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هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت فناوری اطالعات با ظرفیت
نوآوری و چابکی سازمان بوده است .پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف کاربردی و از نظر
روش ،از نوع همبستگی است ،جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت
گسترش انرژی پاسارگاد شاغل در دفاتر تهران میباشد که در مجموع  35نفر
هستند .تعداد نمونه تحقیق با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود در
سطح اطمینان  %95تعداد  31نفرمحاسبه گردید .ابزار مورد استفاده در این تحقیق
پرسشنامه است که در این پژوهش ازپرسشنامه دلگادو و همکاران ( ، )2011نیک
پور و سالجقه ( ، )1389قاسمی ( )1391استفاده شده است .در این پژوهش جهت
تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است .نتیجه آزمون
فرضیات پژوهش نشان داد از بین شانزده فرضیه پژوهش ،رابطه بین نوآوری تدریجی
و انعطافپذیری ،نوآوری تدریجی و سرعت و نوآوری بنیادی و انعطافپذیری رابطه
معناداری وجود ندارد ،و این فرضیات رد شدند اما سایر فرضیات پژوهش مورد تایید
قرار گرفتند
کلید واژه :مهارت فناوری اطالعات ،ظرفیت نوآوری  ،چابکی سازمان
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مقدمه
بدون شک ورود جهان به هزاره سوم تمدن بعد از میالد مسیح و اوج عصر
اطالعات کـه از نیمه دوم قرن بیستم ،یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده
پدیدآورنده مناسـبات جدیـدی در عرصه حیات اجتماعی بشری است و همراهی با
این حرکت در گـرو تغییـرات اساسـی در پـرورش توانمندی های انسان امروزی
است(دایی زاده و همکاران .)1392،بنابراین ،سازمان ها با تغییراتی در محیط کسب و
کار رو در رو هستند که آنها را مجبور میسازد خود را با آن تطبیق داده و استراتژی
هایی را جهت مقابله با آن تدوین نمایند .در این محیط فرا رقابتی ،چابکی سازمان به
عنوان یکی از شاخصهای رقابت سازمان تاثیر بزرگی بر روی عملکرد سازمان
دارد(آونی و گونتر )1994 ،1مطالعات تجربی نشان میدهد سازمانهایی که قادر به
پاسخگویی سریع از طریق فعالیت های نوآورانه به منظور ایجاد تغییر در محیط
کسب و کار هستند ،قادر به افزایش عملکرد خود بودهاند(.فریر )2001 ،2شایان ذکر
است تحقیقات در زمینه تاثیر چنین فعالیت هایی بر عملکرد سازمان ها نوظهور بوده
و نیاز به کار و تحقیقات گستردهتری دارند .در ادبیات تحقیقات سیستم های
اطالعات ،به نقش فناوری اطالعات در کمک به چابکتر نمودن سازمانها اشاره شده
است .فناوی اطالعات گزینههای عددی را برای سازمان مهیا میکند که امکان
پاسخگویی موثر و انتقال در محیط کسب و کار را فراهم میسازد .سازمان هایی که
فرآیندهای کسب و کار خود را عددی(دیجیتال) نمودهاند این امکان را دارند که
کانال های جدیدی برای دسترسی به مشتریان خود فراهم کنند ،یک زنجیره تامین
یکپارچه همزمان 3با شرکای خود ایجاد کنند ،بازدهی عملیات های داخلی خود را
افزایش دهند و محصوالت یا خدمات دیجیتالی جدید ارائه دهند .به عنوان مثال
شرکت سیسکو 4فرآیندهای خود را دیجیتال نموده و از این طریق تامینکنندگان و
پیمانکاران خود را تحت شبکه به هم متصل کرده است .از این طریق این شرکت قادر
به پاسخگویی سریع در صورت تغییرات سریع تقاضای مشتریان میباشد .همچنین
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بسیاری از کارهای بازرگانی این شرکت وابسته به فرآیندهای دیجیتالی است که
تحویل محصوالت به مشتریانش را انجام میدهد(راس و بیث. )2002 ،1مفهوم
چابکی را برای اولین بار در سال  1991موسسه یاکوکا به کار گرفت .چابکی امکانی
اساسی برای تولیدات جدید معرفی شده است .اصطالح چابک ،سرعت واکنش و
انعطاف پذیری سازمان را در مواجهه با رویدادهای داخل و خارج بیان می کند (چن
 .)2012،به عقیده گلدمن و همکارانش ( )2005چابکی سازمانی عبارت است از
دادن ارزش به مشتری ،آمادگی برای مواجهه با تغییرات ،توجه به مهارت ها و ایجاد
مشارکت در کارکنان .گانسن ( )2007بیان کرد که عناصر مشخصی در تعریف
چابکی سازمانی وجود دارد که در آنها توافق کلی وجود دارد؛ این عناصر شامل
سرعت پاسخگویی ،انعطاف پذیری و تفکر است .به عقیده او ،تولید ناب معموال با
استفاده اثربخش از منابع در ارتباط است .در حالی که تولید چابک مربوط به واکنش
اثربخش به محیط متغیر برای دستیابی به بهره وری است .از این رو توانایی پاسخ به
رویدادهای محیطی مهمترین مسئله برای سازمان های چابک شده است(گوناسکاران
و یوسف .)2002،
پژوهشگران برای ارائه مسیرهای مناسب جهت دستیابی به عملکرد و بازدهی
باالتر سازمان ها کوشیده و نسبت به شناسایی برخی از ابعاد چابکی ،نوآوری و
فناوری اطالعات اقدام کردهاند .اما با عنایت به جهان شمول و کلی این تحقیقات،
مناسب است که برنامهریزیهای کالن صنعتی در کشورها ،عوامل مناسب را با بررسی
کامل وضع موجود و شرایط بومی خود تشخیص داده و مسیر میانبر بهبود عملکرد
صنایع خود را بر اساس واقعیات موجود رقم بزنند .در پژوهش حاضر بر خالف
تحقیقات گذشته که به دنبال تاثیر فناوری اطالعات و نوآوری بر چابکی یا تاثیر هر
کدام از این سه عامل بر عملکرد سازمان بودند به بررسی رابطه همزمان این سه عامل
به عنوان سه عامل مهم در افزایش بازدهی و عملکرد سازمان میپردازیم .بنابراین
سوال تحقیق این است که آیا بین مهارت فناوری اطالعات با ظرفیت نواوری و چابکی
سازمان رابطه وجود دارد؟
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مبانی نظری
فناوری اطالعات
اطالعات به مفهوم عام به عنوان انرژی غالب سده جدید با سرعتی شگفت آور
جایگزین صنعت متکی به انرژی های فناپذیر می شود و بشر را باتجربه جدیدی از
سیر تکوین جامعه مواجه می سازد که در آن همه وجوهات زندگی تحت تأثیر این
پدیده قرار می گیرد(منتظر .)1381 ،در دنیای پرتالطم امروز موفقیت سازمان در
گرو جهت گیری همه بخش های سازمان در راستای مسیر استراتژیک آن سازمان
است (مرتضوی .)1384 ،با توجه به سرمایه گذاری زیاد که امروزه سازمان های
مختلف در زمینه فنآوری اطالعات انجام می دهند .آنچه برای آنها مهم است این
است که فنآوری اطالعات به عنوان یک منبع استراتژیک در جهت رسیدن به اهداف
استراتژیک آنها مورد استفاده قرار گیرد(علی پور پیجانی و اکبری .)1385 ،دسترسی
گسترده به شبکه های اطالعاتی نوید بخش بهبود بهره وری با شدت بیشتری است.
در سراسر جهان فنآوری اطالعات در حال ایجاد انقالبی نوین است که این انقالب
ظرفیت های تازه و چشم گیری در محدوده دانش بشری ایجاد می کند و ابزارهایی
به وجود می آورد که ماهیت کار و زندگی را دستخوش تغییرخواهد ساخت (سبحانی
و محمدی گیگلو )1384 ،سازمان هایی که به طور پیشرفته از فناوری اطالعات بهره
می گیرند از لحاظ ساختاری مسطح ترند و با سطوحی کمتر از سازمان های همتای
سنتی خود فعالیت می کنند (عالقه بند .) 1384 ،وجود دانش و اطالعات سریع،
جدید و دقیق می تواند در افزایش قابلیت ها و توانایی های کارکنان مؤثر واقع شود
(ناصری.)1383 ،
نوآوری
کانتر 1در تعریف نوآوری ،بر فرایند آن تأکید دارد و نوآوری را فرایند گردآوری هر
نوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله می خواند و معتقد است که نوآوری شامل
شکل گرفتن ایده ،پذیرش و اجرای آن اس(کانتر .)2007،شومپیتر 2در آثارش ،نقش
پرتحرك و قدرت نوآوری در صحنه تولید را برجسته ساخته است .او نوآوری را به
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منزله استقرار کارکردهای نو در تولید می داند(شومپیتر .)1989،مفهوم نوآوری با
استفاده از تعاریف تد ،بیسنات و پاویت )2001( 1در چهار گروه عمده طبقه بندی
می شوند  :نورآوری در تولیدتغییر در تولید ،خدمات به پیشنهاد یک سازمان ،نوآوری
در فرآیند تغییر در شیوة تولید و یا ارائه آنها ،نوآوری در موقعیت تغییر در شرایط
تولید  /خدمات معرفی شده مثل حرکت از تولید دستی به سوی تولید انبوه،
نوآوری در الگو تغییر در زیربنای الگوهای ذهنی با ساختار و قالبی که یک سازمان
آن را انجام می دهد(تد و همکاران .)2001،فرایند نوآوری در شکل عام خود شامل
مراحل زیر است -1:شناخت نیاز بازار یا فرصت تکنولوژی -2تغییر تکنولوژی موجود
یا پذیرش تکنولوژی که برآورنده نیاز یا فرصت باشد -3خلق محصول یا خدمت
جدید در صورت لزوم  -4ارائه تکنولوژی از طریق تجاری کردن آنها .فرایند نوآوری
پیوند دهنده اختراع ،توسعه و انتقال تکنولوژی با یکدیگر است .اما فرایند نوآوری
هنگامی تحقق می یابد که این مراحل در پایان به بهره برداری و تجاری کردن یک
محصول ،فرایند یا سیستم پیشرفته تر بیانجامد( .شهبازی و طهماسبی پور.)1391 ،
در ارزیابی ظرفیت نوآوری عوامل مختلفی دخیل می باشند که به طور خالصه می
توان آنها را در دو گروه عوامل درون سازمانی موثر بر ظرفیت نوآوری شامل(استراتژی
بنگاه ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،مدیریت  ،وجود افراد کلیدی ،آموزش،کار
تیمی و حل مسئله ،و عوامل برون سازمانی موثر بر ظرفیت نوآوری شامل( رقبا،
تامین کنندگان ،مشتری ،قوانین و مقررات ،وضعیت بازار ،مجامع علمی و تخصصی،
نتایج و دستاوردهای نوآورانه بنگاه (عصری و همکاران.)1391 ،
چابکی سازمانی
به زعم شریفی و ژانگ ،)1999( 2چابکی به معنای توانایی هر سازمان در احساس،
احساس ،ادراك ،و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کسب و کار است .چنین
سازمانهایی باید بتوانند تغییرات محیطی را تشخیص و به آنها به عنوان عوامل رشد
و شکوفایی بنگرند (جعفرنژاد و شهابی .)1386 ،برایان ماسکل ،)2001( 3چابکی را
توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیر قابل پیشبینی تعریف
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کرده است .چابکی مجموعهای از توانمندیها و شایستگیهایی است که باعث بقا و
رشد سازمان در رویارویی با محیطهای مملو از شرایط عدم قطعیت میشود .در
تعریف دیگری چابکی به توانایی خالقیت و پاسخگویی به تغییرات به منظور رسیدن
به منافع مورد نظر دریک محیط متالطم کسب و کار گفته می شود(گاالگر و
ورل .)2008،ورنادات )1999( 1معتقد است چابکی را میتوان به صورت همسویی
نزدیک سازمان با نیازهای متغیر کاری ،در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف نمود.
ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی مواردی همچون  .1 :ساختار سازمان  ،که الزم
است ساختار سازمان انعطاف پذیر باشد .2.افراد ،در سازمان چابک که با تغییرات
مدام محیطی روبروست توانایی و انعطاف پذیری انسان نقش مهمی را ایفا میکند.3.
فناوری ،یک سیستم تولید چابک توانایی مقابله با تغییرات پیشبینی نشده را دارد.
این تغییرات میتواند در مدل محصوالت باشند .از این رو سیستم تولید چابک باید
قابلیت تولید محصوالت جدید را داشته باشد .4 .تکنولوژی اطالعات ،یکی از تمایزات
بین سیستمهای چابک با سایر سیستمها ،باال بودن محتوای اطالعاتی است .به عالوه
حجم اطالعات مبادله شده بین شرکت های همکار باالست و لزوم حفاظت از
اطالعات کلیدی هر سازمان را نمایانتر میسازد .بنابراین سازمانهای چابک ،نیازمند
سیستمهای اطالعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و انعطاف پذیری بوده که هم جریان روان
و مطمئن اطالعات را با توجه به مشکالت تضمین کند و هم قابلیت انطباق با شرایط
متغیر را داشته باشد (گلدس .5.)2016،نوآوری و خالقیت ،یک سازمان چابک به
جای فروش محصول تولیدی خود باید راه حلهای خود را به مشتریان عرضه کنند در
واقع هدف نهایی تولید چابک ،تحقق واقعی مفهوم سفارشی سازی و برآوردن نیازهای
ویژه و متنوع تک تک مشتریان است(ری و جانسون.)2007،
پیشینه پژوهش
بودالیی و رفیعی( )1397پژوهشی با هدف " بررسی نقش شایستگی های
فناوری ،ظرفیت های نوآوری و چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت " انجام دادند.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که شایستگی سیستم های فناوری اطالعات و
نگرش به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات دو عامل مهم شرکت برای ایجاد
Vernadat
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قابلیت در بستر دیجیتال می باشند .همچنین نتایج نشان داد که شایستگی در بستر
دیجیتال تاثیرمعناداری بر جابکی سازمانی دارد و چابکی سازمانی نیز تاثیر معناداری
بر عملکرد شرکت دارد .در نهایت نتایج بیانگر این بود که متغیر ظرفیت نوآوری،
رابطه بین چابکی سازمانی و شایستگی بستر دیجیتال سازمان ها را تعدیل می کند.
فخر( )1397در پژوهشی با هدف« بررسی روابط بین مهارت  ، ITظرفیت نوآوری،
چابکی سازمانی و مزیت رقابتی» پرداختند .جامع آماری تحقیق شامل مدیران ارشد
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارك های علم و فناوری دانشگاه تهران و پردیس
می باشد .نتایج پژوهش نشان داد که مهارت  ITشرکت های مورد تحقیق در سطح
متوسط رو به باال قرار داشت و توانست است بر چابکی ،نوآوری و مزیت رقابتی رابطه
مثبتی داشته باشد .کاشانی نژاد و حق شناس کاشانی ()1395پژوهشی با هدف "
بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی
سازمانی در بانک تجارت شعب منطقه جنوب غرب شهر تهران"انجام دادند  .نتایج
نشان داد ،با بکار گیری و تقویت قابلیت های فناوری اطالعات می توان ضمن افزایش
چابکی سازمانی به بهبود عملکرد سازمانی دست یافت .مائو و همکاران( )2020در
پژوهشی به بررسی " شایستگی فناوری اطالعات و چابکی سازمانی :نقش ظرفیت
جذب و شدت اطالعات" پرداختند .یافته ها نشان می دهد ،ظرفیت جذب بخشی از
اثرات دانش فناوری اطالعات و عملیات فناوری اطالعات بر چابکی سرمایه بازار
واسطه تأثیرات آنها بر چابکی تنظیم عملیاتی است .با این حال  ،هیچ تأثیر مستقیم
یا غیرمستقیمی از دانش فناوری اطالعات و فناوری عملیاتی اطالعات بر روی هر دو
نوع چابکی سازمانی مشاهده نمی شود .شدت اطالعات همچنین اثرات دانش فناوری
اطالعات و فناوری عملیاتی اطالعات را بر ظرفیت جذب تعدیل می کند .با این حال
 ،هیچ تعدیل قابل توجهی در رابطه با فناوری اطالعات عملیاتی ارائه نمی دهد .این
مطالعه با نشان دادن نقش های مختلف واسطه ای ظرفیت جذب در رابطه بین انواع
مختلف صالحیت فناوری اطالعات و جنبه های مختلف چابکی سازه  ،بینش جدیدی
را ارائه می دهد .این کار همچنین بر نقش تعدیل کننده شدت اطالعات در شکل
گیری ظرفیت جذب از طریق صالحیت فناوری اطالعات تأکید می کند .راویچاندان
( )2018در پژوهشی به " بررسی روابط بین شایستگی فناوری اطالعات  ،ظرفیت
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نوآوری و چابکی سازمانی" پرداختند .یافته ها نشان می دهد که شرکت هایی با
قابلیت های برتر  ISهمراه با گرایش سرمایه گذاری  ITتهاجمی  ،سیستم عامل های
دیجیتالی ایجاد می کنند که آنها را قادر به چابکی می کند .همچنین ظرفیت نوآوری
شرکت با چابکی سازمانی رابطه مثبت دارد و شرکتهایی با ظرفیت نوآوری باالتر بهتر
می توانند از سیستم عامل های دیجیتالی خود برای افزایش چابکی استفاده کنند.
نتایج همچنین نشان می دهد چابکی سازمانی تأثیر مثبت زیادی بر عملکرد شرکت
دارد .منوی و منهور( )2017در پژوهشی به بررسی " نوآوری در فناوری اطالعات و
عملکرد پایدار شرکت :با نقش میانجی چابکی سازمانی"پرداختند .با پیشنهاد نوآوری
های جدید فناوری اطالعات یا اتخاذ روش های جدید برای استفاده از نوآوری های
فناوری اطالعات موجود  ،شرکت ها قادر به درك نیازهای مشتریان و طراحی سریع
محصوالت و خدمات جدید هستند .در این مقاله  ،یک چارچوب اصلی ارائه شده
است .این نوآوری های فناوری اطالعات و عملکرد پایدار شرکت را به هم پیوند می
دهد و نقش واسطه چابکی سازمانی شرکت را برجسته می کند .یک روش استقرایی /
قیاسی با تدوین یافته های کلی و یک تحقیق بر اساس مشاهدات شرکت های بزرگ
در بخش های بانکی و مخابراتی اتخاذ شد.
مدل مفهومی تحقیق
بر اساس مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مدل مفهومی
تحقیق در شکل شماره  4ارائه شده است.
توانایی فناوری اطالعات

زیرساخت
عملکرد سازمان

تواناییهای پلتفورم
دیجیتال

چابکی سازمان

سرمایه گذاری فناوری
اطالعات

سایز سازمان
سن سازمان
صنعت

ظرفیت نوآوری

شکل شماره( )1مدل مفهومی تحقیق برگرفته از پژوهش رویچندران)2018،
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فرضیات پژوهش
بین نوآوری سازمانی ،قابلیت های فناوری اطالعات و چابکی سازمان رابطه معناداری
وجود دارد.
بین نوآوری سازمانی و قابلیت های فناوری اطالعات سازمان رابطه معناداری وجود دارد.

بین نوآوری تدریجی و قابلیت های فناوری اطالعات رابطه معناداری وجود دارد.
بین نوآوری تدریجی و شایستگی رابطه معناداری وجود دارد.
بین نوآوری تدریجی و انعطافپذیری رابطه معناداری وجود دارد.
بین نوآوری تدریجی و سرعت رابطه معناداری وجود دارد.
بین نوآوری بنیادی و پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد.
بین نوآوری بنیادی و شایستگی رابطه معناداری وجود دارد.
بین نوآوری بنیادی و انعطافپذیری رابطه معناداری وجود دارد.
بین نوآوری بنیادی و سرعت رابطه معناداری وجود دارد.
بین فناوری اطالعات و پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد.
بین فناوری اطالعات و شایستگی رابطه معناداری وجود دارد.
بین فناوری اطالعات و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.
بین فناوری اطالعات و سرعت رابطه معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ،از نوع همبستگی است،
جامعه آماری این پژوهش ،شامل کارکنان شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شاغل در
دفاتر تهران می باشد که در مجموع  35نفر هستند .در این پژوهش برای انتخاب
نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است .همچنین بدلیل اینکه
با جامعه محدودی مواجه هستیم ،لذا به شکل زیر عمل می کنیم .تعداد نمونه
تحقیق با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود در سطح اطمینان  %95و
جامعه آماری  35نفر تعدادتقریبی  31نفر به شرح ذیل است.
)𝑃 𝑁𝑍∝2 𝑃(1 −
= ≅ 31

2

)𝑃 − 1) + 𝑍∝2 𝑃(1 −
2

𝑁( 𝑒 2

=𝑛
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ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد جهت سنجش
متغیرنوآوری سازمانی از تحقیق دلگادو و همکاران ( ،)2011چابکی سازمانی از
تحقیق نیک پور و سالجقه ( )1389و فناوری اطالعات از تحقیق قاسمی()1391
استفاده شده است .روایی پرسشنامهها با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و
چند نفردیگر از اساتید متخصص در رشته مدیریت دولتی مورد بررسی قرار گرفته
است و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیانگر روایی صوری قابل قبول آزمون
میباشد .در این تحقیق برای تعیین پایایی از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده
است .بدین طریق که پرسشنامه ها به منظور اطمینان بیشتر در جامعه مورد نظر
ازطریق طرح مقدماتی روی نمونه ای 15نفر از اعضای نمونه آماری ،توزیع شد و
سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSآلفای کرونباخ آن محاسبه گردید که میزان
مطابق جدول شماره ( )1می باشد .با توجه به این که ضریب پایایی بدست آمده
باالتر از  /70است ،لذا میتوان گفت که ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر از
پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.
جدول ( )1مقادیرآلفای کرونباخ
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

نوآوری سازمانی

/84

چابکی سازمانی

/87

فناوری اطالعات

/82

در این پژوهش جهت انجام تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از نرم افزار اس
پی اس اس استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها
در بخش امار توصیفی ،به لحاظ جمعیت شناختی کارکنان بر اساس توزیع فراوانی
بیشترین پاسخ دهندگان از نظر وضعیت جنسی مردان ( 22نفر) ،با سطح تحصیالت
کارشناسی (13نفر)  ،بازه سنی  50-41سال ( 11نفر) و سابقه کاری  10-6سال
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(12نفر) بوده اند .در ادامه نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول ( )2ارائه شده
است:
جدول( )2توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق
واریانس

انحراف معیار

میانگین

بیشینه

کمینه

نمونه

0.737

0.85823

2.8548

4.5

1.5

31

تدریجی

0.795

0.89172

2.6129

4.5

1

31

بنیادی

0.657

0.81055

3.0968

4.5

1.5

31

نوآوری

1.057

1.02810

3.0968

5

1.5

31

پاسخگویی

1.149

1.07213

3.3710

5

2

31

شایستگی

0.814

0.90221

3.2742

5

1.5

31

انعطاف

1.016

1.00777

2.9677

5

1.5

31

سرعت

0.812

0.90131

2.9355

5

1.5

31

چابکی

0.369

0.62947

3.7097

5

2.5

31

فناوری

31

Valid N
)(listwise

آزمون فرضیه ها
در ادامه فرض صفر و یک برای هر کدام از فرضیات نوشته و محاسبه شده است
بين متغيرها رابطه وجود ندارد.

H0: ρ = 0

بين متغيرها رابطه وجود دارد.

H1: ρ ≠ 0
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در جدول شماره ( )3مقادیر سیگ و ضریب پیرسون و نتایج آزمون فرضیات
پژوهش نمایش داده شده است.
جدول( )3نتایج کلی آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه ها

مقادیر sig

مقادیرضریب
پیرسون

نتایج
فرض

فرضیه اول :بین نوآوری 0.0375
سازمانی و فناوری رابطه
معناداری وجود دارد.

0.171

تایید فرضیه

فرضیه دوم :بین نوآوری 0.0187
تدریجی و فناوری رابطه
معناداری وجود دارد.

0.243

تایید فرضیه

فرضیه سوم :بین نوآوری 0.004
تدریجی و پاسخگویی رابطه
معناداری وجود دارد

0.498

تایید فرضیه

فرضیه چهارم :بین نوآوری 0.015
تدریجی و شایستگی رابطه
معناداری وجود دارد.

0.432

تایید فرضیه

فرضیه پنجم :بین نوآوری
تدریجی و انعطاف پذیری
رابطه معناداری وجود دارد.

رد فرضیه

فرضیه ششم :بین نوآوری
تدریجی و سرعت رابطه
معناداری وجود دارد.

رد فرضیه

فرضیه هفتم :بین نوآوری 0.013
بنیادی و پاسخگویی رابطه
معناداری وجود دارد.

0.442

آزمون

تایید فرضیه
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فرضیه هشتم :بین نوآوری 0.0460
بنیادی و شایستگی در شرکت
رابطه معناداری وجود دارد.
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0.138

فرضیه نهم :بین نوآوری
بنیادی و انعطاف پذیری رابطه
معناداری وجود دارد.

تایید فرضیه

رد فرضیه

فرضیه دهم :بین نوآوری 0.0475
بنیادی و سرعت رابطه
معناداری وجود دارد.

0.106

تایید فرضیه

فرضیه یازدهم :بین فناوری و 0.0456
پاسخگویی رابطه معناداری
وجود دارد.

0.96

تایید فرضیه

فرضیه دوازدهم :بین فناوری و 0.0116
شایستگی رابطه معناداری
وجود دارد.

0.288

تایید فرضیه

فرضیه سیزدهم :بین فناوری و 0.0357
نوآوری رابطه معناداری وجود
دارد.

0.871

تایید فرضیه

فرضیه چهاردهم :بین فناوری 0.0419
و سرعت رابطه معناداری وجود
دارد.

0.572

تایید فرضیه

فرضیه پانزدهم :بین نوآوری 0.0417
فناوری و چابکی رابطه
معناداری وجود دارد.

0.791

تایید فرضیه

فرضیه شانزدهم :بین نوآوری و 0.016
چابکی رابطه معناداری وجود
دارد.

0.431

تایید فرضیه
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در فرضیات پنجم ،ششم و نهم پژوهش با توجه به اینکه مقدار sig> 0.05می باشد
با احتمال  95درصد فرض صفر پذیرفته می شود یعنی با احتمال  95درصد بین بین
نوآوری تدریجی و انعطاف پذیری  ،نوآوری تدریجی و سرعت و نوآوری بنیادی و
انعطاف پذیری رابطه ای وجود ندارد .اما در سایر فرضیات اول  ،دوم ،سوم ،چهارم،
هفتم ،هشتم ،دهم ...شانزدهم ،با توجه به اینکه sig< 0.05می باشد با احتمال 95
درصد فرض صفر رد می شود .یعنی با احتمال  95درصد بین متغیرها رابطه م وجود
دارد.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به یافته ها  ،نتیجه حاکی از آن است که نوآوری سازمانی در شرکت
گسترش انرژی پاسارگاد در سطح عدم مطلوبیت قرار دارد .این نتایج بی توجهی به
نوآوری سازمانی در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد را نشان می دهد .شاید بتوان
علت این امر را بر عدم بهره برداری از ایده های جدید نسبت داد ،زیرا ساختار رقابتی
انعطاف پذیر و نیز شرایطی برای یادگیری سریع از محیط و بهره گیری از دانش
ضمنی سازمان در جامعه مورد پژوهش وجود ندارد .این نتیجه با نتایج تحقیق والکر
( )2007در سازمان های دولتی هنگ کنگ که مشخص کرد مشخصات و ویژگی
های این سازمان ها برای نوآوری مناسب نیستند ،تقریباُ همراستا می باشد .رفتار
مناسب با مشتریان ،توجه مدیران به رفاه ،آسایش و آینده کارمندان ،تفکر در جهت
کلیت سازمان ،راحتی کارمندان در رعایت الزام های سازمان ،عمل به توافق ها و
پیمان های عمومی ،هماهنگی صحبت ها و اقدامات مدیران سازمان ،تقابل مناسب
مدیریت سازمان با چالش های آینده ،داشتن یک دیدگاه راهبردی قوی ،هدایت مؤثر
سازمان توسط مدیران ارشد ،آگاهی کارکنان از راهبردهای سازمان ،ارتباطات مؤثر و
کارای درون سازمان ،توسعه و یادگیری مستمر سازمان ،قابلیت و صالحیت فنی
سازمان ،صالحیت های تجاری سازمان ،تخصص کافی مدیریت سازمان ،کیفیت فراوان
فرایندهای سازمان ،پشتیبانی مؤثر و کارای نظام های اطالعاتی ،و فعالیت های منابع
انسانی سازمانی برای پشتیبانی از عملکردهای کارکنان ،بر رشد نوآوری در سازمان
بسیار مؤثر هستند .همچنین با توجه به نتایج برای ارتقای بُعد سرعت می توان در
زمان انجام عملیات سرعت کافی را به کار برد و فرایندهای کاری را با سرعت مناسبی
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ترتیب داد و عرضه سریع و به موقع محصوالت به بازار مصرف را مورد توجه قرار داد.
با توجه به یافته ها  ،نتیجه حاکی از آن است که بُعد نوآوری تدریجی در سازمان
مورد پژوهش در وضعیت مناسبی قرار ندارد .جهت ارتقای این بعد باید کارکنان را به
سمت نوآوری و خالقیت سوق داد .امکانات الزم را جهت تقویت سطح نوآوی سازمانی
موجود تخصیص داد .با توجه به اطالعات آماری پژوهش در خصوص بعد نواوری
بنیادی این انتظار در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد باید وجود داشته باشد که
خالقیت و نوآوری سرلوحه کار سازمان باشد و هر ساله شاهد تغییر و تحوالت
شگرفی در این سازمان باشیم ،آیا در عالم واقع اینگونه است؟ با چقدر قاطعیت می
توان عنوان کرد تمام اهداف چشم اندازی در این شرکت تحقق یافته است .در یک
جمله می توان گفت که بسیاری از شرکت های ما دچار نوعی کهولت ساختاری شده
اند ،یعنی در عین داشتن استعداد تحول ،کهنگی ساختارها و نگرش غلط به انسان و
توسعه انسانی ،موجب شده که سازمان های ما بستر مناسب برای رشد و نوآوری و به
طبع ،فنآوری نباشند .در مورد نوآوری سازمانی ،میانگین نظرات بیانگر این مطلب
است که نوآوری سازمانی امری متروك برای آنهاست که باید پتانسیل های سازمانی
را برای بدست آوردن آن بسیج کنند .هم چنین برای ارتقای بعد انعطاف پذیری می
توان ،ساختار سازمانی مناسب ،منعطف و سیالی در سازمان پیاده سازی گردد.
فرایندها و رویه های کاری نیز از انعطاف کافی برخوردار گردد .عالوه بر این در جهت
منعطف نمودن افراد تالش گردد .انعطاف پذیری سازمانی از طریق تجدید نظر در
ساختارها و سیستم های تولید و نیز برخورداری از راهبردهای کسب و کار منعطف
زمینه پیشگامی در چابکی را فراهم می نماید .انعطاف پذیری در الگوها یا پیکره
محصوالت ،حجم و تنوع بخش به محصوالت همگی ازجمله این مولفه ها به شمار می
روند .با توجه به یافته ها  ،نتیجه حاکی از آن است که با افزایش فناوری در سازمان،
بُعد پاسخگویی سازمان ارتقاء مییابد .بنابراین برای ارتقای این بعد بهتر است که
سیستمی در سازمان تعبیه شود تا نسبت به تغییرات حساس ،آنها را درك و پیش
بینی نماید .همچنین فرایندها و ساز و کارهای سازمان به شکلی تنظیم شوند تا به
تغییرات پیرامون واکنش سریع داده شود .فراتر از این ،تغییرات را ایجاد و آنها را
بهبود بخشید .یافته ها نشان داد بین فناوری و شایستگی رابطه معناداری وجود دارد.
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بنابراین برای ارتقای این بعد می توان یک دیدگاه استراتژیک در سازمان ایجاد و
تکنولوژی های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری تدارك دیده شوند .همچنین
اثربخشی هزینه ها و توجه به شایستگی ها و قابلیت های کارکنان سازمان مورد
مطالعه می تواند سازمان را در ارتقای بعد شایستگی یاری رساند .نتیجه حاکی از آن
است که بین چابکی و فناوری رابطه معناداری وجود دارد ..بنابراین برای ارتقای این
بعد می توان ،ساختار سازمانی مناسب ،منعطف و سیالی در سازمان پیاده سازی
گردد .فرایندها و رویه های کاری نیز از انعطاف کافی برخوردار گردد .عالوه بر این در
جهت منعطف نمودن افراد تالش گردد .انعطاف پذیری سازمانی از طریق تجدید نظر
در ساختارها و سیستم های تولید و نیز برخورداری از راهبردهای کسب و کار
منعطف زمینه پیشگامی در چابکی را فراهم می نماید .انعطاف پذیری در الگوها یا
پیکره محصوالت ،حجم و تنوع بخش به محصوالت همگی ازجمله این مولفه ها به
شمار می روند .با توجه به یافته ها  ،نتیجه حاکی از آن است که بین نوآوری سازمانی
و چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .متغیر چابکی سازمانی در شرکت
گسترش انرژی پاسارگاد در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد که این امر با توجه به
سیاست مدیران ارشد این سازمان در به روز نگه داشتن سیستمهای نرمافزاری و
استخدام کارکنان مجرب و متخصص در این زمینه ،همخوانی دارد .این نتیجه با
نتایج تحقیقات قبلی همراستا می باشد .تحقیق المرز و همکاران ( )2004نشان داد
که که نوآوری از مهم ترین فاکتورها در تعیین موفقیت سازمان ها و سودآوری
آنهاست و چابکی سازمان با استفاده از خلق ایده ها توسط کارکنان به عامل کلیدی
برتری در عرصه رقابت در صنایع مختلف تبدیل شده است .تحقیق پوراك و توماس
( )1990نشان داد که چابکی سازمانی برای کسب موفقیت در محیط کسب و کار
یک مزیت رقابتی ایجاد می کند که می توان با شهرت در نوآوری آن را حفظ نمود.
زیرا به سازمان ها کمک می کند تا در مسیر خود محکم گام بردارند و بتوانند به
سرعت با تغییرات همگام شوند .همچنین لوف و هشمتی ( )2002نشان دادند که
سازمان ها ابتدا باید برای دستیابی به چابکی نوآور باشند و ثانیاً در شرکت فرایند
نوآوری برای کسب مزیت رقابتی انجام می گیرد .بنابرای در یک سازمان می بایستی
فرایند خالقیت و نوآوری همگانی شود تا شاهد سازمانی چابک در محیط پویای
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سازمانی باشیم .کمالی و کمالی ( )1391در تحقیق خود که به بررسی رابطه میان
خالقیت و نوآوری با چابکی سازمانی در شرکت های بیمه ایران و پارسیان پرداخته
اند ،نیز رابطه میان این متغیرها را اثبات نموده اند .یوسف و همکاران ( )2002چابکی
را به صورت توانایی گردش سریع از تولید یک محصول به تولید محصول دیگر تعریف
کرده اند و نوآوری را الزمه این امر می دانند .در واقع نوآوری را به عنوان یکی از
مبانی رقابتی چابکی قلمداد می کنند.
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Investigating the relationship between IT skills with
innovation capacity and organizational agility
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship
between IT skills with innovation capacity and organizational
agility. The present study is applied in terms of purpose and
correlational in terms of method. The statistical population of
this study includes the employees of Pasargad Energy
Development Company working in Tehran offices, which is a
total of 35 people. The number of research samples was
calculated using the formula of sampling from a limited
population at 95% confidence level of 31 people. The
instrument used in this research is a questionnaire that in this
research, the questionnaire of Delgado et al. (2011), Nikpour
and Selajgeh (2010), Ghasemi (2012) has been used. In this
research, SPSS software has been used to analyze the data.
The results of testing the research hypotheses showed that
among the sixteen research hypotheses, the relationship
between gradual innovation and flexibility, gradual innovation
and speed and fundamental innovation and flexibility is not
significant, and these hypotheses were rejected but other
research hypotheses were confirmed.
Keywords : IT competence, innovation , capacity
organizational agility.
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