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چکیده:

در محیط رقابتی امروز ،سازمانها برای ادامه حیات ناگزیر به کسب مزیت رقابتی
هستند و در این راستا یکی از مقوالتی که به کمک کارشناسان سازمانی میآید
فناوری اطالعات است .استفاده از هر سیستمی برای بهبود وضعیت نیازمند یکسری
آمادگیهای قبلی است و بدون شک زمانی که کارکنان در جریان نوسانات قرار گیرند
میتوانند با شرایط خود را وفق دهند .اما فراسوی این توصیفات ،مسئله این است که
تاثیر تغییرات بر عملکرد کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان چگونه خواهد بود .هدف
این پژوهش بررسی تاثیر آمادگی فناوری بر عملکرد سازمانی است .جامعه آماری
این پژوهش شامل شرکتهای تولیدی شهر تهران بودند و حجم نمونه  78شرکت
تعیین گردید که تعداد  233پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی نظاممند جمعآوری
شد .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه بود که ضریب آلفایکرونباخ آن برابر 0/88
بهدست آمد .بر اساس تحلیل معادالت ساختاری  PLSمشخص شد که آمادگی فناوری
بیشترین تأثیر مثبت را بر عملکرد سازمان به هنگام استقرار یک فناوری دارد و از طرف
دیگر بُعد «خوشبین بودن» یکی از ابعاد آمادگی فناوری ،کمترین تأثیر را بر عملکرد
سازمانی دارد .در نهایت پذیرش فناوری بهصورت مستقیم بر عملکرد تاثیر ندارد و
همچنین نقش تعدیلگر بین آمادگی فناوری و عملکرد ایفا نمیکند.

کلیدواژهها :پذیرش فناوری ،آمادگی فناوری ،عملکرد سازمانی،
مدل معادالت ساختاری ،شرکتهای تولیدی.
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در فضای رقابتی و متغیر امروز ،سازمانها در تالش هستند تا از راههای مختلف عملکرد خود
را بهبود بخشیده و مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند .عملکرد سازمانی یک ساختار اساسی در مدیریت
راهبردی است (.)Hamann et al., 2013
در سالهای اخیر ،رشد سریع فناوریهای اطالعات و ارتباطات 1تأثیر بسیار مهمی بر زندگی
بشر و کارکرد سازمانها و مؤسسات در کشورهای مختلف داشته است (رضایی .)1388 ،حجم
استفاده از فناوری اطالعات بهسرعت در حال گسترش است و اهمیت این مسئله را نزد سازمانها
بیشتر کرده است .همچنین فناوری اطالعات بهعنوان محور تشکیل جوامع اطالعاتی ،مورد توجه
اکثر سازمانها قرار گرفته ،بهگونهای که از جایگاه خاصی در برنامه توسعه برخوردار شده است
(موحدی و یاقوتی .)1387 ،بنابراین رهبران ارشد باید بر روی خلق شرایط ضروری برای توسعه
زیرساخت فناوری اطالعات و مدیریت اطالعات تمرکز کنند ،چرا که آنها نقش اساسی در ایجاد
سایر ظرفیتها برای بهبود عملکرد شرکتها بازی میکنند (.)Mithas et al., 2011
از زمان ظهور فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،پژوهشگران از دیدگاههای مختلف به بررسی
آثار و تبعات استفاده از این فناوریها پرداختهاند (رضایی )1388 ،و با توجه به رشد سریع محاسبات
کاربر در سازمانها ،متخصصان مجبور به بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطالعات )IT( 2بر عملکرد
و بهرهوری فردی شدهاند ( .)Igbaria & Tan, 1997بنابراین توسعه و استقرار فناوری اطالعات
در سازمانها مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت که برای دستیابی به مزایای بالقوه این
فناوریها ،باید پذیرش آن در سازمانها مدنظر قرار گیرد (نفری و همکاران .)1390 ،با توجه به
پژوهشهای پیشین ،تأثیر پذیرش فناوری بر آمادگی فناوری و همچنین تأثیر مثبت هرکدام از
مدلها بهطور جداگانه بر عملکرد تایید شده است .اما نقش مداخلهگر آمادگی فناوری بر عملکرد
مورد توجه قرار نگرفته است ،بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ،پر کردن این خأل است .در این
پژوهش از بین الگوهای مختلفی که پژوهشگران فناوری اطالعات ،برای تبیین یا پیشبینی عوامل
)1. Information Communication Technologies (ICT
)2. Information Technology (IT
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انگیزی استفاده کردهاند ،مدل پذیرش فناوری 1دیویس 2که یکی از پرکاربردترین مدلها در این
زمینه است ( )Davis et al., 1989مورد استفاده قرار گرفت .همچنین از مدل آمادگی فناوریکی
پاراسورامان همچنین استفاده شد .بهعبارت دیگر هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد این مدل بر
عملکرد سازمان است.
مبانی نظری

عملکرد در لغت به معنی حالت یا کیفیت کارکرد است ،بنابراین عملکرد سازمانی ،یک سازه
کلی است که به چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد .معروفترین تعریف عملکرد توسط
نیلی و همکاران 3در سال  2002ارایهشده است« :فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات
گذشته» (رهنورد .)1387 ،امروزه در فضای رقابتی ،کسبوکارها در تالشاند تا با ایجاد مزیت
رقابتی پایدار از طریق ارتقای عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات انطباق دهند .بیشتر
مطالعات گذشته در زمینه عملکرد سازمانی بر مبنای عملکرد مالی بودهاند ،اگرچه شاخصهای

مالی چندان با اهداف بلندمدت یک کسبوکار همبستگی ندارند و نمیتوانند در شرایط حاد رقابتی،
مزیت برای سازمانها ایجاد کنند (اخوان و یزدیمقدم.)1392 ،
عملکرد سازمانی ،میزانی است که سازمان اهداف موردنظر خود را به انجام میرساند
( ،)Neshkova & Guo, 2012در واقع عملکرد مفهوم کلی است که عملکرد کلی سازمان
را از ابعاد مختلف مدنظر قرار میدهد .ادبیات گذشته از اندازهگیری عملکرد با ابزارهای
ذهنی و عینی دفاع میکند ،اما مسلم ًا استفاده از ابزارهای عینی اعتبار بیشتری دارد
(.)Camisón & Villar-López, 2014
بنابراین عملکرد سازمان را میتوان اینگونه تعریف کرد :یک سازه چندوجهی است که شامل
چهار بعد  .1عملکرد مشتری محور شامل رضایت مشتری و عملکرد محصول یا خدمات؛ .2
عملکرد مالی و بازار شامل درآمد ،سود ،موقعیت بازار ،دوره زمانی گردش پول نقد و سود هر سهم؛
 .3عملکرد منابع انسانی شامل رضایت کارکنان و  .4اثربخشی سازمانی شامل زمان ورود به بازار،
سطح نوآوری ،تولید و انعطافپذیری زنجیره تأمین است (.)Mithas et al., 2011
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عملکرد سازمانی

)1. Technology Acceptance (TA
2. Davis
3. Neely et al.
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عملکرد را به شیوههای مختلفی میتوان تحلیل کرد .شاخصهای مالی یکی از شیوههای
سنتی بودند که بعدها پژوهشگران اقدام به شناسایی شاخصهای دیگری نمودند تا بتوانند عملکرد
را بهتر مورد سنجش قرار دهند .یکسری از این شاخصها عبارتند از :بهرهوری ،هزینه هر واحد،
قیمت ،نسبت عوامل ،نسبت هزینه ،سبد محصول ،تخصیص ورودیها ،بازدهی ،انطباقپذیری،
منابع انسانی و غیره (اخوان و یزدیمقدم .)1392 ،همچنین در بسیاری از پژوهشها برای سنجش
عملکرد از دو بعد اثربخشی و کارایی همچنین استفادهشده است که اثربخشی توصیفکننده درجه
نیل به اهداف سازمانی و کارایی توصیفکنند ه چگونگی استفاده و مطلوب دروندادها برای تولید
بروندادهای معین است (رهنورد.)1387 ،
در این پژوهش برای سنجش عملکرد سازمانی ،بعد اثربخشی در نظر گرفته شده است.
اثربخشي سازماني مفهوم واحد و منفردی نيست ،بلكه موضوعي بسيار پيچيده است كه مشتمل
بر ترجيحات و انتظارات متفاوتي است .اثربخشي سازمانها روشي است كه سازمانها ،چگونگي
تحقق موفقیتآمیز مأموریتهایشان را از طريق راهبردهاي سازماني مورد ارزيابي قرار میدهند.
از جمله معيارهاي اثربخشي میتوان به اثربخشي كلي ،كارايي ،كيفيت ،رشد ،انگيزش ،كنترل،
انعطافپذیری ،مهارتهای وظیفهای مديريت ،ارتباطات و مديريت اطالعات ،بهرهوری ،سود،
مشارکت و تقسیم قدرت ،پیشرفت ،میزان غیبت ،رضایت شغلی ،روحیه ،تضاد ،تعیین هدف و
برنامهریزی ،مهارتهای بین فردی مدیریتی ،آمادگی ،کاربرد منابع محیطی ،ارزش منابع انسانی،
آموزش و توسعه اشاره نمود (آقائی و همکاران.)1390 ،
مدل موردنظر در این پژوهش ،سنجش اثربخشی بر مبنای فرآیندهای درونی ریچارد الدفت
است .وی در کتاب خود الگوی سنجش اثربخشی مبتنی بر فرآیندهای درونی سازمانی را شامل ابعاد
ذکر شده نام برده است .1 :وجود فرهنگ بسیار غنی ،قوی و جوی مساعد در سازمان؛  .2روحیه
همکاری و وفاداری به گروه و کارگروهی؛  .3اعتماد ،اطمینان ،تفاهم و رابطه متقابل بین کارکنان
و مدیریت سازمان؛  .4تصمیمگیری در کنار منابع اطالعاتی صرفنظر از اینکه منابع اطالعاتی در
کجای نمودار قرار گرفته باشد؛  .5ارتباطات قوی در سطوح افقی و عمودی سازمان و همدردی و
همدلی با اعضای سازمان در کارها؛  .6دادن پاداش به مدیران متناسب با عملکرد ،رشد و توسعه
زیردستان و همچنین ایجاد گروه کاری کارآمد؛  .7رابطه متقابل (متعامل) بین اعضای سازمان و
اجزای آن (ال دفت .)1377 ،برای سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامه چان و راینی)2005( 1
استفادهشد که بر مبنای دو بعد اثربخشی مدیریتی و گرایش خدمات مشتری طراحیشده بود.
1. Chun & Rainey
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آمادگی فناوری

1
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امروزه ظهور فناوری مدرن اطالعاتی و گسترش آن در ابعاد مختلف زندگی ،موجب بروز
تحولی شگرف در مناسبات حاکم بر جامعه بشری شده است و توسعه و بهرهگیری روزافزون از
فناوری اطالعات ،مستلزم آموزش و آمادگی آن در شبکههای اطالعاتی است .بنابراین مواجه با
چالشهای پیشرو در عصر اطالعات ،به آمادگی در عرصه اطالعات نیاز دارد و سازمانها برای
سنجش میزان آمادگی در فناوری اطالعات و مواجه با این چالشها ،نیازمند مفهومی برای محک
خود هستند (حسینی و همکاران .)1393 ،فتحیان ( )1384اعتقاد دارد که کلیه مدلهای ارزیابی
آمادگی الکترونیکی پنج دسته کلی شامل؛ جامعه ،افراد ،اقتصاد ،فناوری و آموزش را مورد سنجش
قرار میدهد .ابعاد آمادگی الکترونیکی شامل بعد محصوالت و سرویسها؛ بعد مدیریتی ،سازمانی،
ملّی ،صنعت ،ارزش ،منطقهای بینالمللی ،فردی و بعد پذیرش است (حسینی و همکاران.)1393 ،
آمادگی فناوری نشاندهنده دیدگاههای شخصی و تمایل به استفاده از محصوالت و خدمات
فناوری اطالعات در زندگی روزمره افراد است و آمادگی فناورانه میتواند افراد را در به انجام
رساندن اهداف حرفهای آنها کمک کند ( .)Kuo, 2013مطالعات قبلی نشان میدهد که افراد
شخصیت و نگرشهای مختلفی در استفاده از فناوری دارند (.)Rogers, 2003
3
2
یکی از معروفترین مدلهای آمادگی فناورانه که ارایه شده است ،مدل  TRIپاراسورامان
است .وی این مدل را در سال  2000با ارایه شاخصهای آمادگی فناوری برای اندازهگیری سطح
آمادگی استفاده از فنآوری توسعه داده است TRI .به استفاده از فناوری بهجای صالحیت استفاده
از آن بیشتر متمایل است ( TRI .)Parasuraman & Colby, 2001کاربران را بر اساس ویژگی
شخصیتی در چهار گروه تعریف میکند :خوشبین ،نوآور ،احساس ناراحتی و عدم امنیت که تعریف
هر کدام از این ابعاد بهصورت زیر است:
 .1خوشبینی :4اعتقاد مثبت در مورد فناوری در افزایش کنترل ،انعطافپذیری و بهرهوری؛ .2
نوآور بودن :5تمایل به استفاده برای اولین بار از فناوری جدید؛  .3احساس ناراحتی :6درک عدم کنترل
بر فناوری و احساس غرق شدن در آن؛  .4عدم امنیت :7عدم اعتماد به فناوری در مورد امنیت و
)1. Technology Readiness (TR
2. Technology Readiness Index
3. Parasuraman
4. Optimism
5. Innovativeness
6. Discomfort
7. Insecurity
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حفظ حریم خصوصی و شک در مورد توانایی درستکار کردن آن (.)Walczuch et al., 2007
دو بُعد اولی بیانکننده القا مثبت نسبت به استفاده از فناوری و بهنوعی پیش برنده است و دو بُعد
آخری ابعادی را نشان میدهد که بهنوعی مانع اتخاذ فنآوری جدید شده است .برای سنجش متغیر
آمادگی فناوری هم از پرسشنامه شاخصهای آمادگی فناوری طراحی شده توسط پاراسورامان و
کولبی )2015( 1استفاد ه شد.
پذیرش فناوری

|دوره  - 29بهار  - 95شماره  - 1پياپي 95

طی دو دهه اخیر بخش قابلمالحظهای از مطالعات سیستمهای اطالعات مدیریت به شناسایی
عوامل مختلفی که بر رفتار پذیرش و کاربرد یک فناوری در محیطهای سازمانی تاثیر دارند ،متمرکز
شده است .این موضوع باعث شکلگیری مدلهای متنوعی شده که از این مدلها میتوان به چند
نمونه اشاره کرد .1 :مدل پذیرش فناوری دیویس ( ،)Davis et al., 1989( 2)TAMطبق نمودار
( .2 ،)1مدل پذیرش فناوری دو ( )TAM2وینکاتش و دیویس .3 ،)2000( 3نظریه عمل استدالل
شده( 4آجزن و فیشبن .4 ،)1970 ،5نظریه رفتار برنامهریزیشده 6آجزن (.)1991
اساس مدل «پذیرش فناوری» را دو تصور یا عقیده خاص که از عوامل اصلی مرتبط با رفتارهای
پذیرش رایانه هستند ،تشکیل میدهند .اولی برداشت ذهنی از سودمندی و دومی برداشت ذهنی
از آسانی استفاده است که این مدل برای توضیح نیت استفاده و پذیرش فناوری جدید در سازمان
استفادهکننده توسعه داده شد TAM .دارای سه متغیر کلیدی شامل سودمندی ادراکشده ،7سهولت
10
درک شده در استفاده 8و قصد رفتاری برای استفاده 9است ( .)Erdogmus & Esen, 2014دیویس
( )1989سهولت استفاده درک شده را بهعنوان حدی که یک نفر اعتقاد دارد یادگیری یا استفاده از یک
سیستم مستلزم تالش زیادی نیست و سودمندی درک شده را بهعنوان حدی که یک نفر اعتقاد دارد
بهکارگیری یک سیستم خاص ،عملکرد وی را بهبود میبخشد ،تعریف کرده است که تأثیر بارزی بر
قصد افراد برای استفاده از فناوری یا سیستم دارد .همچنین برداشت کاربران همچنین نگرش در مورد
1. Parasuraman & Colby
2. Technology Acceptance Model
)3. Venkatesh & Davis (2000
)4. Theory of Reasoned Action (TRA
5. Ajzen & Fishbein
)6. Theory of Planned Behavior (TPB
7. Perceived Usefulness
8. Perceived Ease of Use
9. Behavioral Intention to Use
)10. Davis (1989
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استفاده از سیستم را تحت تأثیر قرار داده و این نگرش ،قصد آنها برای استفاده از سیستم را تعیین
میکند و در نهایت سطح استفاده از سیستم مشخص میشود (الهی و همکاران .)1389 ،به این دلیل
ش شده و به لحاظ اعتبار،
مدل  TAMبرای این پژوهش انتخابشده است ،چرا که بهطور تجربی آزمای 
کاربردی بودن و دوباره اجرا کردن آن تائید شده است TAM .یکی از قویترین ،مستحکمترین و با
صرفهترین مدل برای پیشبینی پذیرش کاربران به خصوص در مفاهیم سیستمهای اطالعاتی است.
بر طبق پژوهشی که ونکتاش در سال  2000انجام داد مشخص شد ترکیب باصرفه بودن  TAMبا
قدرت پیشبینی آن ،استفاده از آن را در شرایط مختلف آسان میکند (.)Erdogmus & Esen, 2014
مدل کلی  TAMپیشنهاد شده توسط دیویس ( )1989دارای چهار مرحله بهصورت زیر است:
 .1متغیرهای بیرونی بر عقاید کاربران برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر
میگذارند؛
 .2عقاید کاربران نگرش آنان را در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات تحت تأثیر قرار میدهد؛
 .3نگرش کاربران بر تمایل آنان به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر میگذارد؛
 .4تمایل کاربران به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات سطح استفاده از آنها را تعیین
میکند (رضایی.)1388 ،
در این پژوهش برای سنجش سه متغیر اصلی مدل یعنی سودمندی درک شده ،سهولت درک
1
شده و نگرش و قصد بر استفاده از فناوری از پرسشنامه گردآوری شده توسط سانچز-فرانکو
( )2010استفاده شد.

سهولت درک
شد

)Davisetetal.,al.,
نمودار  :1مدل پذیرش فناوری (1989
)Davis
(1989
نمودار  :1مدل پذیرش فناوری
پیشینه پژوهش
1. Sanchez-Franco
پژوهشهای گذشته نشان میدهد آمادگی فناوری بر پذیرش آن تأثیر داردس تأثیر مثبت «خوشبینی» بر «درک سودمندی»،
«احسات ناراحتی» بر «درک سودمندی» و «سهولت درک شد » و همچنین «عد امنیت» بر «سهولت درک شد » مورد تایید
قرار گرفت ()Esen & Erdogmus, 2014س «آمادگی فناوری» سودمندی درک شد و سهولت درک شد را در است اد بات
میبرد ()Lin & Chang, 2011س همچنین پژوهش دیگری نشان داد است که ابتاد آمادگی فناوری تأثیر متنیداری بر پذیرش
فناوری دارد ()Lam et al., 2008س
در پژوهشی که بین کارکنان خدماتی انجا شد از مدل پذیرش فناوری فقط دو بتد «سودمندی» و «سهولت درک شد » در نظر
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پژوهشهای گذشته نشان میدهد آمادگی فناوری بر پذیرش آن تأثیر دارد .تأثیر مثبت «خوشبینی»
بر «درک سودمندی»« ،احساس ناراحتی» بر «درک سودمندی» و «سهولت درک شده» و همچنین
«عدم امنیت» بر «سهولت درک شده» مورد تایید قرار گرفت (« .)Esen & Erdogmus, 2014آمادگی
فناوری» سودمندی درک شده و سهولت درک شده را در استفاده باال میبرد (.)Lin & Chang, 2011
همچنین پژوهش دیگری نشان داده است که ابعاد آمادگی فناوری تأثیر معنیداری بر پذیرش فناوری
دارد (.)Lam et al., 2008
در پژوهشی که بین کارکنان خدماتی انجام شد از مدل پذیرش فناوری فقط دو بعد «سودمندی»
و «سهولت درک شده» در نظر گرفتهشد .نتایج پژوهش نشان داد که همه ابعاد آمادگی فناوری به
غیر از نوآورانهبودن بر سودمندی درک شده تأثیر مثبت و تایید شده دارد (.)Walczuch et al., 2007
دانش باالی فناوری اطالعات از آمادگی فناوری حمایت میکند و سازمانها را قادر میسازد
با یکپارچگی اطالعات؛ سودآور شوند و عملکرد سازمانی و خدمات مشتریان خود را ارتقا دهند و
در نهایت هزینههای خرید خود را کاهش دهند ( )Oliveira & Martins, 2010آمادگی فناوری،
کاربران را تشویق میکند تا بازخور را به سیستمهای اطالعاتی ارایه دهند تا کیفیت سیستمهای
اطالعاتی و موفقیت آنها بهدست آید .بهعبارتدیگر سطح باالی آمادگی فناوری ،عملکرد سازمانی
را باال میبرد (.)Kuo, 2013
پژوهش الهی و همکاران ( )1391در شرکتهای بیمه نشان داد که آمادگی الکترونیکی
رابطه مثبت و معنیداری با موفقیت بیمه الکترونیکی دارد و آمادگی شبکه بین سازمانی بر میزان
بهرهگیری از مزایای بیمه الکترونیکی از طریق اثرگذاری بر سازمان و شبکه بین سازمانی بر
موفقیت آن تأثیر میگذارد .ریچی )2003( 1نتیجه پژوهشهای خود را در کتابی با عنوان «آمادگی
فناورانه و تناسب تعامل راهبردی :تأثیر قابلیتهای پویای شایستگی خدمات لجستیک و عملکرد»
منتشر کرد و اظهار داشت که آمادگی فناورانه ممکن است بر عملکرد کلی شرکت اثر داشته
باشد .اما کو )2013( 2نشان داد که آمادگی فناورانه نقش تعدیلگر مثبت بین کیفیت سیستمهای
اطالعاتی 3و عملکرد سازمانی دارد و رابطه مستقیم این دو را تایید نکرد.
مطالعات بر روی پذیرش فناوری که با تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ارتباط
1. Richey
2. Kuo
)3. Information System Quality (ISQ
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های اطععاتی و موفقیت آنها بهدست آیدس بهعبارت دیگر سطح باتی آمادگی فناوری ،عملکرد سازمانی را بات میبرد ( Kuo,

سهولت درک
شد در است اد
عملکرد سازمانی

تمایل به
است اد
سودمندی درک
شد

خوشبینی
نوآور بودن

احسات ناراحتی
عد امنیت

نمودار  :2الگوی مفهومی پژوهش

نمودار  :2الگوی مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش

روششناسی پژوهش

توانند از ایون
نماینودس
تولیدیآن است
هایاز نتایج
تتوانند
شرکمی
تهران
زیرا شرکت
کاربردی است؛
پژوهشی
پژوهشهدف،
پژوهش حاعر از نظر
تهرانادمی
تولیدیزیرا
هایاست؛
کاربردی
پژوهشی
نظر هدف،
حاضر از
رو که پژوهش حاعر به دنبال شرح و توصیف چگونگی وع موجود در سازمان مورد مطالته است و سوتی شود توا آنچوه را کوه
توصیف
پژوهشاز حاضر
گزارشایندهدرووکه
نمایند .از
دخالتآنیااستفاده
بدوننتایج
هست از
وضع اسوتس
چگونگیتوصی ی
یک پژوهش
شرحه ونماید ،و
دنبال را ارای
موقتیتبهموردنظر
نتایج عینی
استنتاج ذهنی
استنتاجپوژوهش
فلسویای یوک
بدوناز نظر
هستپژوهش
آیدس این
اکتشافی
میدانی و
پژوهشهای
پژوهشدرفوق از نوع
دخالت
شماررامیکه
همچنینتا بهآنچه
سعی شده
است و
مطالعه
سازمان مورد
همچنینموجود
اثباتگراست و رویکرد آن قیاسی استس

ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت موردنظر را ارایه نماید ،و یک پژوهش توصيفي است.
1
Richey
همچنین پژوهش فوق از نوع پژوهشهای میدانی و اکتشافی همچنین به شمار ميآيد .این
2
Kuo
3
پژوهش از نظر فلسفی یک پژوهش اثباتگراست و رویکرد آن قیاسی است.
ISQ
متناسب با فرضیههای پژوهش با توجه به اینکه نرمافزار  Smart-PLSنسبت به نرمال
نبودن دادهها حساس نیستند و توانایی در پیشبینی مدلهای پیچیده و همچنین قابلیت تحلیل
در نمونههای کوچک را دارد ،از این نرمافزار استفادهشد .روشی که برای تحلیل داده مورد استفاده
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)2013س
پژوهش الهی و همکاران ( )1391در شرکتهای بیمه نشان داد که آمادگی الکترونیکی رابطه مثبت و متنیداری با موفقیت بیمه
الکترونیکی دارد و آمادگی شبکه بین سازمانی بر میزان بهر گیری از مزایای بیمه الکترونیکی از طریق اثرگذاری بر سازمان و
1
گذاردس
انتظارتأثیر می
موفقیت آن
سازمانی
شبکه بین
اشفناورانه
آمادگی
عنوان «
کتابی با
یک را در
هایاز خود
داردپژوهش
باورنتیجه
)2003
شغلی
عملکرد
سیستم
استفاده
ریچیکه( فرد
(حدی
عملکرد
نشانبرداد که
دارد،
و تناسب تتامل راهبردی :تأثیر قابلیتهای پویای شایستگی خدمات لجستیک و عملکرد» منتشر کرد و اظهار داشت که آمادگی
را باال میبرد) ،امید به تالش (درجه سهولت استفاده از یک سیستم) و تأثیر اجتماعی (درجهای که
فناورانه ممکن است بر عملکرد کلی شرکت اثر داشته باشدس اما کو )2013( 2نشان داد که آمادگی فناورانه نقش تتدیلگر مثبت
فرد از فناوری اطالعات
رابطهکند)
استفاده
سیستم
اطععاتیاز 3ویک
احساسایمیکند
فرد سیستمه
بین کی یت
استفادهنکردس
تأثیررا تایید
تحتاین دو
مستقیم
باید دارد و
سازمانی
عملکرد
کهعملکرد
انتظار
که
داد
نشان
دارد،
ارتباط
فناوری
از
اد
است
و
پذیرش
یکپارچه
تئوری
با
که
فناوری
پذیرش
روی
مطالتاتدربرسازمان است ( .)Huijts et al., 2012همچنین در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیدند
(حدی که فرد باور دارد است اد از یک سیستم عملکرد شغلیاش را بات میبرد) ،امید به تعش (درجه سهولت است اد از یک
سودمندی درک شده بهعنوان یکی از ابعاد مدل پذیرش فناوری ،اثربخشی و انعطافپذیری را
سیستم) و تأثیر اجتماعی (درجهای که فرد احسات میکند از یک سیستم باید است اد کند) تحت تأثیر است اد فرد از فناوری
افزایش م
سازمانیاست
اطععات در
).)Luس همچنین در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیدند که سودمندی درک شد
Huijtsetetal.,
(al.,2014
دهد (2012
دهد (
افزایش
صورتپذیری
بخشیب وه انتطاف
فناوری ،اثر
پذیرش
بنابراینمدل
بهعنوان یکی از ابتاد
)Lu et al., 2014س
شود:
ارایهمیمی
نموداررا ()2
پژوهش
مفهومی
الگوي
بنابراین مدل م هومی پژوهش بهصورت نمودار ( )2ارایه میشود:

107

|دوره  - 29بهار  - 95شماره  - 1پياپي 95

قرار گرفت  PLS-SEMاست .جامعه آماری سازمانهای تولیدی مستقر در تهران است که حجم
نمونه آن بر اساس فرضهای معادالت ساختاری  1PLSتعیین گردید و تعداد  233پرسشنامه بین
 78سازمان تولیدی پخش و جمعآوری شد.
در این پژوهش ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه بود .متغیر آمادگی فناوری بهعنوان متغیر
مستقل ،متغیر عملکرد سازمانی تحت عنوان متغیر وابسته و پذیرش فناوری همچنین متغیر میانجی
در نظر گرفته شد .همانطور که در جدول ( )1ارایه شده است در این مطالعه  9پرسش برای
عملکرد سازمانی16 ،پرسش درباره آمادگی فناوری و  14پرسش برای سنجش پذیرش فناوری
مطرح گردید.
پرسشنامه برای برخورداری از روایی الزم بر اساس مبانی نظری تهیه و به تایید صاحبنظران
تخصصی رسید .توسط ضریب آلفایکرونباخ اعتبار الزم این پژوهش بهدست آمد ،بهصورتیکه ابتدا
 42پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع و روایی آن مورد سنجش قرار گرفت .آلفایکرونباخ
گرفته شده از  42پرسشنامه (آلفای مقدماتی) برابر با  0/90و آلفای کرونباخ نهایی برای بار دوم،
برابر با  0/88بهدست آمد که قابلقبول است .همچنین در هر مرحله از تحلیل مقادیر آلفایکرونباخ
و پایایی ترکیبی محاسبه شد که در جدول ( )1آورده شده است .برتری پایایی ترکیبی نسبت به
آلفایکرونباخ آن است که این آماره فرض هموزن بودن متغیرهای مشاهدهپذیر در مدل را ندارد و
مقادیر مورد تایید آن عدد باالی  0/7است.
جدول  :1ابعاد متغیرها

سازه
عملکرد

پذیرش فناوری

ابعاد

تعداد گویهها

اثربخشی مدیریتی

6

خوشبینی

4

مشتری محوری
نوآور بودن

4

احساس ناراحتی

4

سهولت درک شده در استفاده

5

سودمندی درک شده

3

عدم امنیت

آمادگی فناوری

3

تمایل به استفاده

منبع
Chun & Rainey, 2005

Parasuraman & Colby, 2015

4
6

Sanchez-Franco, 2010

1. Partial Least Square
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تحلیل یافتهها
آمار توصیفی مطالعه به صورت جدول ( )2قابل ارایه است.
جدول :2آمار توصیفی

متغیرها

گویهها

151
82

65
35

سن (سال)

 20تا 30
 31تا 40
 41تا 50
 51به باال

77
101
40
15

33
43
17
7

تحصیالت

دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

97
59
46
23
8

42
25
20
10
3

سابقه خدمت (سال)

 1تا 3
 4تا 7
 7تا 10
 10به باال

39
68
49
77

17
29
21
33

آزمون فرضیههای اول تا سوم
فرضیه  .1آمادگی فناوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ فرضیه .2پذیرش فناوری بر
عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ فرضیه .3آمادگی فناوری بر پذیرش فناوری تأثیر مثبت دارد.
همانطور که در نمودار ( )3نشان دادهشده است ،نتایج حاصل از تحلیل بر مبنای فرضیههای
 1و  2و  3نشان میدهد که آمادگی فناوری با شدت تاثیر  0/518و  p-valueبا مقدار  0/000و
مقدار آماره  11/323 ،tاست .از آنجایی که مقدار این آماره بیشتر  1/96است ،فرضیه اول تایید
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جنسیت

مرد
زن

فراوانی

درصد

میشود و آمادگی فناوری بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد .اما پذیرش فناوری با مقدار ،p-value
 0/801و آماره  0/329 ،tنشان میدهد فرض دوم مبنی بر تاثیر پذیرش فناوری بر عملکرد سازمانی
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 10به بات

77

33

آزمون فرضیههای اول تا سوم

فرعیه 1س آمادگی فناوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ فرعیه2س پذیرش فناوری بر عملکرد سوازمانی توأثیر مثبوت دارد؛
فرعیه3س آمادگی فناوری بر پذیرش فناوری تأثیر مثبت داردس
همانطور که در نمودار ( )3نشان داد شد است ،نتایج حاصل از تحلیل بر مبنای فرعویههوای  1و  2و  3نشوان مویدهود کوه
آمادگی فناوری با شدت تاثیر  0/518و  p-valueبا مقدار  0/000و مقدار آمار  11/323 ،tاستس از آنجایی که مقدار ایون آموار

مورد تائید واقع نشده است.
()4/816
عملکرداینکه
توجه به
که با
تاثیردهد
نشانبرمی
سوم
فرضیه
برای
آماره t
مقدار
فوقتائیود واقو
عددموورد
سوازمانی
فناوری بر
پذیرش
همچنین مبنی
دهد فرض دو
نشان می
0/329
آمار ،t
 0/801و
،value
باالیاستس
نشد
 1/96است ،در سطح  95درصد معنیدار است و تایید شده است .بنابراین ،آمادگی فناوری
مقدار آمار  tبرای فرعیه سو همچنین نشان میدهد که با توجه به اینکه عدد فوق ( )4/816بواتی  1/96اسوت ،در سوطح 95
بر پذیرش فناوری تأثیر مثبت دارد.
بیشتر  1/96است ،فرعیه اول تایید میشود و آمادگی فناوری بر عملکرد سازمانی تأثیر داردس اموا پوذیرش فنواوری بوا مقودار p-

درصد متنیدار است و تایید شد استس بنابراین ،آمادگی فناوری بر پذیرش فناوری تأثیر مثبت داردس
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پژوهشپژوهش
های  12و 2
فرضیه
مقادیر t
نمودار :3
های  1و
مبنای فرضیه
بر بر مبنای
مقادیر t
نمودار :3

آزمون فرضیههای چهار و پنج
فرضیه  .4ابعاد آمادگی فناورانه بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ فرضیه  .5ابعاد پذیرش
فناوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد.
نمودارهای ( )4و ( )5خروجیهای نرمافزار بر مبنای فرضیههای  4و  5است که به بررسی تأثیر
ابعاد آمادگی و پذیرش فناوری بر عملکرد سازمانی پرداخته است .مقادیر  tبرای فرضیه  4نشان
میدهد که ابعاد آمادگی فناوری در سطح معنیداری  95درصد ،خوشبین بودن و نوآورانه بودن با
مقادیر  2/223و  2/631بر روی عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد ،چرا که مقادیر آن باالی 1/96
است .شدت تاثیر آنها به ترتیب  0/30و  0/44و مقادیر  p-valueآنها همچنین کمتر از  0/05است.
مقادیر  tبرای فرضیه  5یعنی پذیرش فناوری نشان میدهد که فقط بعد «سودمندی درک
شده» با مقدار  2/223از مدل بیان شده در سطح معنیداری  0/95و با شدت تاثیر  0/64بر عملکرد
سازمانی تاثیر مثبت دارد.

خوشبین بودن و نوآورانه بودن با مقادیر  2/223و  2/631بر روی عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد ،چرا که مقادیر آن باتی
 1/96استس شدت تاثیر آنها به ترتیب  0/30و  0/44و مقادیر  p-valueآنها همچنین کمتر از  0/05استس
مقادیر  tبرای فرعیه  5یتنی پذیرش فناوری نشان میدهد که فقط بتد «سودمندی درک شد » با مقدار  2/223از مدل بیان
شد در سطح متنیداری  0/95و با شدت تاثیر  0/64بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت داردس

نمودار  :4مقادیر آماره  tبرای فرضیه  4پژوهش
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نمودار  :4مقادیر آماره  tبرای فرضیه  4پژوهش

نمودار :5مقادیر آماره  tبرای فرضیه  5پژوهش

نمودار :5مقادیر آماره  tبرای فرضیه  5پژوهش
در فرعیه آخر نقش تتدیلگری پذیرش فناوری بین آمادگی فناوری و عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفتس همانطور که در
نمودار شمار ( )6آورد شد است ،نقش تتدیلگری پذیرش فناوری مورد تایید قرار نگرفته است ،زیرا در سطح متنیداری مقدار
آمار  tاین متغیر کمتر از  1/96استس شدت اثر متغیر تتدیلکنند به صورت فرمول ( )1محاسبه شد است که مقدار 0/01
نشان از بسیار عتیف بودن متغیر دارد که تایید نشدن مقدار آمار  tهم این مطلب را تایید میکند.
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در فرضیه آخر نقش تعدیلگری پذیرش فناوری بین آمادگی فناوری و عملکرد سازمانی مورد
بررسی قرار گرفت .همانطور که در نمودار ( )6آورده شده است ،نقش تعدیلگری پذیرش فناوری
مورد تایید قرار نگرفته است ،زیرا در سطح معنیداری مقدار آماره  tاین متغیر کمتر از  1/96است.
شدت اثر متغیر تعدیلکننده بهصورت فرمول ( )1محاسبهشده است که مقدار  0/01نشان از بسیار
ضعیف بودن متغیر دارد که تایید نشدن مقدار آماره  tهم این مطلب را تایید میکند.
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پذیرشفناوری
تعدیلگری پذیرش
 ::6مقادیر  tبا تعدیلگری
نمودار 6
فناوری
نمودار

خالصه خروجیهای پژوهش بر مبنای  6فرضیه بیان شده بهصورت جدول ( )3ارایه شده
است که مقادیر ضریب تعیین در جدول ( )3نشاندهنده همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته
( )3نشاندهند همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته است که هر چقدر این عدد به یک نزدیکتر باشد ،همبستگی قوی
مقادیر
وجودمتغیردارد.
متغیرها
قویو بین
تتدیلک
یک نزدی
مقادیر عدد
چقدر این
متغیرهاکه هر
بیناست
توسط
مستقل
تغییرات
پیشبینی
همبستگیبرآورد
باشد،دهند میزان
تر ،نشان
شد
عریببهتتیین
وجود داردس
متغیر
مستقل
تغییرات
بینی
دهنده
متغیرضریب
متغیر
توسطبینی
قدرت پیش
متغیریتنی
تر باشد،
یک نزدیک
ش به
برآورد واینپیعدد
میزانهر چقدر
یک استس
نر و
نشاص
شده ،بین
تعدیلعدد هم
تعیینکه این
وابسته است
وابسته می
مستقل بات
باشدسکه این عدد هم بین صفر و یک است .هر چقدر این عدد به یک نزدیکتر باشد ،یعنی
است
است :3.خالصه خروجی نرمافزار
قدرت پیشبینی متغیر مستقل باالجدول

خعصه خروجیهای پژوهش بر مبنای  6فرعیه بیان شد بهصورت جدول ( )3ارایه شد است که مقادیر عریب تتیین در جدول

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

سطح معناداری

ضریب مسیر

متغیر وابسته

1

همبستگی چندگانه 2بر

مجذور ضریب

بر متغیر وابسته

ضریب تعیین تعدیلشده

مقدار t
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نتیجه فرضیه

مبانی تحلیل /فرضیه

R Square Adjusted
R Square

1.
2.

جدول  :3خالصه خروجی نرمافزار

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

سطح معناداری

ضریب مسیر

فرضیه 4

آمادگی فناوری

فرضیه 5

پذیرش فناوری

احساس ناراحتی -0/13 0/377 0/86 0/80
عدم امنیت

0/34

0/30

-

-

 2/443تائید
0/856
0/228

رد
رد

 2/312تائید
0/20

0/17

-0/27 0/334 0/84 0/74
-0/051 0/640

0/338

رد

 2/227تائید

0/64

سهولت درک شده -0/01 0/966 0/84 0/80

فرضیه 6

0/493

 11/258 0/486تائید

-

-

-0/03 0/807 0/79 0/69

سودمندی درک شده 0/015 0/89 0/85

تمایل به استفاده

مجذور ضریب همبستگی
چندگانه 2بر متغیر وابسته

0/016 0/84 0/76

0/44

ضریب تعیین تعدیلشده 1بر متغیر
وابسته

خوشبینی

نوآورانه بودن

0/020 0/83 0/74

0/30

مقدار t

فرضیه 3

0/701 0/000 0/89 0/85

فرضیه 2

-0/040 0/801 0/89 0/85

0/243

 4/841 0/222تائید

0/26

0/23

0/043

رد

0/944

رد

0/581

رد

بحث و نتیجهگیری
امروزه سازمانها به سوی فناورانهشدن و استفاده از فناوریهای اطالعات پیش رفتهاند .چرا
که بدون شک استفاده درست از فناوریهای اطالعات به سازمانها کمک خواهد کرد که اثربخش
و کارآ باشند .مسئلهای که بین پیادهسازی یک فناوری و تأثیر مثبت یا منفی آن بر روی سازمان
وجود دارد آن است که هر کدام از این فناوریها توسط اعضای سازمان مورد استفاده قرار میگیرند
و اجرا میشوند ،بنابراین به این نتیجه میتوان رسید که در نهایت برداشت یک کاربر از فناوری
است که باعث میشود فناوری بر روی عملکرد سازمان اثر بگذارد.
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فرضیه 1

0/518 0/000 0/93 0/90

نتیجه فرضیه

مبانی تحلیل /فرضیه

1. R Square Adjusted
2. R Square
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بنابراین جهت موفقیت در استقرار یک فناوری خاص ،بررسی آمادگی فناوری و پذیرش فناوری
توسط کاربران آن توسط سازمان امری ضروری است .بنابراین با توجه به اهمیت یاد شده ،در این
پژوهش سعی شده است که تأثیر پذیرش و آمادگی فناوری بر عملکرد و همچنین پذیرش فناوری
بهعنوان متغیر تعدیلگر ،مورد بررسی قرار گرفته تا خأل پژوهشهای قبلی پر شود.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که «آمادگی فناوری» یک فناوری با مقدار آماره 4/750 ،t
بیشترین تأثیر مثبت بر عملکرد سازمان به هنگام استقرار یک فناوری را دارد و از طرف دیگر بُعد
«خوشبین بودن» یکی از ابعاد آمادگی فناوری با مقدار آماره  2/227 ،tکمترین تأثیر را بر عملکرد
سازمانی دارد .سایر متغیرهایی که تأثیر مثبت آنها بر عملکرد سازمانی تایید شد ،پذیرش فناوری و
همچنین بعد «سودمندی درک شده» از این مدل و بعد نوآورانهبودن آمادگی فناوری است.
نتایج حاصل از فرضیه تأثیر آمادگی فناوری بر پذیرش فناوری با پژوهشهای بررسی شده
(اسن و اردوقومس2014 ،؛ لین و چانگ2011 ،؛ الم و همکاران2008 ،؛ والزوچ و همکاران،
 1)2007همخوانی دارد؛ چرا که پژوهشهای بیان شده رابطه مثبت برخی از ابعاد آمادگی فناوری
بر پذیرش آن را تایید نمودهاند .در خصوص فرضیه اول پژوهشهای لو 2و همکاران (،)2014
ریچی ( )2003و اولیوریا و مارتینز )2010( 3تأثیر رابطه مثبت پذیرش فناوری بر عملکرد سازمانی،
انعطافپذیری و اثربخشی سازمانی را تایید کردهاند ،اما نتایج حاصل از فرضیههای  5 ،4و  6با
توجه به اینکه قب ً
ال انجا م نشده است نمیتوان با یقین تایید این فرضیهها توسط پژوهشهای آتی
را بیان نمود.
برای سنجش آمادگی فناوری ،چهار بُعد آن مورد آزمایش قرار گرفت .با توجه به  tبهدست
آمده برای بُعد خوشبینی ،مشاهده میشود که عدد حاصل  15/856است که عدد مطلوبی نیست،
بنابراین توصیه میشود کارکنان توجیه شوند که فناوریهای جدید کیفیت زندگی را بهبود میبخشد
و آزادیهای بیشتری به افراد میدهد .کارکنان باید آگاه باشند که استفاده از فناوری کنترل بیشتری
را نسبت به زندگی به آنها میدهد و بهعبارت دیگر ابزاری برای تسلط بر امور محسوب میگردد.
همچنین باعث افزایش بهرهوری افراد نسبت به زندگی شخصیشان میشود .از سوی دیگرt ،
بهدست آمده برای نوآوری عدد  40/477است و در این راستا توصیه میشود کارکنان پیشنهادهای
خود را برای بهبود همکاران ابراز نمایند .افراد نسبت به آخرین تغییرات فناوری اطالعات کافی در
اختیار داشته باشند و تمام تالششان را بهکارگیرند که بدون کمک همکاران بتوانند امور را اداره
1. Esen & Erdogmus; Lin & Chang; Lam et al.; Walczuch et al.
2. Lu
3. Oliveira & Martins
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نمایند t .مربوط به بعد احساس ناراحتی برابر  7/193است ،بنابراین توصیه میشود در استفاده از
سیستمهای جدید کارکنان بهطور کامل توجیه شوند تا ابهام و سردرگمی برای آنها باقی نماند.
همچنین سیستمها بهگونهای طراحی گردد که مردم عادی برای استفاده مشکلی پیشرو نداشته
باشند .برای مثال راهنمای کامل و جامع به هنگام استفاده از سیستمهای جدید در اختیار آنها قرار
گیرد t .محاسبه شده برای بعد عدم امنیت  25/560است ،بنابراین برای افزایش امنیت سازمانی
توصیه میگردد که افراد به فناوری وابسته نباشند تا بتوانند بهطور مستقل از عهده کارها برآیند و
فناوری ابزاری برای انجام امور باشد .همچنین متوجه باشند که استفاده از فناوری منجر به کاهش
ارتباطات سازمانی نشود که پیامدهای جبرانناپذیری در پی خواهد داشت.
نتایج مربوط به پذیرش فناوری سه بُعد را بررسی میکند :بعد سهولت درک شده با 16/062 ،t
نشان میدهد که برای استفاده از یک سیستم راحت ،قابل فهم و روشن باید بسیار تالش کرد.
بُعد سودمندی ادراک شده با  70/780 ،tنشان میدهد که کارکنان واقف هستند که استفاده از
فناوری باعث افزایش عملکرد ،بهرهوری و اثربخشی میشود .بُعد تمایل به استفاده با 12/259 ،t
مشخص میکند که میل به استفاده از ابزارهای فناوری باید در کارکنان افزایش داده شود که
میتوان از جلسات توجیهی برای آن استفاده نمود .نتایج حاصل از عملکرد سازمانی گزارش میکند
که مدیران باید در تدوین رسالتها ،اهداف و چشماندازهای سازمان مشارکت نمایند و مسئوالن
نسبت به مشکالت فردی زیردستانشان آگاهی داشته باشند .از مشتریان بهطور منظم و پیوسته
بازخورد گرفته شود و میزان رضایت آنها سنجیده شود .همچنین در جهت افزایش خدمترسانی به
مشتریان ،کارکنان آموزشهای الزم را ببینند.
این پژوهش در شرکتهای تولیدی شهر تهران انجام شد ،بنابراین نتایج آن در سازمانهای
دیگر باید با احتیاط بهکار برده شود .همکاری کارکنان در پاسخدهی به پرسشنامهها و مصاحبهها
کمک بزرگی به انجام پژوهش و در نهایت یافتن راهحلهایی برای ابهامهای مدیران و رفع
مشکالت و مسایل سازمانی است .از آنجایی که مباحث مربوط به فناوری در پژوهشها کمتر دیده
شده است ،پس به سایر پژوهشگران توصیه میشود در جهت بررسی تاثیر فناوری در شرکتهای
دولتی خدماتی و تولیدی همچنین تالش نمایند .واحد تحلیل این پژوهش سازمان بوده است،
بنابراین توصیه میشود سایر پژوهشگران مشابه پژوهش حاضر را در سطح فرد و گروه انجام دهند.
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چکیده:
امروزه با افزایش تقاضاهای جامعه از سازمانها ،نقش سنتی سازمانها به چالش کشیده شده
است .سازمانها دیگر صرف ًا موجودیتهای قانونی که با ارایه محصوالت و خدمات سود
ایجاد میکنند نیستند ،بلکه آنها در قبال محیطزیست و جامعه مسئولند و شهروند آگاه به
شمار میروند .جامعه انتظار دارد که سازمانها اخالقی رفتار کنند ،در فعالیتهای بشر دوستانه
وارد شوند و ارزشمدار باشند .سازمانها همچنین باید در قبال ذینفعان مختلفشان پاسخگو
باشند و نقشهای متفاوتی را در جامعه ایفا کنند و در واقع ارتباط با محیط بیرونی یک اولویت
اصلی برای سازمانها به شمار میرود .بنابراین ارزشهای سازمان که نشاندهنده خطمشی
سازمان در قبال ذینفعان مختلف و همچنین مسئولیت اجتماعی سازمانهاست ،امروز یکی
از بحثهای مهم در حوزه مدیریت سازمان بوده و ارزشها و مسئولیت اجتماعی شرکتها
بهعنوان بخشی از هویت سازمانها چالشهای جدیدی را برای سازمانها مطرح میکند چرا
که گاهی ارزشها و مسئولیت اجتماعی با هویت موجود شرکت و ارزشهای محوری فعلی
سازگار نیست .پژوهش حاضر به دنبال بیان ضرورت جاریسازی ارزشها درصدد شناسایی
موانع جاریسازی ارزشها در رفتار کارکنان است .این پژوهش پس از مرور ادبیات این حوزه
و بیان ضرورت پرداختن به این موضوع ،با روش کیفی و استراتژی تحلیل تم ،به شناسایی
موانع جاریسازی ارزشها در شرکتهای گروه مپنا پرداخته است .جامعه آماری کارکنان سه
شرکت گروه مپنا و حجم نمونه بالغ بر  300نفر از کارکنان سه شرکت پایلوت گروه است.
ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه و گروههای کانونی و روش تحلیل دادهها ،تحلیل تم است.
نتایج چهار دسته کلی از موانع جاریسازی ارزشها را نشان میدهد که هر یک ابعاد مختلفی
دارند و در پایان پیشنهادهای عملی برای غلبه بر موانع جاریسازی ارزشها ارایه شده است.
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