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 مقدمه
 یدانش خوود بورا با هدف ارتقارا  یسازمان ینیکارآفر، هاسازمان ،در طول سه دهه گذشته

از  یترقیودرک عمبوه  نیواز امور نیوا .به کوار گرفتوه انود یدرآمد و سودده شیدر افزا لیتسه

 سوازمانیسوازی توانمندفواوا در کوه  ینقش ژهیبه و، یسازمان یهاطیسازمانی در مح ینیکارآفر

بوه را  یعملکرد سازمان تعاقباها ادغام شود و مسازمان یهایبا منابع و استراتژ یتا به خوب داشته،

 .(Morris et al, 2011) کند تیسطوح باالتر هدا

 دیوها باسوازمان، فواوااز  یریوگبهره یکوه بورا کننودیم انیوب (2012) منوچهری و همکاران

ثر ؤاستفاده م گریعبارت د به .کار گیرنده ی برا فراهم کرده و پرسنل ماهر ازیمورد ن رساختیز

بوه ایون  .کمک کنود یتا به طور مثبت به عملکرد سازمان منوط به وجود ابزارهایی است فاوااز 

استفاده اثوربخش ها ترتیب محققان بسیاری بر وجود عوامل مکمل اذعان داشته اند که بدون آن

 .(Yunis et al, 2018)و کارآمد از فاوا امکان پذیر نیست 

خوود را در هوای تیفعال تواننودیبهتور م کننودمی اقودام نانوهیکه به طوور کارآفرهایی سازمان

 یرو یاثورات مثبتو، جوهیو در نت (Oladimeji et al, 2019)کننود  میتنظو ایوپو یرقوابتهای طیمح

از  یو بهره بردار صیبا تشخ دیباها سازمان، نیهمچن . (Mustafa, 2015 ) دعملکرد سازمان دارن

 کننود نیتضوم زیورا نبلکه رشد خود ، نه تنها بقا یطیمح راتییاز تغ یناش نانهیکارآفر یفرصتها

(Ferreira et al, 2015).  بوه معنوای رضوایت  پذیرش فواوابرخی صاحبنظران اظهار داشته اند که

 .(1388، و همکواران ی)زالو. مرتبط با رایانوه و اینترنوت اسوتهای خاطر در استفاده از نوآوری

 یبور عملکورد سوازمان یو نوآور یسازمان ینینقش کارآفر ارزیابی ،حاضر قیتحق یاصل تمرکز

کوه  یاستگذارانیمشاوران و س، رانیمد یبرا پژوهش نیاهای افتهیرود می انتظار، نیبنابرا .است

بوا ارزش ، هسوتند رییودر حوال تغهوای طیدر مح ژهیورقابت به و تیاز ماه یبه دنبال درک بهتر

 .باشد

 (:توأثیرسازمان ممکن است بوه شودت تحت کیبه عملکرد باال و سطح رقابت در  یابیدست

و  یسوازیدر عصر جهان، قتیدر حق .((Drobyazko et al, 2019 ردیقرار گ یسازمان ینیکارآفر

اطالعووات و ارتباطووات  یآوردر فوون شوورفتیبووا پ یهووایکووه در آن نوآور، یسوواز تووالیجید
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(ICTشکل م)ردیوگی (Napitapulu et al, 2018) ،بور  یمبتنو صورفاً یورنووآ قواارت یبورا دیوکأت

 & Kotlarsky) سوتین یدر سوطح جهوانمختلف  یهامیت انیم یشرکت و همکار نیب همکاری

Oshri, 2005).  

بوه  لیون یبرا فاوابه ها سازمان یوابستگ شیکسب و کار باعث افزا طیمحتغییرات سریع در 

 شووتریب یسووودآور جووهیدر بووازار و در نت یمناسووب تجووار تیووکسووب موقع، در رقابووت تیووموفق

هووم اکنووون اسووتفاده از فنوواوری اطالعووات و ارتباطووات در  .(Stanimirovic, 2015شووود)می

ایرانی رواج فراوان یافته است اما اثربخشی آن در مقایسه با کشوورهای پیشوررفته و های سازمان

و هووا کمتوور از انتظووار بوووده و بیشووترین کوواربرد آن در خودکارسووازی فعالیت سوورمایه بکاررفتووه

متوسط رشود اقتصوادی سواالنه  .شدمی سنتی انجامهای آیندهایی است که با دست و به شیوهفر

بورای کشوور هشوت درصود در نظور گرفتوه شوده کوه سوهم فنواوری اطالعوات و ارتباطوات در 

 51/8سورمایه گوذاری ، درصود 6/5متغیرهای اقتصادی در زمینوه بهوره وری کول عوامول تولیود 

این پوژوهش  .درصد است 19/4وسط رشد سالیانه ارزش افزوده درصد و مت 9/5اشتغال ، درصد

تر از فواوا و افوزایش اثورات آن بور عملکورد موؤثردر پی یافتن راهی است که منجر به اسوتفاده 

 .سازمانی یا توجه به فرهنگ سازمانی محیط کار در ایران است

از فاوا در ایجاد  مطالب فوق اهمیت وجود عوامل مکمل در سازمان را با هدف استفاده بهتر

و ها بوه ایون مفهووم کوه بوه ایوده .دهودمی نوآورانه در کسوب مزیوت رقوابتی نشوانهای فرصت

کارآفرینوان بایود در درک زبوان  .نیواز اسوتها کارآفرینانه برای استفاده از فرصتهای فعالیت

ییورات بوازار فناوری مهارت یابند توا بتواننود از آن متناسوب بوا تغییورات نیازهوای مشوتریان و تغ

  .(1398، )امامی استفاده کنند

 یسازمان طیدر مح یسازمان ینیاز کارآفر یتر قیدرک عم یابیبر دست تالش قیتحق نیا در

 یعملکورد سوازمان یجهوت بهبوود و ارتقوا ینووآور و فواواسوازی تا نقش آن در توانمند است

و  عواتاز مطال یاریاسوت کوه در بسو تیواهم زیحاضور از آن جهوت حوا قیوتحق .آشکار شوود

 دهیونادها عملکورد سوازمان یدر بررسو ینظورهوای بحث تیواهم، صوورت گرفتوههای یبررس

بر  ینیبه فاوا و کارآفر شیهمزمان گرا یبه بررس یمطالعات اندک، نیهمچن .انگاشته شده است
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بوه  شینقوش فواوا و گورا، قیوتحق نیوضورورت در ا نیبا درک ا، عملکرد سازمان پرداخته اند

از  .شودمی دهیشرکتها سنج وها آنها بر عملکرد سازمان ات(:تأثیرو  لیتحل ینسازما ینیرکارآف

اسوتفاده از آن بوا  نیبور رابطوه بو "فواوا" (:توأثیر یابیوسونجش و ارز، جمله اهداف این پژوهش

رابطه  این اندنینما یجامع برا نسبتاًمدل  کی ی و ارایهبا عملکرد سازمان زیو ن یسازمان یآورون

 .است گریاز جهت د یبا عملکرد سازمان "فاوا"استفاده از  نیجهت و رابطه ب کیاز 

اطالعات  یفن آور دیو خر یگذار هیسرما کهاست  تیواقع نیا ناشی ازهدف  نیا تیاهم

 ,Fosfuri, Lanzolla, & Suarez) شودمی یناش، ستیمعادل ن یو ارتباطات با استفاده از فن آور

 لیتوسعه دهندگان و تحل، ها ستیاستراتژ، "فاوا"متخصصان  یتواند برامی قیتحق نیا .( 2013

 . را ارتقا بخشدها سازمان یریتواند سطح رقابت پذمی که، باشد دیاز آن جهت مف یگران دولت

  تحقیق پیشینه  و نظری مبانی بر مروری
بوا بوه  تواننودیو در حال توسوعه م افتهیتوسعه یبزرگ و کوچک در اقتصادهاهای سازمان

 یقدرتمنود یرقبواتبودیل بوه سورعت بوه  یرقابت تیمزکسب  یاز فناوری اطالعات برااستفاده 

 یبرا یبه عنوان ابزار فاوااز  توانندیها مسازمان (.Mustafa,2015, Rahayu &Day, 2017) شوند

 یو اثربخشو یاثربخش یکار براوکسب ینیبشیو پ، یآت قاتیتحق، راهبردی یزیربرنامه لیتسه

استفاده  .(Agwu & Murraay, 2015, Keller & Von der Gracht, 2014)  کنند ها استفادهندیفرآ

 .دهودمی قورار (:توأثیرسوازمان را تحت کیو یریپوذانعطاف، از فناوری اطالعوات و ارتباطوات

 زیکنند و تموامی احتماال در بازار بهتر عمل گیرندمی بکارفناوری اطالعات را  که ییهاشرکت

باید توجه کرد کوه  .(Tarut & Gatautis, 2014دهند )می نشان خود را بهترخدمات  ایمحصول 

بوزرگ های بوا سوازمان سهیدر مقاها SMEدر  یکاف یو فقدان منابع مال ICT یهاکمبود مهارت

رهبوران  ییتوانوا جوهیدر نت، (Napitapulu et al, 2018) اسوت یشوتریب توجوهعواقوب قابل یدارا

 & Zafar کنودمی محودود یرقوابت تیومز ایو جوادیا یکوچوک و متوسوط را بورا یهاشورکت

Mustafa, 2017) Napitupulu et al, 2018, (.  امروزه فاوا به عنوان موتور اصلی رشد در اقتصواد

شود که به انقالب دیجیتالی در کشورهای توسعه یافته منجر شده می دانش محور در نظر گرفته
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 ,Piget & Kossaï) به سرعت در سایر کشورهای در حال توسعه نیز گسترش یافته است است و

2013 .) 

از طریق ها گذاری در فناوری اطالعات و تواناییکه سرمایه است تحقیقات مشابه نشان داده

سازمانی و های مهارت، رضایت مشتری، ا افزایش بهره وریفناوری اطالعات و ارتباطات ب

این از تر اما مهم. (Bhatt & Grover, 2005, Mithas et al , 2005) عملکرد شرکت ارتباط دارد

اطالعات و ارتباطات با عملکرد  یدهد استفاده از فناورمی که نشان است یقاتیتحق موارد،

 ,Koski) در حال توسعه ارتباط مثبت دارد یکوچک و متوسط در کشورها یشرکتها یتجار

2010 .) 

 فرهنگ ایجاد طریق از فرآیندها و تولیدات آن در که است فرآیندی، کار آفرینی سازمانی

 نتیجوه ایون .(1384، صفرزاده و فرهنگی) شودمی سازمان جهت داده یک درون در کارآفرینی

 عرضوه و طراحوی، سوازمان داخول در جدیود سازمانی واحد یک ایجاد معموال کارآفرینی نوع

 بوا .((Oladimeji et al, 2019)باشود می سوازمان بورای نووین ارزشوهای ایجواد و خدمات جدیود

:  بورد نام رابطه این در را اصلی استراتژی نوع دو توانمی مختلفهای دیدگاه تکامل سیر مطالعه

 اسوتراتژی( ب سوازمانی درون کوارآفرینی یوا سوازمان در کارآفرین فرد وجود استراتژی( الف

 .سازمان در کارآفرینی ایجاد

 و تکمیول به منجر نهایتاً که است گروهی یا فرد کارآفرینی بر تأکید، اول نوع استراتژی در

 محوور، دوم نووع اسوتراتژی در که حالی در .شودمی سازمان درون در خالق یک تفکر اجرای

 ایجاد سازمان رفتار و فرهنگ، ساختار در که تغییراتی، عبارتی به و باشدمی سازمان خود اصلی

 تفکور خلوق بور مبتنوی کارکنان و مدیران بین در مشترک فهم و یک بینش نهایت در، گرددمی

  .دهدمی گسترش را جدید خدمت یا محصول نهایت و در جدید ترکیب، جدید نگاه، جدید

 یشرکتها ضرور یبرا، روایناز .کننده مهم عملکرد شرکت استنییعامل تع کی ینوآور

 تیبپردازند تا به اهم ینوآورهای ینظر در استراتژ دیخود به تجدهای یاست که در استراتژ

دهد به می به آنها اجازه و (Drobyazko et al, 2019) بپردازند ینوآورهای یدر استراتژ یشتریب

  .(Cuevas-Vargas et al, 2014) ابندیدست  یرقابت برتر و عملکرد برترهای تیمز
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کند تا در درجه اول می کمکها اطالعات و ارتباطات به سازمان یاستفاده مناسب از فناور

 ,Tung & Rieck) بهبوود بخشوند یاساسهای را به روش یادارهای تیدر مشاغل کوچک فعال

 & Mosleh)رود می به شماردر کسب و کار  یمنبع ارزشمند نوآور فاوا، علت نیهمبه  .(2005

Shannak, 2009). و  نودهایفرا، در محصووالت میتوانود بوه طوور مسوتقمی زین فاوا، نیعالوه بر ا

 ,Brynjolfsson & Saunders) بگوذارد توأثیر یتجوارهای در مودل نیهمچنو، یخودمات تجوار

2010). 

 یهایو کسب توانایی خود اهداف به رسیدن برای شرکت توانایی عنوان به سازمان عملکرد

 چگونوه که است این نشانه سازمانی عملکرد .استشده تعریف تجاری اهداف به دستیابی برای

 (.Tundikbayeva et al, 2019) کنودمی تکمیول را خوود اهوداف خووبی بوه وکارکسوب یوک

  .(Mustafa, 2015) است مدیریت تحقیقات در موضوعات ترینمهم از یکی سازمانی عملکرد

 در سوطوح مختلوف سوازمانی وجوود دارد مثبت استفاده از فواوا تأثیر مدارکی در خصوص

(Napitupulu, 2018 .)وری کول در استفاده از فاوا باعوث گسوترش سوهم بوازار و افوزایش بهوره

عالوه بر این فاوا به تولید محصوالت و خودمات جدیود و تمرکوز بیشوتر بور  .شودمیها سازمان

تحقیقوات  (.Yunis et al, 2017) کندمی مشتریان و پاسخ گویی سریعتر به تغییرات بازار کمک

بوه ایون (. Oldimeje et al, 2019) گوذاردمی مثبت فاوا بر عملکرد سازمانی صحه تأثیر پیشین بر

  .ین گردیدمنظور فرضیه زیر تدو

 .رابطه مثبت دارد یبا عملکرد سازمان "فاوا" و پذیرش انتخاب: 1الف

مثبت فاوا بر ارتقا عملکرد از طریق استفاده نوآورانه از فاوا اذعان  تأثیرو محققان بسیاری بر 

  .(Rojan & Morales, 2019; Oladimeje et al, 2019 )  اندداشته

 .کندمی یگریانجیرا م یاز فاوا و عملکرد سازمان استفاده نیرابطه ب ،ینوآور: 2الف

از سوی دیگر در بررسی رابطه بین نوآوری و کارآفرینی سازمانی باید بوه مفهووم تغییور بوه 

و توالش بورای ها این عامل موجوب بوروز فرصوت .عنوان یک عامل ثابت محیطی توجه داشت

فناوری خوود عامول تغییور  .(Bakytgulet et al, 2019) شودمیها دستیابی به آنها و ترقی سازمان

سسوواتی کووه از ؤکنوود کووه ممی ایجووادهایی و فوواوا فرصووت (Keller & Gracht, 2014)اسووت 
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 Yunis et) توانند از آنها بخوبی استفاده کنند، میکارآفرینی سازمانی مطلوبی برخوردار هستند

al, 2018.) بسیاری اسوت های ه ارایه فرصتزیرا قادر ب .فاوا خود عامل ترویج کارآفرینی است

 ,Bakytgulet et al) کوارآفرین اسوتفاده و توسوعه داده شووندهای تواند به وسیله سازمانمی که

بوا  موؤثررابطوه ، ادارات مجوازی، توان به تجارت الکترونیوکمیها از جمله این فرصت(. 2019

 : ه استاین نکات موجب تدوین فرضیات زیر شد. مشتریان و غیره اشاره کرد

 .کندمی لیو عملکرد را تعد ینوآور نیاستفاده از فاوا ب: 3الف

 .رابطه مثبت دارد ی سازمانینیبا کارآفر "فاوا"انتخاب : 4الف

بوه عبوارت دیگور نووآور بوودن و  .نوآوری یکی از ابعاد اصلی کوارآفرینی سوازمانی اسوت

کسب و کار است های مدلفرآیندها و ، خدمات، کارآفرینی به مفهوم نوآوری در محصوالت

(Yunis et al, 2017). د بوه مفهووم واز سوی دیگر هر تغییری مستلزم ریسک است و نوآوری خ

برای اتخاذ راهبردهایی برای محصوالت / خدمات  ،از نوآوری، یک سازمان نوآور .تغییر است

 Cheng) بودتوان متصور می کارآفرینیو نوآوری نرابطه مستحکمی بی .کندمی جدید استفاده

et al. 2014 .)این مطالب موجب توسعه فرضیات زیر شد : 

 .دارد تأثیر یسازمان ینیبر کارآفر ینوآور: 5الف

 .کندمی لیرا تعد ینیاستفاده فاوا و کارآفر نیرابطه ب یرونوآ: 6الف

 .دارد تأثیر سازمانی بر عملکرد ،یسازمان ینیکارآفر یگریانجیبا م ینوآور: 7الف 

اسوت کوه تمایول دارنود سوطح هایی راهبردهای کارآفرینی یکی از الزاموات سوازماناتخاذ 

، در سوطح سوازمان .(Rojan & Morales2019 ) عملکورد و مزیوت رقوابتی خوود را ارتقوا دهنود

 توأثیر .(Oldimeje et al, 2019)کید دارد أمطالعات بر رابطه مستقیم میان کارآفرینی و عملکرد ت

ییود أموورد تهوا ه عنوان یک توانمندساز قوی در توسعه یا نوسازی فعالیتکارآفرینی سازمانی ب

 .(Bakytgulet et al, 2019)محققان بوده است 

 .ارتباط مثبت دارد یبا نوآور "فاوا"استفاده از : 1ب

 .دارد ارتباط مثبت یبا نوآور "فاوا"انتخاب : 2ب
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 .مثبتوی بور عملکورد سوازمانی دارد توأثیر ،توان فرض کرد که پذیرش و اسوتفاده از فواوامی

از طریق راهبردها ورفتارهای نوآورانوه اتخواذ شوده  ،حاصل از آنهای مشروط به آنکه فرصت

 اند: شدهزیر تدوین های فرضیه ،به منظور بررسی این نکته .باشند

 .کندمی به عنوان واسطه عملو عملکرد  "فاوا"استفاده از  نیرابطه بدر ، ینوآور: 3ب

 .دارد تأثیربر عملکرد  یسازمان ینیکارآفر یگریانجیفاوا با م :4ب

 .رابطه مثبت دارد ی سازمانینیبا کارآفر "فاوا"استفاده از : 5ب

 .کندمی لیرا تعد ی سازمانینیانتخاب فاوا و کارآفر نیرابطه ب ینوآور: 6ب

 .دارد تأثیر یبر عملکرد سازمان یسازمان ینیکارآفر: 7ب

 .دارد تأثیربر عملکرد  یو نوآور یسازمان ینیکارآفر یگریانجیفاوا با م استفاده از: 8ب 

 

 .با توجه به مطالب فوق مدل نظری پژوهش به شرح زیر توسعه داده شد

 

 

 

 

 

 
 

 (Yunis, 2018) نظری تحقیقچارچوب  .1شکل 

  شناسیروش
هوای از نووع پژوهش ،هواداده یگوردآور ثیاز ح کاربردی و، هدف منظر حاضر از قیتحق

سواختار یافتوه پرسشونامه  قیواز طرموورد نیواز هوای شوود و دادهمی محسوب پیمایشی -یفیتوص

هشت گویه برای فناوری اطالعات و ارتباطات کوه بوه  ،پرسشنامه نیا در .ستگردآوری شده ا

 چهوارهر کدام به طور جداگانه  تقسیم شده و دو قسمت پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات

 منابع انتخاب و رشیپذ
 فاوا

 فاوا منابع استفده

 ینوآور

 یسازمان ینیکارآفر ها فرصت

 تیمز کسب و یسازمان عملکرد
 یرقابت

 1الف 

 2الف 

 3الف 
 4الف 

 5الف 

 6الف 

 7الف 

 1 ب

 2ب

 3ب
 4ب

 5ب 

 6ب 

 8ب 

 8ب 
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توا  شودعملکرد استفاده شد و از پاسوخ دهنودگان خواسوته گیری اندازه یبرا گویه شش، گویه

گویوه  11 ی ازنووآورگیری انودازه یبورا .کننود یابیوعملکرد سازمان خود را نسبت به رقبا ارز

گویه کوه  5نوآوری های فرصت، گویه( 6)شامل دو قسمت فضا و محیط فناوری( و نوآوری )

 شسوونج یبورا همچنووین .تهیوه شووده بوود اسووتفاده شود( 2002آندرسووون) اسیواز مقبوا اسووتفاده 

  .استفاده شد (1996) مطالعات زهرا یشده بر مبنا هیته اسیاز مق ینیکارآفر

با عمر متوسط پنج سال ، مستقر در شهرک صنعتی اهواز شرکت 150مطالعه  نیانجام ا یبرا

لوزوم  و آمواری جامعوه تعوداد بوه توجه با .شد نفر پرسنل شاغل به عنوان جامعه شناسایی 480با 

دقیقی از مسائل پژوهشی داشته باشند و بتوانند اطالعوات  افرادی که فهم نسبتاً استفاده از نظرات

از طرف دیگر با توجه بوه قلوت  .هدفمند استفاده شدگیری نمونه روش، دقیقی ارایه نمایند نسبتاً

بوه ایون  شود.اسوتفاده هوا بورای تکمیول دادهدر دسترس نیز گیری از نمونه ،تعداد این افراد خبره

 بخوش پرسونل و مودیران شوامل پرسونل 214 تعوداد مورگوان کرجسی جدول به توجه ترتیب با

گوردآوری  ابزار .شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به، شرکت ها ارتباطات و اطالعات فناوری

 بوه پرسشنامهاستفاده شده است.  لیکرت طیف استاندارد پرسشنامهاز ، پژوهش این در اطالعات

 بووا مشووورت از پووس و شووده تنظوویم مشووابه تحقیقووات و نظووری مبووانی براسوواس شووده کارگرفتووه

 آمواری جامعوه بوین در و تودوین نهوایی پرسشنامه، تعدیل یا و حذف و( اساتید) امر متخصصان

 پرسشونامه روایوی سونجش و ارزیوابی بورای صوری اعتبار روش دیگر عبارت به .گردید توزیع

ضوریب آلفوای  از دو معیارهوای گیوری اندازه هایمدل برازش بررسی برای .است شده استفاده

 .(1شد )جدول شماره  شده کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده

با توجه به حدود گفته شده برای هور ، شودهمانطور که در جدول فوق مالحظه مشاهده می

هوای پوژوهش موورد رونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی سازهمقدار ضرایب آلفای ک، دو معیار

 .باشندقبول می

 بوا وابسوته و مسوتقلهای ریمتغ ارتباط عدم ای ارتباط ی،معنادار حالت باید توجه کرد که در

 نشوان دهنوده آن باشد 96/1 مطلق قدر ازتر باال ،رییمتغ دو نیب ارتباط اگر .شوند یم یبررس هم

 از بواالتر عودد نیوا اگور و دارد وجوود %95 احتموال با یمعنادار ارتباط ،ریمتغ دو نیب که است
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 یبرقرار شرط نیدوم همچنین .دارد وجود ریمتغ دو نیب معنادار ارتباط %99 احتمال به بود 58/2

 .(Hulland, 1999) دباشمی  4/0بزرگتر بودن بارهای عاملی از  همگرا ییروا

 روایی و بارهای عاملی، پایایی، کرونباخنتایج ضرائب آلفای  .1جدول 

 متغیرهای پژوهش
ضریب آلفای 

 کرونباخ
(Alpha >0.7) 

ضریب پایایی 
 ترکیبی

(CR>0.7) 
 روایی واگرا روایی همگرا

ضرایب استاندارد 
 بار عاملی شده

 
 526/0 871/0 759/0 862/0 756/0 فناوری اطالعات و ارتباطات

 763/0 769/0 590/0 852/0 769/0 استفاده از فاوا
 754/0 752/0 551/0 830/0 743/0 پذیرش فاوا

 277/0 82/0 672/0 804/0 779/0 نوآوری
 601/0 772/0 594/0 853/0 768/0 جو و محیط فاوا و نوآوری

 665/0 782/0 607/0 860/0 789/0 های نوآوریفرصت
 264/0 816/0 665/0 923/0 899/0 کارآفرینی سازمانی

 513/0 846/0 716/0 938/0 921/0 سازمانیعملکرد 

 

ه بها گویه هینشان داد که مقادیر بارهای عاملی و ضرایب معناداری کلها تحلیل آماری یافته

ییود قورار أمتغیرهوای مودل موورد ت همگرا ییروا بنابراین .بیشتر بوده است 96/1و  4/0ترتیب از 

  .گرفت

 و مقایسه آن با ضریب پایایی ترکیبی )AVE1) یاستخراج انسیوار نیانگیبه منظورآزمون م

 یتموامها بور مبنوای تحلیول یافتوه، اسوت AVE (5/0) یبورا مناسوب مقودار ن کهیا به توجه باو 

 بوا همگورا یویروا جینتوا یدرسوت بودند و 5/0 یباال یاستخراج انسیوار نیانگیم یدارا متغیرها

 اسوت بوده CR>AVE همچنین در تمامی متغیرهای مکنون .گردید دأییت ن شاخصیا از استفاده

 جوهیتووان نت یمو فووقهوای آزمون بوه توجوه با .بوده است قرار بر همگرا ییروا چهارم شرط و

 .است خوردار بر یمناسب یهمگرای ییروا از یپژوهش مدل که گرفت

سوایر  میوزان رابطوه یوک سوازه بواشوود، می معیار مهم دیگری که با روایی واگورا مشوخص

است؛ بطوری که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سوازه ها سازه

                                                        
1 . Average Variance Extracted 
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در واقوع روایوی واگورا  .دیگورهای خود دارد تا بوا سوازههای تعامل بیشتری با شاخص، در مدل

با بررسوی نتوایج  .شودالرکر سنجیده می –مکمل روایی همگرا است که از طریق آزمون فورنل

 3.3نسخه   Smart PLSبوا اسوتفاده از نورم افوزار ، ایی واگرا به روش فورنل و الرکربررسی رو

االت ؤها )متغیرهای مکنوون( در مودل تعامول بیشوتری بوا سوسازه، مشخص شد که در مدل فوق

 .به بیان دیگر روایی واگرای مدل در حد مناسبی است .های دیگرمرتبط دارند تا با سازه

  هایافته
 جمعیت شناختیالف( توصیف 

 و مورد نفور 112 تعوداد، اطالعات فناوری حوزه کارشناسان و مدیران از نفر 210از مجموع 

 به سال 41 آنها کمترین و سال 40 تا31  بین( %42)دهنده پاسخ افراد اکثر سن، بودند زن نفر 98

( درصود 7/36) نفور 77 و هلأمت افراد از( درصد 3/63) نفر 133، . از نظر تأهل نیزاست بوده باال

  .اندودهب مجرد نیز

 خودمات بوا افوراد بوه مربووط فراوانی بیشترین پاسخگو نیز، افراد فعالیت حوزهدر خصوص 

 5/0 با افزوده ارزش خدمات دسته در افراد به مربوط فراوانی کمترین و درصد 8/44 با عملیاتی

 .باشدمی درصد

 ایون از .شاخص اسوتفاده شود 31استاندارد با  پرسشنامه ابزار از اطالعات آوری جمع جهت

 از استفاده متغیر به مربوط شاخص 4، اطالعات فناوری پذیرش متغیر به مربوط شاخص 4 تعداد

 متغیور بوه مربووط نیوز شواخص 6، اطالعوات فنواوری محیط و جو شاخص 6، اطالعات فناوری

 عملکورد بوه مربوط شاخص 6 و سازمانی کارآفرینی به مربوط شاخص 6، نوآوریهای فرصت

 کلمووگروف کوه بوا اسوتفاده آزموونهوا نتوایج آزموون نرموال بوودن داده .اسوت بووده سازمانی

سطح معناداری تمامی متغیرهوای موورد مطالعوه در تحقیوق کمتور از سوطح  .اسمیرنف انجام شد

یوروی از توزیع آماری نرموال پها مشخص شد که توزیع داده . از این روبوده است 05/0خطای 

ناپارامتریک مانند ضریب همبستگی اسوپیرمن و همچنوین های به همین دلیل از آزمون کند.نمی

 شد.استفاده  3Smartpls معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار
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و KMOاز شواخص  ،ییودیأبه منظور بررسی کفایت حجم نمونه برای انجام تحیول عواملی ت

حجوم  نظور از مونوه، نبوه یوک نزدیکتور شوود KMO هر چه مقودار .آزمون بارتلت استفاده شد

 و سوواالت نیب روابط تیکرو ای تقارن نام به از آزومن دیگری KMO کنار در .استتر مناسب

 بوه توجوه بوا آزموون بارتلوت .نودیگویم Bartletts آزموون را آن کوه شوودمی اسوتفادهها رییمتغ

بوا انجوام  .شوود یمو دأییت روابط تیکرو و ردیگ یم قرار دأییت آن مورد Chi-Square یمعنادار

 Bartletts و آزمون بوده 7/0و بیشتر از  866/0برابر  KMOمقدار آماره فوق بدلیل آنکه های آزمون

 .شد دییتأ نمونه حجم تیلذا کفا، باشد یم معنادار
 

 

، 264/0برابور  نووآوری وعملکورد، زای کارآفرینی سوازمانیرهای درونیمتغ یبرا 𝑅2مقدار

کووه متغیرهووای تحقیووق در شوود می لوذا اینگونووه اسووتنباط .محاسوبه شووده اسووت 513/0و  277/0

و  درصد از تغیرات عملکرد را پویش بینوی نماینود 52مجموع و با همکاری یکدیگر توانسته اند 

در است کوه در مودل و ایون تحقیوق  این متغیر وابسته به سایر عواملیمابقی تغییرات )واریانس( 

 .نظر گرفته نشده است

بورای  𝑄2نشان داد که مقودار  𝑄2از محاسبه شاخص ارتباط پیش بین همچنین نتایج حاصل

( مثبوت و 315/0( و عملکرد )168/0( نوآوری )149/0متغیرهای درونزای کارآفرینی سازمانی )

 ایوندر سطح مناسبی قرار دارد و حاکی از آن است که قودرت پویش بینوی مودل در خصووص 

 .باشدمی در حد قابل قبولمتغیرها 
 

 GOFنتایج برازش کلی مدل با معیار  .2جدول 
GOF 𝑹𝟐 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒀 متغیر 

√0.703× 0.210
= 0.385 

 فاوا 759/0 -
 کارآفرینی سازمانی 665/0 149/0
 نوآوری 672/0 168/0

 عملکرد 716/0 315/0 

 

 یر اشوووتراکین مقووادیانگیوومقووودار م، شووودمی مشوواهده همووانطور کووه در جوودول فووووق

(Communalities )703/0 رین مقادیانگیو م𝑅2 210/0  به دست آمده است و با توجه به فرموول
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ید برازش قوی ؤم ،مذکور یبندکه با توجه به دسته محاسبه شد 385/0معادل  GOFار یمقدار مع

 .ق استیتحق یمدل کل

ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو به دویی  با توجه به این که سطح معناداری آزمون

توان اظهار کرد که بین تمامی این ؛ میمحاسبه شده است 01/0کمتر از سطح خطای  ،متغیرها

در ها بررسی فرضیه در بخشتر تفسیر کامل .متغیرها همبستگی و ارتباط معناداری وجود دارد

 .جدول زیر نشان داده شده است

 هانتایج فرضیه. 3جدول 

 مقدار تی مسیر مستقیم ضیهفر
ضریب 

 مسیر

سطح 
 نتیجه نانیاطم

 تایید  380/0 844/5 نوآوری استفاده از فاوا  1الف

 عدم تایید  077/0 188/1 عملکرد سازمانی انتخاب فاوا  2الف

 تایید  234/0 316/3 نوآوری انتخاب فاوا  3الف

 عدم تایید %95 - 96/1کمتر از  بر عملکرد (:تأثیر دارد ینوآور یگریانجیاستفاده از فاوا با م 4الف

 عدم تایید %95 - 96/1کمتر از  بر عملکرد (:تأثیر دارد ینوآور یگریانجیانتخاب فاوا با م 5الف

 عدم تایید  -069/0 396/1 عملکرد استفاده از فاوا  نوآوری  6الف

 عدم تایید  061/0 799/0 کارآفرینی سازمانی انتخاب فاوا  7الف
 تایید  -212/0 949/2 کارآفرینی سازمانی استفاده از فاوا  1ب
 تایید  578/0 252/7 کارآفرینی سازمانی نوآوری  2ب

 3ب
تأثیر  یسازمان ینیبر کارآفر ینوآور یگریانجیاستفاده از فاوا با م

 تایید 95%  96/1بیشتر از  دارد

 تایید 95%  96/1بیشتر از  تأثیر دارد یسازمان ینیبر کارآفر ینوآور یگریانجیانتخاب فاوا با م 4ب
 تایید  744/0 254/15 عملکرد سازمانی کارآفرینی سازمانی  5ب
 عدم تایید 95%  96/1کمتر از  تأثیر دارد بر عملکرد یسازمان ینیکارآفر یگریانجیفاوا با م 6ب

 تایید 95%  96/1بیشتر از  تأثیر دارد. بر عملکرد یسازمان ینیکارآفر یگریانجیبا م ینوآور 7ب

بر  یو نوآور یسازمان ینیکارآفر یگریانجیاستفاده از فاوا با م 8ب
 تایید 95%  96/1بیشتر از  تأثیر دارد عملکرد

 

 .گیوردمی ساختاری مورد ارزیابی قورارهای مدل، پس از تحلیل و بررسی مدل اندازه گیری

زا( و وابسوته است که در آن روابط بین متغیرهوای مکنوون مسوتقل )بورونمدلی ، مدل ساختاری

مدل ساختاری تنها متغیرهای پنهان را به همراه روابط میان آنها بررسی  .زا( مد نظر است)دروان

 : (2باشد ) جدول شماره می معیارهای آزمون مدل ساختاری شامل موارد ذیل .کندمی
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 (t-valueضرایب مسیر )بتا( و معناداری آن)مقادیر  .1

 متغیرهای مکنون درون زا ((𝑅2 شاخص ضریب تعیین .2

 𝑄2شاخص ارتباط پیش بین .3

 بین متغیرهای مکنون tاستاندارد شده و مقدار  ضرایب بار عاملی .4جدول 
 tمقدار  (𝛃ضریب مسیر) سازه وابسته های مستقلسازه

 759/1 -139/0 کارآفرینی سازمانی فاوا

 581/1 106/0 عملکرد فاوا

 666/9 526/0 نوآوری فاوا

 084/7 573/0 کارآفرینی سازمانی نوآوری

 520/16 738/0 عملکرد کارآفرینی سازمانی

 303/1 -090/0 عملکرد نوآوری

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

 

 گیرینتیجه و بحث
 اسوت محیطوی بر کیدأت، شودمی گرفته نظر در رشد موتور عنوان به کارآفرینی که هنگامی

 و اطالعوات فنواوری .کنودمی فوراهم و کارآفرینی موفوق راها فرصت ایجاد نیاز مورد منابع که

 گرفتوه نظور در سوازمانی کوارآفرینی اصلیهای محرک عنوان به توانندمی نوآوری و ارتباطات

 بواالی بسویار نورخ فواوا و گوذاری سورمایه افوزایش بوه رو میزان گرفتن نظر در با هرچند .شوند

 عوامول علموی نیازمنود درک بهتورهوای روش، فواوا به منسوبهای گذاری سرمایه در شکست

 ارتباطوات و اطالعوات فنواوری کیفیت پذیرش از ،کالن گیرندگان تصمیم وها سازمان اجرایی

 مناسوب شوکل بوه شرکت متعدد و مختلف فرآیندهای در آن و بکارگیری عملی شرکت برای

 Kellerاثربخشی بیشتر آن را به دنبال خواهد داشت )، نوآورانههای استفاده از فاوا به شیوه .است

and Von der Gracht, 2014 ). موفوق از فواوا بورای تغیور نوآورانوه در فرآینودهای های شرکت

این دستاوردها، نیاز بوه  (.Rodrigo Martin – Rojas et al. 2019) کنندمی کسب و کار استفاده 

اثورات  ،فرهنگ سازمانی مبتنوی بور نووآوری و کوارآفرینی .به روح کارآفرینی و نوآوری دارد

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516306394#!
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ایون پوژوهش کاربردهوای عملوی و  .(et al , 2019 Oladimeji کنود )می مثبوت فواوا را تشودید

پویا و نوآورانه در ایجاد یک شویکه کارآمود های در بعد نظری توانایی .متعددی داردای هنظری

(. et al 2019 Tundikbayeva Bakytgulبر نقش محوری کارآفرینی سازمانی تاکید داشته است )

 .ستفاده از تمامی مزایای فاوا امکان پذیر نیستبدون ایجاد یک محیط کارآفرینانه و نوآورانه ا

 نوآوری و ارتباطات و اطالعات فناوری ،با ترکیب نوآوری و کارآفرینی سازمانی 

 & Kusumaningtyasaباشند )  داشته سازمانی عملکرد بر چشمگیری اتتأثیر توانندمی

Suwartob, 2015). خالقیت، پذیری ریسک که دهدمی بروز فضایی در را خود پدیده این 

 کشور متوسط و کوچک صنایع در اخص طور به و باشد داشته وجود ناپذیری انفعال و آفرینی

 یا سازمانی و خانوادگیهای کار و کسب آنهای ویژگی از که، پویا بازاری .دارد اهمیت

 (. Napitupulu et al 2018)است  رسمی

عملکورد  -کارآفرینی سازمانی بور رابطوه فواوانتایج تجربی فوق بر نقش میانجی نوآوری و 

پژوهشووی در خصوووص هووای ییوود شووده بوورای فعالیتأتوجووه بووه فرضوویات ت .گووذاردمی صووحه

 .تواند واجد نکات مهمی باشدمی آفرینی فناوری و به طور کلی حوزه فاوارکا، کارآفرینی

 .گردد یم موارد زیر پیشنهادها داده لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا به توجه با

 در ارتباطوات و اطالعوات فنواوری موؤثر نقش به نظر و پژوهش اصلی فرضیه به توجه با -1

 در سازمانی کارآفرینی توسعه و رشد دنبال به که مدیرانی شودمی پیشنهاد ،سازمانی کارآفرینی

 و کوچوکهای شورکت .داشوته باشوند بیشوتری توجوه فنواوری ایون به هستند خودهای شرکت

ها فرصوت کشوف زیورا، باشوند برخوودار مناسوب ارتباطی و اطالعاتی نظام یک از باید متوسط

 وها فرصت به توانندمی هایی سازمان تنها و نیست ممکن محیطی اطالعاتی فعاالنه کسب بدون

 .شوند آگاه محیطی تغییرات از موقع به که دهند نشان واکنش محیطیهای تهدید

 ایجاد بر ارتباطات و اطالعات فناوری نقش به مربوط فرضیات از حاصل نتایج اساس بر -2

 رقابت و پیشگامیو  تجدیدی خود فرآیند و خدمات و کاالها در نوآوری، جدید کار و کسب

 توصویه اهوواز صونعتی شوهرک متوسوط و کوچوکهای شرکت مسئوالن و مدیران به تهاجمی

 دسترسوی افوزایش و سازمان در ابعاد این به مربوطهای فعالیت فرآیند تسهیل جهت که شودمی
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 در ارتباطوات و اطالعوات فنواوری سواخت زیور به، آنها توسعه جهت الزم و دقیق اطالعات به

 الزم بودجه ونگریسته  شرکت سرمایه عنوان بهها فناوری اینبه  و کرده توجه خودهای شرکت

 .دهند اختصاص سازمانیهای واحد تمام در آن مختلف ابعادگیری کار به جهت را

توانود در می و مشابه آن( TRIZافزایش خالقیت و کارآفرینی )تریز های برگزاری دوره -3

در هوا بور لوزوم برگوزاری ایون دوره رواز ایون .شودامثبوت داشوته ب توأثیرارتقا عملکرد سازمانی 

  .شودمی تاکیدها سازمان

از طریق پرسشنامه خوود ارزیوابی ها آوری دادهتوان به جمعمی جمله نقایص این پژوهش از

 لطمووه وارد کنوودها پاسووخ بووارتوانوود بووه اعتمی دهندگان اشوواره کوورد و ایوونتوسووط پاسووخ

(Mustafa,2015 .)پژوهشگران آتی باید به این نکته توجه داشته باشند. 
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