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 چکیده

های سهمگین و تغییرات مصون ماندن از رقابت: در دنیای پیچیده کنونی یکی از عناصر اصلی جهت هدف و مقدمه

یاز به اطالعات به هنگام، موثق و ساختار گسترده این است که سازمان بداند چگونه و چه موقع از اطالعات استفاده کند. ن

دهای راهبر اهرمی ارزشمند برای اخذشود و محسوب می هر سازمان و نهادیاطالعاتی قدرتمند، واقعیتی انکارناپذیر برای 

عصر »قرن اخیر که هر روز آن، شاهد حوادث و تحوالت جدیدی هستیم و اندیشمندان لقب  .استدقیق و صحیح 

ها برای پیشگیری یا مقابله با آشوب اند؛ خود گواه محکمی است از نیاز بشر و سازمانرا برای آن در نظر گرفته «آشوب

تواند یک سازمان را به سمت یکنند چرا که ماستراتژیک یاد میاست. امروزه از سرمایه اطالعاتی به عنوان اطالعات 

. پژوهش حاضر با وری و تولید ارزش برای مشتریان هدایت کند و یک مزیت رقابتی مطرح گرددافزایش بهره ،نوآوری

سانی انجام شناسی منابع انوکارهای نوپا با نقش میانجی فرصتهدف تحلیل اثر سرمایه اطالعاتی در بهبود عملکرد کسب

 پذیرفت.

در پیمایشی است.  -این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی: روش شناسی

سرمایه  برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد. بدین شکل که برای سنجش متغیر این پژوهش
( برای سنجش متغیر بهبود عملکرد کسب ۰11۳از پرسشنامه هرسی و همکاران )(، ۰1۰۰اطالعاتی از پرسشنامه وو و هو )

شناسی منابع انسانی از پرسشنامه هیلز و همکاران و کارهای نوپا استفاده شده است. به عالوه برای سنجش متغیر فرصت
از روش روایی صوری با برای سنجش روایی ابزار گردآوری اطالعات  ( بهره گرفته شد.۰1۰4( و لی و همکاران )۰991)

استفاده از نظر اساتید آشنا با موضوع و ارزیابی از طریق روایی سازه پرسشنامه با دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا 
برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ که همبستگی درونی استفاده شد که براساس آنها روایی پرسشنامه تایید گردید. 

شود؛ برای سنجش ها( گفته میدهد و همچنین معیار دیگری که پایایی ترکیبی )برای تعیین پایایی سازهیگویه را نشان م
مناسب ذکر شده است. همچنین جهت  1/1بهتر پایایی استفاده گردید. برای پایایی هر دوی این معیارها میزان باالی 

شاخص روایی همگرا استفاده شد. الزم به ذکر است ( به عنوان AVEبررسی اعتبار درونی متغیرهای تحقیق از شاخص )
جامعه در ارتباط با جامعه آماری باید گفت که  کند.باشد، میزان مطلوب بودن آن را گزارش می AVE ≥ 0/5که اگر 

گیری در دسترس اعضای آماری پژوهش حاضر کسب و کارهای نوپا در شهر تهران هستند که با استفاده از روش نمونه
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  اند. در خصوص برآورد حجم نمونه نیز الزم به ذکر است کهن انتخاب شدهنمونه آ
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سازی معادالت ساختاری و نرم ها با استفاده از روش مدل. در نهایت دادهنفر تعیین شد ۰۳1برابر  %94در سطح اطمینان 
 تحلیل گردید. SPSSو  Amos افزارهای 

سازی معادالت ساختاری برای آزمون مدل پژوهش و همچنین برای آزمون در این تحقیق از روش مدل :هایافته

سرمایه اطالعاتی تأثیر مثبت و معنی  94/1. یافته ها نشان داد که در سطح اطمینان های تحقیق استفاده شده استفرضیه
وه تحلیل مسیر غیر مستقیم گویای نقش میانجی شناسی منابع انسانی دارد. به عالداری بر عملکرد سازمانی و فرصت

 های انسانی در تاثیر سرمایه اطالعاتی بر عملکرد سازمانی می باشد.شناسی سرمایهفرصت
 

وری و تولید ارزش برای افزایش بهره ،تواند یک سازمان را به سمت نوآوریی: سرمایه اطالعاتی مبحث و نتیجه گیری

یهی است بد ی،اطالعات سرمایهبدیل ا توجه به اهمیت بی. بن یک مزیت رقابتی مطرح گرددمشتریان هدایت کند و به عنوا

تصمیمات مهم و اثربخشی  اخذهای ارزشمندی را برای که بتوان داده نویدبخش این استثر آن ؤبکارگیری م که

کارهای نوپا دارد. این بدان معناست  . سرمایه اطالعاتی تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد کسب ودوارایه نمهای سازمان فعالیت

افزایش کیفیت به  هبه اطالعات مربوط و کارکنان دسترسی هرچه بیشتر و بهتر مدیرانسرمایه اطالعاتی و سازی پیاده که

ی و رضایت مندی مشتریان منجر خواهد شد. سرمایه اطالعاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانکاال و خدمات، ارتقاء 

کند و این به منابع انسانی دارد. اطالعات نقش و ارزش متفاوتی نسبت به سایر منابع در سازمان ایفا می شناسیفرصت

خاطر ویژگی منحصر به فرد آن است. بدون شک در اختیار قرار دادن اطالعات به منابع انسانی و توزیع مناسب آن در 

شناسی منابع انسانی رک بهتر مسائل کمک کند. فرصتها و دشود به منابع انسانی در شناخت فرصتسازمان باعث می

تواند تغییر و تحوالت محیطی را به تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد کسب و کارهای نوپا دارد. اساساً ذهن خالقانه افراد می

شند. پر های درست عملکرد سازمان در این محیط متالطم را بهبود بخحلها و ارائه راهخوبی رصد و با شناخت فرصت

 خورد.ها رقم میها و فرصتواضح است که پیشتازی در صنعت و محیط رقابتی به مدد درک و کشف بهنگام موقعیت

 کارهای نوپاوکسب ؛انسانی منابعشناسی فرصت ؛عملکردبهبود  سرمایه اطالعاتی؛: هاهواژکلید
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 مقدمه .1

در این است های اقتصادی طور کلی بنگاهها و بهامروزه موفقیت در بازی قدرت و رقابت برای همه سازمان
هنگام و ساختار اطالعاتی قدرتمند نیاز به اطالعات به که بدانند چگونه و چه موقع از اطالعات استفاده نمایند.

این منبع مندی از بدون بهرهچرا که . شودها محسوب مینسازمابقا و تداوم فعالیتواقعیتی انکارناپذیر برای 
نیز  ای روشنو ترسیم آیندهشود، بلکه امکان رقابت های نوین فراهم نمینه تنها امکان استفاده از روش ارزشمند

کارگیری صحیح اطالعات ضمن بهبود زندگی و بهکسب اظهار داشت، شاید بتوان [. ۸۰] از میان خواهد رفت
های ناشی از کمبود اطالعات تواند عالوه بر اصالح خرابیهای مناسب میو کمک به اتخاذ استراتژی انیسازم

به ارمغان برای سازمان اهداف را  انطباقپذیری با محیط متغیر و دستیابی بهراهبردی  هایگیریجهتبا گذشته؛ 
ص خود را دارد که برای پویش موفق در خا الزاماتدیگری بدیهی است عصر کنونی نیز مانند هر عصر [.4]آورد

کارهایی را برگزینیم که با شرایط و اقتضائات آن از جمله پویایی و سرعت تغییر و عصر حاضر باید الگوها و راه
ها و تغییرات ای مناسب برای پاسخ به چنین چالشاز رویکرده ۰رو، سرمایه اطالعاتیاینساز باشد. ازتحوالت هم

  [.۵9]استرو پیش
استراتژی از های کاربردی اشاره دارد که های فناوری اطالعات و برنامهسرمایه اطالعاتی به زیرساخت

، این قابلیت را در آن آمیزی با توانمندسازی فرآیندهای داخلی سازمانطور موفقیتو بهکند سازمان پشتیبانی 
مندی ارتقای کیفیت، افزایش رضایت که با حساسیت و توان کافی در جهت تحقق اهداف، ایجاد خواهد کرد

روند موفقیت سازمان را آنچه که بیش از هر چیزی از طرفی [. ۰۰] گام بردارد ۰مشتریان و نهایتاً بهبود عملکرد
خود  ۸فرصت شناسیهای انسانی با سرمایه یا منابع مادی دیگر.کند، منابع انسانی آن است نه سرمایه تعیین می

به یک مفهوم تجاری، ارزش و بازده ها ها و همچنین تبدیل آنند با خلق و تشخیص ایدهتوانیک گام کلیدی می
تر و صورت کاراسازمان بهکنند تا های جدید تالش میحلکارها و راهبا ارائه راه ،اقتصادی ایجاد کنند. در واقع

 [.9]تر فعالیت نماید پربازده
ترونیک تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. انقالب الک موج تمدنی جدید و تحوالت ناشی از

از اطالعات تأثیر  به شدتبیش از هر زمان دیگری جدید  و در هزارهها نیز از این قاعده مستثنی نیستند سازمان
ع در واق رسد.نظر میمروزی بدون فناوری و اطالعات غیرممکن بهای که تصور سازمان اگونهاند؛ بهپذیرفته
جهت نیل  و این بدان معناست که به سرمایه اطالعاتی روی بیاورند ها به ناچار برای ادامه حیات خود بایدسازمان
های مناسب فناوری پذیری، کسب مزیت رقابتی و عملکردی بهتر از رقبا نیازمند زیرساختوری، انعطافبه بهره

ترین یاساساز اطالعات اید بتوان اذعان داشت که شامروزی،  وکارکسبدر محیط  [.۸4] اطالعات خواهند بود
های گیری در محیطزیرا تصمیمشود یمکلیدی برای کاهش فشارهای ناشی از سرعت تغییرات تلقی  هایمتغیر

در حقیقت جمع . خواهد آوردگمی زیادی را به بار درمتالطم بدون دستیابی مستمر به اطالعات مرتبط عمالً سر
رو، اشتیاق برای ازاین، دانندسرمایه اطالعاتی را نوشداروی بسیاری از مسائل سازمان می کثیری از دانشمندان

 سازی این رویکرد امری بدیهی است. داشتن و پیاده
گونه . زیرا اینکنندبدیلی در رشد و توسعه جوامع در دنیای کنونی ایفا مینقش بیکه کارهای نوپا وکسب
های نوآورانه و وکارهای متنوع جدید، فناورینی، رشد صنعت گردشگری، کسبارآفریخلق اندیشه، ک صنایع با

پنجره توانند میرود که شمار میبه ایی هر جامعهظهور اقتصاد جدید مبتنی بر آن، نقطه عطفی در عرصه اقتصاد
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ر حوزه اقتصاد ری از توسعه دمندی بیشتجدیدی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باز کرده تا بهره
 . آورنددست هبنیان بدانش

اقتصادی،  هایابرقدرتاز طرفی از دالیل تبدیل شدن کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و چین به 
برای موفقیت در راستا، ایندر .استکارهای نوپاوکسب،توجه کافی و الزم به رشد و تعالی نظامی و سیاسی در دنیا

کارهای وکسبمدیران حمایت دولت و همچنین شناخت و آگاهی کافی ضروری است که لی الملعرصه ملی و بین
توانمندسازی فرآیندهای درونی و  توانند بامیشناسی منابع انسانی در کنار فرصتاز پدیده سرمایه اطالعاتی نوپا 

نیل به بصیرت و رسالت  برایبینند، شناسایی و هایی را که دیگران نمیفرصت؛های فناوری و اطالعاتزیرساخت
سازمان خویش تالش نماید. بنابراین، با توجه به اینکه بر خالف سایر کشورها، متأسفانه در ایران اهمیت سرمایه 

روشن و طور که باید طور شایسته و آنبهکارهای نوپا وکسبخصوص در های مختلف بهدر حوزه اطالعاتی
سرمایه  آیا وهش درصدد هستیم به این سوأل اصلی پاسخ دهیم کهدر این پژرو، این محرض نگردیده است. از

مثابه متغیر بهانسانی  منابعشناسی فرصتآیا  گذار است؟ وتأثیرکارهای نوپا وکسبعملکرد بهبود اطالعاتی بر 
 تواند این رابطه را تحت تأثیر قرار دهد؟میانجی می

 
 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

 مبانی نظری 

توان ارزش ذاتی دارند و می ،کند اطالعاتمفهومی است که ادعا می ،سرمایه اطالعاتی .طالعاتیسرمایه ا
دهد ها به اشتراک گذاشته و مورد استفاده قرار داد. این اصطالح نشان میآن را در داخل و یا حتی بین سازمان

سازی نی از پرسنل و بهینهای برای به اشتراک گذاشتن قدرت، پشتیباگذاری دانش وسیلهکه به اشتراک
های اطالعاتی است ای از دادهسرمایه اطالعاتی مجموعه [۸9] ۰رابرت و همکاران. [۵۵]یندهای کاری است فرآ

سازی همچون پایگاه های مختلف ذخیرهتواند از طریق سیستمکه برای سازمان ارزشمند است و سازمان می
. به عبارتی از سرمایه اطالعاتی گذاری اطالعات به آن دست یابدهای به اشتراکها، شبکهها، کتابخانهداده

های کاربردی های اطالعاتی، برنامهکنند که با در دسترس قرار دادن سیستماطالعات استراتژیک یاد می منزلهبه
 [۰۸] ۰قوش و اسکات[. ۸9]دهد های سازمان را مورد حمایت قرار میهای مورد نیاز استراتژیو زیرساخت

مثال؛ در  طورکار گرفته شود بهتواند بهها، بلکه توسط افراد نیز میمعتقدند که سرمایه اطالعاتی نه تنها سازمان
که چطور و و تعیین اینهای کاال و خدمات تحلیل هزینهوفرد قادر به تجزیه صورت استفاده از سرمایه اطالعاتی

بنابراین، در  [.۰۸] خواهد بودهای دیگر افراد مقایسه کند؛ های خود را محصوالت دیگر یا هزینهچگونه هزینه
 برخی از تعاریف مربوط به سرمایه ارتباطی ارائه شده است. ۰جدول 

 
 . تعاریف سرمایه اطالعاتی۰جدول 

 منبع تعاریف ردیف

 [۵۳] های سازمانریزی سایر فعالیتپایه ۰

 [۰۰] ارتقاء دهنده کارایی و اثربخشی سازمانی ۰

 [۵] مبادله سرمایه دانش  کردن پذیر امکان برای جزء اطالعاتی  ۸

 [۰1] دارایی حیاتی و ضروری برای بقا و کسب مزیت رقابتی ۵

 [۵4] بینی نیازهای بازار و تقویت حس رقابتتوانایی سازمان در پیش 4

                                                                                                                                                 
۰Robert et al 
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بردی اشاره دارد که از های کارهای فناوری اطالعات و برنامهبنابراین، سرمایه اطالعاتی به زیرساخت
آمیزی با توانمندسازی فرآیندهای داخلی سازمان، این قابلیت را طور موفقیتکند و بهاستراتژی سازمان پشتیبانی 

در آن ایجاد خواهد کرد که با حساسیت و توان کافی در جهت تحقق اهداف، ارتقای کیفیت، افزایش 
کند ها کمک میگام بردارد. در حقیقت سرمایه اطالعاتی به سازمانمندی مشتریان و نهایتاً بهبود عملکرد رضایت

ها و جهان پیرامون خود و همچنین نوآوریتحلیل وبهتر درک و شکل دهند و با تجزیه تا آینده خود را
به ترتیب با توجه به مطالعات [. ۰۰]تری به مشتریان عرضه نمایند رسانی ارزندههای رقبا خدمتاستراتژی
طور مختصر ههای سرمایه اطالعاتی در ادامه بها و مؤلفهشاخص [۵9] ۰و وو و هو[ ۵۳]  ۰و استنسون ویلسون

 شود. تشریح می
هم پیوسته و متشکل است و با نیروی ای بهمجموعه ،زیرساخت .3های فناوری اطالعاتساختزیر

 [۵9به نقل از ] ۵الگشمیگذارد. ی میای بر جاکند که بر سازمان و جامعه انسانی تأثیر ویژههمساز عمل می
ها و های ارتباطی ثابت و سیار، مهارتافزارها، شبکهافزارها، نرمساخت اطالعات را شامل سختعناصر زیر

 .[۵9]داند می ه خدمات و عملیاتئها در اراهای مدیریت آنتخصص
امور اجرایی کارکنان سازمان  عملیات روزمره واین بدان معناست که  .5های اطالعاتی عملیاتیسیستم

ها اطالعات مربوط به در واقع به کمک این سیستم. گیردصورت می های اطالعاتی عملیاتیسیستم با استفاده از
 [.۵۳]شود آوری میها و وظایف روزانه کارکنان تدوین و جمعفعالیت

ای، های رایانهنی و قابلیتسیستمی که با استفاده از منابع انسا .6گیریهای پشتیبان تصمیمسیستم
ها گونه سیستماینبخشد. رساند و کیفیت تصمیم را بهبود میحل مسائل پیچیده سازمان یاری می مدیریت را در

گیرندگان در خصوص موضوعات مربوط ر کشیدن اطالعات مربوطه به تصمیمسازی، ادغام و به تصویبا خالصه
 [.۰1]کنند می کمک

 عملکرد کسب و کارهای نوپا [۰1به نقل از ] 1زهیر و همکاران .کارهای نوپا کسب و عملکردبهبود 
ریچارد و . [۰1] گیردبا اهداف و مقاصدش مورد سنجش قرار میکه  استهای واقعی سازمان نتایج یا خروجی

طور به هکند سازمان چگونه و چعملکرد عاملی است که تعیین میمعتقدند که بهبود [ ۸1به نقل از ] ۳همکاران
این شاخص جایگاه سازمان در عرصه رقابت را مشخص و مسیر حرکت به یابد. اهداف و رسالت خود دست می

یند را فرآکارها وکسبدر تعریفی عملکرد  [۸۵به نقل از ] 9نیلی و همکاران. [۸1]دهد جهت میسمت آینده را 
کننده چگونگی ها کارایی توصیفطبق دیدگاه آنکنند. می اظهارتبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته 

. [۸۵]کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است استفاده از منابع در تولید کاال و خدمات است و اثربخشی توصیف
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سازمان از رویکردیبرای افزایش کارایی افراد و  کارهاوکسبعملکرد  [۰۰به نقل از ] ۰در تعریفی دیگر بالزاک
 ریزی است. برنامهیند طریق فرآ

مندی سازمان از لحاظ عملکرد ا نتیجه رضایتعملکرد سازمانی ر [۰۰به نقل از ] ۰رنااهمچنین خاندرکار و ش
 ود،ش حفظ جهت شده تعیین اهداف به دستیابی برای سازمان یک واناییت عملکرد سازمان به [.۰۰] دانندمالی می

 سازمانی هایازاستراتژی براستفاده مبتنی مدت، طوالنی بقای حفظ و بازار سهم افزایش رقابتی، مزیت داشتن
عملکرد سازمانی را مقایسه نتایج مورد انتظار با [ 9به نقل از ] ۸همچنین ندا و ابراهیم[. ۸۵] اشاره دارد اجرا قابل

از عملکرد  [9به نقل از ] ۵بینی شده؛ تسو و همکاراننتایج واقعی و یا بررسی انحرافات سازمان با چارچوب پیش
 اساسبا توجه به مطالب گفته شده و بر [.9] کنندتحقق اهداف یاد میمیزان کننده منزله منعکسسازمانی به

-در کسبعملکرد بهبود های شاخص [۵۰] 1و سرفرازی و همکاران [۰۳] 4های هرسی و همکارانپژوهش

 شود.طور مختصر تشریح میبهکارهای نوپا و
ازمانی که افراد برای تکمیل و اثربخش بودن در کار و فعالیت خود به آن نیاز کمک س .7حمایت )کمک(

دهد و در ازای این کمک و ها را مورد حمایت قرار میکنند که سازمان آندارند. میزانی که کارکنان حس می
وری، بهره. در واقع این حمایت و کمک سازمان شرایط افزایش کنندیاری به اهداف و تحقق سازمان توجه می

 [. ۵۰] آوردعملکرد، پیشرفت و تعهد را فراهم می
 هایآمیز وظایف و مسئولیتمنظور انجام موفقیتهای کارکنان بهاشاره به دانش، توانایی و مهارت .8توانایی

ا هایی که فرد رتوانایی یعنی میزان دانش، تخصص و قابلیت [۸به نقل از ] 9گلدمن و همکاران[.۰۳]دارد  هاآن
 [.۸]سازد برای انجام کار یا وظایف در زمانی مشخص قادر می

دهی، وجود منابع مالی کافی، شاسیستم پاد ،عوامل محیطی همچون وجود امکانات و تسهیالت .10محیط
شرایط فیزیکی محیط کار که حتی با وجود داشتن تمامی توانایی، حمایت )کمک(، انگیزه الزم و کافی برای 

 .  [1]گذار باشند توانند بر عملکرد سازمان تأثیرم میانجام شغل باز ه
 ۰۰کپس و دالری. [۸۳]شود گاه اطالق میبههای گاهبه بازخورد روزانه عملکرد کارکنان و بررسی :11ارزیابی
یندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت آیا سنجش عملکرد، فرمعتقدند ارزیابی  [۸۰به نقل از ]

 [.۸۰] گیرد، انجام میسازمانها در از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیتکارکنان

در واقع  گردد.میها بدون هر گونه اکراه بربه انگیزه و تمایل کارکنان به انجام وظایف و مسئولیت .13مشوق

-که فرد به آن امید بسته است و انگیزه گیردرا در برمیهایى . و گاه به پاداشاشاره دارد چیزى در خارج از فرد به

 [.۵1] شودها هدایت میهایش به سوى آن
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به معنای عام یعنی زمان مناسب و مقتضی؛ زمان یا مکان مساعد و فرصت. انسانی منابعشناسی صتفر

ترین مفهوم در کارآفرینی ترین و بنیادیکلیدیکه شناسیاصطالح فرصتمطلوب برای اجرای یک هدف. اما 
-یند درک امکانفرآ سیشنافرصت[ ۰4به نقل از ]. به زعم گاگیلو دارای تعاریف متفاوتی است شودمحسوب می

که منجر به سودآوری  است و یا شانسی برای ترکیب منابعی کاری سودآوروپذیری یک محصول، خدمت یا کسب
 [. ۰4]شود 

های جدیدی دانند که به کمک آن افراد ایدهرا رویکردی می شناسیفرصت [۰1به نقل از ] گاندری و کیکول
به  ۰همچنین اسچیندر و اسپیت. [۰1]کنند شود را یافته و پاالیش مییکار موهای کسبرا که منجر به فرصت

وکار جدید انجام داده افراد برای تشخیص و شناسایی کسب دانند کههایی میرا تالش شناسیفرصت [۰۵نقل از ]
ارزش  [۰۵به نقل از ] ۰لی و ونکاترمن. های برتری به همراه داشته باشدها سودمندیطوری که برای آنبه

 . [۰۵] کنندگیرد را فرصت شناسی قلمداد میشکل می جدیدی را که اغلب با معرفی کاال و خدمات جدید
رسند. دیدگاه به دو اصل و چارچوب متفاوت میشناسی وجود دارد که دو دیدگاه رایج در خصوص فرصت

به نقل از  ۸به عقیده ساراواتیپردازد؛ اشاره دارد. ها مینخست: نظریه خلق فرصت که به ماهیت ذهنی فرصت
کنند ریزی میبرنامه آن در این نظریه افراد ابتدا یک مشکل خاص را شناسایی و سپس برای چگونگی حل [41]

اقدامات تکامل  ها وها از طریق واکنش)یعنی فرصت شوندمفاهیم ذهنی در نظر گرفته می هاکه در اینجا فرصت
گردند؛ وجود ندارند. این بدان که توسط افراد خلق میتا زمانیها ترتیب، فرصتاین. بهشوند(یافته شناسایی می

ها تمرکز دارد. ها که بر عینیت فرصتها وابسته به افراد است. نظریه دوم: کشف فرصتمعناست که وجود فرصت
. منشاء فرصت دهندمیها را تشخیص های خارجی در بازار یا صنعت فرصتدر این رویکرد افراد به لطف شوک

  [.41]کند ها را تداعی میمحیط بیرونی و خارج از فرد است و در واقع نظریه کشف مستقل بودن فرصت
انسانی در تشخیص ایدۀ خوب و تبدیل آن به یک مفهوم تجاری است  منابعتوانایی  ،شناسیبنابراین، فرصت

با توجه به مطالعات  [.۰1] داردبرای فرد در بربازده اقتصادی را و  ، ایجاد ثروت )پولی و غیر پولی(که ارزش
شناسی مطرح شده است که در پژوهش حاضر بر های مختلف و متفاوتی برای فرصتصورت گرفته شاخص

، شبکه ارتباطات 4های خالقیتشاخص [۰1] ۵و هانوهو و بالداکچینو [۰۳]و همکاران  لی پژوهشمبنای 
در نظر گرفته شده که در ادامه به طور مختصر  9و سرمایه فکری ۳آمدی، خودکار1های اطالعاتی، جریان1اجتماعی

 تشریح خواهند شد.
یعنی توان سریع خالقیت [. ۰9] های نو و نظرات جدید اشاره داردبه قدرت ایجاد اندیشهاین مفهوم  .خالقیت

. هر چه افراد هاح آنحل بدون تغییر شکل دادن منابع یا اصالهمچنین ارائه راهدر شناخت مسائل و مشکالت و 
 [.۰1] کنندتر از دیگران عمل میها بهتر و موفقاز درجه خالقیت باالتری برخوردار باشند در شناسایی فرصت

که  استها ها و سازمانای از الگوهای ارتباطی میان افراد، گروهمجموعه .شبکه ارتباطات اجتماعی
ها دسترسی به اطالعات در این شبکه [.۵1]سازد حدود میها آسان و یا مدسترسی افراد به منابع و فرصت
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در واقع در جریان ارتباطات رد و بدل شدن منابع و اطالعات تواند به افراد در شناخت فرصت کمک کند. می
 [.۰]کند ها را تسهیل میشناسایی فرصت .پذیریامکان

طور یکسان اطالعات کنند که افراد بهیم اظهار[ ۸1به نقل از ] ۰رویز و همکاران .های اطالعاتیجریان
توزیع متقارن اطالعات باعث  فقدانهای دولت و موارد دیگر را در اختیار ندارند و مربوط به بازار، صنعت، سیاست

با این حال بعضی افراد هم اطالعات  [.۸1]ها را بشناسند شود فقط تعدادی از افراد به خاطر اطالعات فرصتمی
-دهند. چرا که این افراد به نحو مطلوبها را تشخیص میها فرصتارند، اما تنها تعداد اندکی از آنرا در اختیار د

 [.۰۳]کنند تری اطالعات را تعبیر و تفسیر می
منظور رسیدن قضاوت فرد درباره توانایی خود بهخودکارآمدی از عوامل انگیزشی است که به  .خودکارآمدی

های بیشتر در شبکه افراد دارای خودباوری باال یا خود اطمینانی باال [.۰۵]شاره دارد ای معین ابه موفقیت در حوزه
ها را بهتر از دیگران درک اطالعات بیشتری دست یابند و فرصتشود به یابند و باعث میاجتماعی حضور می

 [. ۰1]نمایند 
به  ۰شود. استواراتایجاد مینگرش و توانایی کارکنان سرمایه فکری از طریق شایستگی،  :سرمایه فکری

موجب ارزش آفرینی کند که الکیت فکری و تجربه تعریف میسرمایه فکری را دانش، اطالعات، م [۰9نقل از ]
تان و کارکنان انسانی موجود در سازمان اعم از مدیران، رهبران، سرپرس منابعدر واقع  [.۰9]شود برای سازمان می
ی های جدید، وضعیت رقابتحلها و ارائه راهنجام اقداماتی همچون شناخت فرصتاهای خود با با دانش و توانایی

 [.۰4]بخشند سازمان را بهبود می
تواند در بهبود عملکرد سرمایه اطالعاتی می .کارهای نوپاوایه اطالعاتی و بهبود عملکرد کسبسرم

دریافتند که سرمایه  با انجام پژوهشی [۰۰] همکارانهو و کارهای نوپا تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد. وکسب
شان دادند که سرمایه ها ندهد. همچنین آنمستقیم عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار میطور غیراطالعاتی به
حاکی از آن  [۵9]شود. پژوهش وو و هو پذیری سازمان را موجب میطور قابل توجهی افزایش رقابتاطالعاتی به

منظور بود عملکرد آن بهگر بهتواند تسهیلهای سازمان میالعاتی ضمن پشتیبانی از استراتژیبود که سرمایه اط
در پژوهش خود از سرمایه اطالعاتی عاملی  [۰1]بخش به سوی آینده باشد. کروگر و جانسون حرکتی اطمینان

مزیت رقابتی در های نوپا، کاروکنند که با ارتقاء عملکرد کسبی برای ادامه حیات سازمان یاد میمهم و ضرور
ند که سرمایه با انجام پژوهشی اذعان داشت [۵]همچنین آرال و ویل آورد. المللی را فراهم میعرصه داخلی و بین

 شود. یندهای داخلی میهای فرآآفرینی برای سازمان از طریق ارتقاء قابلیتاطالعاتی موجب ارزش
ها در صورت استفاده مناسب از سرمایه اطالعاتی سازمان [۰۸]نتایج پژوهش هویسمان و ولف بر اساس 

داشتند سرمایه اطالعاتی زمینه  اظهارها آن و اثربخشی خود را افزایش دهند. توانند تا حد قابل توجهی کاراییمی
 شرایطبنابراین،  دهد.استفاده مطلوب از منابع و همچنین میزان دستیابی به اهداف را برای سازمان افزایش می

-کسب.سرمایه اطالعاتی،دهدنشان میکاری ور کسببرای همتغیر محیطی نیاز به اطالعات را بیش از پیش 

سازی یکپارچه، درک مناسب از دنیای پیرامون خود، های کاال و خدماتتحلیل هزینهوبه تجزیه کارهای نوپا راو
شود با اخذ تصمیمات همین امر باعث میو  تخواهد ساخ قادرهای رقبا آگاهی از اقدامات و استراتژی ها،فعالیت

داشته باشد.  مشتریان صحیح و اقدامات هوشمندانه عملکردی بهتر در مقایسه با رقبا برای ارائهخدمات ارزنده به
 شود.رو، فرضیه اول پژوهش به شرح زیر تدوین میاز این

 کارهای نوپا دارد.وکسبداری در بهبود عملکرد رمایه اطالعاتی تأثیر مثبت و معناس:۰فرضیه 

                                                                                                                                                 
۰Ruiz et al 

۰Stewart 
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انش، تجربه، میزان آگاهی و در محیط رقابتی امروز، دشناسی منابع انسانی.رمایه اطالعاتی و فرصتس
های کارکنان از عناصر راهبردی در کسب مزیت رقابتی است. از طرفی اطالعات نقش مهمی در مهارت
دسترسی بیشتری به اطالعات دارند و یا سازمان کند. بدون شک افرادی که شناسی منابع انسانی ایفا میفرصت

دهد، و یا ها قرار میطور مدام کسب و در اختیار آنه( را بروز قدر )دانش و اطالعاتاین سرمایه عظیم و گران
های کاری هستند؛ بهتر از دیگران ها و تجربهاینکه کارکنان خود منبع دانش و اطالعات مهم در قالب اندوخته

  کنند.رو را رصد و شناسایی میپیشهای فرصت
شود که کارگیری سرمایه اطالعاتی در سازمان باعث میاظهار کرد که بهدر پژوهش خود  [۵4] ۰تانریوردی

ها و ها افزایش یابد که منجر به تشخیص و درک بهتر افراد از فرصتها و اطالعات آنافراد دانش، توانایی
بینی نیازهای بازار و تقویت حس مین امر به نوبه خود توان سازمان را در پیشو ه رو خواهد شدهای پیشموقعیت

تحلیل مدام اطالعات وآوری و تجزیهکه جمعداشت بیان نیز در پژوهش خود  [۸۸] ۰پوهاکا .بردرقابت باال می
شناسی تآفرینانه رقم خواهد زد. در واقع این فرصهای ارزشمحیطی پیشگامی سازمان را در تشخیص فرصت

چه بر طبق آن دهد.طلبد سازمان سطح عملکرد خود را افزایش هنگام و تالش برای استفاده مناسب از آن میهب
 گفته شد فرضیه دوم به شرح زیر ارائه می گردد. 

 شناسی منابع انسانی دارد.داری بر فرصترمایه اطالعاتی تأثیر مثبت و معناس: ۰فرضیه 
های شناسی و انتخاب فرصتفرصت.کارهای نوپاورد کسبی و بهبود عملکشناسی منابع انسانفرصت
توانند کارهایی میوگردد. به این ترتیب، کسبکارهای نوپا تلقی میوکار برای موفقیت کسبترین راهدرست مهم

لید کاال و ها توها و پاالیش آنها را کشف کنند که منابع انسانی برتری داشته باشند که با ارائه ایدهفرصت
ساز سودآوری برای سازمان پذیر و زمینهها وجود ندارد، را امکانخدماتی را که در حال حاضر بازاری برای آن

معتقدند که تشخیص و  [۰] ۸همکاراناهلن و  طلبد.خواهند شد و به تبع کسب سود عملکرد بهتری را  می
ر ارائه کاال و خدمات مطابق با خواست و سلیقه تواند عملکرد سازمان را دها میشناسایی به هنگام فرصت

 مشتری یاری رساند. 
دهند که ذهن خالقانه افراد همگی نشان می [۵۰] 1شان [ و1] 4؛ بارون و انسلی[۰۰] ۵مطالعات فورسگرن

های درست عملکرد حلها و ارائه راهتغییر و تحوالت محیطی را به خوبی رصد و با شناخت فرصت تواندمی
داشتند که توجه و  اظهار پژوهشینیز در  [۵1] 1ن در محیط متالطم بهبود بخشند. اکباساران و همکارانسازما

ها منافع های بیشتری را شناسایی کنند و از این فرصتها فرصتشود تا آنتشویق افراد به خالقیت باعث می
ین فرصت نیازمند اجرای درست وظایف و ها اظهار داشتند که منتفع شدن از ادست آورند. البته آنهزیادی را ب
نیز حاکی از آن بود که فرصت شناسی تأثیر مثبت و  [ ۵۸] ۳. نتایج پژوهش شرت و همکاراناستها مسئولیت

 گردد.با توجه به مطالب فوق فرضیه سوم به شرح زیر پیشنهاد میمعناداری بر عملکرد سازمانی دارد. 
 کارهای نوپا دارد.وداری در بهبود عملکرد کسبأثیر مثبت و معنامنابع انسانی ت شناسیفرصت: ۸فرضیه 

                                                                                                                                                 
۰Tanriverdi 

۰Puhakka 

۸Ahlin et al 

۵Forsgren 

4Baron & Ensley 

1Shane 

1Ucbasaran et al 

۳Short et al 
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ها تابعی از شناسی سرمایه انسانی برای کشف ایدهفرصتشناسی منابع انسانی.نقش میانجی فرصت
سرمایه اطالعاتی و در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز منابع انسانی است که این امر منجر به ارائه ایده ها و 

رویکردی قلمداد می شود که به  شناسیگردد.  همچنین فرصتدید برای بهبود عملکرد سازمان مینظرات ج
و هو وکنند. هانهای کسب و کار بدل میهای جدید برخواسته از اطالعات را به فرصتکمک آن افراد ایده

شناسی منابع انسانی صتنیز در پژوهش خود نشان دادند که فر [ ۵1]واکباساران و همکاران [ ۰1]بالداکچینو 
بنابراین، فرضیه چهارم  .نقش میانجی در تأثیر سرمایه اطالعاتی در بهبود عملکرد کسب و کارهای نوپا دارد

 گردد.اظهار میپژوهش حاضر به صورت زیر 
 عملکرد کسبشناسی منابع انسانی نقش میانجی در تأثیر سرمایه اطالعاتی در بهبود فرصت: ۵فرضیه 

 .وپا داردکارهای نو

 
مدل مفهومی پژوهش حاضر، تلفیقی است که در تدوین آن از چند مدل استفاده  .مدل مفهومی پژوهش

، [۵9]و وو و هو  [۵۳]سرمایه اطالعاتی ویلسون و استنسون شده است. بدین ترتیب که در مدل حاضر از مدل 
-شناسی سرمایهو مدل فرصت [۵۰]ن و سرفرازی و همکارا [۰۳]عملکرد سازمانی هرسی و همکاران بهبود مدل 

استفاده شده است. بدین ترتیب، مدل مفهومی  [۰1]و هانوهو و بالداکچینو [ ۰۳]های انسانی لی و همکاران 
 ارائه شده است. ۰پژوهش در شکل 

 

       
       

     
     

      
       

           
       

         
        

         
        

                              

     

                     

       

    

       

    

H1

H2 H3

H4

 
 . مدل مفهومی پژوهش۰شکل 

 
 شناسی پژوهشروش .3

 -توصیفی هایپژوهشای و از لحاظ روش و ماهیت جزء دی از شاخه توسعهاین مطالعه از نظر هدف، کاربر
، از پرسشنامه [۵9]پرسشنامه وو و هو سرمایه اطالعاتی از  برای سنجش متغیر در این پژوهشپیمایشی است. 

 استفاده شده است. به عالوه برایکارهای نوپا وکسبعملکرد بهبود برای سنجش متغیر  [۰۳]هرسی و همکاران 
بهره گرفته  [۰۳]و لی و همکاران  [۰9] ۰انسانی از پرسشنامه هیلز و همکاران منابعشناسی سنجش متغیر فرصت

و آشنا با موضوع  برای سنجش روایی ابزار گردآوری اطالعات از روش روایی صوری با استفاده از نظر اساتیدشد. 

                                                                                                                                                 
۰Hills et al 
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ها آن براساساستفاده شد که مگرا و روایی واگرا ارزیابی از طریق روایی سازه پرسشنامه با دو معیار روایی ه
کارهای وکسبیید گردید. در ارتباط با جامعه آماری باید گفت که جامعه آماری پژوهش حاضر روایی پرسشنامه تأ

اند. در گیری در دسترس اعضای نمونه آن انتخاب شدههستند که با استفاده از روش نمونه تهران شهرنوپا در 
حجم نمونه در سطح اطمینان با استفاده از فرمول کوکران  حجم نمونه نیز الزم به ذکر است که خصوص برآورد

که همبستگی درونی گویه را نشان  برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ .نفر تعیین شد ۰۳1برابر  درصد 94
برای سنجش بهتر  شود؛گفته می ا(ه)برای تعیین پایایی سازه و همچنین معیار دیگری که پایایی ترکیبیدهد می

همچنین جهت . مناسب ذکر شده است 1/1برای پایایی هر دوی این معیارها میزان باالی  .استفاده گردیدپایایی 
( به عنوان شاخص روایی همگرا استفاده شد. الزم به AVEبررسی اعتبار درونی متغیرهای تحقیق از شاخص )

شماره در جدول به این ترتیب،  کند.یزان مطلوب بودن آن را گزارش می، مباشد  ≤ 4/1AVEذکر است که اگر
 .ارائه شده است اروایی همگرو ضریب پایایی ترکیبی  ،دو نتایج آلفای کرونباخ

 
 ترکیبی و روایی همگرا پایایی گزارش معیارهای آلفای کرانباخ،  .۰جدول 

میانگین 

واریانس 

استخراجی 

(AVE 5/0≥ ) 

 ضریب

 پایایی

 یبیترک

(CR) 

آلفای 

 کرونباخ

مولفه مورد 

 سنجش
ف

ردی
 

میانگین 

واریانس 

استخراجی 

(AVE 5/0≥ ) 

 آلفای

 کرونباخ

پایایی  ضریب

 ترکیبی

(CR) 

مولفه مورد 

 سنجش

ف
ردی

 

 ۳۵/1 1۳/1 1۰/1 ۸ فرصت شناسی 11/1 ۳۰/1 19/1
سرمایه 
 اطالعاتی

۰ 

 ۰ ود عملکردببه ۳1/1 1۸/1 14/1 

 
 هاهها و یافتتحلیل داده .4

 1۰نفر معادل  ۰۰۸شود که تعداد های جنسیت مشخص میبا بررسی داده .شناختیهای جمعیتیافته
سال و معادل  ۸1نفر کمتر از  1۰زن هستند. همچنین در بین نمونه انتخابی  درصد ۸9نفرمعادل  1۸مرد و  درصد

درصد حجم  ۵1ال سن دارند که س ۵1تا  ۸۰نفر بین  ۳4حجم نمونه انتخابی هستند. از طرف دیگر  درصد ۸۸
درصدحجم نمونه را به خود  ۰۰نفر هستند که  ۵1سال نیز  ۵۰دهند. اعضای نمونه باالتر از نمونه را تشکیل می

نفر دارای  4۰نفر دارای مدرک کارشناسی،  ۰19نفر دارای مدرک فوق دیپلم،  ۰1اند. در این میان اختصاص داده
کارهایی که  و لیست کسب ۸الزم به ذکر است که در جدول  هستند.و باالترمدرک کارشناسی ارشد 

 ها انتخاب نموده، ارائه شده است.اعضای نمونه را از بین آن انگرپژوهش
 

 کارهای نوپاولیست کسب. ۸جدول 

 تعداد اعضای نمونه کارونام کسب ردیف تعداد اعضای نمونه کارونام کسب ردیف

 ۰۰ پاک چرخ ایرانیان ۰1 ۰۵ شرکت آوای همراه هوشمند ۰

 9 الوپیک توی ۰۰ 9 آپارات ۰

 ۰۰ اسنپ فود ۰۰ ۰1 زوپ ۸

 ۰۰ تخفیفیان ۰۸ ۳ پتیا ۵

 ۰1 نت برگ پیشرو ۰۵ ۰۰ دیجی کاال 4

 ۳ کافه بازار ۰4 9 اسنپ 1

 ۰۸ جیرینگ ۰1 ۳ دنگی پال 1

 9 بامیلو ۰1 ۰1 زرین پال ۳

 ۰1 ریحون ۰۳ ۰۸ تپسی 9

https://cafebazaar.ir/about/?l=fa
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بعد از حصول اطمینان از وجود روایی که با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی  .مدل تحقیق های یافته

 ۰آوری شده که در جدول های گردهای آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی شاخصکه با استفاده از آزمون
از  پژوهششود. در این پرداخته می پژوهشهای و فرضیه پژوهشل تشریح شده است، به آزمون مدل طور کامبه

 پژوهشهای سازی معادالت ساختاری برای آزمون مدل پژوهش و همچنین برای آزمون فرضیهروش مدل
ود دارد. متغیر سازی معادالت ساختاری بین دو گروه متغیر پنهان وآشکار تمایز وجاستفاده شده است. در مدل

 ۰۸دارای  پژوهشتوجه به مدل مفهومی، این . باآیدپنهان، متغیری است که از چند متغیر آشکار به وجود می
 منابعشناسی فرصتو  عملکردبهبود ، سرمایه اطالعاتیکه سه مفهوم )متغیر پنهان( که شامل  استمتغیر آشکار 

سازی معادالت ساختاری وجود های برازشی که در مدلاز معیار کنند. برای برازش مدلگیری میرا اندازه انسانی
گیری ها، مدل اندازهدهنده این است که آیا مدل بازنمایی دادهاستفاده شده است. معیارهای برازش نشاندارد 

ها که دراین پژوهش های برازش و برازش قابل قبول آنشاخص ۵کند یا خیر. در جدول یید میپژوهش را تأ
 ارائه شده است. ،انداستفاده قرار گرفته مورد

 
 [.9]برازش قابل قبول  های برازش  وص. شاخ۵جدول 

 برازش قابل قبول اختصار نام شاخص

 GFI GFI>%90 شاخص نیکویی برازش

 AGFI AGFI>%90 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 NFI NFI>%90 شاخص برازش هنجار شده

 <RMSEA RMSEA۰1% آوردریشه میانگین مربعات خطای بر

 ۸تا ۰بین  CMIN/ df کای اسکور بهنجار شده به در جه آزادی

 
جهت  هادادهآوری پس از جمع .ییدی(های عاملی تأگیری )الگوهای اندازهبرآورد و آزمون الگو

پنهان  ای برای سنجش متغیرهایگیری )متغیرهای مشاهده( تا چه اندازههای اندازهمشخص کردن اینکه شاخص
طور مجزا مورد ه، باستهای پنهان قابل قبول هستند، الزم است ابتدا کلیه متغیرهای مشاهده که مربوط به متغیر

تأییدی( با استفاده از -گیری )تحلیل عاملیی کلی برازش برای الگوهای اندازههاگیرند. شاخصآزمون قرار می
ییدی برای کلیه تأ-های تحلیل عاملیهای برازش برای مدلمورد ارزیابی قرار گرفت که شاخص Amosافزار نرم

گیری های اندازهشاخص هستند کهدر سطح مطلوبی قرار داشتند و حاکی از این  پژوهشهای پنهان متغیر
ییدی أت-گیری کنند. همچنین نتایج تحلیل عاملیاندازه توانند متغیرهای پنهان را)متغیرهای آشکار( به خوبی می

ل بررسی شد و اسؤ برای آزمون قابل قبول بودن بار عاملی مربوط به هر Pبه همراه شاخص جزئی ( 4)جدول 
توان نتیجه گرفت بودند در نتیجه می 14/1جزئی کمتر از  Pو مقدار 14/1االت باالتر از بارهای عاملی همه سؤ

 سنجند.های مشاهده را میاالت به خوبی متغیرکه سؤ

 
 الؤبرای هر س Pییدی به همراه شاخص جزئی أت ملینتایج تحلیل عا .4جدول 

 الؤس لفـــــهمؤ
 -بار عاملی

 ییدیتأ
P الؤس لفـــــهمؤ 

 -بار عاملی

 ییدیتأ
P 

 

های فناوری ساختزیر
 اطالعات

1Q 4۸/1 111/1  

 

 مشوق
 

30Q 1۰/1 11۰/1 

2Q 1۰/1 111/1 31Q 1۸/1 111/1 

3Q 41/1 11۰/1 32Q 41/1 11۳/1 

 4Q 1۸/1 114/1 33Q 19/1 11۰/1ای اطالعاتی هسیستم
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 الؤس لفـــــهمؤ
 -بار عاملی

 ییدیتأ
P الؤس لفـــــهمؤ 

 -بار عاملی

 ییدیتأ
P 

 5Q 4۸/1 111/1 عملیاتی

 
 خالقیت

۸۵Q  1۰/1 111/1 

6Q 19/1 11۰/1 ۸4Q  1۵/1 11۸/1 

های پشتیبان سیستم
 تصمیم گیری

 

7Q 1۰/1 111/1 36Q 41/1 114/1 

8Q 1۸/1 11۰/1 37Q 41/1 11۰/1 

9Q 1۰/1 111/1 
 هایشبکه

 ارتباطات
 یاجتماع

38Q 1۸/1 114/1 

10Q ۳۵/1 111/1 39Q 4۳/1 111/1 

 
 حمایت
 

11Q 1۳/1 11۸/1 40Q 1۳/1 111/1 

12Q 11/1 11۳/1 41Q 19/1 119/1 

13Q 41/1 111/1 

 های اطالعاتیجریان

42Q ۳۰/1 111/1 

 توانایی
14Q 1۰/1 111/1 43Q 4۸/1 11۰/1 

15Q 1۰/1 111/1 
44Q 1۵/1 111/1 

16Q 1۸/1 111/1 

 
 محیط
 

17Q 1۸/1 114/1 

 خودکارآمدی

45Q 19/1 111/1 

18Q 19/1 111/1 46Q 1۰/1 11۵/1 

19Q 1۵/1 11۰/1 47Q 11/1 11۰/1 

20Q 14/1 111/1 48Q ۳1/1 114/1 

 
 ارزیابی

21Q ۳۸/1 11۵/1 49Q 11/1 111/1 

22Q ۳۰/1 111/1 

 سرمایه فکری

50Q 1۰/1 11۰/1 

23Q 11/1 11۰/1 51Q 11/1 111/1 

24Q 1۸/1 11۰/1 52Q 4۳/1 119/1 

25Q 49/1 11۸/1 53Q 1۰/1 1۰۰/1 

 
روایی  با مقادیر ضرایب همبستگی. هامقایسه ریشه دوم میانگین واریانس )روایی واگرا( سازه

های متغیر پنهان آن پذیرگیری انعکاسی را در میزان افتراق مشاهدهتشخیصی یا واگرا توانایی یک مدل اندازه
بررسی روایی  برای در پژوهش حاضردهد. پذیرهای موجود در مدل را مورد سنجش قرار میمدل با سایر مشاهده
الکر استفاده شده است. طبق این معیار یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای -واگرا از روش فورنل

پذیرهای خودش داشته باشد، تا بتوان گفت متغیر پنهان مد نظر،  پنهان باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده
 . (1)جدول  روایی تشخیصی باالیی دارد

 
 . شاخص فورنل ـ الکر جهت بررسی روایی افتراقی یا روایی واگرا1جدول 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سازه ها

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /.1۸۰ های فناوری اطالعاتساختزیر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/1 4۰/1 های اطالعاتی عملیاتیسیستم

 های پشتیبان سیستم
 تصمیم گیری

۵۸/1 ۵9/1 ۳۰/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19/1 ۵۵/1 41/1 ۸1/1 حمایت

 1 1 1 1 1 1 1 1 ۳۵/1 ۵4/1 ۸1/1 ۸۸/1 ۵۰/1 توانایی

 1 1 1 1 1 1 1 1۸/1 ۵1/1 ۸9/1 4۸/1 ۵1/1 ۸۵/1 محیط

 1 1 1 1 1 1 ۳1/1 ۸1/1 ۵1/1 ۵۰/1 ۸۳/1 4۰/1 ۵9/1 ارزیابی

 1 1 1 1 1 14/1 ۵۳/1 ۵۸/1 ۸۰/1 ۸4/1 ۰9/1 44/1 ۸۰/1 مشوق
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 1 1 1 1 ۳1/1 ۵1/1 41/1 ۸1/1 ۵۰/1 ۵۵/1 ۰۰/1 ۸1/1 ۰1/1 خالقیت

 1 1 1 11/1 ۵1/1 ۰4/1 ۸۰/1 ۵۰/1 ۸4/1 ۰۰/1 ۵9/1 ۰1/1 ۸9/1 ارتباطاتاجتماعی هایشبکه

 1 1 19/1 ۵۵/1 ۸۳/1 ۰۰/1 ۰9/1 ۸۵/1 ۵۸/1 ۰۳/1 ۵1/1 ۸1/1 ۰۵/1 جریان های اطالعاتی

 1 ۳4/1 4۰/1 ۵1/1 ۰9/1 ۸9/1 ۸1/1 ۵۵/1 ۸۳/1 ۰۳/1 ۰۸/1 ۵۸/1 ۸1/1 خودکارآمدی

 1۰/1 ۵۸/1 ۸۰/1 ۵۰/1 ۸1/1 ۸۸/1 41/1 ۵۸/1 ۰1/1 ۸9/1 ۸۰/1 ۵1/1 41/1 سرمایه فکری

 
مقادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده در سطر و ستونی که  ،دشومشاهده می 1نه که در جدول گوهمان

 .دهند که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش استقرار دارند بیشترین مقدار را نشان می
ها از دو شاخص هداری فرضییید الگو برای آزمون معناپس از بررسی و تأ .های پژوهشآزمون فرضیه

 91/۰مقدار بحرانی باید بیشتر از  14/1استفاده شده است. بر اساس سطح معناداری  P و CRبحرانی جزئی مقدار 
 Pبرای مقدار  14/1چنین مقادیر کوچکتر از شود، همپارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمی باشد، مقدار

برای  دارد. 94/1های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح برای وزنحاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده 
افزار به استفاده شده است که خروجی نرمAmos افزار نرمهای پژوهش معادالت ساختاری و آزمون فرضیه
برای متغیر سرمایه اطالعاتی به ترتیب افزار الزم به ذکر است که در خصوص خروجی نرم است. ۰صورت شکل 

گیری دارای بیشترین های پشتیبان تصمیمسیستم های فناوری واطالعاتی عملیاتی، زیرساختهای سیستم
بیشترین بارهای عاملی را  کارهای نوپا حمایت و تواناییوند. از طرفی در متغیر عملکرد کسببارهای عاملی هست

سرمایه فکری ی اطالعاتی و هاجریانشناسی منابع انسانی، اند. همچنین در متغیر فرصتبه خود اختصاص داده
 دارای بیشترین بارهای عاملی هستند.

 

 
 افزارخروجی نرم. ۰شکل 

 
 1های کلی آن به شکل جدول استفاده شده است که شاخصAMOS افزار از نرم ۰شکلبرای برازش مدل 

 است. 
 برازش مدل مفهومی .1جدول 

 

DF CIMN CIMN/ DF P GFI NFI RMSE 
۰۰ ۰۵/۰4۸ 1۵/۰ 11۰/1 9۰/1 9۵/1 111/1 
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 ارائه شده است. ۳ها در جدول فرضیهآزمون  . مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار است 1با توجه جدول 

 
 هابه فرضیه های جزئی مربوطضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص .۳جدول

 هافرضیه
ضریب 

 رگرسیونی

مقدار 

 بحرانی
P نتیجه 

1: H کارهای وکسبعملکرد دربهبود ری داعنامسرمایه اطالعاتی تأثیر مثبت و
 .داردنوپا

 تایید 111/1 4۰/۰ 44/1

2H : تایید 111/1 1۳/۰ 11/1 .انسانی دارد منابعشناسی ری بر فرصتدامعناسرمایه اطالعاتی تأثیر مثبت و 

3: Hکسبعملکرد ری در بهبود دامعناانسانی تأثیر مثبت و  منابعشناسی فرصت-

 .داردکارهای نوپاو
 تایید 11۸/1 1۸/۰ ۰۰/1

 
ها اصلی پژوهش در سطح شود که فرضیهها اصلی پژوهش، مشاهده میو آزمون فرضیه ۳با توجه به جدول 

( CR)مقدار بحرانی ها اصلی باید گفت که با توجه به گردند. در توضیح آزمون فرضیهیید میدرصد تأ 94اطمینان 
است، در سطح  14/1( که کمتر از سطح خطای Pاست و مقدار) 91/۰ که برای هر دو فرضیه دارای مقدار بیش از

توان گفت که در سطح می 1گردند. لذا با توجه به جدول یید میهای اصلی پژوهش تأفرضیه درصد 94اطمینان 
شناسی و فرصتکارهای نوپا وکسبعملکرد  در بهبودری دامعناتأثیر مثبت و  سرمایه اطالعاتیدرصد 94اطمینان 

انسانی تأثیر  منابعشناسی فرصت درصد 94انسانی دارد. به عالوه نتایج مبین آن است که در سطح اطمینان  نابعم
شد، نوبت به  که تحلیل مسیر مستقیم انجامپس از آن .داردکارهای نوپا وکسبعملکرد دربهبود ری دامعنامثبت و 

 قرار گیرد.  رد آزمونمستقیم و متغیر میانجی پژوهش نیز موآن است که مسیر غیر
استفاده  ۰در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیه میانجی از روش بوت استراپ .نتایج آزمون بوت استراپ

نشان داده شده  9در جدول Bootstrappingشود. نتایج تحلیل فرضیه چهارم پژوهش با استفاده از روش می
 است.
 

 پژوهش پیشنهادی ویالگ ایواسطه مسیر برای استراپ بوت نتایج .9جدول 
 حد باال حد پایین خطای استاندارد سوگیری بوت مسیر فرضیه

4H فرصت شناسی :
انسانی نقش  منابع

میانجی در تأثیر سرمایه 
دربهبود اطالعاتی 

کارهای وکسبعملکرد 
 دارد. نوپا

 
/ سرمایه اطالعاتی 
فرصت شناسی 

های انسانی سرمایه
و بهبود عملکرد کسب/

 کارهای نوپا

 
۰1/1 

 

 
11۰۰/1 

 
1۰41/1 

 
۰۰۵9/1- 

 
14۵۰/- 

 
-بهبود عملکرد کسب/  منابع انسانیشناسی مسیر سرمایه اطالعاتی / فرصت برای 9 جدول مندرجات

است. با توجه به  -/14۵۰آن دارای مقدار  باالی وحد -۰۰۵9/1حدپایین با مقدار  دهدکهمی نشانکارهای نوپا و
 و مسیرغیرمستقیم این داریمعنا از حاکی نتیجه فاصله، این در صفر نگرفتننتایج آزمون بوت استراپ و قرار

توان گفت که در سطح رو با توجه به نتایج جدول فوق میاست. از این آن به فرضیه مربوط تأیید درنتیجه
-بهبود عملکرد کسبدرهای نقش میانجی در تأثیر سرمایه اطالعاتی شناسی سرمایهفرصت درصد 94اطمینان 

 دارد. کارهای نوپا و

                                                                                                                                                 
۰Bootstrap 
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 و پیشنهاد گیرینتیجه .5

تواند یک سازمان را به یمکه چرا کنند اطالعات استراتژیک یاد می منزلهاز سرمایه اطالعاتی به از آنجا که
ا . بوری و تولید ارزش برای مشتریان هدایت کند و یک مزیت رقابتی مطرح گرددافزایش بهره ،سمت نوآوری

که بتوان  نویدبخش این است ثر آنؤکارگیری مهب یهی است کهبد ی،اطالعات سرمایهبدیل توجه به اهمیت بی
ترتیب، سرمایه اینبه .دوه نمئاراهای سازمان فعالیتتصمیمات مهم و اثربخشی  اخذهای ارزشمندی را برای داده

ق و متعاقب آن تغییر بدون تا به سرعت خود را با نیازهای جدید تطبی خواهد کردکمک  هاسازمانبه  یاطالعات
 . درنگ داشته باشد

با نقش کارهای نوپا وکسبعملکرد  در بهبودرو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات سرمایه اطالعاتی ایناز
انسانی انجام پذیرفت. نتایج پژوهش به تفکیک هر فرضیه مبین آن است که در  منابعشناسی میانجی فرصت
رقراری بدارد. کارهای نوپا وکسبعملکرد بهبود ری بر دامعنااطالعاتی تأثیر مثبت و سرمایه  94/1سطح اطمینان 

-های ملی و بیندر محیط مناسبه کاالها و خدمات ئارا ،کنندگان و توزیع کنندگانو حفظ رابطه مناسب با عرضه

، ایجاد مزیت ءژیک جهت بقابه عاملی استرات پشتیبانیهـای اطالعـاتی و بـا اسـتفاده از سیسـتم اًصرف المللی
دسترسی هرچه بیشتر سرمایه اطالعاتی و سازی پیاده ،روایـناز. تبدیل شده است عملکرد سازمانیرقابتی و بهبود 
ی و رضایت عملکرد سازمانارتقاء افزایش کیفیت کاال و خدمات، به  هبه اطالعات مربوط و کارکنان و بهتر مدیران

های صورت در خصوص وجوه افتراق و اشتراک این فرضیه با دیگر پژوهش د.مندی مشتریان منجر خواهد ش
و کروگر و جانسون  [۵9]وو و هو  ؛[۰۰]های هو و همکاران پژوهشگرفته باید گفت که نتایج این پژوهش با 

د باعث افزایش و بهبود عملکر ها نیز در پژوهش خود دریافتند که سرمایه اطالعاتیهمخوانی دارد. آن [۰1]
 . شودکارهای نوپا میوکسب
سرمایه اطالعاتی تأثیر مثبت و  94/1عالوه نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان به

های متفاوتی در شناسی یا تشخیص فرصت علل یا ریشهانسانی دارد. فرصت منابعشناسی ری بر فرصتدامعنا
 ها است.ساز برای شناخت فرصتاز عوامل زمینهاطالعاتی سازمان دارد که براساس نتایج این پژوهش سرمایه 

و این به خاطر ویژگی منحصر به فرد  کنداطالعات نقش و ارزش متفاوتی نسبت به سایر منابع در سازمان ایفا می
شود میآن است. بدون شک در اختیار قرار دادن اطالعات به منابع انسانی و توزیع مناسب آن در سازمان باعث 

؛ [۸۸]های پوهاکا با یافتهنتایج این فرضیه ها و درک بهتر مسائل کمک کند. نابع انسانی در شناخت فرصتبه م
ها نیز تأثیر مثبت دارد. به این ترتیب در پژوهش آن مطابقت و همخوانی [۰۸]و هویسمان و ولف  [۵4]تانریوردی 

از طرف دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن ر گرفت. سرمایه اطالعاتی بر فرصت شناسی منابع انسانی مورد تأیید قرا
-کسبعملکرد بهبود ری بر دامعناانسانی تأثیر مثبت و  منابعشناسی فرصت 94/1است که در سطح اطمینان 

خوبی رصد و با شناخت واند تغییر و تحوالت محیطی را بهتاساساً ذهن خالقانه افراد می دارد.کارهای نوپا و
 های درست عملکرد سازمان در این محیط متالطم را بهبود بخشند. حلها و ارائه راهفرصت

خورد. ها رقم میفرصتها و نگام موقعیتهدرک و کشف بهبه مدد رقابتی پیشتازی در صنعت و محیط 
-ها نیز در یافتهبا نتایج این فرضیه همخوانی دارد. آن [۵۰]شان  [ و1]؛ بارون و انسلی [۰۰]مطالعات فورسگرن 

کارهای نوپا وری بر بهبود عملکرد کسبدامعناتأثیر مثبت و شناسی منابع انسانی که فرصتای خود به این مهم ه
 منابعشناسی فرصت 94/1داد که در سطح اطمینان  مستقیم نشاننهایت تحلیل مسیر غیردارد؛ اشاره نمودند. در 

توان یک نتیجه کلی میمثابه بهمانی دارد. بنابراین ثیر سرمایه اطالعاتی بر عملکرد سازأانسانی نقش میانجی در ت
انسانی قرار گیرد؛ افراد با تعبیر و تفسیر اطالعات که زمانی اطالعات در زمان مناسب در اختیار منابع  اظهار داشت

 ها به دستاوردها به سازمان خود کمک کنند.و تبدیل آن هاشناخت فرصت،توانند در خلق کاال و خدمات جدیدمی
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های شناسایی شده سازمان باید هر روز عملکردی بهتر از برداری از فرصتها و بهرهبه تبع برای عملی کردن ایده
 همخوانی [۵1]واکباساران و همکاران  [۰1]و بالداکچینو، های هانهو نتایج این فرضیه با یافتهدیروز داشته باشد.

-و همچنین فرضیات پیشنهادهای در قالب موارد زیر ارائه می حاضر های پژوهشبنابراین، با توجه به یافته .دارد

 گردد.

   ای داشته کند که به سرمایه اطالعاتی عنایت ویژهپیشنهاد میکارهای نوپا وکسبپژوهش حاضر به
های پژوهش، سرمایه اطالعاتی موجب بهبود عملکرد سازمان و همچنین اساس یافتهباشند، چرا که بر

 گردد.ها میتگر شناخت فرصتسهیل

  کارهای نوپا است. وکسب از عوامل بهبود وضعیت اشتغال در شرایط کنونی، استفاده از ظرفیتکه جااز آن
دسترسی به اطالعات به روز از زوایای  شود کههای پژوهش پیشنهاد میازاین رو، با استناد به یافته

لی ان و کارکنان را در راستای رشد و تعاگیری مدیرتواند کیفیت و اثربخشی فرآیند تصمیم، میمختلف
 کارها رقم زند.  وکسب

  های فناوری کسب اطالعات مورد نیاز را از کند که توجه به زیرساختپژوهش حاضر پیشنهاد می
باعث بدیهی است کسب آگاهی از محیط پیرامون خود سازد. پذیر میهای داخلی و خارجی امکانمحیط

 نان خاطر بیشتر به سوی موفقیت گام بردارد.کار با اطمیوشود کسبمی

  که بتوانند فاصله خود را نسبت به رقبا حفظ کنند مجبورند در برای آن کارهای نوپاوبدون شک کسب
، خالق منابع انسانیمقاطع زمانی مختلف خدمات جدیدی را به بازار عرضه کرده که الزمه این امر وجود 

امروزی یک امر کارهای وکسبو خالقیت در جهت نوآوری در  کشف فرصتو نوآور است. بنابراین 
، بلکه ضرورتی برای حفظ پویایی و توان سازمان در برخورد با تهدیدها و پا افتاده نیستکوچک و پیش

 .مخاطرات محیطی است

  ن ری و همچنیوکلی به باال بردن بازدهی و بهره های مشتریان، میلبا توجه به تنوع نیازها و خواسته
که با ترویج خالقیت و  شودپیشنهاد میکارهای نوپا وکسبها به یافته بر مبنایرشد سریع رقبای جدید

بر نوآور بودن و کارآفرین شدن، نسبت خودکارآمدی کارکنان و نیز ایجاد شبکه ارتباطات اجتماعی عالوه
 تر عمل کنند. ها پیشگامبه رقبای خود در شناسایی فرصت

  توجه کافی به برخی متغیرهای پژوهش )سرمایه  فقدانهایی از جمله ارای محدودیتو دپژوهش حاضر
را مورد بررسی  پژوهشطور همزمان متغیرهای ههمچنین نبود پژوهشی که باطالعاتی( در داخل کشور و 

و مقطع زمانی خاصی است که با تغییر شرایط و زمان، نتایج  های پژوهش مختص به دورهقرار دهد. یافته
-دیگر محدودیتتوان از را میکارها وفقدان همکاری برخی از کسبنیز تغییر خواهد کرد. عالوه بر این 

شود که عوامل اثرگذار در ایجاد ان آتی پیشنهاد میگرپژوهشدر نهایت به های پژوهش ذکر کرد. 
ت به ارائه مدلی در سازی، مبادرمدل هاید و یا این که با استفاده از روشسرمایه اطالعاتی را بسنجن

ر شود تأثیر متغیرهای دیگر را در کناهمچنین پیشنهاد می جهت چگونگی ایجاد سرمایه اطالعاتی نمایند.
 کارهای نوپا مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند. وسرمایه اطالعاتی بر عملکرد کسب
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