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"مقاله پژوهشی"
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چکیده
امروزه انقالب دیجیتالی همه رفتارها و سبك زندگی را در جوانب مختلف تحت تأثیر قرار داده است و این تأثیر توجه عموم
جوامع و کسب وکارها را نسبت به این موضوع به دنبال داشته است .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربردهای فناورانه
اینترنت اشیاء در توسعه قابلیتهای پویا در شرکتهای دانشبنیان بخش کشاورزی شهر کرمانشاه میباشد .پژوهش حاضر از
نظر نوع ،کمی و از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ گردآوری اطالعات ،توصیفی -همبستگی است .با توجه به گزارش کارگروه
ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانش بنیان جامعه آماری پژوهش شامل  95مدیر شرکت دانشبنیان بخش کشاورزی
استان کرمانشاه بود که با استفاده از روش تمامشماری و توزیع پرسشنامه میان آن ها ،در نهایت  95پرسشنامه مورد استفاه قرار
گرفت .در بخش آمار توصیفی از نرمافزار  SPSS 23و بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در قالب مدل معادالت ساختاری از نرمافزار
 Smart PLS3استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء با تأثیرگذاری مثبت و معنیدار بر توسعه
قابلیت ادراک ،جذب ،انطباق ،نوآوری و شبکهسازی ،با توسعه قابلیتهای پویا در شرکتهای دانشبنیان بخش کشاورزی شهر
کرمانشاه دارای رابطه مثبت و معنیداری میباشد .شرکتهای دانشبنیان بخش کشاورزی میتوانند با استفاده از ابزارها و
حسگرهای هوشمند مربوط به اینترنت اشیاء نسبت به گردآوری دادههای موردنیاز خود اعم از شرایط محصول ،وضعیت آب و
هوایی ،شرایط کیفی خاک ،عملکرد و وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات مورد استفاده اقدام کنند.
واژههای کلیدی :انقالب دیجیتال ،اینترنت اشیاء ،شرکت دانشبنیان ،کشاورزی ،قابلیتهای پویا

مقدمه
امروزه انقالب دیجيتالی همه رفتارها و سبک زندگی را در
جوانب مختلف تحت تأثير قرار داده است و این تأثير ،توجه
عموم جوامع نسبت به این موضوع را بهدنبال داشته است.
اینترنت اشياء بهعنوان یک پارادایم جدید و نوظهور در فناوری
اطالعات بهحساب میآید که هدف آن ایجاد یک زیرساخت
شبکه جهانی پویا با اتصال انواع اشياء فيزیکی و مجازی با
دستگاهها و حسگرهای هوشمند است ( .)7اینترنت اشياء
میتواند قابليتهای جدید و تجارب و فرصتهای اقتصادی
بینظيری را برای مردم و کشورها فراهم نماید (.)16
در سالهای اخير اینترنت اشياء و دستگاههای فيزیکی
متصل به هم و نمایش مجازی آنها روندی رو به رشد داشته
است که بهموجب این روند ،دامنه وسيعی از محصوالت و
خدمات جدید بالقوه در حوزههای مختلف ایجاد شده است
( .)10یکی از حوزههایی که میتواند در زمره بهرهگيران این
خدمات قرار گيرد ،حوزهی کشاورزی و شرکتهای فعال
ازجمله شرکتهای دانشبنيان در این حوزه میباشد.
کشاورزی ،یکی از مهمترین محرکههای اقتصادی خصوصاً
در کشورهای درحالتوسعه میباشد؛ بنابراین این کشورها
برای برونرفت از بحرانهای اقتصادی باید سراغ بخش
کشاورزی خود بروند ( .)11با توجه به شرایط کشور محدودیت
منابع و نهادههای کشاورزی ،از مشکالت مهم در این حوزه
است که شامل آب ،خاك (مربوط به تغذیه گياه میباشد)،
سموم و استفاده از کودها ،بحث مربوط به کنترل آفات و
بيماریها میباشد .با توجه به افزایش روزافزون جمعيت کشور

و نياز مبرم به تأمين مواد غذایی برای این جمعيت زیاد ،توجه
به عرصه کشاورزی بسيار مهم بهنظر میآید ( .)11بحران
تأمين غذا از یک طرف و حفظ و پایداری توليد از طرف دیگر،
لزوم استفاده از فناوریهای نوین در شرکتهای دانشبنيان
بخش کشاورزی را گوشزد میکند ( .)11استفاده از اینترنت
اشياء میتواند تأثير شگرفی در حوزه کشاورزی و شرکتهای
دانش بنيان در این حوزه (خصوصاً غذا و همچنين مدیریت
آب ،پيشآگاهی هواشناسی ،جنگلداری ،مدیریت بيماریهای
دام ،مدیریت آفات و بيماریهای گياهی و عرضه و
ذخيرهسازی محصوالت کشاورزی) داشته باشد ( .)17اینترنت
اشياء در کشاورزی کاربردهای زیادی دارد .سنجش و کنترل
زیرساختهای کشاورزی مثل گلخانه ،راهاندازی شبکههای
حسگر تصاویر از راه دور برای تشخيص آفات و بيماریهای
گياهی ،ساماندهی شبکههای شناساگر فرکانس رادیویی و
ارتباط ميدان نزدیک برای ردیابی ،شناسایی و بررسی از راه
دور سامت محصول ،از جمله کاربردهای اینترنت اشياء در
حوزه کشاورزی هستند (.)20
شرکت دانشبنيان بهعنوان یک سرمایهگذاری جدید در
نظر گرفته میشود که توسط کارآفرینانی که خود دانشجو،
عضو هيئتعلمی و یا پژوهشگر هستند در راستای ایجاد،
توسعه و ارتقای فناوری جدید و تحت حمایت سازمان مادر
ایجاد میشود ( .)27شرکتهای دانشبنيان در یک محيط
متالطم فعاليت میکنند و قابليتها و فعاليتهای متداول
سازمانی در نتيجه فعاليتهای تکراری یا بهدليل مشخصه
وابستگی مسير ،به منبع قدرت تبدیل شده و منبع اصلی مزیت
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جدول  -1ابعاد مربوط به عوامل پژوهش (یافتههای پژوهش)
عامل
اینترنت اشياء

قابليتهای پویا

ابعاد
اثربخشی مورد انتظار اینترنت اشياء
عالقه شخصی به اینترنت اشياء
تمایل به استفاده از اینترنت اشياء
توسعه قابليت ادراك
توسعه قابليت جذب
توسعه قابليت انطباق
توسعه قابليت نوآوری
توسعه قابليت شبکهسازی

Table 1. Dimensions related to research factors
منبع
()6،23
()23،21
()6
()3
()0
()7
()3،0
()7
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سازمانی محسوب میشوند؛ اما ،در طی زمان راهحلهایی که
بهنوعی موفق عمل کردند ،در شرایط رقابتی مختلف ،کارکرد
اصلی خود را کمکم از دست میدهند؛ بههمين دليل ،تغيير
قابليتها و شکلگيری قابليتهای جدید ،بهعنوان پيشنيازی
برای حفظ مزیت رقابتی شرکتها محسوب میشود (.)12
شرکتهای دانشبنيان با توجه به حضور و رقابت در یک
عرصه که همراه با تغييرات مداوم بازار و فنّاوری میباشد ،باید
به تغييرات بازار همواره حساس بوده و قابليتهای پویا را با
توجه به این تغييرات توسعه دهد ( .)22شرکتهای دانشبنيان
در حوزه کشاورزی را میتوان شرکتهایی تعریف کرد که
نسبت به انجام کليه امور مرتبط با فعاليتهای کشاورزی و
زراعت ،باغبانی و باغداری ،دامپروری ،دامداری و پرورش و
نگهداری طيور ،پرورش و نگهداری زنبورعسل ،باغبانی و
حيوانی و حفاظت و تبدیل آنها و فروش محصوالت
کشاورزی ،اقدام میکنند ( .)13شرکت دانشبنيان ،شرکتی
است که از رویکرد دانشمحور در شرکت خود استفاده میکند.
در اقتصاد دانشبنيان ،ایجاد ثروت و ارزشافزوده بدون وجود
دانش ،امکانپذیر نخواهد بود (.)27
توسعه قابليتهای پویا ،یکی از فرآیندهای مهم در فرآیند
خلق و تکامل شرکتها و سازمانها است ،چراکه توسعه
قابليتهای پویا بهعنوان یک عامل کليدی در کسب و حفظ
مزیتهای رقابتی در راستای ارتقاء رشد شرکتها عمل
میکند ( .)7شرکتهایی که با بازارها و تکنولوژیهای در
حال تغيير مواجهاند میبایست قابليتهای جدید را برای
دوری از مشکالت توسعه دهند .قابليتهای پویا در مراحل
ابتدایی بنگاهها ،تأثير زیادی بر عملکرد نوآورانه آنها دارد و
قابليت بازاریابی و فناوری شرکتها را بهبود و ارتقاء
میبخشد .در شرکتهای دانشبنيان قابليتهای پویا،
میتوانند برای منابع بیارزش ،ارزشآور باشند و به رشد
شرکت برخالف منابع کمياب کمک کنند .در این راستا
شرکتهای دانشبنيان میبایستی با منابع و قابليتهای
ناکافی ،به تغييرات در بازار بيشتر حساس شوند و الزم است
قابليتهای پویا را برای مقابله با آنها توسعه دهند ( .)26در
شرایط تغيير محيط خارجی بهمنظور تثبيت برتری رقابتی،
سازمان باید به تجدید منابع با ارزش خود بپردازد .قابليتهای
پویا برای سازمانها این امکان را فراهم میآورد تا بر این
تغييرات مداوم تأثيرگذار باشند ( .)7در طی دو دهه گذشته
قابليتهای پویا در تحقيقات مدیریتی مورد توجه زیادی
قرارگرفته است .اولين مفهومپردازی جدی در خصوص نظریه

قابليتهای پویا در سال  1116بيان شد .بر اساس این تئوری
جدید ،نظریه منبعمحور در پاسخ به پرسشهایی از قبيل اینکه
چگونه برخی از شرکتها میتوانند بهموقع تغييرات محيطی را
پاسخ دهند ،نوآوری در محصول را بهطور سریع و انعطافپذیر
انجام دهند و از قابليتهای مدیریتی برای هماهنگی و
گسترش مجدد شایستگیهای درونی و بيرونی شرکت
برخوردار باشند ،ارائه شده است .چارچوب قابليتهای پویا در
برابر نيروهای رقابتی ،موضع قویتری دارد (.)17،23
پژوهشهای مختلفی در زمينه اینترنت اشياء و توسعه
قابليتهای پویا در شرکتهای دانشبنيان صورت گرفته
است؛ پژوهشی تحت عنوان طراحی الگوی توسعه قابليتهای
پویا در کسبوکارهای نوپا (مطالعه موردی :کسبوکارهای
حوزه فناوری اطالعات) انجام شد .براساس نتایج ،چهار مقوله
اصلی در توسعه قابليتهای پویا در کسبوکارهای نوپا
شناسایی شد .این مقوالت پيشرانهای توسعه قابليتهای پویا
میباشند ،که شامل ویژگیهای مدیر ،ویژگیهای کسبوکار،
گرایشهای استراتژیک و عوامل زمينهای است و همه این
عوامل عملکرد شرکت را بهبود میبخشد .این نتایج
بينشهای ارزشمندی برای مدیران و محققين در خصوص
نحوه ایجاد و توسعه قابليتهای پویا در کسبوکارهای نوپا
ایجاد میکند ( .)2پژوهش دیگری تحت عنوان اینترنت اشياء
و کشاورزی دقيق انجام شد .نتایج نشان داد که اینترنت اشياء
میتواند با توجه به ماهيت خود در شناخت و تعيين سریع
خصوصيات خاك ،ميزان رطوبت و شرایط آبياری خاك،
کودهای شيميایی ،بيماریها و آفات گياهی ،کارکرد
ماشينآالت کشاورزی و توليد و فروش محصوالت کشاورزی،
نقش خود را ایفا کند ( .)1پژوهشی تحت عنوان تأثير منابع
سازمانی و قابليتهای پویا بر عملکرد شرکتهای دانشبنيان
انجام شد .نتایج حاصل از این پژوهش ،تأثير منابع سازمانی و
قابليتهای پویا بر عملکرد شرکت و همچنين نقش
ميانجیگری قابليتهای پویا را نشان داد ( .)13در مطالعهای
دیگر ،تأثير اینترنت اشياء بر کشاورزی هوشمند مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج نشان داد که اینترنت اشياء میتواند
راهحلهایی مؤثر برای نگهداری و نظارت خودکار در مزارع
کشاورزی با کمترین مشارکت انسانی را فراهم کند (.)11
با مرور ادبيات نظری و با توجه به هدف پژوهش و با در
نظر گرفتن پيشينه پژوهش ،متغيرها و مؤلفههای مورد بررسی
قرارگرفته توسط سایر پژوهشگران ،مدل مفهومی ترسيم
گردید و فرضيهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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توسعه قابلیت ادراک

اثربخشی مورد انتظار اینترنت
اشیا

توسعه قابلیت جذب
توسعه قابلیت انطباق

پویا

اشیا

توسعه قابلیت شبکه سازی

عالقه شخصی به اینترنت
اشیا
تمایل به استفاده از اینترنت
اشیا

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش(یافتههای پژوهش)
Figure 1. Conceptual model of research

اگرچه زمينه تحقيقاتی قابليتهای پویا به یکی از
فعالترین زمينههای تحقيقاتی تبدیل شده است ،اما
محققين توسعه قابليتهای پویا در شرکتهای دانشبنيان
بخش کشاورزی و تأثيری که فناوری اینترنت اشياء بر آن
دارد را مورد بررسی قرار ندادهاند .لذا ،هدف این پژوهش
بررسی تأثير کاربردهای فناورانه اینترنت اشياء بر توسعه
قابليتهای پویا شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی در
شهر کرمانشاه میباشد .سؤال اصلی پژوهش این است که
کاربردهای فناورانه اینترنت اشياء بر توسعه قابليتهای پویا
شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی در شهر کرمانشاه
چه تأثيری دارد؟

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير کاربردهای فناورانه
اینترنت اشياء بر توسعه قابليتهای پویا در شرکتهای
دانشبنيان بخش کشاورزی انجام گرفت .بنابراین ،با توجه
به روش پژوهش مورد استفاده ،پژوهش از نوع کمی و
برحسب هدف ،در حيطه پژوهشهای کاربردی و برحسب
نحوهی گردآوری دادهها ،از نوع توصيفی-پيمایشی است.
متغيرهای جمعيتشناختی شامل سن ،جنسيت ،تحصيالت و
سابقه خدمت میباشد .جامعه آماری پژوهش 71 ،مدیر
شرکت دانشبنيان بخش کشاورزی استان کرمانشاه میباشد
که حجم نمونه با استفاده از تمامشماری برابر با  71مدیر
شرکت دانشبنيان بخش کشاورزی میباشد .حوزه فعاليت
این شرکتها در شکل  2قابلمشاهده است.

مواد و روشها

شکل  -2حوزه فعاليت مدیران شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی مشارکتکننده (یافتههایی پژوهش)

Figure 2. Areas of activity of managers of knowledge-based companies in the participating agricultural sector

جهت گردآوری داده از پرسشنامه محققساخته استفاده
گردید و بر اساس مقياس ليکرت امتيازدهی شد .در نهایت
دادههای بهدستآمده از  71پرسشنامه مورد استفاده قرار
گرفت .در این پژوهش ،از ميان انواع مختلف روشهای تعيين
اعتبار اندازهگيری روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده
شده است .جهت انجام روایی صوری نيز ،پرسشنامه با استفاده
از نظرات اساتيد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و

کشاورزی مورد تأیيد و اصالح قرار گرفت .بهمنظور سنجش
پایایی از ضریب آلفای کرونباخ ،همچنين پایایی ترکيبی با
استفاده از نرمافزار  Smart PLS 3بهره گرفتهشده که نتایج
آن در جدول  1مطرح شده است .بهمنظور آزمودن و تائيد
فرضيهها از تجزیه و تحليل حداقل مربعات جزئی استفاده
گردید که در جدول  7قابل مشاهده است .دادهها بهکمک
نرمافزار  SPSSدر سطح توصيفی و بهوسيلهی Smart PLS
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توسعه قابلیت نوآوری

توسعه قابلیتهای

اینترنت

میالد بخشم ،حسین کریمی و مهدی حسینپور

تأثير کاربردهای فناورانه اینترنت اشياء بر توسعه قابليتهای پویا در شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی 61 .........................................................................

نتایج و بحث
برآورد ضرایب مدل و بررسی معنیداری

سنجش سازگاری درونی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
انجام شد که مقدار مناسب آن برابر یا بزرگتر از 3/6
میباشد .همانطور که در جدول  2قابلمشاهده است ،کليه
متغيرها مقدار باالی  3/6را دارا میباشند که این بيانگر پایایی
یا سازگاری درونی مناسب مؤلفههاست .روش دیگر ،محاسبه
پایایی ترکيبی میباشد ( .)13روش پایایی ترکيبی نسبت به
آزمون آلفای کرونباخ که پایایی مطلق سازهها را میسنجد ،با
توجه به همبستگی سازهها با یکدیگر محاسبه میشود؛ مقدار
پایایی ترکيبی نيز ميزان بزرگتر یا مساوی  3/6برآورد شده و
پایایی ترکيبی کليه مؤلفهها مورد تائيد و بزرگتر از 3/6
بهدست آمد (.)1
مقدار ميانگين واریانس استخراجی برابر  3/7یا باالتر نشان
میدهد که ،بهطور متوسط ،سازه بيش از نيمی از واریانس
معرفهای متناظر را تشریح میکند .بهطور معکوس ،زمانی
که AVEکمتر از  3/7باشد ،نشاندهنده این است که بهطور
ميانگين ،خطای بيشتری در آیتمها نسبت به واریانس تشریح
شده بهوسيله سازهها باقی میماند ( .)11جدول  2مقدار
ميانگين واریانس استخراجشده مؤلفهها را در ستون AVE
بيان میدارد .این مقدار برای کليه مؤلفهها بيشتر از 3/7
بهدست آمد.

جدول  -2سازگاری درونی متغيرها و ابعاد اینترنت اشياء و قابليتهای پویا (روایی همگرا و پایایی ترکيبی) (یافتههای پژوهش)

Table 2. The internal consistency of the variables and the dimensions of the internet are objects and dynamic
)reliability (convergent validity and combinatorial reliability
آلفای کرونباخ
پایایی ترکيبی
روایی همگرا
روایی rho-a
متغيرها
3/122
3/173
3/731
3/106
اینترنت اشياء
3/613
3/131
3/732
3/606
اثربخشی مورد انتظار اینترنت اشياء
3/613
3/171
3/723
3/121
عالقه شخصی به اینترنت اشياء
3/632
3/101
3/777
3/116
تمایل به استفاده از اینترنت اشياء
3/111
3/121
3/761
3/120
توسعه قابليتهای پویا
3/632
3/133
3/727
3/106
توسعه قابليت ادراك
3/613
3/136
3/707
3/113
توسعه قابليت جذب
3/613
3/121
3/710
3/177
توسعه قابليت انطباق
3/671
3/172
3/713
3/172
توسعه قابليت نوآوری
3/121
3/161
3/777
3/110
توسعه قابليت شبکهسازی

معيار فورنل و الرکر شاخصی جهت سنجش و بررسی
روایی واگرای مدل اندازهگيری میباشد ( .)1همبستگی بين
تمام سازهها در جدول شماره  3نمایش دادهشده است.
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3در سطح استنباطی تحليل شدند .جهت بررسی درستبودن
مدل و فرضهای تحقيق از شاخصهای برازش مدل یا
نيکویی استفاده شد .شاخصهای برازش مدل در واقع ،ميزان
تطابق مدل تدوینشده بر مبنای چارچوب نظری و پيشينه
تجربی با واقعيت را اندازهگيری مینمایند .مهمترین
شاخصهای نيکویی برازش مدل در روش معادالت ساختاری
عبارتند از :سازگاری درونی ،روایی همگرا ،روایی واگرا،
واریانس تبيين شده و سنجش بارهای عاملی ،که هر یک از
این شاخصها در بخش نتایج و بحث موردبررسی قرارگرفته
است.
جهت سنجش روایی همگرا ،از ميانگين واریانس
استخراجشده ،استفاده گردید .این معيار بهعنوان مقدار ميانگين
کل توان دوم بارهای معرف متناظر با هر سازه ،تعریف
میشود .بنابراین  ،AVEمعادل اشتراك یک سازه است .معيار
فورنل و الرکر شاخصی جهت سنجش و بررسی روایی
واگرای مدل اندازهگيری میباشد .روایی واگرای قابلقبول
یک مدل ،حاکی از آن است که یک سازه در مدل ،نسبت به
سازههای دیگر تعامل بيشتری با شاخصهایش دارد .در این
مدل در صورتی واگرایی قابلقبول است که اعداد مندرج در
قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بيشتر باشند .واریانس
تبيينشده بيانگر ميزان درصد تبيين تغييرات متغيرهای
مستقل میباشد .ضریب تبيين ،در واقع مهمترین شاخص در
تجزیهوتحليل پژوهش میباشد .این ضریب که از جمله
مهمترین ضرایب تجزیه و تحليل پژوهش میباشد ،نشان
میدهد که متغيرهای مستقل بهصورت کلی چند درصد از
رفتاری متغير وابسته را پيشبينی میکنند .بار عاملی ،مقداری
عددی است که ميزان شدت رابطه ميان یک متغير پنهان
(سازه) و متغير آشکار (شاخص) مربوطه را طی فرآیند تحليل

مسير مشخص میکند .سنجش بارهای عاملی از طریق مقدار
همبستگی شاخصهای یک سازه با سازه صورت میپذیرد.
اگر این مقدار بزرگتر مساوی  3/0باشد ،بيانگر این است که
واریانس بين سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای
اندازهگيری قابلقبول میباشد.
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جدول  -3روایی واگرا متغيرها و ابعاد اینترنت اشياء و قابليتهای پویا (یافتههای پژوهش)

واریانس تبيينشده ،بيانگر ميزان درصد تبيين تغييرات
متغيرهای مستقل میباشد .این ضریب با سه ضریب به
مقادیر( 3/11 :ضعيف)( 3/33 ،متوسط) و ( 3/76قوی) مقایسه
میشود .اگر این مقدار کمتر از  3/11باشد ،پژوهش ارزش
علمی نخواهد داشت ( ،)1،11مقدار  R2در متغير مستقل
کاربردهای فناورانه اینترنت اشياء برابر با  3/10میباشد .این
مقادیر بيانگر این است که متغيرهای مستقل  3/10درصد
رفتار متغير وابسته را پيشبينی میکنند .بار عاملی مقداری

عددی است که ميزان شدت رابطه ميان یک متغير پنهان
(سازه) و متغير آشکار (شاخص) مربوطه را طی فرآیند تحليل
مسير مشخص میکند .اگر این مقدار بزرگتر مساوی 3/0
باشد بيانگر این است که واریانس بين سازه و شاخصهای آن
از واریانس خطای اندازهگيری ،قابلقبول میباشد ( .)1در
جدول  ،0الندا ( )λبارهای عاملی شاخصها است و کليه
بارهای عاملی مقداری بيش از  3/0را دارا میباشند.

شکل  -3مدل ساختاری تأثير کاربردهای فناورانه اینترنت اشياء بر توسعه قابليتهای پویا سالمت در حالت استاندارد و معناداری

Figure 3. Structural model of the effect of IoT technological applications on the development of dynamic capabilities
in a standard and meaningful state
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Table 3. Diverging validity of the variables and Dimensions of the Internet of Things and dynamic reliability
13
1
1
6
7
7
0
3
2
1
3/17
توسعه قابليتهای پویا
3/13
3/63
اینترنت اشياء
اثربخشی مورد انتظار اینترنت
3/11
3/61
3/71
اشياء
3/13
3/10
3/61
3/30
عالقه شخصی به اینترنت اشياء
3/13
3/17
3/13
3/06
3/73
تمایل به استفاده از اینترنت اشياء
3/61
3/13
3/61
3/77
3407
3/73
توسعه قابليت ادراك
3/11
3/71
3/66
3/71
3/03
3/31
3/01
توسعه قابليت جذب
3/11
3/61
3/73
3/71
3/02
3/20
3/22
3/23
توسعه قابليت انطباق
3/61
3/61
3/67
3/73
3/73
3/73
3/77
3/01
3/31
توسعه قابليت نوآوری
3/13
3/71
3/11
3/77
3/71
3/76
3/70
3/07
3/32
3/01
توسعه قابليت شبکهسازی
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جدول  -0سنجش بارهای عاملی (یافتههای پژوهش)
مؤلفه
اثربخشی مورد انتظار اینترنت
اشياء

تمایل به استفاده از اینترنت اشياء
توسعه قابليت ادراك
توسعه قابليت جذب
توسعه قابليت انطباق
توسعه قابليت نوآوری
توسعه قابليت شبکهسازی

توسعه قابليتهای پویا

شاخص
فراهم کردن اطالعات و خدمات متنوع
سودمندی اطالعات و خدمات فراهمشده
بهبود عملکرد زندگی
سریع و اثربخش بودن ابزارهای پوشيدنی
مفيد بودن خدمات اینترنت اشياء
لذتبخش بودن استفاده از خدمات اینترنت اشياء
حفظ حریم خصوصی
اهميت بيشتر اینترنت اشياء نسبت به حفظ حریم خصوصی
تمایل به استفاده از خدمات اینترنت اشياء
استفاده از خدمات اینترنت اشياء در آینده
تصور استفاده از خدمات اینترنت اشياء
توسعه مهارتهای جدید
درك نيازهای مشتریان
کسب اطالعات ارزشمند از بازار
شناسایی اطالعات جدید و تلفيق آنها
آموزش فنون و مهارت جدید
حصول دانش از داخل و خارج از سازمان
ميزان پاسخگویی به نيازها و تغييرات مشتریان
ميزان شناسایی فرصتهای بازار و بهرهگيری از آنها
ميزان بهرهبرداری از فرصتها و کسب سود
ميزان توسعه و گسترش محصوالت و خدمات سازمان
ميزان کسب و بهبود فناوریهای جدید
پيشرفت فنّاوری مداوم
ایجاد روابط بين سازمانی و بهبود آن
ميزان هماهنگسازی فعاليتهای خود با سایر شرکتهای همکار
ميزان حصول یادگيری در خالل مشارکت
ميزان کاربرد اینترنت اشياء در توسعه مهارتهای جدید
کاربرد اینترنت اشياء در ميزان پاسخگویی به نيازها و تغييرات مشتریان
ميزان کاربرد اینترنت اشياء در توسعه و گسترش محصوالت و خدمات سازمان
کاربرد اینترنت اشياء در کسب و بهبود فناوریهای جدید
ميزان کاربرد اینترنت اشياء در هماهنگسازی فعاليتهای خود با سایر شرکتهای همکار

ضریب مسير ،بيانکننده وجود رابطه علی خطی و شدت رابطه
بين دو متغير مکنون است .درواقع ،همان ضریب رگرسيون در
حالت استاندارد است که در مدلهای سادهتر رگرسيون ساده و
چندگانه ،عددی است بين  -1تا  .+1ضرایب مسيرهای
جدول  -7مسير فرضيه و ضریب تأثير فرضيهها (یافتههای پژوهش)
مسير فرضيه
توسعه قابليت ادراك >-توسعه قابليتهای پویا
توسعه قابليت جذب >-توسعه قابليتهای پویا
توسعه قابليت انطباق  >-توسعه قابليتهای پویا
توسعه قابليت نوآوری  >-توسعه قابليتهای پویا
توسعه قابليت شبکهسازی >-توسعه قابليتهای پویا
اثربخشی مورد انتظار اینترنت اشياء >-اینترنت اشياء
عالقه شخصی به اینترنت اشياء >-اینترنت اشياء
تمایل به استفاده از اینترنت اشياء >-اینترنت اشياء
توسعه قابليتهای پویا >-اینترنت اشياء

آماره تی)(T Satistics

7/21
2/07
7/71
12/1
11/06
7/73
0/32
7/20
1/73

جدول مسير فرضيه و ضریب تأثير فرضيهها همچنين
نشان داد که بيشترین تأثير را در ميان این عوامل ،توسعه
قابليت نوآوری ایفا میکند و بقيه گزینهها
بهترتيب توسعه قابليت شبکهسازی ،توسعه قابليت انطباق،
توسعه قابليت ادراك و توسعه قابليت جذب هستند .اما
بهصورت کلی ،ميزان ضریب تأثير اینترنت اشياء بر توسعه
قابليتهای پویا برابر با  3/61است و با توجه به اینکه مقدار
سطح معناداری ( )Pاز  3/37کمتر ( )3/33است ،میتوان ادعا
نمود که فرضيه پژوهش در نمونه پژوهش تائيد میشود و
درنهایت اینترنت اشياء بر توسعه قابليتهای پویا در
شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی تأثير دارد.

λ

3/731
3/116
3/717
3/721
3/631
3/777
3/617
3/767
3/603
3/121
3/610
3/633
3/130
3/710
3/172
3/106
3/173
3/132
3/136
3/711
3/613
3/771
3/117
3/177
3/126
3/717
3/670
3/712
3/610
3/177
3/631

متغيرهای مستقل بهسمت متغير وابسته ،بيانکننده ميزان
پوششدهی متغير وابسته توسط متغير مستقل است .بهعبارتی
ميزان درصد پوششدادن و تأثيرگذاری بر متغير مستقل را
بيان میکند (.)13
Table 5. Path of Hypothesis and Impact Factor of Hypotheses
نتيجه فرضيه
ضریب مسير)(β
P Values
تأیيد
3/17
3/31
تأیيد
3/07
3/32
تأیيد
3/37
3/33
تأیيد
3/01
3/31
تأیيد
3/11
3/33
تأیيد
3/07
3/33
تأیيد
3/30
3/33
تأیيد
3/71
3/33
تأیيد
3/61
3/33

در این پژوهش به بررسی رابطه بين کاربردهای فناورانه
اینترنت اشياء و توسعه قابليتهای پویا در شرکتهای
دانشبنيان بخش کشاورزی پرداخته شد .از یافتههای پژوهش
میتوان نتيجه گرفت که اینترنت اشياء بر توسعه قابليتهای
پویا در شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی ،تأثير مثبت و
معنیداری دارد که با نتایج پژوهش ( )2،1،13،11همراستایی
دارد.
همانطور که بيان شد میتوان قابليتهای پویا را
جهتگيری رفتاری پایدار سازمانی در ،یکپارچهسازی،
صورتبندی مجدد ،تجدید و بازسازی منابع و قابليتهای
خود ،بهبود و نوسازی قابليتهای مرکزی ،ایجاد ،توسعه و یا
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اصالح منابع اساسی بهصورت هدفمند در پاسخ به محيط
متغير برای نائلشدن به برتری رقابتی پایدار تعریف کرد.
شرکتهای دانشبنيان فعال در حوزه کشاورزی به این
موضوع واقفاند که امروزه حضور فنّاوری و استفاده از
ابزارهای هوشمند یکی از شروط اصلی موفقيت در برنامهها و
اقدامات عملياتی است .درواقع ،یکی از دالیل رویآوردن به
فنّاوری و ابزارهای هوشمند مربوط به آن ،پاسخگو نبودن
روشهای سنتی میباشد .این عدم پاسخگویی خود را در
کارایی پایين و هزینههای باالی فعاليتهای کشاورزی به
شکل سنتی نشان میدهد که با بهکارگيری روشهای
هوشمند بهخصوص اینترنت اشياء ،افزایش کارایی و کاهش
هزینه تمامشده فعاليتهای مربوطه ،دنبال میشود.
عدم آشنایی نيروی انسانی با نحوه کار و کاربردهای
ابزارهای مربوط به اینترنت اشياء را میتوان یکی از
چالشهای اساسی شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی در
فرآیند بهکارگيری کاربردهای فناورانه اینترنت اشياء ،نام برد.
در این وضعيت مدیریت شرکت میتواند با آموزش مستمر
نيروی انسانی و برگزاری همایشها و سمينارهای آموزشی،
اقدامی راهبردی در راستای رفع این چالش ،اتخاذ و انجام
دهد .توسعه قابليت ادراك و جذب در شرکتهای دانشبنيان
بخش کشاورزی که به افزایش توانایی شرکت در توسعه
مهارتهای جدید ،کسب اطالعات ارزشمند و تلفيق آنها
بهمنظور درك نيازهای مشتریان ،مربوط میشود ،با استفاده از
اینترنت اشياء و کاربردهای فناورانهاش امکانپذیر خواهد بود.
یکی از مهارتهای حياتی برای نيروی انسانی با توجه به
شرایط کنونی ،توانایی کار با ابزارهای هوشمند در فعاليتهای
خود میباشد که سابقاً این فعاليتها را با استفاده از ابزارها و
روشهای سنتی به انجام میرسانيد .بهکارگيری اینترنت اشياء
توسط شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی میتواند
افزایش سطح آشنایی و مهارتهای فردی نيروی انسانی در
رابطه فنّاوری و ابزارهای مربوط به آن را ،بهدنبال داشته باشد.
استفاده از نيروی تخصصی بهمنظور آموزش نيروی انسانی در
راستای استفاده از ابزارهای مربوطه در این وضعيت ،پيشنهاد
میگردد .با توجه به پيشرفت فنّاوری ،ماهيت نيازهای
مشتریان روز بهروز با تغيير و پيچيدگی بيشتر همراه خواهد
بود .پاسخگویی شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی به
این نيازها ،بدون آشنایی و بهکارگيری از فنّاوری روز دنيا
امکانپذیر نخواهد بود ،بنابراین اگر شرکتی در بهکارگيری
روشها و ابزارهای سنتی در فرآیند پاسخگویی به نيازهای
مشتریان تأکيد ورزد ،مطمئناً از رقبای خود در بازار عقب
خواهد ماند .ورود اینترنت اشياء و کاربردهای فناورانه خود در
فعاليتها و برنامههای عملياتی با توجه به ماهيت خود و

نيازهای جدید مشتریان ،میتواند به شرکتهای دانشبنيان در
بخش کشاورزی در افزایش ميزان بهرهبرداری از فرصتهای
موجود و کسب سود (توسعه قابليت انطباق) کمک کند.
شناسایی فعاليتهای کم بازده شرکتهای دانشبنيان بخش
کشاورزی با روشها و ابزارهای سنتی و آگاهی از چگونگی
استفاده از کاربردهای فناورانه اینترنت اشياء بهجای آن ،یکی
از چالشهای اساسی شرکتهای دانشبنيان میباشد؛ در این
راستا ،شرکت دانشبنيان میتواند با الگوگيری از شرکتهای
موفق داخلی و خارجی و بهرهگيری از خدمات ،مشاورهها و
آموزشهای شرکتهای مشاورهای تخصصی در این حوزه،
نسبت به رفع این چالش اقدام کنند.
یکی از مهمترین ابعاد توسعه قابليتهای پویا ،توسعه
قابليت نوآوری میباشد که نتایج پژوهش نيز حاکی از آن بود
که اینترنت اشياء بيشترین تأثير مثبت در توسعه این قابليت در
شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی دارد .درواقع،
شرکتهای دانشبنيان بخش کشاورزی میتوانند ،با استفاده
از ابزارها و حسگرهای هوشمند مربوط به اینترنت اشياء
نسبت به گردآوری دادههای مورد نياز خود اعم از شرایط
محصول (شرایط رشد محصول ،سالمت دام و ،)...وضعيت آب
و هوایی ،شرایط کيفی خاك ،عملکرد و وضعيت نيروی
انسانی ،وضعيت انبارها و تجهيزات مورداستفاده ،اقدام نمایند.
گردآوری این دادهها میتواند به شرکت دانشبنيان در کنترل
وضعيت کلی موارد مذکور کمک کند .امروزه اتوماسيونسازی
با استفاده از دستگاههای هوشمند ،بهکارگيری کمتر نيروی
انسانی و نهایتاً کاهش هزینه را برای شرکتهای دانشبنيان
بخش کشاورزی بهدنبال دارد .کنترل فعاليتهایی از قبيل
کوددهی ،آبياری و وضعيت کيفی زمين (در مورد دام؛ خوراك،
وضعيت جسمی ،وغيره) را میتوان با استفاده از ابزارها و
حسگرهای هوشمند مربوط به اینترنت اشياء انجام داد .الزم
به ذکر است امروزه در حوزه اینترنت اشياء از ابزارهای
هوشمند مختلف در بخش کشاورزی استفاده میشود .از
مهمترین این ابزارها به  Pycnoو  Allmeteoدر نظارت بر
شرایط آب و هوایی و پيشبينی وضعيت آتی آن و Cowlar
بهمنظور بررسی وضعيت جسمی دام ،استفاده کرد (.)12
راهاندازی جوامع آنالین یکی از کاربردهای مؤثر اینترنت اشياء
در راستای توسعه قابليت شبکهسازی در شرکتهای
دانشبنيان بخش کشاورزی میباشد که شرکت با راهاندازی
این جوامع آنالین ،میتواند اهدافی از قبيل اشتراكگذاری
تجارب ،دادههای کسبشده توسط ابزارها و حسگرهای
هوشمند و ایجاد ارتباط ميان نيروی انسانی و بخشهای
مختلف شرکت را دنبال نماید.
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Abstract
Today, the digital revolution has affected all behaviors and lifestyles in various aspects, and
this impact has attracted the attention of the general public and businesses to this issue. The
purpose of this study is to investigate the impact of internet of things technological applications
in the development of dynamic capabilities in knowledge-based agricultural companies in
Kermanshah. The present research is quantitative in terms of type and applied in terms of
purpose, and in terms of data collection, it is descriptive-correlative. According to the report of
the working group for evaluation and qualification of knowledge-based companies, the
statistical population of the study includes 59 managers of knowledge-based companies in the
agricultural sector of Kermanshah province that Using the counting method and distributing the
questionnaire among them, 59 questionnaires were used. In the statistics section, a description
of SPSS 23 software has been made in order to analyze the data in the form of structural
equation model was used Smart PLS3 software. The results showed that the technological
applications of the Internet of Things with a positive and significant impact on the development
of perception, absorption, adaptation, innovation and networking, with the development of
dynamic capabilities in knowledge-based companies in the agricultural sector of Kermanshah
has a positive and significant relationship. Agricultural knowledge-based companies can use the
tools and sensors related to the Internet of Things to collect the data they need, including crop
conditions, weather conditions, soil quality conditions, performance and status of manpower and
equipment used.
Keywords: Agriculture, Digital Revolution, Dynamic Capabilities, Internet of Things,
Knowledge-Based Company

