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چکیده
در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحول دیجیتال به عنوان پیش شرط توانایی
پردازش اطالعات برای دستیابی به چابکی بازار پرداخته شود .ای ن تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا
توصیفی ـ پیمایشی است .جامعۀ آماری این تحقیق شامل تعدادی از مدیران تعدادی از شرکت های بیمه است که از میان
آنها  121نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده است .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن از طریق روایی
محتوایی ،روایی همگرا و روایی واگرا پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته
است .برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل یابی معادالت ساختاری از نرم افزارهای  SPSS 22و
 Smart PLS 2.1استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد مدیریت روابط خارجی مجهز به فناوری دیجیتال ،همسویی
استراتژیک فناوری دیجیتال کسب و کار مدیریت زیر ساخت های فناوری دیجیتال بر چابکی بازار تأثیر مثبتی دارد .مدیریت
روابط داخلی مجهر به فناوری دیجیتال بر مدیریت زیر ساخت های فناوری دیجیتال تأثیر مثبتی دارد .همچنین ذهن آگاهی
سازمانی نسبت به تحویل دیجیتال بر مدیریت روابط خارجی مجهز به فناوری دیجیتال ،همسویی استراتژیک فناوری
دیجیتال کسب و کار و مدیریت روابط داخلی مجهر به فناوری دیجیتال تأثیر مثبتی داشته است.

واژههای كلیدی
ذهن آگاهی سازمانی ،تحول دیجیتال ،توانایی پردازش اطالعات ،چابکی بازار.
_________________________________________________________________________

 .1مقدمه
شرکت ها در یک فضای کسب و کار پویا با رقابت شدید ،تالطم بازار و نوآوری فناوری و همیشه در حال تغییر مواجه هستند.
غلبه بر این چالش شرکت ها را ملزم می کند تا با ادغام و بهره برداری از فناوری اطالعات خود را متحول و چابک در بازار
کنند .تحول دیجیتالی فعال شده توسط فناوری اطالعات برچسب گذاری میشود و آن را به عنوان تغییرات پی در پی
تعریف می کند که د ر آن سازمان ها فعالیت های خود را بهبود می بخشند ،از طریق ویژگی های فناوری اطالعات داخلی
ادغام می شوند و سپس فرآیند تجاری را دوباره طراحی می کنند ،تا قابلیت فناوری اطالعات را به مزیت رقابتی تبدیل کنند.
با ورود عصر به دیجیتالی استفاده از فناوری های دیجیتالی مانند رسانه های اجتماعی و اینترنت اشیا ،تجزیه و تحلیل هوش
مصنوعی به شدت در کسب و کار امروزی افزایش یافته است .ویال ( )2112تعریف جدیدی از تحول تجاری با فناوری
اطالعات ارائه می دهد تا این فرآیند را منعکس کند .او هدف تحول دیجیتال بهبود بخشیدن موجودیت از طریق ایجاد
تغییرات چشمگیر در خصوصیات آن از طریق ترکیبی از فناوری اطالعات ،محاسبات ،ارتباطات و فناوری اتصالی عنوان نمود.
تحول دیجیتال به عنوان یک استراتژی ضروری در تسهیل چابکی بازار شناخته شده است ].[0،21
چابکی بازار به عنوان توانایی جمع آوری و پردازش مقادیر گسترده و انواع اطالعات برای شناسایی و پیش بینی تغییرات
خارجی و نظارت و بهبود سریع پشنهادات محصول  /خدمات برای رفع نیازهای مشتری تعریف شده است ] .[7به طور کلی
می توان گفت کسب و کار هایی که فناوری های دیجیتالی را پذیرفته اند ،به احتمال زیاد فرصت ها و تهدیدهای داخلی و
خارجی را درک کرده و واکنش نشان می دهند ،رقبای کنونی و بالقوه را در محیط کسب و کار بسیار سریع شناسایی و
ارزیابی می کنند .چابکی بازار به دلیل مشکالت باز اضافی اطالعات بخصوص در عصر داده های بزرگ فعلی ،به شدت به این
قابلیت برای دسترسی به اطالعات و عمل به آن متکی است ].[11،11
ظرفیت پردازش اطالعات به عنوان توانایی جمع آوری ،تفسیر ستنز اطالعات در زمینه تصمیم گیری های سازمانی تعریف می
شود .تحول دیجیتال در قالب این فرآیند نهفته اس ت ،زیرا این توانایی را دارد که توانایی شرکت را در جمع آوری ،انتشار،
ذخیره ،تجزیه و تحلیل و نمایش اطالعات افزایش دهد ،همه اینها توانایی شرکت ها را در پردازش اطالعات تقویت می کند
] .[12با این وجود کمبود تحقیقات برای توضیح چگونگی استفاده از فناوری های دیجیتال برای توسعه ظرفیت پردازش
اطالعات وجود دارد .در نتیجه دستیابی به چابکی برتر در بازار وجود دارد .براساس دیدگاه پردازش اطالعات ،ظرفیت پردازش
اطالعات برای بهبود عملکرد شرکت باید با نیازهای پردازش اطالعات شرکت مطابقت داشته باشد .با این وجود سطح باالیی از
ظرفیت پردازش اطالعات به طور تصادفی رخ نمی دهد .سازمان ها برای دستیابی به ظرفیت پردازش اطالعات مطلوب باید
نمونه کارهای فناوری دیجیتال خود را تنظیم کنند یا حتی فناوری دیجیتالی جدیدی معرفی کنند .از همه مهم تر ذهن
آگاهی سازمانی نسبت به تحول دیجیتال به مدیریت پیشگیرا نه فناوری های دیجیتال کمک می کند و احتمال سختی ناشی
از فناوریهای دیجیتالی را کاهش می دهد ].[2
ذهن آگاهی سازمانی به عنوان میزانی که سازمان جزئیات تبعض آمیز درباره تهدیدات در حال ظهور را میگیرد و توانایی
اقدام سریع در پاسخ به این جزئیات را ایجاد می کند ] .[18وجود ذهن آگاهی سازمانی فرصت هایی را برای سازمان ایجاد
می کند که تصمیمات تحول دیجیتال را اتخاذ کنند و به طور موثرتر منابع سازمانی خود را برای اجرای بهتر فناوری های
دیجیتالی به کار گیرند .اگر چه نقش اصلی ذهن آگاهی سازمانی در تحول دیجیتال به طور فزآینده ای شناخته شده است،
اما تأثیر ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحول دیجیتال در ایجاد ظرفیت پردازش اطالعات به صورت تجربی بررسی نشده
است .برای پر کردن این شکاف ها هدف ما پرداختن به سواالت زیر است:
ـ چگونه می توان فناوری های دیجیتال را برای توسعه قابلیت پردازش اطالعات به کار گرفت؟
ـ آیا ذهن آگاهی سازمانی ،به سمت تحول دیجیتال به عنوان پیش نیاز قابلیت پردازش اطالعات و دستیابی به چابکی بازار
می رود؟

این مطالعه به چابکی سازمانی ،ذهن آگاهی و ادبیات فناوری اطالعات کمک می کند .اول ما نقش ذهن آگاهی سازمانی و
ظرفیت پردازش اطالع ات را در توسعه چابکی بازار یک شرکت در نظر میگیریم .این از نظر دانش ما ،در زمره اولین تالش ها
برای بررسی تأثیرات ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحول دیجیتال ،ظرفیت پردازش اطالعات و چابکی بازار است .دوم ،یافته
ها نشان می دهد شرکت ها باید در مورد فناوری های جدید ،دیجیتال آگاه باشند و برای شناسایی فرصت های ارزشیابی از
یک تحول دیجیتال ،توجه کامل داشته باشند .سوم شواهد تجربی نشان می دهد که سازمان های مبتنی بر تحول دیجیتال به
احتمال زیاد به طور موثرتر زیر ساخت فناوری دیجیتال ،روابط خارجی و داخلی مجهز به فناوری دیجیتال و هسویی
استراتژیک فناوری دیجیتال و کسب و کار ،که به نوبه خود توانایی آنها را در پاسخگویی سریع به تالطم های محیطی در
بازارها افزایش می دهد.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .1.2چابکی بازار
در ادبیات چابکی سازمانی ،چابکی بازار عبارت است از توانایی گسترده شرکت برای هشدار نسبت به تغییرات رخ داده در
محیط پویای کسب و کار و بکارگیری سریع منابع برای پاسخگویی خالقانه .چابکی بازار بر واکنش به تغییرات بازار در سطح
استراتژیک متمرکز است تا از توسعه سازمان اطمینان حاصل شود ،مانند جهتگیری استراتژیک و تصمیم گیری در شرایط
آشفته اس ت .چابکی بازار از دو بخش هوشیاری و پاسخ تشکیل شده است .هشدار به توانایی یک شرکت در تشخیص تغییرات
محیطی و توجه به فرصت های نهفته اشاره دارد .این تغییرات غالباً غیرقابل پیش بینی است و سطح عدم قطعیت را افزایش
می دهد و مانع از پیش بینی دقیق شرایط بازار و برنام ه ریزی فعالیت های تجاری آنها می شود .پاسخ به توانایی یک شرکت
برای انجام فعالیت های مناسب پس از دریافت سیگنال از محیط مربوط می شود .تصمیمات باید براساس اطالعات جمع
آوری شده و دانش انباشته شده در سازمان اتخاذ شود و سپس بنگاه ها منابعی مانند نیروی کار ،امور مالی و فناوری اطالعات
را به کار گرفته و یا بدست آورند تا بتوانند آن تصمیمات را به درستی اجرا کنند .در شرایط کلی این پاسخ ها از قبل طراحی
نشده اند و ممکن است به میزان قابل توجهی متفاوت باشند .بطور ایده آل فرآیندهای تصمیم گیری خود را متناسب با این
تغییرات ایج اد شده در شرایط مختلف تجاری تغییر می دهند .در زمینه کسب و کار ،چابکی با انعطاف پذیری یکسان نیست
و مفهوم متفاوتی است که اغلب با موفقیت یک شرکت در یک محیط آشفته مرتبط است .انعطاف پذیری به عنوان قابلیت
های مختلف مدیریتی سازمان برای برخورد با بازار پویا تعریف شده است .شرکت ها با تشویق تنوع در منابع و گزینه های
مدیریتی به عنوان مثال با ایجاد انواع محصوالتی که مشتریان مختلف را هدف قرار می دهند ،انعطاف پذیری ایجاد می کنند.
این به آنها این امکان را می دهد که به تغییرات واکنش موثر نشان دهند .انعطاف پذیری یک ویژگی از پیش طراحی شده
برای پیکربندی منابع در سازمان ها است .هنگام طراحی ساختار سازمان و فرآیندهای تجاری ،مدیران باید انعطاف پذیری را
هم در ساختار و هم در فرآیندهایی که قادر به پیش بینی تغییرات آینده و نیازهای سازمانی هستند ،جاسازی کنند .بنابراین
انعطاف پذیری در ی ک شرکت می تواند تغییراتی را که تا حدودی قابل پیش بینی هستند ،حل کند و پاسخ احتماالً در
فرآیندها و ساختار مشخص سازمان برنامه ریزی شده است].[6
 .2.2ظرفیت پردازش اطالعات
دیدگاه پردازش اطالعات در زمینه طراحی ساختار سازمانی ظاهر می شود و فرض می کند که محدودیت شناختی انسان یک
محدودیت اجتناب ناپذیر برای هر گونه فعالیتی است که شامل اطالعات می شود ] .[10با این حال اطالعات با انواع عملیات
سازمانی ،از برنامه های روزانه تا تصمیم گیری استراتژیک ضروری است .بنابراین ،برای سازمانها مهم است که با این
محدودیت که از طریق طرا حی ساختار سازمانی محقق می شود کنار بیایند .براساس دیدگاه پردازش اطالعات دو عامل در
محدودیت شاختی انسانی نقش دارند که الزامات فرآیند اطالعات را مشخص می کنند عدم قطعیت و ابهام می باشد .عدم
قطعیت با دانش و اطالعات ناکافی ایجاد می شود .در حالی که ابهام از ابهام اطالعات ایجاد می شود .به عنوان مثال در یک
محیط آشفته تجاری ،تغییرات در مقررات ،ترجیح و تقاضای مصرف کننده می تواند تأثیرات غیرمنتظرهای بر تجارت ایجاد

کند .شرکت ها باید به طور مداوم بر محیط نظارت داشته باشند ،تغییرات را مشاهده کرده و آنها را ارزیابی کنند .تصمیم
گیری سازمانی با عدم قطعیت و ابهام زیادی اداره می شود ] .[11با افزایش عدم قطعیت و ابهام سازمان ها باید فرآیندهای
تکمیل وظایف خود را به دلیل تغییرات و سو تفاهم های مختلف پیش بینی نشده تغییر دهند .مدیران باید دائماً به دنبال
اطالعات یا منابع اضافی باشن د و یا زمان و تالش بیشتری را برای روشن شدن وضعیت اختصاص دهند که هر دو تعداد
فعالیت های مربوط به پردازش اطالعات را افزایش می دهند .بنابراین سازمانها نیاز به توسعه ظرفیت پردازش اطالعات قوی
برای رسیدگی به پردازش اطالعات باال ایجاده شده توسط محیط آشفته دارند.
براساس دیدگاه پردازش اطالعات ،یک سازمان می تواند به عنوان یک سیستم پردازش اطالعات ناقص در نظر گرفته شود،
زیرا اطالعات ناگزیر ناقص است و ظرفیت پردازش اطالعات محدود است ] .[2اطالعات ناقص عمدتاً به دلیل محدود بودن
ظرفیت پردازش اطالعات ،منجر به تصمیم گیری ضعی ف و عملکرد شرکت می شود .به همین دلیل سازمانها به طور مداوم در
حال توسعه استراتژی ها و اصالح ساختارهای سازمانی خود برای افزایش توانایی خود در جمع آوری اطالعات کامل و بهبود
عملکرد هستند ] .[1ظرفیت باالی پردازش اطالعات نشان دهنده توانایی جمع آوری و پردازش سیگنالهای خارجی و داخلی
و در نتیجه ارائه هشدارهای به موقع به مدیران است .با داشتن اطالعات کافی ،مدیران میتوانند به سرعت اهمیت این
سیگنال ها را از محیط های داخلی و خارجی تشخیص دهند و اقدامات سریع و مناسب را انجام دهند ].[11
ظرفیت پردازش اطالعات توسط روابط خا رجی و داخلی و منابع فناوری دیجیتال درون یک سازمان منعکس می شود .این
روابط و منابع جانبی نه تنها تبادل اطالعات اضافی را ایجاد می کند ،که غنای اطالعات و ایجاد دانش را افزایش می دهد،
بلکه ابهام در اطالعات و الزامات فرایند اطالعات را کاهش می دهد و پردازش اطالعات را بهبود می بخشد .در همین حال،
فناوری دیجیتال نحوه جمع آوری ،ذخیره ،تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات توسط سازمان ها را تعیین می کند ].[12
فناوری دیجیتال همچنین راه ارتباط و همکاری بین افراد و احزاب مختلف در داخل و بین شرکت ها را شکل می دهد.
تحقیقات نشان د اده است که به اشتراک گذاری و انتشار اطالعات با استفاده از فناوری دیجیتال می تواند عدم قطعیت را
کاهش دهد.
ملویل و همکاران ( )2110استدالل می کنند که ارزش کسب و کار فناوری اطالعات را می توان با ترکیب منابع داخلی
فناوری اطالعات (به عنوان مثال منابع فناوری اطالعات و منابع فناوری اطالعات انسانی) ،ترکیب و ادغام فرآیندهای تجاری و
منابع فناوری اطالعات و عوامل منابع خارجی و روابط) به عنوان مثال منابع شریک تجاری و ویژگی های صنعت و کشور) می
توان تشدید کرد .به دنبال این منطق فکری ،ظرفیت پردازش اطالعات از چهار مولفه مدیریت زیر ساخت فناوری دیجیتال،
مدیریت روابط خارجی با فناوری دیجیتال ،مدیریت ارتباطات داخلی فناوری و هماهنگی استراتژیک فناوری دیجیتال و کسب
و کار تشکیل شده است.
مدیریت روابط خارجی با فناوری دیجیتال به توانایی مدیریت روابط بین سازمانی بین یک شرکت و ذینفعان خارجی آن مانند
مشتریان ،تأمین کنندگان و شرکت های شریک برای ارائه برنامه های کاربردی فناوری اطالعات با ارزش اشاره دارد.
هماهنگی استراتژی کسب و کار فناو ری دیجیتال به ایجاد چشم اندازی مشترک بین فناوری دیجیتال و استراتژی ها و
فعالیت های تجاری در شرکت اشاره دارد .مدیریت روابط خارجی با فناوری دیجیتال نشان دهنده توانایی ایجاد شرکت های
داخلی موثر بین ارائه دهندگان فناوری دیجیتال و کاربران فناوری دیجیتال دریک سازمان برای ارتقای تعامل مثبت و
گفتگوی غنی بین طرفین برای ارائه فناوریهای دیجیتالی مورد نظر است .مدیریت زیرساخت فناوری دیجیتال نشان دهنده
توانایی ایجاد و حفظ یک زیرساخت فن آوری دیجیتال انعطاف پذیر است که از تجارت فعلی پشتیبانی می کند و پایه ای
چابک برای تغییرات تجاری در حمایت از استراتژی های شرکت پویا فراهم می کند .ما معتقدیم که ظرفیت پردازش اطالعات
با فناوری دیجیتال نه تنها می تواند دوگانگی اطالعات را کاهش دهد بلکه با کاهش جریان اطالعات غیر ضروری در سازمان
زمان پردازش اطالعات را کوتاه می کند ].[6

 .2.2ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحول دیجیتال به عنوان پیش نیاز ظرفیت پردازش اطالعات
ذهن آکاهی سازمانی شامل فعالیت های مورد بررسی و ارزیابی معمول تهدیدها و فرصت های احتمالی ،شناسایی گزینه های
قابل اعتماد برای پاسخگویی و تصدیق وجود خطا است .زمانی الزم است که سازمانها با آشفتگی شدید در محیط کسب و کار
مواجه شوند .تحقیقات نشان داده است که ذهن آگاهی سازمانی با نوآوری بهتر در بازار و عملکرد بهتر مرتبط است ].[8،12
و وقتی صحبت از فناوری دیجیتال می شود ،سرعت و تنوع نوآوری های تکنولوژیکی باال است .سخت افزارها ،نرم افزارها و
برنامه های کاربردی جدید مکرراً ظاهر می شوند و تأثیر آنها بر کسب و کار همیشه قابل پیش بینی نیست .بنابراین به منظور
استفاده کامل از فناوری دیجیتال در استفاده از عملکرد سازمانها توجه سازمانی به تحول دیجیتال ضروری است .در زمینه
تحول دیجیتالی ،ذهن آگاهی سازمانی فعالیت های جستجوی فعال فرصت های تحول دیجیتال ،پیش بینی و ارزیابی تحول
کسب و کار ،ارائه جایگزین برای تصمیم گیری و تعویق به متخصصان فناوری اطالعات هنگام تصمیم گیری را نشان می دهد.
جنبه های کلیدی این بعد شامل پیش بینی تغییر فناوری دیجیتالی با استفاده از هوش بازار برتر شرکت برای هوشیاری از
تغییرات آینده فناوری است] .[16برنامه استراتژیک فناوری دیجیتال شرکت بر تغییر تأکید میکند ،به عنوان مثال انتخاب
سیستم عامل ها از جمله استانداردهای سخت افزاری ،شبکه ای و نرم افزاری که می تواند تغییرات فناوری را دربر گیرد و
اطالع مدیران در مورد گزینه های ارزشمند قبل از تصمیم گیری استراتژیک تغییر دیجیتال است .مدل تحقیق ارائه شده در
شکل  1نشان داده شده است

مدیریت روابط خارجی
مجهز به فناوری
دیجیتال

H
1

H
2

چابکی بازار

H
5

H
6

همسویی استراتژیک
فناوری دیجیتال کسب
و کار

H
7

H
4
مدیریت زیر ساخت
های فناوری
دیجیتال

H
3

ذهن آگاهی سازمانی
نسبت به تحویل
دیجیتال

مدیریت روابط داخلی
مجهر به فناوری
دیجیتال

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

همچنین با توجه مدل مفهومی زیر فرضیاتی جهت بررسی موضوع پژوهش تنظیم شده است که به شرح زیر ارائه شده است.
 .2فرضیات پژوهش
فرضیه اول :مدیریت روابط خارجی مجهز به فناوری دیجیتال بر چابکی تأثیر معنادار دارد.
فرضیه دوم :همسویی استراتژیک فناوری دیجیتال کسب و کار بر چابکی تأثیر معنادار دارد.

فرضیه سوم :مدیریت روا بط داخلی مجهر به فناوری دیجیتال بر مدیریت زیر ساخت های فناوری دیجیتال تأثیر معنادار
دارد.
فرضیه چهارم :مدیریت زیر ساخت های فناوری دیجیتال بر چابکی تأثیر معنادار دارد.
فرضیه پنجم :ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحویل دیجیتال بر مدیریت روابط خارجی مجهز به فناوری دیجیتال تأثیر
معنادار دارد.
فرضیه ششم :ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحویل دیجیتال بر همسویی استراتژیک فناوری دیجیتال کسب و کار تأثیر
معنادار دارد.
فرضیه هفتم :ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحویل دیجیتال بر مدیریت روابط داخلی مجهر به فناوری دیجیتال تأثیر
معنادار دارد.
 .4روش انجام تحقیق
این مطالعه از نوع کاربردی بوده است و به آگاهی مدیران شرکت ها و سازمانها جهت افزایش استفاده از بازاریابی سبز کاربرد
دارد .از نظر روش این پژوهش در زمرة پژوهش های توصیفی ـ پیمایشی است ،زیرا این پژوهش ذهن آگاهی سازمانی نسبت
به تحول دیجیتال به عنوان پیش شرط توانایی پردازش اطالعات برای دستیابی به چابکی بازار را با استفاده از متغیرهای
مشخص شده در مدل مفهومی پژوهش مورد بررسی قرار می دهد .روش گردآوری داده ها میدانی می باشد .در روش میدانی
محقق با حضور در جامعه مورد بررسی خود اقدام به جمع آوری داده ها مینماید .برای جمعآوری اطالعات و دادهها از دو
روش استفاده شد .در ابتدا از روش کتابخانهای بامطالعه مقاالت از وبسایتهای معتبر و همچنین مطالعه کتابهای مرتبط با
موضوع پژوهش به جمعآوری اطالعات پرداخته شد .در ادامه برای جمعآوری دادههای مورد استفاده در این پژوهش از ابزار
پرسشنامه استفاده گردید .پرسشنامه پس از تائید روایی محتوایی در جامعه هدف که مدیران تعدادی از شرکت های بیمه
است داده ها از بین این کارکنان و مدیران جمع آوری شد .پس از جمع آوری پرسشنامه و با حذف پرسشنامه های ناقص
 121پرسشنامه درس ت و صحیح برای بررسی مدل مفهومی استفاده شده است .نتایج بخش جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی

اطالعات دموگرافیک
جنسیت

سن

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

67

72/2

مرد

44

27/6

كمتر از  22سال

8

7/6

 23-27سال

18

12

 22-21سال

22

18/2

 43-27سال

22

27/6

 47-43سال

22

23/8

 43سال به باال

12

12/2

فوق دیپلم و پایین تر

28

22/2

لیسانس

22

42/8

فوق لیسانس

22

26/2

دكتری

4

2/2

 .2بررسی مدل معادالت ساختاری
برای بررسی مدل مفهومی پژوهش و بررسی صحت مدل اند ازه گیری و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل سازی معاالت
ساختاری با استفاده از نرم افزار  Smart PLSاستفاده شده است .قبل از آزمون فرضیات بررسی صحت مدل اندازه گیری
ضروری میباشد .این کار از طریق تابع  PLS-Algorithmانجام می شود .نتایج بررسی مدل در حالت اندازه گیری در
شکل  2ارائه شده است.

شکل  .2مدل در حالت مدل اندازه گیری

بار عاملی مقدار عددی می باشد که میزان شدت رابطه بین یک متغیر و سواالت مربوط به آن را طی فرآیند تحلیل مسیر
مشخص می کند .هرچه مقدار بار عاملی یک سوال در رابطه با یک متغیر مشخص بیشتر باشد آن سوال سهم بیشتری در
تبیین آن سازه ایفا می کند ] .[1مقدار قابل قبول برای این معیار باالتر از  1/1است .همانطور که در شکل  2مشاهده می-
کنید تمامی سواالت از بارعاملی مناسب برخوردار هستند .در ادامه به بررسی پایایی و روایی متغیرهای مورد بررسی می-
پرداز یم .آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی دو معیار مهم برای سنجش پایایی می باشند .نتایج بررسی پایایی براساس این دو
معیار در جدول  2ارائه شده است .همچنین برای بررسی روایی از دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است.
نتایج روایی همگرا در جدول  2و نتایج روایی واگرا در جدول  2ارائه شده است .معیار قابل قبول برای روایی همگرا باالتر از
 1/1است .با توجه به نتایج جدول  2تمامی متغیرها نیز از روایی همگرا مناسب برخوردار می باشند.

جدول  .2نتایج روایی و پایایی متغیرهای مدل

متغیرها

آلفای كرونباخ

پایایی تركیبی

میانگین واریانس استخراج شده

ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحویل دیجیتال

1/721

1/800

1/600

مدیریت روابط خارجی مجهز به فناوری دیجیتال

1/711

1/821

1/622

مدیریت روابط داخلی مجهر به فناوری دیجیتال

1/886

1/222

1/812

مدیریت زیر ساخت های فناوری دیجیتال

1/722

1/801

1/628

همسویی استراتژیک فناوری دیجیتال کسب و کار

1/762

1/866

1/682

چابکی بازار

1/817

1/870

1/626

جدول  .2نتایج بررسی روایی واگرا

چابکی بازار

1/827

همسویی استراتژیک
فناوری دیجیتال
کسب و کار

مدیریت روابط داخلی
مجهر به فناوری
دیجیتال

مدیریت روابط
خارجی مجهز به
فناوری دیجیتال

ذهن آگاهی سازمانی
نسبت به تحویل
دیجیتال
1/812

ذهن آگاهی
سازمانی نسبت به
تحویل دیجیتال

1/722

1/012

مدیریت روابط
خارجی مجهز به
فناوری دیجیتال

1/212

1/018

1/021

مدیریت روابط
داخلی مجهر به
فناوری دیجیتال

1/722

1/077

1/112

1/627

مدیریت زیر
ساخت های
فناوری دیجیتال

1/611

1/111

1/012

1/011

همسویی
استراتژیک فناوری
دیجیتال کسب و
کار

شکل  2ارتباط بین متغیرهای مدل را نشان می دهد که پس از تأیید روایی و پایایی مدل بررسی می شود .براساس نتایج
بدست آمده از مدل پس از اجرای تابع  ،Bootstrappingآماره  tبرای بررسی روابط بین متغیرهای مدل محاسبه می شود.

اگر مقدار این آماره در سطح معناداری  21درصد و بیشتر از  1/26باشد رابطه دو متغیر تأیید می شود .مقادیر خروجی
 Smart PLSدر شکل  2شان می دهد تمامی این مقادیر بیشتر از  1/26می باشد و براساس آن فرضیه های تحقیق تأیید
می شوند.

شکل  .2مدل در حالت ضرایب استاندارد

 .7آزمون فرضیه ها
پس از بررسی مدل در حالت ساختاری و ضرایب استاندارد در این بخش به بررسی نتایج فرضیات براساس شکل  2و شکل 2
میپردازیم .نتایج بررسی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .2خالصه نتایج تحقیق

فرضیات

مسیر

ضریب مسیر

آماره t

P Values

اول

مدیریت روابط خارجی مجهز به فناوری دیجیتال  >-چابکی بازار

1/202

2/120

1/111

دوم

همسویی استراتژیک فناوری دیجیتال کسب و کار  >-چابکی بازار

1/221

2/021

1/111

سوم

مدیریت روابط داخلی مجهر به فناوری دیجیتال  >-مدیریت زیر
ساخت های فناوری دیجیتال

1/601

2/202

1/111

چهارم

مدیریت زیر ساخت های فناوری دیجیتال  >-چابکی بازار

1/228

0/021

1/111

پنجم

ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحویل دیجیتال  >-مدیریت روابط
خارجی مجهز به فناوری دیجیتال

1/182

2/812

1/111

ششم

ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحویل دیجیتال  >-همسویی
استراتژیک فناوری دیجیتال کسب و کار

1/178

11/171

1/111

هفتم

ذهن آگاهی سازمانی نسبت به تحویل دیجیتال  >-مدیریت روابط
داخلی مجهر به فناوری دیجیتال

1/070

1/181

1/111

 .6نتیجه گیری
در مطالعه حاضر از دیدگاه پردازش ا طالعات برای توسعه ظرفیت پردازش اطالعات استفاده شد .هفت فرضیه ارائه شد و همه
آنها با استفاده از داده های بدست آمده تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد تمامی فرضیات پشتیبانی می شود .به طور کلی
نتایج نشان داد که سازمان های متفکر بیشتر پیش بینی ،برنامه ریزی ،مدیریت تغییرات در فناوری دیجیتال و توسعه زیر
ساخت های فناوری دیجیتال بهتر و روابط بین فناوری دیجیتال و سایر ذینفعان کسب و کار را توسعه می دهند که به نوبه
خود توانایی آنها را در پاسخ به محیط و آشفتگی در بازارها را افزایش می دهد .رابطه مثبت و معنی داری بین ذهن آگاهی
سازمانی نسبت به تحول دیجیتال و همسویی استراتژیک فناوری دیجیتال و کسب وکار نشان می دهد که فعالیت های
ماندن ،پیش بینی فعال ،برنامه ریزی و مدیریت تغییرات در فناوری دیجیتال می تواند منجر به توسعه روابط بین فناوری
دیجیتال و سایر زمینه های عملکردی کسب و کار شود .به عنوان مثال ،چنین فعالیت هایی فرصت های غنی را برای
همکاری نزدیک فناوری های دیجیتال و مدیران تجاری فراهم می کند که درک متقابل بین فناوری دیجیتال و مدیران کسب
و کار را افزایش می دهد و در نتیجه از ابهام در فرآیند اطالعات می کاهد.
یافته ها نشان می ده د که توجه سازمانی نسبت به تحول دیجیتالی یک عامل موثر برای ارتباطات یک شرکت با سهامداران
خارجی آن است .مدیریت تحول دیجیتالی شامل پیگیری مداوم فرصت های جدید فناوری دیجیتال خارجی است .چنین
فعالیتی فراتر از معامالت تجاری معمولی ،ارتباطات و همکاری بین شرکت ها و ذینفعان خارجی را تحریک می کند .حمایت
از این فرضیات اعتبار کلی قوی را ارائه می دهد که آگاهی سازمانی نسبت به تحول دیجیتالی ،توسعه روابط جانبی بین
فناوری دیجیتال ،تجارت ،ذینفعان خارجی و کاربران را تسهیل می کند .با توسعه این ارتباطات ،اعتماد و اشتراک اطالعات
افزایش می یابد .همچنین نتایج نشان داد که یک رابطه مستحکم بین فناوری اطالعات و مشاغل می تواند چابکی بازار را
تقویت کند .هماهنگی استراتژیک قوی فناوری دیجیتال و کسب و کار ارتباط بین فناوری اطالعات و دیگر مناطق کاربردی را
محکم می کند .همسویی استراتژیک و چشم ان داز مشترک ،ابهام در فرآیند تصمیم گیری را کاهش می دهد ،که به نوبه خود
اثربخشی شرکت را در پاسخ به تغییرات محیطی بهبود می بخشد .مدیریت ارتباطات خارجی موثر با فناوری دیجیتال ،شبکه
ارتباطی یک شرکت را نیز افزایش می دهد .با چنین شبکه هایی ،سازمان ها قادر به برقراری ارتباط نزدیک با ذینفعان
خارجی خود هستند که از اشتراک اطالعات و ارتباطات استفاده می کند.
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