در ارائه این مدل قیاسی است و با بررسی ادبیات
موضوع و پیشینه پژوهشها در این حوزه ،مدلی نوآورانه را ارائه شده است .با بررسی مطالعات
جوهانسون و پالونا ( ،)0232به این نتیجه میرسیم که بهمنظور ارتقاء کیفیت تصمیمها در کوتاهترین
زمان ممکن ،میبایست اطالعات صحیح در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس باشد .بدین منظور
میبایست محیط داخلی و خارجی سازمان همواره مورد بررسی قرار داشته و سازمان بهطور پیوسته
نسبت به تالطمهای محیطی حساس باشد و هوشمندی راهبردی ابزاری است که با دیدهبانی محیط
داخل و خارج این حساسیت را برای سازمان به همراه میآورد .هوشمندی راهبردی تغییرات و
تالطمهای محیطی را تشخیص داده و دادههای آن را بهصورت صحیح و بهموقع در اختیار
تصمیمگیران راهبردی سازمان قرار میدهد .بنابراین سازمانهای هوشمند با تکیهبر دادههای بهموقع
و دارای اعتبار قادر خواهند بود تا تصمیمگیریها راهبردی با سرعت و کیفیت مناسب اتخاذ نمایند
[ .]31همچنین زهیر و اوزساهین ( ،)0221در مطالعات خود بیان میدارند که سرعت تصمیمگیری
راهبردی میتواند سبب بهبود عملکرد رقابتی در مقابل تغییرات سریع محیطی شود زیرا
تصمیمگیریها راهبردی سریع منجر به تطبیق سریعتر با محیط از طریق تولید محصوالت جدید و
بهبود مدلهای کسب مزیت رقابتی میشود .با تسریع در تصمیمگیریها راهبردی از فرصتهای
موجود در محیط به نحوه شایستهتری استفاده شده ،فنّاوریهای جدید سریعتر شناسایی میشوند،
محصوالت جدید و مدلهای کسب مزیت رقابتی در زمان کوتاهتری توسعه مییابند و در نهایت
عملکرد نوآورانه سازمان ارتقاء مییابد [ .]01با توجه به بررسی ادبیات موضوع و نقشی که هوشمندی
راهبردی و سرعت تصمیمگیری راهبردی هر یک بهتنهایی میتوانند بر عملکرد نوآورانه داشته باشند
و تأثیراتی که هوشمندی راهبردی در ارتقاء عملکرد نوآورانه ایفا میکند ،محققان سه متغیر
هوشمندی راهبردی ،سرعت تصمیمگیری راهبردی و عملکرد نوآورانه را بهمنظور مدلیسازی تئوریک
انتخاب نمودند.
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شکل  .3مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای تحقیق

ـ هوشمندی راهبردی بر سرعت تصمیمگیری راهبردی مؤثر است.
ـ هوشمندی راهبردی بر عملکرد نوآورانه سازمان مؤثر است.
ـ سرعت تصمیمگیری راهبردی بر عملکرد نوآورانه سازمان مؤثر است.
ـ هوشمندی راهبردی از طریق سرعت تصمیمگیری راهبردی بر عملکرد نوآورانه سازمان مؤثر است.
مطالعه حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی با ماهیت پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق
شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه فناوری اطالعات کشور ایران در نظر گرفته شده است .در این
پژوهش بهمنظور انتخاب شرکتهای دانشبنیان روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده و بهمنظور
تعیین حجم نمونه با توجه به حجم جامعه که اطالعات آن از سایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری استخراج گردیده ،از جدول مورگان استفاده شده است .با استفاده از این جدول حجم نمونه
 061به دست آمد .اطالعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه الکترونیکی جمعآوری گردیده است.
پرسشنامۀ تحقیق حاضر را مدیران عامل و اجرایی شرکتها تکمیل نمودهاند زیرا ایشان دارای اختیار
و مسئولیت مورد نیاز بهمنظور اتخاذ تصمیمگیریها راهبردی در سازمان میباشند .بدین منظور در
ابتدا تعداد  422شرکت انتخاب شده و در مرحله بعد بهوسیله ایمیل و تلفن با این شرکتها تماس
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گرفته و در خصوص همکاری در این پژوهش با ایشان مکاتبه گردید .در نهایت تنها  61شرکت
بهمنظور همکاری در این پژوهش اعالم آمادگی نمودند .در مرحله بعد تعداد  022عدد پرسشنامه از
مدیران عالی و اجرایی دارای اختیار و مسئولیت در اتخاذ تصمیمهای راهبردی در این شرکتها
بهصورت الکترونیکی و از طریق پست الکترونیک (بهوسیله  )Google Docتکمیل گردید و دادههای
آن در تجزیهوتحلیلهای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه تحقیق پژوهش حاضر از
دل ادبیات پژوهش به وسیله محققان طراحی و تدوین گشته است .بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه،
دو نوع روایی محتوا و روایی همگرا در نظر گرفته شد .اعتبار محتوای پرسشنامه با اتکا به نظر
متخصصان و کارشناسان محترم تأیید و اصالحات الزم به عمل آمد .اعتبار همگرا به این اصل
برمیگردد که شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی میانهای داشته باشند .بدین منظور
میبایست میانگین واریانسهای خروجی () AVEاز  2/1بیشتر باشد .ضرایب  AVEنشان میدهند
که چه درصدی از واریانس متغیر مدل ،بهوسیلۀ یک مؤلفه مجزا تشریح شده است .نتایج خروجی از
پی آل اس نشان میدهد که تمامی متغیرها دارای  AVEباالتر از  2/1میباشند .در این صورت
نتیجه گرفته میشود که مؤلفهها میتوانند به اندازۀ کافی واریانس متغیرهای مدل پژوهش را تشریح
نمایند .بنابراین ابزار اندازهگیری تحقیق حاضر از روایی مناسبی برخوردار است .جهت محاسبه ضریب
پایایی پرسشنامه و اطمینان از هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ
استفاده شد .آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه نشاندهندۀ پایا بودن پرسشنامۀ پژوهش حاضر است.
جدول  .3نتایج روایی و پایایی پرسشنامه
متغیرها

آلفای کرونباخ

روایی همگرا

هوشمندی راهبردی
سرعت تصمیمگیری راهبردی
عملکرد نوآورانه

2/1141
2/2233
2/2620

2/1222
2/2632
2/1411
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 .4تحلیل یافتهها
3

0

در این پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون
فرضیه هارو برازندگی مدل استفاده شده است .در تحقیقاتی که هدف ،آزمون مدل خاصی از رابطۀ
میان متغیرهاست از تحلیل مدل معادالت ساختاری استفاده میشود .مدل یابی معادالت ساختاری
یک فن بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر ،بسط مدل خطی
عمومی 1است که به محقق امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را بهگونهای همزمان
مورد آزمون قرار دهد .این مدل یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیهها درباره روابط متغیرهای
مشاهدهشده و مکنون است .در این تحقیق بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار اسمارت پی.آل.
اس و روش دومرحلهای حداقل مربعات جزئی پیشنهاد شده توسط هالاند )3333( 4برای تحلیل
دادهها استفاده شده است که در گام اول از تحلیل عاملی تائیدی و در گام دوم از تحلیل مسیر برای
تحلیل روابط بین سازهها بهره میبرد .مدلیابی به کمک روش حداقل مربعات جزئی در حوزههای
متنوع ازجمله منابع انسانی کاربرد دارد [ .]01پی آل اس و لیزرل دو نمونه اصلی از نگرشهای
معادالت ساختاری جهت بررسی روابط متغیرهای مکنون هستند [ .]36پی آل اس نگرشی مبتنی بر
واریانس است که در مقایسه با فنهای مشابه معادالت ساختاری همچون لیزرل و آموس نیاز به
شروط کمتری دارد [ .]01بهطور مثال ،برخالف لیزرل ،مدلیابی مسیر پی.آل .اس برای کاربردهای
واقعی مناسبتر است بهویژه هنگامیکه مدلها پیچیدهتر هستند از این نگرش مطلوبتر خواهند بود.
البته مزیت اصلی آن در این است که این نوع مدلیابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونۀ نیاز
دارد .پی آل اس همزمان دو مدل را بررسی میکند :مدل بیرونی که ارتباط متغیرهای آشکار با
متغیرهای پنهان را بررسی میکند و مدل درونی که ارتباط متغیرهای آشکار با متغیرهای آشکار دیگر
را اندازهگیری میکند .از طریق پی.آل .اس میتوان ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها،
ضرایب تعیین را برای متغیرهای درونی و اندازۀ شاخصها را برای مدل مفهومی به دست آورد .این
روش بهعنوان روشی قدرتمند در شرایطی که تعداد نمونهها و گویههای اندازهگیری کم است و توزیع
متغیرها نامعین است ،مطرح میشود .لذا ،جایگزینی مناسب برای روشهای تشریح کوواریانس
همچون لیزرل و آموس است [.]03
)1. Structural Equation Model (SEM
2. Partial Least Squares (PLS) path modeling
)3. General Linear Model (GLM
4. Hulland, J.
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یافتههای تحقیق

سیمای آزمودنیها .پژوهش حاضر بر روی  022نفر از مدیران عامل و اجرایی از  61شرکت
دانشبنیان در حوزۀ 0فناوری اطالعات کشور ایران به انجام رسیده است.
جدول  .0نتایج آمار توصیفی
ویژگی جمعیتشناختی
جنسیت

سن

سطح تحصیالت

مرد
زن
12-01
42-12
12-42
باالتر از 12
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

فراوانی

درصد

362
42
20
42
61
02
34
36
32

12
02
16
02
14
32
42
41
1

شاخصهای برازندگی مدل .باآنکه انواع گوناگون آزمونها که به گونه کلی ،شاخصهای
برازندگی 3نامیده میشوند پیوسته در حال مقایسه ،توسعه و تکامل هستند اما هنوز در مورد حتی یک
آزمون بهینه توافق همگانی وجود ندارد .معیار کلی برای روش حداقل مربعات جزئی در نظر گرفته شد
که این معیار ،جی-اُ-اف 0نام دارد .شاخصهای این معیار کرانی از صفر تا یک را در بردارند و به چهار
شاخص مطلق ،نسبی ،مدل درونی و مدل بیرونی تقسیم میشوند [ .]03شاخصهای مطلق و نسبی،
شاخصهای توصیفی و کیفی هستند بدین معنا که استنباطی مبتنی بر قضاوت در مورد معناداری
آماری از ارزشهای آنها وجود ندارد .مطالعات نشان میدهند که ارزش شاخص نیکویی برازش بیشتر
از آنکه به مدل بیرونی بستگی داشته باشد به مدل درونی وابسته است .همانطور که در جدول
برازندگی مدل مالحظه میشود ،مقادیر شاخصهای مدل نمایانگر برازندگی خوب مدل بوده و مدل
تحقیق حاضر مورد تأیید قرار میگیرد.

1. Fit Index
2. Gof
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جدول  .1شاخصهای برازندگی مدل
شاخصهای برازندگی مدل

مقدار

مطلق
نسبی
مدل بیرونی
مدل درونی

2/613
2/141
2/311
2/120

تحلیل مسیر

شکل  .0تحلیل مسیر
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بررسی فرضیههای تحقیق
جدول  .4بررسی فرضیههای اول ،دوم و سوم

در فرضیه اول ضریب مسیر  2/231است و با توجه به سطح خطای استاندارد که برابر 2/222
شده است و کمتر از  2/21است میتوان اعالم نمود که با احتمال  %31هوشمندی راهبردی بر
سرعت تصمیمگیری راهبردی مؤثر است و فرضیه اول مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین مسیر
مستقیم تأثیر هوشمندی راهبردی و سرعت تصمیمگیری راهبردی بر عملکرد نوآورانه به ترتیب با
ضریب مسیرهای  2/123و  2/611در سطح خطای استاندارد معنادار بوده و با احتمال  %31میتوان
بیان نمود که هوشمندی راهبردی و سرعت تصمیمگیری راهبردی بر عملکرد نوآورانه سازمان مؤثر
میباشند.
جدول  .1بررسی فرضیه چهارم

در فرضیه چهارم نقش میانجیگری سرعت تصمیمگیری راهبردی در تأثیر هوشمندی راهبردی
بر عملکرد نوآورانه سازمان مورد بررسی قرارگرفته است .با توجه به نتایج بهدست آمده مشاهده
میشود که تأثیر هوشمندی راهبردی بهوسیله متغیر میانجی سرعت تصمیمگیری راهبردی بر عملکرد
نوآورانه سازمان بیشتر از تأثیر مستقیم هوشمندی راهبردی بر عملکرد نوآورانه سازمان است و
بدینصورت نقش میانجیگری سرعت تصمیمگیری راهبردی و فرضیه چهارم نیز مورد تأیید قرار
میگیرد.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

همانگونه که مشاهده گردید به دلیل خأل تئوریک در زمینه تأثیر هوشمندی راهبردی بر سرعت
تصمیمگیری راهبردی و عملکرد نوآورانه سازمان و عوامل مؤثر بر این اثرگذاری ،این مقاله مدل
توسعه یافتهای بدین منظور طراحی و به مرحله آزمون گذارد .یافتههای تجربی بهطور وسیع از مدل
تئوریک پژوهش حاضر حمایت میکنند و عالوه بر تأیید اثرگذاری هوشمندی راهبردی بر سرعت
تصمیمگیری راهبردی و عملکرد نوآورانه سازمان ،نقش میانجیگری سرعت تصمیمگیری راهبردی
در تأثیرگذاری هوشمندی راهبردی بر عملکرد نوآورانه سازمان را نیز مورد تأیید قرار میدهند .در
تبیین نهایی مدل میبایست عنوان نمود که هوشمندی راهبردی سبب کشف فرصت بهمنظور عملکرد
نوآورانه در محیط میگردد و از طرف دیگر با فراهم آوردن داده مورد نیاز سرعت تصمیمهای
راهبردی را بهبود میبخشد و با اتخاذ تصمیمهای راهبردی سریع بر مبنای دادههای حاصل از
هوشمندی راهبردی میتوان به ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان پرداخت و خود را با تالطمهای
محیطی منطبق نمود و با استفاده از مزایای رقابتی حاصل از آن سازمان را در مسیر رشد و توسعه در
محیط پیچیده هدایت کرد.
یافتههای تجربی حاصل از فرضیه اول تأثیر هوشمندی راهبردی بر سرعت تصمیمگیری
راهبردی را تأیید مینماید .در این تحقیق مدلی از هوشمندی راهبردی بهصورت هوشمندی
درونسازمانی و برونسازمانی ارائه گردید .هوشمندی برونسازمانی به بصیرت سازمان در شناسایی
الگوها و گرایشهای محیط بیرونی اشاره دارد که از طریق هوشمندی رقابتی و هوش کالن محیطی
اندازهگیری میشود .هوش برونسازمانی منجر به شناخت تغییرات سریع محیطی شده که بهنوبه خود
سبب ارتقاء سرعت عکسالعمل در تطابق با محیط و ارتقاء سرعت تصمیمگیری راهبردی میگردد.
هوش درونسازمانی از طریق هوشمندی اطالعاتی درونسازمانی ،هوشمندی فرآیندهای سازمانی و
هوشمندی منابع سازمانی سنجیده میشود .هوش درونی سازمانی از طریق تشویق مشارکت کارکنان
به تولید و انتقال دانش در درون سازمان کمک مینماید .با تسریع روند تولید دانش ضمنی به دانش
آشکار و انتقال آن در سطح سازمان ،میزان قابلیت سازمان در دسترسی به اطالعات سریع و مطمئن
ارتقاءیافته و از این طریق تصمیمهای راهبردی با سرعت بیشتری اتخاذ میگردند .نتایج حاصل از این
فرضیه با مطالعات جانسون و همکاران ( ،)0231زهانگ و همکاران ( ،)0230بائوم و والی ( )0221و
آمپریل و بسا ( )0226همراستا است .فرضیه دوم این تحقیق پاسخگویی یکی از مسائل اصلی این
تحقیق بود و تأثیر هوشمندی راهبردی بر عملکرد نوآورانه را مورد تأیید قرار میدهد .بهوسیله
هوشمندی راهبردی اطالعات دیدهبانی از محیط داخل و خارج به روش هوشمندانهای جمعآوری و
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پردازش میشود ،فرآیند مدیریت دانش در درون سازمان به حرکت درمیآید و ماحصل آن ارتقاء
عملکرد نوآورانه خواهد بود که برای سازمان به ارمغان میآورد .هوشمندی راهبردی سبب بهبود
عملکرد رقابتی در مقابل تغییرات سریع محیطی شود زیرا محیط بهطور پیوسته دیدهبانی شده و منجر
به اقدامات تطبیقی سازمان با محیط از طریق تولید محصوالت جدید و بهبود مدلهای کسب مزیت
رقابتی میشود و درنهایت عملکرد نوآورانه سازمان بهبود مییابد .همانگونه که فرضیه سوم مشاهده
میکنیم ،سرعت تصمیمگیریهای راهبردی نیز بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیرگذار میباشند .با
تسریع در تصمیمگیریهای راهبردی از فرصتهای موجود در محیط به نحوه شایستهتری
استفادهشده ،فنّاوریهای جدید سریعتر شناسایی میشوند ،محصوالت جدید و مدلهای کسب مزیت
رقابتی در زمان کوتاهتری توسعه مییابند و درنهایت عملکرد نوآورانه سازمان ارتقاء مییابد .یافتههای
این بخش در راستای پژوهشهای زهیر و اوزساهین ( )0221و جانسون و همکاران ( )0231قرار دارد.
درنهایت ما در این پژوهش ثابت کردیم که هوشمندی راهبردی میتواند از طریق ارتقاء سرعت
تصمیمگیری راهبردی منجر به ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان گردد .یافتههای حاصل از این پژوهش
بر لزوم هوشمندسازی سازمانهای امروزی که در محیطی پیچیده در حال فعالیت میباشند ،تأکید
میورزد .ابزار هوشمندی راهبردی میتواند بهعنوان ابزاری در خدمت کنترل راهبردی سازمانها قرار
گیرد تا بهوسیله آن بهطور پیوسته فرضیههای راهبردی سازمان مورد بازبینی و ارزیابی قرارگرفته و بر
اساس دادههای حاصل از ناپیوستگیهای محیطی ،تصمیمهای راهبردی سریع اتخاذ گردد و از این
طریق با عملکردی نوآورانه در فضای رقابتی و محیطی پرتالطم ،سازمان به مسیر رشد و توسعه خود
ادامه دهد.
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