چکیده
در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای فناورانه شامل حمایت مدیریت ارشد از فناوری
بر ایجاد مهارت های فناورانه ،شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی
پرداخته شده است .همچنین تأثیرات شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری
سازمانی را بر نوآوری سازمانی بررسی و مشاهده می شود این متغیرها چگونه بر

بررسی اثر متغیرهای فناورانه و

عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند .این پژوهش با استفاده از روش تحقیق «توصیفی-

یادگیری سازمانی بر روی عملکرد

پیمایشی» با نمونهای متشکل از  3بانک مورد تأیید بانک مرکزی ایران با ابزار
پرسشنامه و از طریق روش معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفتهاند .نتایج

سازمانی با میانجیگری نوآوری

تحقیق نشان می دهد ) ( :حمایت مدیریت ارشد تأثیر مثبتی بر ایجاد مهارت های

سازمانی

فناوری ،شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی دارد ) ( .شایستگی های

(مورد مطالعه :صنعت بانکداری ایران)

متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی ،مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نوآوری
سازمانی ،تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی می گذارند .همچنین تأیید شد که نوآوری
تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی میگذارد .پژوهش توصیههایی نیز برای متخصصان
کسبوکار دارد ،مبنی بر اینکه ایجاد شایستگی امری پیچیده بوده و یک فرایند طوالنی
مدت است که باید دست در دست راهبرد بلندمدت شرکت تحقق یابد .بنابراین ،دخیل
ساختن مدیریت از طریق طراحی راهبرد کارآفرینانه نیز موضوعی مهم و بنیادین
است.
کلید واژه:

مهدی جنیدی جعفری (نویسنده مسئول)
دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه
تربیت مدرس و دانشجوی دکتری مدیریت

حمایت مدیریت ارشد ،شایستگیهای متمایز فناورانه ،یادگیری سازمانی ،عملکرد

فناوری اطالعات -دانشگاه عالمه

سازمانی.
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مقدمه
شرکتها در محیطهای کسبوکار کنونی از ویژگیهایی نظیر تغییر سریع و
رقابتپذیری فزایندهای برخوردارند .در چنین محیطی ،فناوری و روابط فناوری با
ساختارهای سازمانی ،فرآیندها و نتایج ،موضوعی مهم تلقی میشود ،چرا که
سازمانها میتوانند به وسیله آن با محصوالت و یا ارائهی سریعتر خدمات ،خود را
در شرایط بسیار رقابتی قرار داده و چرخۀ کوتاه عمر محصوالت خود را توسعه
دهند[ ] .وقتی شرکتها با چنین مواردی روبرو میشوند؛ دائماً باید نوآوری داشته تا
بقای سازمانی خود را تضمین کنند .نوآوری باید بر اساس قابلیت باشد تا بتواند از
شایستگیهای سازمانی ،فناوریها و دانش به منظور تحریک مزایای رقابتی ،بهره
برداری کند[ .] 1در این مقاله مدلی برای تحلیل اهمیت حمایت مدیریت ارشد از
بکارگیری فناوری جدید در سازمانها و علیالخصوص ،در ایجاد مهارت و
شایستگیهای متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی ،ارائه میدهیم .این تحقیق همچنین
در نظر دارد در رابطه با تأثیرات شایستگیهای متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی بر
نوآوری سازمانی بررسی و نشان می دهد که چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر
میگذارد .همچنین نقش حمایت مدیریت ارشد از فناوری را در فرآیند تحریک
مهارتهای فناورانه ،شایستگیهای متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی ،تشریح
میشود .گرچه برخی نویسندگان بیان کردهاند که این حمایت برای اجرای موفق
فناوری های خاص ،از جمله سیستم های اطالعات ،امری ضروری است[ .] 1توسعۀ
مهارتهای فناورانه ،که در بافتار فناوری به فهم علمی و تکنیکهای شرکت اطالق
میشود ،ممکن است پیشران اثرات حمایت مدیریت ارشد بر شایستگیهای متمایز
فناورانه باشد[ .] 1بنابراین ایجاد مهارت پرسش اصلی است ،چرا که وجود مهارتها

محمد اقدسی
دانشیار و رئیس دانشکده مهندسی صنایع و
سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران-
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بازتاب ایجاد شایستگیهاست.
مسألهی مهم دیگر این است که حمایت مدیریت ارشد چگونه یادگیری سازمانی را تقویت میکند .یکی از وظا یف مدیریت ارشد ایجاد
سازمانی است که فرهنگ یادگیری را رواج میدهد[ .]44پیشینۀ ادبیات در این زمینه نشان می دهد که این امر از طریق ایجاد بینش
مشترک ،یادگیری گروهی ،تسلط شخصی و مدلهای ذهنی بدست میآید[ .]44یادگیری سازمانی ،مجموعهای از قابلیتهاست که ریشه
در فرآیندهای شناختی و تجربی دارند و اکتساب ،انتشار و استفاده از دانش را نیز در بر میگیرد[ ] .بنابراین ،برای برتری رقابتی،
سازمانها باید سعی در توسعۀ یادگیری داشته باشند .مفهوم شایستگی را اینچنین تعریف کردهاند "الگوهای قابل اندازهگیری دانش،
مهارتها ،قابلیتها ،رفتارها و دیگر ویژگیهایی که عملکرد متوسط را از عملکرد عالی متمایز میکند"[ .]03متعاقباً ،شایستگیهای متمایز
فناورانه را نیز میتوان چنین تعریف کرد " مهارت سازمان در آماده کردن منابع متنوع فنی و علمی از طریق مجموعهای از راهها و
روشهایی که محصوالت جدید و فرآیندهای تولید ،توسعه و طراحی شوند[.]44،03
برای تحلیل تأثیر شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی ،تمرکز در این تحقیق بر نوآوری در سطح
سازمان خواهد بود ،و نوآوری سازمانی چنین تعریف شده است " توسعه و یا استفاده از ایده یا رفتارهای جدید" .یک ایدۀ جدید ممکن
است منجر به ایجاد محصول ،خدمت ،بازار ،ساختارهای اداری و عملی ،فرآیندها و سیستمهای جدید شود[.]55
در نهایت ،تأثیر شایستگیهای متمایز فناورانه ،یادگیری و نوآوری سازمانی در عملکرد سازمانی ،بررسی خواهد شد .منظور از عملکرد
سازمانی ،عملکرد راهبردی بازار(رشدِ میزان فروش و سهم بازار) و عملکرد مالی بازار(سود فروش ،سود سرمایه و سود سهام)
است[ .] 0در مجموع ،در این تحقیق بررسی خواهد شد که آیا متغیرهای ذکر شده ،میتواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد؟

 .1مرور ادبیات
 .1. 1اثر حمایت مدیریت ارشد در مهارتهای فناورانه
امروزه سازمانها باید هم به فناوری جدید دسترسی داشته باشند و هم از آنها به طور مؤثری استفاده کنند تا برتری رقابتی خود را
بهبود بخشند .به منظور استفاده بهینه از فناوری موجود ،شرکتها اتکای بیشتری به دستیابی به سطوح باالی مهارتهای فناورانه
دارند[ .]54استفاده از فناوریهایی مانند بانکداری الکترونیک میتواند در بخشهایی مانند صنعت خدمات مالی سودآوری را باال برد .اما
برای دستیابی به این مهم ،سازمان ها باید در به روز رسانی مهارتها و دانش فناورانه سرمایهگذاری کنند .در چنین وضعیتی ،حمایت
مدیریت بسیار حائز اهمیت است .باال رفتن از پلکان فناوری نیازمند به روز کردن مهارتها از طریق حمایتهای مدیریت است[.] 1
مدیریت ارشد میتواند از برنامههای آموزش فناوری که مهمترین هدف آنها آمادهسازی مهارتهای عملی کاربران برای استفاده از
برنامههای آن است ،حمایت کند .این برنامهها ،کاربرانِ با انگیزهای را تربیت میکند که میتوانند مهارتهای فراگرفته شدۀ فناوری را در
مشاغل خود بکار گرفته و با تحول و تغییر مهارتها و الزامات فناوری قادرند به یادگیری خود ادامه دهند[ ] .بنابراین حمایت مدیریت
ارشد محیط کاری جذابتری برای کارکنان فنی که فرصت های بیشتری برای یادگیری ،رشد و توسعۀ مهارتهای فناورانه دارند ،ایجاد
میکند .وقتی جنبۀ مثبت تأثیری که مجموع مهارتهای فناورانه می تواند بر متغیرهای مهمی مثل بهرهوری ،کیفیت محصوالت ،پتانسیل
جذب دانش خارجی[ ،] 1آموزش کارمندان ،رشد و سودآوری [  ]5داشته باشد را در نظر بگیریم ،جنبهای حیاتی و ضروری را در پیش
روی داریم .حمایت و مشارکت مدیریت ارشد منعکس کنندۀ اهمیتی است که مدیران ارشد برای فناوری قائل هستند .از نظر بیث ( ) 44
مدیران ارشد مهمترین مرجع اجرائی فناوری هستند ،چرا که آنها قادر به اجرای تغییرات سازمانی هستند[ .]5زمانیکه مدیریت ارشد از
توسعۀ فناوریهای جدید حمایت میکند ،سازمانها تجربه و دانش موجود خود را توسعه و گسترش میدهند[ .]41این مباحث منجر به
پیدایش فرضیات زیر شده است:
 :Hحمایت مدیریت ارشد با مهارتهای فناورانه رابطۀ معناداری دارد.

 .2. 1تأثیر حمایت مدیریت ارشد و مهارت های فناورانه بر شایستگی های متمایز فناورانه
تمرکز ادبیات مدیریت در سالهای اخیر بر این مسأله بوده است که سازمانها چگونه میتوانند شایستگیهای محوری ،از جمله
شایستگیهای متمایز فناورانه را توسعه و بهرهبرداری کنند[ .]03با حمایت مدیران ارشد سازمان میتواند شایستگیهای متمایز رقابتی
از جمله شایستگی در جذب فناوری جدید ،حفظ جایگاه خود در فناوری پیشرو ،یا به روز رسانی دادههای خود و معرفی نوآوریهای
مبتنی بر فناوری اطالعات را پرورش دهد؛ و بدون حمایت مدیریت ارشد ،جذب فناوری رخ نخواهد داد[ .]4این پدیده به نقش مهمی که
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بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی
مدیران در دستیابی به حداکثر پتانسیل فناوری ایفاء میکنند ،تأکید دارد بنابر آنچه ذکر شد ،حمایت مدیران ارشد میتواند ،از طریق
شناسایی پروژههای فناوری ،با ایجاد منابع شایستگیهای متمایز فناورانه مرتبط باشد که هم اکتساب و هم بهرهبرداری از فرصتهای
فناوری را در بر میگیرد[ ] .همانطور که مارچ (  ) 44اشاره میکند ،اکتساب و بهرهبرداری هر دو امری ضروری است که باید در
شرکتها بین این دو هماهنگی و تعادل ایجاد شود[ ].
منابع مالی اختصاص داده شده به تحقیق و توسعۀ فناوری ،همچنین میزان حمایت مدیریت ارشد و شایستگیهای متمایز فناورانه،
پیشران سازمانهاست .این موارد بر جو کاری تحقیق و توسعه ،قابلیت ارتباط با طرحهای تحقیق و توسعه در راهبرد رقابتی ،قابلیت
دستیابی به همکاری مؤثر با سازمان های دیگر در تحقیق و توسعه و نصب مؤثر برنامهها در جهت توسعۀ شایستگیهای فناورانه ،اثر
میگذارد .این تأثیرات زمانی نمایان می شود که مدیریت ،مسئولیت تسهیل انتقال فناوری به سراسر شرکت را به عهده گرفته و
شایستگیهای متمایز فناورانه ،از جمله توسعۀ برنامههای مدیریت دانش را ترویج میدهد[ .]44تحوالت فناوری که موجب تغییر بازار
شده است نشاندهندۀ نیاز شرکتها برای داشتن شایستگی در جهت بقاء استراتژیک خود است[ .] 4با حمایت مدیریت ارشد،
شایستگی های متمایز فناورانه که سهم کلیدی در افزایش برتری رقابتی شرکت دارد توسعه مییابد [  .]4بنابراین:
 :Hحمایت مدیریت ارشد با شایستگیهای متمایز فناورانه رابطۀ معنادار دارد.
اکتساب فناوری یکی از ویژگیهای سازمانهای موفق است .تصمیمگیری درست دربارۀ فرصتهای سرمایهگذاری در فناوری ،سودهای
رقابتی و عملیاتی قابل مالحظهای برای سازمان به همراه دارد[ .]50این ویژگی را باید با پذیرش آن در سطح سازمانی تقویت کرد.
سازمانها نه تنها باید مشتاق به فناوریهای جدید باشند بلکه باید نهایت استفاده را از آنها ببرند .چرا که این پذیرش انعکاس دهندۀ
قابلیت شرکت در اتخاذ و استفاده از منابع فناوری است[ .] 4تحقیقات وجود رابطه بین مهارتها و شایستگیهای متمایز فناورانه را
نشان میدهند .برخی از نویسندگان چنین اذعان دارند که مفهوم شایستگی منعکس کنندۀ مجموعهای از مهارتهای فناورانه است[.]43
برای دستیابی به سود ناشی از سرمایهگذاری در فناوری ،سازمانها باید شایستگیهایی را که موجب بهرهبرداری از آنها میشود ،را
توسعه دهند .در تعریف شایستگی میتوان گفت "عنصر قابل توجهی که خود را به شکل رفتاری تخصصی نشان میدهد" .این تعریف بر
اساس مفهوم اصلی شایستگی که شامل مجموعهای از مهارت های مرتبط با عملکرد مؤثر وظایف مدیریت و رفتار پرسنل است و به
کارکنان کمک می کند وظایف خود را به خوبی انجام دهند و بین کارکنان با عملکرد بهتر تمایز قائل میشود[  .]4شایستگیها نه تنها
متضمن مهارتها هستند بلکه چگونگی اعمال مؤثر این مهارتها در حوزه ای خاص به منظور دستیابی به عملکردی موفق را نیز نشان
میدهند[  .]5در زمینۀ فناوری ،افزایش مهارتهای فناورانه پرسنل ،توسعۀ شایستگیهای متمایز فناورانه را تسهیل میکند[ .]44بنابراین
رابطهی میان مهارتهای فناورانه و شایستگیها را میتوان بیان کرد .این مقوله با تحقیقاتی که نشان میدهند شایستگی سازمانی ناشی
از فهم فرآیندهای کسبوکار و مهارتهای فردی است ،همخوانی دارد[ .] 5ترکیب مهارتهای فناورانه با ایجاد شایستگیهای متمایز
فناورانه رابطه دارد ،چرا که شایستگیهای متمایز فناورانه در بر گیرندۀ اجرا و توسعۀ قابلیتهای مختلف سازمانی است که مستلزم
تسلط بر مهارتهای فناورانه است[ .]41بنابراین:
 :Hمهارتهای فناورانه با شایستگیهای متمایز فناورانه رابطۀ معنادار دارد.

 .3. 1تأثیر حمایت مدیریت ارشد و شایستگی های متمایز فناورانه بر یادگیری سازمانی
با توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری ،سازمانها باید یاد بگیرند که با سرعت و به خوبی در محیطهای آشفته و همراه با عدمقطعیت
واکنش نشان دهند[ .] 3هرچه تعهد مدیریت سازمان به اجرای فناوری جدید بیشتر بوده و منابع بیشتری به این مهم اختصاص دهد ،در
واقع آن مدیر فرآیندهای بیشتری که یادگیری سازمانی را یکپارچه میکند ،ایجاد کرده است .رابطۀ مثبتی بین ترکیب فناوری اطالعات و
یادگیری سازمانی وجود دارد؛ این رابطه زمانی شکل میگیرد که فرهنگ صحیحی وجود داشته باشد[ .]44در سطح سازمانی ،حمایت
مدیران ارشد از بکارگیری ،استفاده و موفقیت فناوریها ،کلید جذب فناوریها توسط شرکتهاست[ .]54به عالوه ،چنین حمایتی از جانب
مدیریت ارشد منجر به دستیابی به سطوح باالتر یادگیری سازمانی میشود ،همانطور که روزمرکادر و همکاران ( ) 330نشان دادند که
شرکتهای کوچک استفادۀ بیشتری از فناوریهای فردی و گروهی میکنند[ .]40همچنین ترغیب مدیریت در پروژههایی که از فناوری و
تکنیکهای یادگیری الکترونیکی استفاده می شود ،با تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح ،دانشی که میتواند در سطح سازمانی توزیع
شود ،به تسهیل یادگیری سازمانی کمک میکند[ .] 3وقتی شرکتها به انجام عملیاتی از طریق توسعۀ فناوریهای جدید متعهد میشوند،
در واقع در حال پرورش فرآیندهای یادگیری بر اساس ایجاد دانش جدید هستند؛ و باالخره ،حمایت مدیریت ارشد دارای پتانسیل
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اثرگذاری بر دانش سازمانی و یادگیری به روش معنیدار از طریق ارتقاء فناوری است[ ] .شرکتهایی که از لحاظ فناوری پویشگرا
هستند و توسعۀ فناورانۀ خود را ارتقاء می بخشند ،یادگیری سازمانی بیشتری را تجربه میکنند[ ] .مدیریت ارشد نقش مهمی را ایفاء
میکند؛ نه به این دلیل که مسئول تأمین مالی و پرسنلی است بلکه به این دلیل که در تحوالت در حال توسعه و در سطح سازمانی ،حائز
اهمیت است[ .] 1بنابراین:
 :H4حمایت مدیریت ارشد با یادگیری سازمانی رابطه معناداری دارد.
شایستگیهای متمایز فناورانه رابطۀ مثبتی با یادگیری سازمانی دارد[ .]55توسعۀ شایستگیهای محوری در سازمان ،همانند
شایستگیهای محوری فناورانه ،فرآیندهای یادگیری سازمانی را تشویق و عملکرد سازمانی را تحریک میکند[ .] 1شایستگیهای متمایز
فناورانه ،در توضیح اینکه چرا شرکتها متفاوت هستند ،چگونه در طی زمان تغییر میکنند ،و آیا میتوانند رقابتی باقی بمانند یا خیر،
کمک میکنند .شایستگیهای متمایز فناورانه می توانند در طی دورۀ زمانی بلند مدت به رسمیت شناخته شوند و بخشی از سیستم ایجاد
دانش شرکت را تشکیل دهند[ ] 1و این به نوبۀ خود در توسعۀ یادگیری سازمانی اثر میگذارد .کسب شایستگیهای متمایز سازمانی
توانایی سازمانها برای یادگیری از تجربه را باال میبرد و این هدف اصلی است؛ چرا که کسب شایستگیهای متمایز فناورانه شامل
جذب دانش فناوری از سازمانهای دیگر و ایجاد شایستگی فناورانه با فرآیندهایی مثل تحقیق و یا تجربه است[ .] 4بنابراین،
شایستگیهای متمایز فناورانه  ،پتانسیل جذب و مدیریت دانش فناوری ،قابلیت نوآوری و بهبود در عملکرد سازمانی را تقویت میکند[.]51
کارکنان با شایستگیهای متمایز فناورانه میتوانند از فناوری اطالعات راحتتر بهره برند و این امر یادگیری سازمانی را تسهیل
مینماید[] 4؛ بنابراین:
 :H5شایستگیهای متمایز فناورانه با یادگیری سازمانی رابطۀ معنادار دارد.

 .4. 1تأثیر شایستگی های متمایز سازمانی و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی
تحقیقات نشان دادهاند که نوآوری سازمانی برای بقاء و عملکرد سازمانی امری ضروری است[ ] .مجموعه شایستگیهای هر سازمان،
نقش کلیدی در توسعۀ نوآوری سازمانی بازی میکند ،چرا که بدون این شایستگیها سازمانها نمیتوانند در پاسخ به تحوالت سریع
فناوری ،دست به نوآوری زنند .در میان شایستگیها ،به شایستگیهای متمایز فناورانه ،توجه خاصی شده است [ .]45مطالعات گوناگونی
به وجود رابطهای مثبت بین شایستگیهای متمایز فناورانه و فناوریهای سازمانی اشاره میکنند .کارولیس (  ) 33معتقد است که یکی
از کاربردهای شایستگیهای متمایز فناورانه ،بهرهبرداری از دانش فناوری به منظور توسعۀ رضایت بخش نوآوریهای سازمانی
است[ .] 1در تحلیل بهرهبرداری از شایستگیها ،نرکار و روبرتز ( ) 334ادعا میکنند که دلیل آنکه شرکتها شایستگیهای متمایز
فناورانه را توسعه میدهند به توسعۀ رضایت بخش محصول بر میگردد[ .] 1شرکتهایی که به شدت و به مدت زیادی درگیر
شایستگیهای متمایز فناورانه بوده اند ،نوآوری سازمانی خود را افزایش میدهند .به وسیلۀ شایستگیهای متمایز فناورانه است که
سازمانها قادر به توسعۀ محصوالت جدید و فرآیند تولید جدید و پیشرو در بازارها هستند[ .]45بنابراین ،شایستگیهای متمایز فناورانه
اثر مثبتی در عملکرد نوآورانۀ سازمانی دارد[ ] .بنابراین:
 :H0شایستگیهای متمایز فناورانه با یادگیری سازمانی رابطۀ معناداری دارد.
همۀ ما شاهد محیط هایی پویا و رقابتی هستیم که نوآوری سازمانی پایه و اساس حفظ برتریهای رقابتی و کلید بقای سازمانی را در
این محیطها میسازد .چنین نوآوری سازمانی به اساس دانش سازمان ها که با یادگیری سازمانی ایجاد شده ،بستگی دارد[ ] .نه تنها
در شرکتهای جدید که محصوالت جدید معرفی و یا بازارهای جدید ایجاد میکنند بلکه در شرکتهای قدیمی نیز برای مواجه شدن با
خطر ناشی از قطع ،مثالً ،فناوری های جدید ،دائماً دست به نوآوری بزند[ ] .مطالعات رابطۀ مثبت بین یادگیری سازمانی و نوآوری
سازمانی را نشان میدهد[ .]4نوآوری سازمانی معموالً با ساخت نوع جدیدی از دانش در داخل شرکت شروع میشود .یادگیری
سازمانی فرآیندی مرتبط با توسعۀ دانش جدید است و بر روی نوآوری سازمانی اثر دارد[  .]5یادگیری سازمانی از خالقیت حمایت می
کند ،طرفدار هوش سازمانی (همراه با فرهنگ) است و زمینهای را برای گرایش به نوآوری سازمانی ایجاد میکند[ ] .شرکتهائی که
دائماً و به طور مؤثری ایجاد دانش میکنند و از آن استفاده میکنند ،شرکت هائی هستند که اکثراً قادر به نوآوری سریع و رضایت بخش
می باشند[ ] .در مجموع ،یادگیری سازمانی شامل تعهد به یادگیری خودکار ،ذهنی باز و تبادل دانش است .این خاصیت یادگیری
سازمانی ،مجموعهای از ارزشهای دانشافزا و ارزشهایی که دانش را زیر سؤال میبرند و منجر به توسعۀ محصوالت نوآورانه،
خدمات و فناوریها و همچنین ایجاد بازارهای جدید میشود[ .] 5بنابراین:
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 :H1یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی رابطۀ معنادار دارد.

 .5. 1تأثیر شایستگیهای متمایز فناورانه  ،یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی
شایستگیهای متمایز فناورانه با کسب برتری رقابتی ارتباط دارد[ .] 4با توجه به این موضوع ،مطالعات نشان دادهاند که در محیطهای
آشفته ،شرکتهایی که فضای کسبوکار خود را بر اساس شایستگیهای متمایز فناورانه توصیف می کنند ،عملکرد سازمانی بهتری
دارند[ .] 1مالربا و مارنگو ( ) 445نشان دادند که در شرکتهای فناوری در ایتالیا ،سطح شایستگیهای فنی اثر مثبتی بر عملکرد
دارد[ ].
لی

و همکاران (  ) 33در شرکتهای فناوری کره رابطه مثبتی بین شایستگیهای متمایز فناورانه و عملکرد مالی پیدا کردند[.] 0

لوکشین

و همکاران ( ) 334به نقش حیاتی شایستگی متمایز فناورانه در عملکرد نوآورانۀ سازمانی که به دنبال آن تأثیر مثبتی در

عملکرد سازمانی میگذارد ،بسیار تأکید میکنند[ .] 4وقتی شرکتها ،مهارتهای سازمانی و فنی خود را "یاد" میگیرند و بهبود
میبخشند ،نه تنها در فعالیتهای کنونی خود شایستهتر عمل میکنند بلکه قابلیتهای بیشتری برای پیدا کردن فعالیتهای دیگر در فرایند
گسترش ،به طور کلی در فعالیتهای مربوط به فناوری ،به دست میآورد .سازمانهایی که شایستگیهای متمایز فناورانه بهتری دارند،
بیشتر نوآوری دارند که این خود منجر به کسب عملکرد سازمانی باالتری میشود[ .] 4بنابراین:
 :H1شایستگی متمایز فناورانه با عملکرد سازمانی رابطۀ معنادار دارد.
تحقیقات نشان می دهند که یادگیری سازمانی اثر مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی دارد[]53، 3؛ از آنجایی که دانش منبع راهبردی
جهت کسب برتری رقابتی برای سازمانها محسوب میشود ،یادگیری که در سطوح مختلف سازمانی اتفاق میافتد ،رابطه مثبتی با
عملکرد سازمانی دارد[ .]0شرکتهایی که به سرعت یاد میگیرند ،جایگاه برتری رقابتی خود را حفظ میکنند و نتایج خود را بهبود می
بخشند[ .]53بنابراین:
 :H4یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی رابطۀ معنادار دارد.
مطالعات وجود رابطهای مثبت بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی[ ]51یا بین ویژگی ها یا جنبه های خاص نوآوری (مثالً طراحی،
سرعت ،انعطاف پذیری) و عملکرد سازمانی[ ] 0را نشان میدهد.
با در نظر گرفتن تغییر و تحوالت سریع بازار که دائماً در ترجیحات و تقاضاهای مشتریان ،رقیبان و فناوری رخ میدهد ،شرکتهایی که
توانایی بیشتری در نوآوری دارند به آشفتگیهای محیط واکنش بهتری نشان میدهند ،چنین واکنشی به آنها اجازه میدهد عملکرد
سازمانی خود را افزایش دهند و برتری رقابتی پایداری در بلند مدت ایجاد کنند[ .]4در آخر ،نتیجه میگیریم که سازمانهایی که مدام در
معرض محیط هایی در حال تغییر و پویا هستند با قصد بهبود عملکرد و اثرگذاری خود در سطح کارآفرینی دست به نوآوری میزنند و
اینچنین زمینه برای وجود رابطهای مثبت بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی رقم می خورد[ .] ، 5بنابراین:
 .:H 3نوآوری سازمانی با عملکرد سازمانی رابطۀ معنادار دارد.
H4

TDC
H7

H6
H11

عملکرد سازمانی

H2

نوآوری سازمانی

H5

H8

یادگیری سازمانی

شکل :1چارچوب مدل مفهومی
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H1

TMS
H3

H9
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 .2روش شناسی تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ،از منظر روش توصیفی و از حیث زمانی از نوع مقطعی می باشد .ابزار گردآوری دادههای ثانویه
شامل روشهای کتابخانهای و داده های اولیه مبتنی بر مصاحبه (خبرگان دانشگاهی و صنعت) و پرسشنامه است .جامعۀآماری در این
تحقیق عبارت است از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی ( 3بانک شامل دولتی -تجاری ، :تخصصی -دولتی ،5 :قرض الحسنه :و
غیردولتی 3 :بانک)؛ روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری هدفمند شامل مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره بانکها بوده که 5
پرسشنامه در اختیار هر بانک قرار گرفته که با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات بانکها و چهار دانشجوی کارشناسی ارشد که در
مورد ماهیت تحقیق و محتوای پرسشنامه توجیه شده بودند ،کار توزیع و جمعآوری پرسشنامهها در یک دوره زمانی  03روزه انجام و
تعداد  4پرسشنامه تحلیل شد .نتایج جمعیت شناختی تحقیق در جدول( ) نمایش داده شده است.
جدول( ) :ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخ دهندگان
شرح

فراوانی

جنسیت

تحصیالت

درصد

زن

3

3

مرد

4

33

کارشناسی

0

3030

کارشناسی ارشد

سابقه کار

نوع بانک

30

دکتری

00

3013

تا  3سال

4

303431

 3سال و باالتر

14

3043

تجاری دولتی

4

3034 3

قرض الحسنه

1

303103
30 4

تخصصی دولتی
غیردولتی

04

جمع

3014
33

4

 .3یافته های پژوهش
مرحله نخست تحقیق شامل انجام تجزیهوتحلیل قابلیت اطمینان و روایی همگرا و واگرا و پایائی مدل و پرسشنامه میباشد .مرحله دوم
مستلزم تأیید تمام مفروضات مطالعه از طریق انجام آزمونها با استفاده از نرمافزار میباشد .در این پژوهش از  SMARTPLSو

SPSS

برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است .جدول( ) سازهها و متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه را نشان میدهد .با

توجه به اینکه مقدار مناسب برای برای آلفای کرونباخ  ،301برای پایائی ترکیبی  301و برای میانگین واریانس استخراج شده (305 )AVE
است[ ] و مطابق با یافتههای مندرج در جدول( ) تمامی این معیارها مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهاند و میتوان مناسب بودن وضعیت
پایائی و روائی همگرای پژوهش حاضر را تأئید ساخت.
جدول( ) :سازه ها و متغیرهای مورد بررسی پرسشنامه
سازه

گویهها

α
کرونباخ

()CR

تعداد

پایائی ترکیبی

میانگین واریانس استخراج شده
()AVE

منبع

TMS
مهارتهای فناورانه

4

301 1

30110

3004

4

301 1

301 1

30513

یادگیری سازمانی

4

301

301

30554

[ ] ،

نوآوری سازمانی

0

301 5

30114

3055

[ ]0

TDC
عملکرد سازمانی

5

3015

30140

300 0

[]44

5

30435

304 4

301 4

[] 0
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بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی
برای ارزیابی روایی افتراقی سازهها با شاخصهای بازتابی ،متوسط واریانس تشریح شده باید بزرگتر از مجذور همبستگیهای بین
سازه و دیگر سازههایی باشد که مدل را میسازند[ ] .چون سازهها مطابق با این شرطاند ،نشان دهندهی روایی واگرای قابل قبول است
(جدول ).
جدول ( ) :روائی واگرا برای مدل اندازهگیری
سازه

TMS
301330

مهارتهای

یادگیری

نوآوری

فناورانه

سازمانی

سازمانی

TMS
مهارت های فناورانه

3055

30154

یادگیری سازمانی

30531

3041

TDC

عملکرد سازمانی

30144

نوآوری سازمانی

305 1

30454

305

3014

TDC
عملکرد سازمانی

30441

30 1

30543

30444

30141

304 4

304 4

304 3

30541

30 1

30153

بعد از شرح روائی و پایائی مدل اندازه گیری ،در اینجا آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از ضرایب مسیر (یا وزنهای استاندارد
رگرسیون) و واریانس تشریح شده (  )Rمربوط به متغیرهای درونزا (وابسته) انجام شده است .اگر متغیری به حداقل آستانۀ مورد
نظر فالک و میلر (  ) 44به مقدار  30برای واریانس تشریح شده دست نیافت ،داللت بر آن دارد که این متغیر به سایر عواملی که این
مطالعه آنها را شامل نمیشود مقید شده است[ ] .جدول( )4بیان میکند که هر پنج متغیر درونزا ( وابسته) مقدار حداقل مورد نظر را
کسب کرده اند.
جدول ( :)4واریانس تشریح شده مربوط به متغیرهای وابسته
سازههای درونزا

R

یادگیری سازمانی

30 13

نوآوری سازمانی

30

TDC
مهارت های فناورانه

30 35

عملکرد سازمانی

30 1

30 31

ابتداییترین معیار برای سنجش رابطهی بین سازهها در مدل (بخش ساختاری) ،اعداد معناداری است .در صورتی که مقدار این اعداد از
 051 ، 040و  0 1بیشتر شود ،نشان از صحت رابطهی بین سازهها در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان 4404 ،44 ،45
درصد است .برای آزمودن این که آیا متغیرهای فناوارانه ،نوآوری ،یادگیری سازمانی می تواند بر عملکرد سازمانی تأثیر داشته باشد یا
خیر فرضیات ارائه شده با استفاده از آزمون ضرایب معناداری بررسی شده است .نتایج آزمون در جدول( )5و شکل ( ) نشان داده شده
است.
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جدول ( :)5خالصه نتایج آزمونها
فرضیات

روابط

ضریب مسیر ()β

مقدار T-Value

نتایج

  TMSمهارتهای فناورانه

3055

304 0

تأئید

TDC  TMS
  TMSیادگیری سازمانی

30 4

1053

تأئید

30

301

تأئید

4

مهارتهای فناورانهTDC 

30 3

0 14

تأئید

5

  TDCیادگیری سازمانی

30 4

00 4

تأئید

0

  TDCنوآوری سازمانی

30 1

تأئید

50 0

1

  TDCعملکرد سازمانی

30 15

05 1

عدم تأئید

1

یادگیری سازمانی نوآوری سازمانی

30 5

0111

تأئید

4

یادگیری سازمانی عملکرد سازمانی

30 1

50 41

تأئید

3

نوآوری سازمانی عملکرد سازمانی

304

0

تأئید

نگاره( :)3مدل پژوهش در حالت معناداری

به منظور بررسی برازش کلی مدل از شاخص GOF
متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند[ ].

استفاده شده است؛ سه مقدار  30 5 ،303و  30 0را به عنوان مقادیر ضعیف،
رابطه

محاسبه

GOF

عبارت

است

از

(رابطه)2

 .بنابراین طبق رابطه ( )2ارزش  GOFبرابر است با  144348که حاکی از برازش بسیار
مناسب مدل میباشد(جدول.)6
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جدول (GOF :)0
سازهها

Communality

R Square

GOF

TMS

3004 515

-

-

TDC
یادگیری سازمانی

300 00 4

30 31

-

3055443

30 13

-

نوآوری سازمانی

3055 314

30

-

مهارتهای فناورانه

3051351

30 35

-

301 4 4

30 1

-

300

30 31404

304 414150

عملکرد سازمانی
متوسط

50001

نتیجه گیری
همانند پژوهشهای پیشین ،این مقاله شواهدی نظری ارائه میدهد مبنی بر این که حمایت مدیریت ارشد اثرات مثبتی بر ایجاد مهارتهای
فناورانه ،شایستگیهای متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی میگذارد .نتایج همچنین نشان میدهد که اوالً ،حمایت مدیریت ارشد از
فناوری  ،چگونه از طریق ایجاد و توسعه مهارتهای فناورانه بر شایستگیهای متمایز فناورانه تأثیر میگذارد؛ و دوماً این که چطور با
شایستگیهای متمایز فناورانه که در نتیجه حمایت مدیریت ارشد از فناوری به وجود آمدهاند ،یادگیری سازمانی افزایش مییابد.
پژوهش استدالالت مطالعات پیشین را درخصوص رابطه مثبت شایستگیهای متمایز فناورانه ،یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی با
عملکرد سازمانی صحه میگذارد .همچنین تأیید شد که نوآوری و یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی میگذارند .این
مطالعه تأثیر شایستگیهای متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی را بر عمکرد نشان میدهد که این امر از طریق نوآوری سازمانی
صورت میپذیرد .به عبارتی دیگر ،درمییابیم سازمانهایی که تشویق به شایستگیهای متمایز فناورانه میکنند در واقع تشویق به
شناسایی و به کارگیری دانش جدید در شرکت میکنند ،که این کار به آنها کمک میکند تا محصوالت یا خدمات نوآورانهای را خلق و
ارائه نمایند؛ خدمات و محصوالتی که برای مشتری ارزشآفرین است و در نتیجه پیامدهای مثبتی برای عملکرد سازمانی خواهد داشت.
به عبارت دیگر ،نتایج نشان داد که فرهنگهای یادگیری در سازمان ها ،جستجو برای دانش جدید و توسعه آن را تسهیل میسازد ،و
منجر به افزایش نوآوریهای سازمانی میگردد که آین نوآوریها نیز به نوبهی خود عملکرد سازمانی را باال خواهند برد.
پژوهش پیشنهاداتی نیز برای متخصصان کسب و کار دارد .نخست این که حضور مدیران ارشدی که از اجرای فناوریهای جدید حمایت
کرده و تشویق به یک نگرش فعال به لحاظ فناوری در سازمانها مینمایند ،یک عامل کلیدی به شمار میرود .این نگرش به شرکتها
کمک میکند تا مدیران مواضعی بگیرند که از فرصتهای جدید ،که همواره در محیطهای در معرض تغییر و تحوالت فناورانه قرار دارند،
بهره گیرند.
دوم این که کسب شایستگیهای متمایز فناورانه میتواند از طریق توسعهی مهارتهای فناورانه حاصل گردد ،که کسب این مهارتهای
فناورانه نیز با حمایت مدیریت ارشد و راهاندازی نوع گستردهتری از آموزشها امکان پذیر است .ایجاد شایستگی امری پیچیده بوده و
فرایند طوالنی مدت است که باید دست در دست راهبرد بلندمدت شرکت تحقق یابد.
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