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ارزیابی اثر میانجی نوآوری و کارآفرینی سازمانی بر رابطه میان فاوا و بهبود
عملکرد سازمان (مطالعه موردی :شهرک صنعتی شماره یک اهواز)
رحیم قاسمیه  -1عبدالحسین نیسی -2یونس حردانی
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 .1دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2استادیار گروه مدیریت شهید چمران اهواز
 .3کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ دریافت1399/2/25 :
تاریخ پذیرش1399/5/29 :
چکیده
نوآوریهای مبتنی بر فنآوری اطالعات و کاربردهای آن به محرکهای اصلی ارتقا عملکرد سازمانی ،رشد اقتصادی
و تغییر اجتماعی تبدیل شدهاند .با وجود تمرکز پژوهشهای بسیار بر این زمینه ،هنوز اهمیت عوامل مکمل مانند نوآوری
سازمانی در ارتقا نوآوری فناورانه بر عملکرد سازمانی همچنان نیازمند تحقیق و تحلیل علمی و تجربی است .این پژوهش
مدلی را بسط و مورد آزمایش قرار میدهد که طی آن ماهیت رابطه استفاده فاوا و عملکرد سازمانی در شرکتهای
کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته است .این پژوهش از لحاظ نوع گردآوری اطالعات توصیفی  -پیمایشی و از
نظر هدف کاربردی میباشد .با در نظر گرفتن شهرک صنعتی شماره یک اهواز به عنوان جامعه آماری ،در مجموع  210نفر
به عنوان نمونه در نظر گرفته و اطالعات آنان از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد .از نرم افزارSmart PLS
نسخه  3.3برای تحلیل روابط پیشنهادی با تمرکز بر اهمیت تأثیر میانجی کارآفرینی سازمانی و نوآوری استفاده شد .تحلیل
چند گروهی در مدل ،مؤید متناسب بودن مدل پیشنهادی و تأیید  9فرضیه از مجموع  15فرضیه شد .متغیرهای تحقیق در
مجموع  52درصد از تغیرات عملکرد را پیش بینی و منعکس کرده اند .یافتهها داللت بر آن دارد که استفاده از فاوا به
شیوههای نوآورانه و تأکید بر ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر کارآفرینی موجب اثربخشی بیشتر آن میشود.
واژههای کلیدی :عملکرد سازمانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،کارآفرینی سازمانی ،نوآوری

 نویسندة مسئول:
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مقدمه
در طول سه دهه گذشته ،سازمانها ،کارآفرینی سازمانی را با هدف ارتقا دانش خوود بورای
تسهیل در افزایش درآمد و سوددهی به کوار گرفتوه انود .ایون امور نیواز بوه درک عمیوقتری از
کارآفرینی سازمانی در محیطهای سازمانی ،به ویژه نقشی کوه فواوا در توانمندسوازی سوازمانی
داشته ،تا به خوبی با منابع و استراتژیهای سازمانها ادغام شود و متعاقبا عملکرد سازمانی را بوه
سطوح باالتر هدایت کند (.)Morris et al, 2011
منوچهری و همکاران ( )2012بیوان میکننود کوه بورای بهرهگیوری از فواوا ،سوازمانها بایود
زیرساخت مورد نیاز را فراهم کرده و پرسنل ماهری به کار گیرند .به عبارت دیگر استفاده مؤثر
از فاوا منوط به وجود ابزارهایی است تا به طور مثبت به عملکرد سازمانی کمک کنود .بوه ایون
ترتیب محققان بسیاری بر وجود عوامل مکمل اذعان داشته اند که بدون آنها استفاده اثوربخش
و کارآمد از فاوا امکان پذیر نیست ).(Yunis et al, 2018
سازمانهایی که به طوور کارآفرینانوه اقودام میکننود بهتور میتواننود فعالیتهوای خوود را در
محیطهای رقوابتی پویوا تنظویم کننود ) (Oladimeji et al, 2019و در نتیجوه ،اثورات مثبتوی روی
عملکرد سازمان دارند ) . ( Mustafa, 2015همچنین ،سازمانها باید با تشخیص و بهره برداری از
فرصتهای کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا ،بلکه رشد خود را نیوز تضومین کننود
) .(Ferreira et al, 2015برخی صاحبنظران اظهار داشته اند که پذیرش فواوا بوه معنوای رضوایت
خاطر در استفاده از نوآوریهای مرتبط با رایانوه و اینترنوت اسوت( .زالوی و همکواران.)1388 ،
تمرکز اصلی تحقیق حاضر ،ارزیابی نقش کارآفرینی سازمانی و نوآوری بور عملکورد سوازمانی
است .بنابراین ،انتظار میرود یافتههای این پژوهش برای مدیران ،مشاوران و سیاستگذارانی کوه
به دنبال درک بهتری از ماهیت رقابت به ویوژه در محیطهوای در حوال تغییور هسوتند ،بوا ارزش
باشد.
دستیابی به عملکرد باال و سطح رقابت در یک سازمان ممکن است بوه شودت تحت):توأثیر
کارآفرینی سازمانی قرار گیرد ) .)Drobyazko et al, 2019در حقیقت ،در عصر جهانیسوازی و
دیجیتووال سووازی ،کووه در آن نوآوریهووای بووا پیشوورفت در فوونآوری اطالعووات و ارتباطووات
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()ICTشکل میگیورد) ، (Napitapulu et al, 2018تأکیود بورای ارتقوا نووآوری صورفاً مبتنوی بور
همکاری بین شرکت و همکاری میان تیمهای مختلف در سوطح جهوانی نیسوت ( & Kotlarsky

.)Oshri, 2005
تغییرات سریع در محیط کسب و کار باعث افزایش وابستگی سازمانها به فاوا برای نیول بوه
موفقیوت در رقابووت ،کسووب موقعی وت مناسووب تجوواری در بووازار و در نتیجووه سووودآوری بیشووتر
میشووود(2015

 .)Stanimirovic,هووم اکنووون اسووتفاده از فنوواوری اطالعووات و ارتباطووات در

سازمانهای ایرانی رواج فراوان یافته است اما اثربخشی آن در مقایسه با کشوورهای پیشوررفته و
سوورمایه بکاررفتووه کمتوور از انتظووار بوووده و بیشووترین کوواربرد آن در خودکارسووازی فعالیتهووا و
فرآیندهایی است که با دست و به شیوههای سنتی انجام میشد .متوسط رشود اقتصوادی سواالنه
بورای کشوور هشوت درصود در نظور گرفتوه شوده کوه سوهم فنواوری اطالعوات و ارتباطوات در
متغیرهای اقتصادی در زمینوه بهوره وری کول عوامول تولیود  6/5درصود ،سورمایه گوذاری 51/8

درصد ،اشتغال  9/5درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده  19/4درصد است .این پوژوهش
در پی یافتن راهی است که منجر به اسوتفاده موؤثرتر از فواوا و افوزایش اثورات آن بور عملکورد
سازمانی یا توجه به فرهنگ سازمانی محیط کار در ایران است.
مطالب فوق اهمیت وجود عوامل مکمل در سازمان را با هدف استفاده بهتر از فاوا در ایجاد
فرصتهای نوآورانه در کسوب مزیوت رقوابتی نشوان میدهود .بوه ایون مفهووم کوه بوه ایودهها و
فعالیتهای کارآفرینانه برای استفاده از فرصتها نیواز اسوت .کارآفرینوان بایود در درک زبوان
فناوری مهارت یابند توا بتواننود از آن متناسوب بوا تغییورات نیازهوای مشوتریان و تغییورات بوازار
استفاده کنند (امامی.)1398 ،
در این تحقیق تالش بر دستیابی درک عمیق تری از کارآفرینی سازمانی در محیط سازمانی
است تا نقش آن در توانمندسوازی فواوا و نووآوری جهوت بهبوود و ارتقوای عملکورد سوازمانی
آشکار شوود .تحقیوق حاضور از آن جهوت حوایز اهمیوت اسوت کوه در بسویاری از مطالعوات و
بررسیهای صوورت گرفتوه ،اهمیوت بحثهوای نظوری در بررسوی عملکورد سوازمانها نادیوده
انگاشته شده است .همچنین ،مطالعات اندکی به بررسی همزمان گرایش به فاوا و کارآفرینی بر
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عملکرد سازمان پرداخته اند ،با درک این ضورورت در ایون تحقیوق ،نقوش فواوا و گورایش بوه
کارآفرینی سازمانی تحلیل و ):تأثیرات آنها بر عملکرد سازمانها و شرکتها سنجیده میشود .از
جمله اهداف این پژوهش ،سونجش و ارزیوابی ):توأثیر "فواوا" بور رابطوه بوین اسوتفاده از آن بوا
نوآوری سازمانی و نیز با عملکرد سازمانی و ارایه یک مدل نسبتاً جامع برای نمایاندن این رابطه
از یک جهت و رابطه بین استفاده از "فاوا" با عملکرد سازمانی از جهت دیگر است.
اهمیت این هدف ناشی از این واقعیت است که سرمایه گذاری و خرید فن آوری اطالعات
و ارتباطات با استفاده از فن آوری معادل نیست ،ناشی میشود (

Fosfuri, Lanzolla, & Suarez,

 .)2013این تحقیق میتواند برای متخصصان "فاوا" ،استراتژیست ها ،توسعه دهندگان و تحلیل
گران دولتی از آن جهت مفید باشد ،که میتواند سطح رقابت پذیری سازمانها را ارتقا بخشد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سازمانهای بزرگ و کوچک در اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسوعه میتواننود بوه بوا
استفاده از فناوری اطالعات برای کسب مزیت رقابتی بوه سورعت تبودیل بوه رقبوای قدرتمنودی
شوند ). (Mustafa,2015, Rahayu &Day, 2017سازمانها میتوانند از فاوا به عنوان ابزاری برای
تسهیل برنامهریزی راهبردی ،تحقیقات آتی ،و پیشبینی کسبوکار برای اثربخشی و اثربخشوی
فرآیندها استفاده کنند ) .(Agwu & Murraay, 2015, Keller & Von der Gracht, 2014استفاده
از فناوری اطالعوات و ارتباطوات ،انعطافپوذیری یوک سوازمان را تحت):توأثیر قورار میدهود.
شرکتهایی که فناوری اطالعات را بکار میگیرند احتماال در بازار بهتر عمل میکنند و تموایز
محصول یا خدمات خود را بهتر نشان میدهند ( .)Tarut & Gatautis, 2014باید توجه کرد کوه
کمبود مهارتهای  ICTو فقدان منابع مالی کافی در SMEها در مقایسه بوا سوازمانهای بوزرگ
دارای عواقوب قابلتوجوه بیشوتری اسوت) ، (Napitapulu et al, 2018در نتیجوه توانوایی رهبوران
شورکتهای کوچوک و متوسوط را بورای ایجواد یوا مزیوت رقوابتی محودود میکنود

& Zafar

) .( Napitupulu et al, 2018, Mustafa, 2017امروزه فاوا به عنوان موتور اصلی رشد در اقتصواد
دانش محور در نظر گرفته می شود که به انقالب دیجیتالی در کشورهای توسعه یافته منجر شده
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Piget & Kossaï,

.)2013

تحقیقات مشابه نشان داده است که سرمایهگذاری در فناوری اطالعات و تواناییها از طریق
فناوری اطالعات و ارتباطات با افزایش بهره وری ،رضایت مشتری ،مهارتهای سازمانی و
عملکرد شرکت ارتباط دارد ) .(Bhatt & Grover, 2005, Mithas et al , 2005اما مهمتر از این
موارد ،تحقیقاتی است که نشان میدهد استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد
تجاری شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه ارتباط مثبت دارد

( Koski,

.)2010
کار آفرینی سازمانی ،فرآیندی است که در آن تولیدات و فرآیندها از طریق ایجاد فرهنگ
کارآفرینی در درون یک سازمان جهت داده میشود (فرهنگی و صفرزاده .)1384 ،نتیجوه ایون
نوع کارآفرینی معموال ایجاد یک واحد سازمانی جدیود در داخول سوازمان ،طراحوی و عرضوه
خدمات جدیود و ایجواد ارزشوهای نووین بورای سوازمان میباشود ) .)(Oladimeji et al, 2019بوا
مطالعه سیر تکامل دیدگاههای مختلف میتوان دو نوع استراتژی اصلی را در این رابطه نام بورد:
الف) استراتژی وجود فرد کارآفرین در سوازمان یوا کوارآفرینی درون سوازمانی ب) اسوتراتژی
ایجاد کارآفرینی در سازمان.
در استراتژی نوع اول ،تأکید بر کارآفرینی فرد یا گروهی است که نهایتاً منجر به تکمیول و
اجرای یک تفکر خالق در درون سازمان میشود .در حالی که در اسوتراتژی نووع دوم ،محوور
اصلی خود سازمان میباشد و به عبارتی ،تغییراتی که در ساختار ،فرهنگ و رفتار سازمان ایجاد
میگردد ،در نهایت یک بینش و فهم مشترک در بین مدیران و کارکنان مبتنوی بور خلوق تفکور
جدید ،نگاه جدید ،ترکیب جدید و در نهایت محصول یا خدمت جدید را گسترش میدهد.
نوآوری یک عامل تعیینکننده مهم عملکرد شرکت است .ازاینرو ،برای شرکتها ضروری
است که در استراتژیهای خود به تجدید نظر در استراتژیهای نوآوری بپردازند تا به اهمیت
بیشتری در استراتژیهای نوآوری بپردازند ) (Drobyazko et al, 2019و به آنها اجازه میدهد به
مزیتهای برتر و عملکرد برتر رقابتی دست یابند (.)Cuevas-Vargas et al, 2014
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استفاده مناسب از فناوری اطالعات و ارتباطات به سازمانها کمک میکند تا در درجه اول
در مشاغل کوچک فعالیتهای اداری را به روشهای اساسی بهبوود بخشوند (

Tung & Rieck,

 .)2005به همین علت ،فاوا منبع ارزشمند نوآوری در کسب و کار به شمار میرود ( & Mosleh

 .)Shannak, 2009عالوه بر این ،فاوا نیز میتوانود بوه طوور مسوتقیم در محصووالت ،فراینودها و
خودمات تجواری ،همچنوین در مودلهای تجواری توأثیر بگوذارد (

Brynjolfsson & Saunders,

.)2010
عملکرد سازمان به عنوان توانایی شرکت برای رسیدن به اهداف خود و کسب تواناییهایی
برای دستیابی به اهداف تجاری تعریف شدهاست .عملکرد سازمانی نشانه این است که چگونوه
یوک کسوبوکار بوه خووبی اهوداف خوود را تکمیول میکنود (et al, 2019

.)Tundikbayeva

عملکرد سازمانی یکی از مهمترین موضوعات در تحقیقات مدیریت است (.)Mustafa, 2015
مدارکی در خصوص تأثیر مثبت استفاده از فواوا در سوطوح مختلوف سوازمانی وجوود دارد
( .)Napitupulu, 2018استفاده از فاوا باعوث گسوترش سوهم بوازار و افوزایش بهورهوری کول در
سازمانها میشود .عالوه بر این فاوا به تولید محصوالت و خودمات جدیود و تمرکوز بیشوتر بور
مشتریان و پاسخ گویی سریعتر به تغییرات بازار کمک میکند ( .)Yunis et al, 2017تحقیقوات
پیشین بر تأثیر مثبت فاوا بر عملکرد سازمانی صحه میگوذارد ( .)Oldimeje et al, 2019بوه ایون
منظور فرضیه زیر تدوین گردید.
الف :1انتخاب و پذیرش "فاوا" با عملکرد سازمانی رابطه مثبت دارد.
و محققان بسیاری بر تأثیر مثبت فاوا بر ارتقا عملکرد از طریق استفاده نوآورانه از فاوا اذعان
داشتهاند ). ( Rojan & Morales, 2019; Oladimeje et al, 2019
الف :2نوآوری ،رابطه بین استفاده از فاوا و عملکرد سازمانی را میانجیگری میکند.
از سوی دیگر در بررسی رابطه بین نوآوری و کارآفرینی سازمانی باید بوه مفهووم تغییور بوه
عنوان یک عامل ثابت محیطی توجه داشت .این عامل موجوب بوروز فرصوتها و توالش بورای
دستیابی به آنها و ترقی سازمانها میشود ) .(Bakytgulet et al, 2019فناوری خوود عامول تغییور
اسووت )& Gracht, 2014

 (Kellerو فوواوا فرصووتهایی ایجوواد میکنوود کووه مؤسسوواتی کووه از
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کارآفرینی سازمانی مطلوبی برخوردار هستند ،میتوانند از آنها بخوبی استفاده کنند (
2018

Yunis et

 .)al,فاوا خود عامل ترویج کارآفرینی است .زیرا قادر به ارایه فرصتهای بسیاری اسوت

که میتواند به وسیله سازمانهای کوارآفرین اسوتفاده و توسوعه داده شووند (

Bakytgulet et al,

 .)2019از جمله این فرصتها میتوان به تجارت الکترونیوک ،ادارات مجوازی ،رابطوه موؤثر بوا
مشتریان و غیره اشاره کرد .این نکات موجب تدوین فرضیات زیر شده است:
الف :3استفاده از فاوا بین نوآوری و عملکرد را تعدیل میکند.
الف :4انتخاب "فاوا" با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت دارد.
نوآوری یکی از ابعاد اصلی کوارآفرینی سوازمانی اسوت .بوه عبوارت دیگور نووآور بوودن و
کارآفرینی به مفهوم نوآوری در محصوالت ،خدمات ،فرآیندها و مدلهای کسب و کار است
) .(Yunis et al, 2017از سوی دیگر هر تغییری مستلزم ریسک است و نوآوری خود بوه مفهووم
تغییر است .یک سازمان نوآور ،از نوآوری ،برای اتخاذ راهبردهایی برای محصوالت  /خدمات
جدید استفاده میکند .رابطه مستحکمی بین نوآوری وکارآفرینی میتوان متصور بود (

Cheng

 .)et al. 2014این مطالب موجب توسعه فرضیات زیر شد:
الف :5نوآوری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد.
الف :6نوآوری رابطه بین استفاده فاوا و کارآفرینی را تعدیل میکند.
الف  :7نوآوری با میانجیگری کارآفرینی سازمانی ،بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
اتخاذ راهبردهای کارآفرینی یکی از الزاموات سوازمانهایی اسوت کوه تمایول دارنود سوطح
عملکورد و مزیوت رقوابتی خوود را ارتقوا دهنود ) .( Rojan & Morales2019در سوطح سوازمان،
مطالعات بر رابطه مستقیم میان کارآفرینی و عملکرد تأکید دارد ) .(Oldimeje et al, 2019توأثیر
کارآفرینی سازمانی ب ه عنوان یک توانمندساز قوی در توسعه یا نوسازی فعالیتهوا موورد تأییود
محققان بوده است ).(Bakytgulet et al, 2019
ب :1استفاده از "فاوا" با نوآوری ارتباط مثبت دارد.
ب :2انتخاب "فاوا" با نوآوری ارتباط مثبت دارد.
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میتوان فرض کرد که پذیرش و اسوتفاده از فواوا ،توأثیر مثبتوی بور عملکورد سوازمانی دارد.
مشروط به آنکه فرصتهای حاصل از آن ،از طریق راهبردها ورفتارهای نوآورانوه اتخواذ شوده
باشند .به منظور بررسی این نکته ،فرضیههای زیر تدوین شدهاند:
ب :3نوآوری ،در رابطه بین استفاده از "فاوا" و عملکرد به عنوان واسطه عمل میکند.
ب :4فاوا با میانجیگری کارآفرینی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.
ب :5استفاده از "فاوا" با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت دارد.
ب :6نوآوری رابطه بین انتخاب فاوا و کارآفرینی سازمانی را تعدیل میکند.
ب :7کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
ب  :8استفاده از فاوا با میانجیگری کارآفرینی سازمانی و نوآوری بر عملکرد تأثیر دارد.
با توجه به مطالب فوق مدل نظری پژوهش به شرح زیر توسعه داده شد.
ب5
ب8

الف 7

کارآفرینی سازمانی

ب4

الف 3
فرصت ها

ب8

الف 5

عملکرد سازمانی و کسب مزی ت
رقابتی

استفده منابع فاوا

الف 2

ب6
الف 6

ب1

ب3
نوآوری

الف 4

پذیرش و انتخاب منابع
فاوا

ب2

الف 1

شکل  .1چارچوب نظری تحقیق ()Yunis, 2018
روششناسی
تحقیق حاضر از منظر هدف ،کاربردی و از حیث گوردآوری دادههوا ،از نووع پژوهشهوای
توصیفی -پیمایشی محسوب میشوود و دادههوای موورد نیواز از طریوق پرسشونامه سواختار یافتوه
گردآوری شده است .در این پرسشنامه ،هشت گویه برای فناوری اطالعات و ارتباطات کوه بوه
دو قسمت پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات تقسیم شده و هر کدام به طور جداگانه چهوار
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گویه ،شش گویه برای اندازهگیری عملکرد استفاده شد و از پاسوخ دهنودگان خواسوته شود توا
عملکرد سازمان خود را نسبت به رقبا ارزیوابی کننود .بورای انودازهگیری نووآوری از  11گویوه
(شامل دو قسمت فضا و محیط فناوری) و نوآوری ( 6گویه) ،فرصتهای نوآوری  5گویه کوه
بوا اسووتفاده از مقیواس آندرسووون( )2002تهیوه شووده بوود اسووتفاده شود .همچنووین بورای سوونجش
کارآفرینی از مقیاس تهیه شده بر مبنای مطالعات زهرا ( )1996استفاده شد.
برای انجام این مطالعه  150شرکت مستقر در شهرک صنعتی اهواز ،با عمر متوسط پنج سال
با  480نفر پرسنل شاغل به عنوان جامعه شناسایی شد .با توجه بوه تعوداد جامعوه آمواری و لوزوم
استفاده از نظرات افرادی که فهم نسبتاً دقیقی از مسائل پژوهشی داشته باشند و بتوانند اطالعوات
نسبتاً دقیقی ارایه نمایند ،روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .از طرف دیگر با توجه بوه قلوت
تعداد این افراد خبره ،از نمونهگیری در دسترس نیز بورای تکمیول دادههوا اسوتفاده شود .بوه ایون
ترتیب با توجه به جدول کرجسی مورگوان تعوداد  214پرسونل شوامل مودیران و پرسونل بخوش
فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ها ،به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار گوردآوری
اطالعات در این پژوهش ،از پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت استفاده شده است .پرسشنامه بوه
کارگرفتووه شووده براسوواس مبووانی نظووری و تحقیقووات مشووابه تنظوویم شووده و پووس از مشووورت بووا
متخصصان امر (اساتید) و حذف و یا تعدیل ،پرسشنامه نهوایی تودوین و در بوین جامعوه آمواری
توزیع گردید .به عبارت دیگر روش اعتبار صوری بورای ارزیوابی و سونجش روایوی پرسشونامه
استفاده شده است .برای بررسی برازش مدلهای اندازه گیوری از دو معیارهوای ضوریب آلفوای
کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شده شد (جدول شماره .)1
همانطور که در جدول فوق مالحظه مشاهده میشود ،با توجه به حدود گفته شده برای هور
دو معیار ،مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی سازههوای پوژوهش موورد
قبول میباشند.
باید توجه کرد که در حالت معناداری ،ارتباط یا عدم ارتباط متغیرهای مسوتقل و وابسوته بوا
هم بررسی می شوند .اگر ارتباط بین دو متغییر ،باالتر از قدر مطلق  1/96باشد نشوان دهنوده آن
است که بین دو متغیر ،ارتباط معناداری با احتموال  %95وجوود دارد و اگور ایون عودد بواالتر از
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 2/58بود به احتمال  %99ارتباط معنادار بین دو متغیر وجود دارد .همچنین دومین شرط برقراری
روایی همگرا بزرگتر بودن بارهای عاملی از  0/4می باشد (.)Hulland, 1999
جدول  .1نتایج ضرائب آلفای کرونباخ ،پایایی ،روایی و بارهای عاملی
متغیرهای پژوهش

فناوری اطالعات و ارتباطات
استفاده از فاوا
پذیرش فاوا
نوآوری
جو و محیط فاوا و نوآوری
فرصتهای نوآوری
کارآفرینی سازمانی
عملکرد سازمانی

ضرایب استاندارد
ضریب آلفای ضریب پایایی
روایی همگرا روایی واگرا شده بار عاملی
ترکیبی
کرونباخ
()CR>0.7( )Alpha >0.7

0/756
0/769
0/743
0/779
0/768
0/789
0/899
0/921

0/862
0/852
0/830
0/804
0/853
0/860
0/923
0/938

0/759
0/590
0/551
0/672
0/594
0/607
0/665
0/716

0/871
0/769
0/752
0/82
0/772
0/782
0/816
0/846

0/526
0/763
0/754
0/277
0/601
0/665
0/264
0/513

تحلیل آماری یافتهها نشان داد که مقادیر بارهای عاملی و ضرایب معناداری کلیه گویهها به
ترتیب از  0/4و  1/96بیشتر بوده است .بنابراین روایی همگرا متغیرهوای مودل موورد تأییود قورار
گرفت.
به منظورآزمون میانگین واریانس استخراجی ( (1AVEو مقایسه آن با ضریب پایایی ترکیبی
و با توجه به این که مقودار مناسوب بورای  )0/5( AVEاسوت ،بور مبنوای تحلیول یافتوهها تموامی
متغیرها دارای میانگین واریانس استخراجی باالی  0/5بودند و درسوتی نتوایج روایوی همگورا بوا
استفاده از این شاخص تأیید گردید .همچنین در تمامی متغیرهای مکنونCR>AVE

بوده اسوت

و شرط چهارم روایی همگرا بر قرار بوده است .با توجوه بوه آزمونهوای فووق موی تووان نتیجوه
گرفت که مدل پژوهشی از روایی همگرایی مناسبی بر خوردار است.
معیار مهم دیگری که با روایی واگورا مشوخص میشوود ،میوزان رابطوه یوک سوازه بوا سوایر
سازهها است؛ بطوری که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سوازه

1 . Average Variance Extracted
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در مدل ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا بوا سوازههای دیگور .در واقوع روایوی واگورا
مکمل روایی همگرا است که از طریق آزمون فورنل– الرکر سنجیده میشود .با بررسوی نتوایج
بررسی روایی واگرا به روش فورنل و الرکر ،بوا اسوتفاده از نورم افوزار PLS

 Smartنسخه 3.3

مشخص شد که در مدل فوق ،سازهها (متغیرهای مکنوون) در مودل تعامول بیشوتری بوا سوؤاالت
مرتبط دارند تا با سازههای دیگر .به بیان دیگر روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی

از مجموع  210نفر از مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطالعات ،تعوداد  112نفور مورد و
 98نفر زن بودند ،سن اکثر افراد پاسخ دهنده( )%42بین 31تا  40سال و کمترین آنها  41سال به
باال بوده است .از نظر تأهل نیز 133 ،نفر ( 63/3درصد) از افراد متأهل و  77نفور ( 36/7درصود)
نیز مجرد بودهاند.
در خصوص حوزه فعالیت افراد پاسخگو نیز ،بیشترین فراوانی مربووط بوه افوراد بوا خودمات
عملیاتی با  44/8درصد و کمترین فراوانی مربوط به افراد در دسته خدمات ارزش افزوده با 0/5
درصد میباشد.
جهت جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استاندارد با  31شاخص اسوتفاده شود .از ایون
تعداد  4شاخص مربوط به متغیر پذیرش فناوری اطالعات 4 ،شاخص مربوط به متغیر استفاده از
فناوری اطالعات 6 ،شاخص جو و محیط فنواوری اطالعوات 6 ،شواخص نیوز مربووط بوه متغیور
فرصتهای نوآوری 6 ،شاخص مربوط به کارآفرینی سازمانی و  6شاخص مربوط بوه عملکورد
سازمانی بووده اسوت .نتوایج آزموون نرموال بوودن دادههوا کوه بوا اسوتفاده آزموون کلمووگروف
اسمیرنف انجام شد .سطح معناداری تمامی متغیرهوای موورد مطالعوه در تحقیوق کمتور از سوطح
خطای  0/05بوده است .از این رو مشخص شد که توزیع دادهها از توزیع آماری نرموال پیوروی
نمیکند .به همین دلیل از آزمونهای ناپارامتریک مانند ضریب همبستگی اسوپیرمن و همچنوین
معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  Smartpls3استفاده شد.
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به منظور بررسی کفایت حجم نمونه برای انجام تحیول عواملی تأییودی ،از شواخص KMOو
آزمون بارتلت استفاده شد .هر چه مقودار  KMOبوه یوک نزدیکتور شوود ،نمونوه از نظور حجوم
مناسبتر است .در کنار  KMOاز آزومن دیگری به نام تقارن یا کرویت روابط بین سوواالت و
متغییرها اسوتفاده میشوود کوه آن را آزموون  Bartlettsمیگوینود .آزموون بارتلوت بوا توجوه بوه
معناداری  Chi-Squareآن مورد تأیید قرار می گیرد و کرویت روابط تأیید موی شوود .بوا انجوام
آزمونهای فوق بدلیل آنکه مقدار آماره  KMOبرابر  0/866و بیشتر از  0/7بوده و آزمون Bartletts

معنادار می باشد ،لذا کفایت حجم نمونه تأیید شد.

مقدار  𝑅2برای متغیرهای درونزای کارآفرینی سوازمانی ،نووآوری وعملکورد برابور ،0/264
 0/277و  0/513محاسوبه شووده اسووت .لوذا اینگونووه اسووتنباط میشوود کووه متغیرهووای تحقیووق در
مجموع و با همکاری یکدیگر توانسته اند  52درصد از تغیرات عملکرد را پویش بینوی نماینود و
مابقی تغییرات (واریانس) این متغیر وابسته به سایر عواملی است کوه در مودل و ایون تحقیوق در
نظر گرفته نشده است.
همچنین نتایج حاصل از محاسبه شاخص ارتباط پیش بین 𝑄 2نشان داد که مقودار  𝑄2بورای
متغیرهای درونزای کارآفرینی سازمانی ( )0/149نوآوری ( )0/168و عملکرد ( )0/315مثبوت و
در سطح مناسبی قرار دارد و حاکی از آن است که قودرت پویش بینوی مودل در خصووص ایون
متغیرها در حد قابل قبول میباشد.
جدول  .2نتایج برازش کلی مدل با معیار
GOF

√0.703 × 0.210
= 0.385

GOF

𝟐𝑹

𝒀𝒕𝒊𝒍𝒂𝒏𝒖𝒎𝒎𝒐𝑪

متغیر

0/149
0/168
0/315

0/759
0/665
0/672
0/716

فاوا
کارآفرینی سازمانی
نوآوری
عملکرد

همووانطور کووه در جوودول فووووق مشوواهده میشووود ،مقووودار میووانگین مقووادیر اشوووتراکی
( 0/703 )Communalitiesو میانگین مقادیر 0/210 𝑅2به دست آمده است و با توجه به فرموول
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مقدار معیار  GOFمعادل  0/385محاسبه شد که با توجه به دستهبندی مذکور ،مؤید برازش قوی
مدل کلی تحقیق است.
با توجه به این که سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو به دویی
متغیرها ،کمتر از سطح خطای  0/01محاسبه شده است؛ میتوان اظهار کرد که بین تمامی این
متغیرها همبستگی و ارتباط معناداری وجود دارد .تفسیر کاملتر در بخش بررسی فرضیهها در
جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج فرضیهها
فرضیه

مسیر مستقیم

الف1
الف2
الف3
الف4
الف5
الف6
الف7
ب1
ب2

استفاده از فاوا  نوآوری
انتخاب فاوا  عملکرد سازمانی
انتخاب فاوا  نوآوری
استفاده از فاوا با میانجیگری نوآوری بر عملکرد ):تأثیر دارد
انتخاب فاوا با میانجیگری نوآوری بر عملکرد ):تأثیر دارد
نوآوری  استفاده از فاوا  عملکرد
انتخاب فاوا  کارآفرینی سازمانی
استفاده از فاوا  کارآفرینی سازمانی
نوآوری  کارآفرینی سازمانی
استفاده از فاوا با میانجیگری نوآوری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر
دارد
انتخاب فاوا با میانجیگری نوآوری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد
کارآفرینی سازمانی  عملکرد سازمانی
فاوا با میانجیگری کارآفرینی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد
نوآوری با میانجیگری کارآفرینی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.
استفاده از فاوا با میانجیگری کارآفرینی سازمانی و نوآوری بر
عملکرد تأثیر دارد

ب3
ب4
ب5
ب6
ب7
ب8

مقدار تی

ضریب سطح
مسیر اطمینان

0/380
5/844
0/077
1/188
0/234
3/316
%95
1
/
96
کمتر از
%95
کمتر از - 1/96
- 0/069 1/396
0/061
0/799
- 0/212 2/949
0/578
7/252

نتیجه

تایید
عدم تایید
تایید
عدم تایید
عدم تایید
عدم تایید
عدم تایید
تایید
تایید

بیشتر از 1/96

95%

تایید

بیشتر از 1/96
0/744 15/254
کمتر از 1/96
بیشتر از 1/96

95%
95%
95%

تایید
تایید
عدم تایید
تایید

بیشتر از 1/96

95%

تایید

پس از تحلیل و بررسی مدل اندازه گیری ،مدلهای ساختاری مورد ارزیابی قورار میگیورد.
مدل ساختاری ،مدلی است که در آن روابط بین متغیرهوای مکنوون مسوتقل (بورونزا) و وابسوته
(دروانزا) مد نظر است .مدل ساختاری تنها متغیرهای پنهان را به همراه روابط میان آنها بررسی
میکند .معیارهای آزمون مدل ساختاری شامل موارد ذیل میباشد ( جدول شماره :)2
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 .1ضرایب مسیر (بتا) و معناداری آن(مقادیر )t-value
 .2شاخص ضریب تعیین )  )𝑅2متغیرهای مکنون درون زا
.3

شاخص ارتباط پیش بین 𝑄2

جدول  .4ضرایب بار عاملی استاندارد شده و مقدار  tبین متغیرهای مکنون
سازههای مستقل

سازه وابسته

ضریب مسیر(𝛃)

مقدار t

فاوا

کارآفرینی سازمانی

- 0/139

1/759

فاوا

عملکرد

0/106

1/581

فاوا

نوآوری

0/526

9/666

نوآوری

کارآفرینی سازمانی

0/573

7/084

کارآفرینی سازمانی

عملکرد

0/738

16/520

نوآوری

عملکرد

- 0/090

1/303

مقدار تی بیشتر از  1/96تایید روابط را نتیجه میدهد.

بحث و نتیجهگیری
هنگامی که کارآفرینی به عنوان موتور رشد در نظر گرفته میشود ،تأکید بر محیطوی اسوت
که منابع مورد نیاز ایجاد فرصتها و کارآفرینی موفوق را فوراهم میکنود .فنواوری اطالعوات و
ارتباطات و نوآوری میتوانند به عنوان محرکهای اصلی کوارآفرینی سوازمانی در نظور گرفتوه
شوند .هرچند با در نظر گرفتن میزان رو بوه افوزایش سورمایه گوذاری فواوا و نورخ بسویار بواالی
شکست در سرمایه گذاریهای منسوب به فواوا ،روشهوای علموی نیازمنود درک بهتور عوامول
اجرایی سازمانها و تصمیم گیرندگان کالن ،از پذیرش کیفیت فنواوری اطالعوات و ارتباطوات
برای شرکت و بکارگیری عملی آن در فرآیندهای مختلف و متعدد شرکت بوه شوکل مناسوب
است .استفاده از فاوا به شیوههای نوآورانه ،اثربخشی بیشتر آن را به دنبال خواهد داشت ( Keller

 .) and Von der Gracht, 2014شرکتهای موفوق از فواوا بورای تغیور نوآورانوه در فرآینودهای
کسب و کار استفاده میکنند ( .)Rodrigo Martin – Rojas et al. 2019این دستاوردها ،نیاز بوه
به روح کارآفرینی و نوآوری دارد .فرهنگ سازمانی مبتنوی بور نووآوری و کوارآفرینی ،اثورات
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مثبوت فواوا را تشودید میکنود (et al , 2019
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 .)Oladimejiایون پوژوهش کاربردهوای عملوی و

نظریهای متعددی دارد .در بعد نظری تواناییهای پویا و نوآورانه در ایجاد یک شویکه کارآمود
بر نقش محوری کارآفرینی سازمانی تاکید داشته است (.)Tundikbayeva Bakytgul et al 2019
بدون ایجاد یک محیط کارآفرینانه و نوآورانه استفاده از تمامی مزایای فاوا امکان پذیر نیست.
با ترکیب نوآوری و کارآفرینی سازمانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری
میتوانند تأثیرات چشمگیری بر عملکرد سازمانی داشته باشند (
2015

& Kusumaningtyasa

 .)Suwartob,این پدیده خود را در فضایی بروز میدهد که ریسک پذیری ،خالقیت

آفرینی و انفعال ناپذیری وجود داشته باشد و به طور اخص در صنایع کوچک و متوسط کشور
اهمیت دارد .بازاری پویا ،که از ویژگیهای آن کسب و کارهای خانوادگی و سازمانی یا
رسمی است (.)Napitupulu et al 2018
نتایج تجربی فوق بر نقش میانجی نوآوری و کارآفرینی سازمانی بور رابطوه فواوا -عملکورد
صووحه میگووذارد .توجووه بووه فرضوویات تأییوود شووده بوورای فعالیتهووای پژوهشووی در خصوووص
کارآفرینی ،کارآفرینی فناوری و به طور کلی حوزه فاوا میتواند واجد نکات مهمی باشد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها موارد زیر پیشنهاد می گردد.
 -1با توجه به فرضیه اصلی پژوهش و نظر به نقش موؤثر فنواوری اطالعوات و ارتباطوات در
کارآفرینی سازمانی ،پیشنهاد میشود مدیرانی که به دنبال رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی در
شرکتهای خود هستند به ایون فنواوری توجوه بیشوتری داشوته باشوند .شورکتهای کوچوک و
متوسط باید از یک نظام اطالعاتی و ارتباطی مناسوب برخوودار باشوند ،زیورا کشوف فرصوتها
بدون کسب فعاالنه اطالعاتی محیطی ممکن نیست و تنها سازمان هایی میتوانند به فرصتها و
تهدیدهای محیطی واکنش نشان دهند که به موقع از تغییرات محیطی آگاه شوند.
 -2بر اساس نتایج حاصل از فرضیات مربوط به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بر ایجاد
کسب و کار جدید ،نوآوری در کاالها و خدمات و فرآیند خود تجدیدی و پیشگامی و رقابت
تهاجمی به مدیران و مسئوالن شرکتهای کوچوک و متوسوط شوهرک صونعتی اهوواز توصویه
میشود که جهت تسهیل فرآیند فعالیتهای مربوط به این ابعاد در سازمان و افوزایش دسترسوی
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به اطالعات دقیق و الزم جهت توسعه آنها ،به زیور سواخت فنواوری اطالعوات و ارتباطوات در
شرکتهای خود توجه کرده و به این فناوریها به عنوان سرمایه شرکت نگریسته و بودجه الزم
را جهت به کارگیری ابعاد مختلف آن در تمام واحدهای سازمانی اختصاص دهند.
 -3برگزاری دورههای افزایش خالقیت و کارآفرینی (تریز  TRIZو مشابه آن) میتوانود در
ارتقا عملکرد سازمانی توأثیر مثبوت داشوته باشود .از ایونرو بور لوزوم برگوزاری ایون دورههوا در
سازمانها تاکید میشود.
از جمله نقایص این پژوهش میتوان به جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه خوود ارزیوابی
توسووط پاسووخدهندگان اشوواره کوورد و ایوون میتوانوود بووه اعتبووار پاسووخها لطمووه وارد کنوود
( .)Mustafa,2015پژوهشگران آتی باید به این نکته توجه داشته باشند.
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