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چکیده
نوآوریهای مبتنی بر فعالیت را می توان هرگونه رویة حسابداری مدیریت دانست که از مفهوم "فعالیتها" بعنوان
هستة اصلی خود استفاده می نماید .این پژوهش تالش دارد تا ضمن تبیین مفهوم نوآوریهای مبتنی بر فعالیت،
عوامل تاثیرگذار بر آشنایی ،پذیرش و میزان استفاده از نوآوریهای مبتنی بر فعالیت را شناسایی نماید .جامعه آماری
این پژوهش شرکتهای تولیدی شهر کرمان بوده و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری
شده است .دورة زمانی انجام پژوهش تابستان  5931بوده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای
پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک باینری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد ویژگیهای نوآوری ارتباط معناداری با آشنایی با «نوآوریهای مبتنی بر فعالیت» ندارند .از میان ویژگیهای
نوآوری تنها ویژگی مزیت نسبی با پذیرش نوآوری ارتباط مثبت و معناداری دارد .از میان عوامل سازمانی تنها دو
ویژگی حمایت حامیداخلی و سطح سربار با آشنایی با نوآوری و دو ویژگی حمایت مدیریت ارشد و حمایت
حامیداخلی با پذیرش نوآوری ارتباط مثبت و معناداری دارند .عوامل عدم اطمینان محیطی با میزان استفاده از
«نوآوری مبتنی بر فعالیت» ارتباط مثبت معناداری دارد.
واژههای كلیدی :نوآوریهای مبتنی بر فعالیت ،ویژگیهای نوآوری ،آشنایی ،پذیرش ،میزان استفاده.

 -5استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان ،ایران( .نویسنده مسئول) mnazaripour@yahoo.com
 -2کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه کردستان ،ایرانSaeed.ghonjalipoor@yahoo.com .
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 -1مقدمه
در حدود سه دهه است که نوآوریهای مبتنی بر
فعالیت )ABI( 5بعنوان یک رویة تاثیرگذار در حوزة
حسابداری مدیریت معرفی شده ،اما از آن زمان
تاکنون تالش چندانی (چه به لحاط تئوریک و چه به
لحاظ عملی) در تبیین مفهوم آن و عوامل اقتضائی
تاثیرگذار بر پذیرش آن صورت نگرفته است (زاواوی و
هُک .)2252 ،این پژوهش از طریق تمرکز بر
نوآوریهای مدیریتی و ادبیات مبتنی بر فعالیت تالش
دارد فرایند پذیرش و بکارگیری  ABIرا مورد مطالعه و
بررسی قرار دهد.
پژوهشهای انجام شده در حوزة  ABIدارای
محدودیتهایی بشرح زیر است )5( :پژوهشهای قبلی
عمدتاً بر یک نوع ( ABIعموماً هزینهیابی بر مبنای
فعالیت )ABC 2تمرکز داشته و به اعتقاد جونز و
داگدیل ( )2222در اکثر پژوهشهای مرتبط با نوآوری
(چه بصورت ضمنی و چه بصورت صریح) نسخة اولیة
 ABCبعنوان یک سیستم هزینهیابی کامل مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفته است .بنابراین تالش
چندانی برای عملیاتی شدن انواع دیگر  ABIبعمل
نیامده است )2( .در پژوهشهای قبلی تعریف روشنی از
نوآوریها ارائه نشده و لذا ممکن است از واژههای ارائه
شده تفسیر نادرست بعمل آید (گاسِلین)9( .)5331،
در پژوهشهای قبلی تالش چندانی در زمینة تجزیه و
تحلیلهای اقتضائی مرتبط با ویژگیهای نوآوری بعنوان
عوامل تاثیرگذار بعمل نیامده است )4( .درنهایت،
اجماع کمی در مورد تعریف واژة پذیرش وجود دارد
(برایِرلی.)2255 ،
برای کاهش تبعات دو محدودیت اول ،از نتایج
پژوهشهای انجام شده در زمینة نوآوری استفاده
خواهد شد [به اعتقاد دامانپور و ویچنوسکی ()2222
9
پژوهشگران حوزة نوآوری از واژههای نوآوری و اختراع
به جای یکدیگر برای تشریح فرایند نوآوری استفاده
میکنند .از دید آنان بین سازمانهای ابداعکنندة
نوآوری و سازمانهای پذیرندة نوآوری 4فرق وجود
داشته و میبایست در هر پژوهش مرتبط با نوآوری
"بر اختالف فیمابین این دو نوع سازمان و فرایندهای
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نوآوری مربوطه" تاکید ویژه شود .در این پژوهش
اختراع به معنای تولید یا کشف ایدههای جدید و
نوآوری به معنای پذیرش و بکارگیری آن میباشد].
این کار از طریق تمرکز بر ماهیت  ABIو تعریف
نوآوری موردنظر ( )ABCصورت خواهد گرفت .باتوجه
به چندبعدی و مبهم بودن رویههای مدیریتی (بطور
عمومی) و ( ABIبطور خاص) ،در این پژوهش ABI
بعنوان یک رویة حسابداری مدیریت  -که بر مفهوم
فعالیتها و ویژگیهای اصلی آن تمرکز دارد – مدنظر
قرار خواهد گرفت .در این مطالعه بجای تمرکز بر یک
رویه خاص ،بر نوآوریهای مبتنی بر فعالیت تمرکز شده
و  ABIبعنوان یک مجموعه از رویههای مرتبط باهم
که از توانمندی الزم برای به اشتراکگذاری یک
ویژگی اصلی "مفهوم فعالیت "1که از قابلیت سازگاری
و بهرهمندی از کارکردهای مختلف حسابداری مدیریت
برخوردار است ،لحاظ خواهد شد .بررسی دقیق
نوآوریهای موجود باهدف ارائة تعریف روشن از آنها که
بتواند دامنة پیچیدگیها و ابهامات مربوطه را کاهش
دهد ،ضروری است (الفت و شیلد .)2229 ،با تحقق
این هدف میتوان به دغدغههای محققان حسابداری
مدیریت درخصوص به روز کردن سازههای حسابداری
مدیریت 2در حوزة پژوهشهای اقتضایی 1پاسخ داد
(چِنهال.)2221 ،
برای کاهش تبعات محدودیت سوم (متغیرهای
اقتضائی) ،از ادبیات نوآوری برای شناسایی عواملی که
می توانند فرایند پذیرش و اجرای نوآوریها را تسهیل و
یا به تاخیر بیندازند ،استفاده خواهد شد .در حالت
کلی عوامل بشرح زیر طبقهبندی میشوند :ویژگیهای
نوآوری ،ویژگیهای شرکت پذیرنده و شرایط محیطی
(اَسکارنی .)2221 ،پژوهشهای قبلی مرتبط با
حسابداری مدیریت و نوآوری بر ویژگیهای شرکت
پذیرنده (ساختار ،فرهنگ ،استراتژی و غیره) و شرایط
محیطی (ابهامات محیطی ،رقابت و غیره) تاکید
نمودهاند (چِنهال .)2221 ،پژوهشهای نسبتاً کمی به
ویژگیهای نوآوری (مانند مزیت نسبی ،8بهای تمام
شده ،قابلیت سازگاری ،3برند ،قابلیت اثبات و ردیابی
نتایج )52تمرکز داشتهاند (دامانپور و شایدر.)2223 ،
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 .)2223به اعتقاد راجرز ( )2229ویژگیهای نوآوری
نقش برجستهای در فرایند اشاعة یک نوآوری 55دارد.

تولیدی آزمون خواهد شد .این پژوهش از طریق
برجستهسازی اثرات ویژگیهای نوآوری درصدد تقویت

این پژوهش شامل متغیرهای اقتضائی مرتبط با
شر کتهای پذیرنده ،محیط و خود نوآوری خواهد بود.
برای کاهش تبعات محدودیت چهارم (تعریف
پذیرش) ،تالش شد تا از یک مدل عمومی در زمینة
پذیرش نوآوریهای حسابداری مدیریت)MAIs( 52
برای تبیین الگوی فرایند پذیرش و شناسایی مراحل
نوآوری که براساس آن بررسیها انجام میپذیرد،
استفاده شود.
می توان اهداف پژوهش حاضر را بشرح زیر خالصه
نمود:
 ارائة یک تعریف روشن از  ABIبا لحاظ نمودن
مجموعهای از نوآوریهای مدیریتی مرتبط با
 ABIبعنوان مبنایی برای بررسی میزان
پذیرش نوآوریهای مبتنی بر فعالیت؛
 درک فرایند پذیرش  ABIدر موسسات
تولیدی ایرانی؛
 درک این نکته که آیا بین ویژگیهای نوآوری
ادراک شده (مخصوصاً مزیت نسبی ،بهای تمام
شده ،قابلیت اثبات و ردیابی) با شناخت و
پذیرش  ABIهمخوانی و تناسبی وجود دارد
یانه؛
 درک این نکته که آیا بین ویژگیهای سازمانی
و محیطی (مخصوصاً حمایت مدیران ارشد،
دفاع همه جانبه ،اندازه ،میزان سربار هزینه
شده ،تنوع و پیچیدگی محصول و ابهامات
محیطی ادراک شده) با شناخت ،پذیرش و
میزان استفاده از  ABIهمخوانی و تناسبی
وجود دارد یانه.
بنابراین ،این پژوهش از طریق ارائة تعریفی روشن
از  ABIدرصدد است گامهایی در راستای تقویت مبانی
تئوریک موجود بردارد .همچنین فرضیههای پژوهش
به نوعی دربرگیرندة مواردی همچون شناخت ،پذیرش
و میزان استفاده از  ABIبوده و درستی یا نادرستی
فرضیهها نیز از طریق دادههای جمعآوری شده از
طریق پرسشنامههای توزیع شده بین موسسات

ادراک پژوهشگران و مدیران بوده و تالش دارد جایگاه
متغیرهای زمینهای مختص نوآوری و سازمانی 59در
فرایند شناخت و پذیرش  MAIsرا بیش از پیش
روشن سازد .تعریف ارائه شده از  ABIو معرفی مدل
پذیرش چند مرحلهای  MAIsضمن محسوب شدن
بعنوان اصلیترین بخش تئوریک این پژوهش ،می-
توانند بعنوان یک چارچوب کلی در پژوهشهای مرتبط
با  MAIنیز مورد استفاده قرار گیرند.
ترتیب بخشهای بعدی این مقاله عبارتند از :در
بخش دوم  ABIو ویژگیهای آن بعنوان نوآوریهای
مدیریتی معرفی و سپس در بخش سوم مدل چند
مرحلهای طراحی شده برای پذیرش و اجرای ABI
تبیین میشوند .در بخش چهارم ویژگیهای نوآوری و
سایر عوامل تاثیرگذار همراه با فرضیهها مورد بررسی و
آزمون قرار میگیرند .روششناسی پژوهش و
شاخصهای تدوین شده در بخش پنجم و درنهایت در
بخش ششم یافتهها ،نتایج و پیشنهادات مورد بحث و
بررسی قرار میگیرند.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینة پژوهش
نوآوریهای مبتنی بر فعالیت
با مرور ادبیات مرتبط با پذیرش نوآوریها (برایِرلی،
 2228و شوت )2255 ،میتوان دریافت تالشهای
چندانی در زمینة تبیین ماهیت  - ABIبعنوان یک
نوآوری مطرح در حوزة حسابداری مدیریت  -صورت
نگرفته است .اکثر پژوهشهای انجام شده در این حوزه
در ارایهی تعریف روشنی از نوآوریها و تبیین دقیق
ماهیت آنها ناتوان بودهاند[.پژوهشهای قبلی در ارایهی
یک تعریف روشن از  ABIناتوان بوده و این امر میزان
پذیرش آنها را کاهش داده و امکان مقایسة نتایج
پژوهشهای مختلف بایکدیگر و در زمانهای متفاوت
را مشکل میسازد .بعالوه ،ادراک پاسخدهندگان
پژوهش های مذکور از یکدیگر و همچنین محققان
متفاوت است (بِرد و همکاران .)2224 ،این عامل
توانسته است پژوهشهای قبلی را در دستیابی به
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نتایج روشن با مشکل مواجه سازد .به هرحال مورد
فوق مشکل اساسی پژوهشهای انجام شده در مراحل

خدمات تاثیرگذار باشد .بهرحال اگر سازمانها به ماندن
در سطح  AAو  ACAرضایت نداده و قصد استقرار

اولیه اشاعة  ABCنیست .شرکتهایی که  ABCرا به
بعنوان یک سیستم هزینهیابی کامل 54مدنظر قرار
دادند به نتایج پایداری دست یافتند .برای مثال نتایج
پژوهشهای قبلی نشان داد ویژگیهای عملیاتی سازمانی
همچون :خطوط تولیدی بیشتر ،محصوالت متنوعتر و
شرایط تولیدی با موفقیت  ABCارتباط تنگاتنگ دارند
(کوپر ].)5388 ،پژوهشهای قبلی (چه بصورت ضمنی
و چه بصورت صریح) نسخة اولیة ارائه شده از سوی
کوپر و کاپلن در مورد  ABCو  ABMرا پذیرفته و
تالش چندانی در زمینة توانمندیهای  ABCمبنی بر
اینکه میتواند دربرگیرندة ترکیبی از ایدهها و رویههای
رقابتی و اغلب متضاد باشد ،انجام ندادهاند (جونز و
داگدیل.)2222،
استثنائاً گاسِلین )5331( ،در مورد ماهیت
مدیریت فعالیت )AM( 51بحثهایی را مطرح نمود .وی
تجزیه و تحلیلهای مفیدی در زمینة مدیریت فعالیت
در قالب تجزیه و تحلیل فعالیت ،)AA( 52تجزیه و
تحلیل هزینه فعالیت )ACA( 51و هزینهیابی مبتنی بر
فعالیت ( )ABCانجام داد .گاسِلین  AAو  ACAرا
تحت عنوان نوآوریهای مدیریتی طبقهبندی نمود .زیرا
معتقد بود تمرکز اصلی آنها بر فرایندها و فعالیتهایی
است که می تواند بر نحوة تولید محصوالت و ارائة

 ABCرا داشته باشند ،در آنصورت نوآوریها بیشتر
جنبة اداری و نه فنی بخود خواهند گرفتABC .
تحت عنوان نوآوری مدیریتی طبقهبندی شده زیرا
اجرای آن ممکن است منجر به شکلگیری
ساختارهای سازمانی ،رویهها و سیاستهای جدید
مدیریتی شود (گاسِلین .)5331 ،تکنیک ABC
بعنوان یک نوآوری مدیریتی تلقی شده زیرا اجرای آن
منجر به بروز رویهها و سیاستهای مدیریتی و همچنین
ساختارهای سازمانی جدید میگردد.
گاسلین توانست در زمینة مدیریت مبتنی بر
فعالیت تجزیه و تحلیلهای مفیدی ارائه نماید .بهرحال
تجربیات تئوریک و عملی نشان داد امکان وقوع حاالت
بیشتر میسر بوده و همانگونه که (الفت و شیلد،
 )2229اشاره کردند  ABCدر صنایع ،دوره زمانی و
کشورهای مختلف دارای اثرات متفاوت میباشد.
بنابراین ،در این پژوهش تالش میشود طبقهبندی
جامعی از نوآوریهای مبتنی بر فعالیت از طریق
یکپارچهسازی مدلهای تئوریک مرتبط با  ABIبعمل
آید .برای تحقق این هدف ،از مدلهای ارائه شده از
سوی گاسلین ( ،)5331کاپلن و نورتن ( )5338و
جانسون ( )5332استفاده شده است (شکل .)5
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مدل یکپارچه فوق بیانگر تاریخچة پیچیدهای از
 ABIمیباشد .این مدل بیانگر این نکته است که

تواند در فرایند اشاعه مورد بازنگری و اصالح قرار
گیرند.

پذیرش سیستم مبتنی بر فعالیت چه بجای و چه در
کنار سیستمهای هزینهیابی مالی محور 58با تدوین
دیکشنری فعالیت شروع (کاپلن و کوپر )5338 ،و
سپس در ادامه ممکن است نوبت به طراحی و معرفی
حاالت مختلفی از تکنیکهای مبتنی بر فعالیت برسد.
تجزیه و تحلیل فعالیت ( )AAممکن است بدون
هزینهیابی فعالیت و از طریق طراحی مدیریت مبتنی
بر فعالیت استراتژیک ( )SABMبدون هزینه توسعه
یابد (جانسون .)5332 ،ممکن است بطور متناوب
تنوعی از تکنیکهای مبتنی بر فعالیت هزینه محور
طراحی شود .تجزیه و تحلیل هزینه فعالیت ()ACA
می تواند برای تحقق اهداف زیر مورد حمایت و توجه
ویژه قرار گیرد )5( :تخصیص هزینهها به محصوالت،
خدمات و مراکز هزینه (یعنی  ABCو  ABCزمانگرا)؛
[به اعتقاد کاپلن و آندرسون ( )2221هزینههای
مرتبط با سیستمهای مبتنی بر فعالیت براحتی قابل
شناسایی بوده و میتوان اینگونه هزینهها را از طریق
تکنیک  ABCزمانگرا گزارش نمود .این تکنیک
مصاحبه های گسترده را حذف و امکان تدوین هزینه-
های استاندارد را برای فعالیتهای فرعی که قابل
تجمیع در معادالت فعالیتی است ،فراهم مینماید].
( )2افزایش کارآیی ،کاهش هزینهها و استفاده
حداکثری از داراییها (یعنی  ABMعملیاتی) ()9
برنامهریزی و کنترل فعالیتهای سازمانی (یعنی بودجه-
بندی مبتنی بر فعالیت )ABB ،و ( )4بکارگیری
 SABMمبتنی بر هزینه .در حالت تئوریک مدل
یکپارچة فوق درصدد انعکاس ماهیت تلویحی
نوآوریهای مدیریتی است (برکینشا و همکاران،
 .)2228بهرحال همانگونه که اَکس و بیورننک،
( )2221اشاره دارند ابهامات مفهومی نوآوریهای
مبتنی بر مدیریت این امکان را فراهم میآورد که
بتوان آنها را به طروق مختلف و متفاوت از حالت
اولیهشان تفسیر و مورد استفاده قرار داد .به احتمال
زیاد حاالت تئوریک شناسایی شده در مدل فوق می-

نوآوریهای مدیریتی بواسطة داشتن یک بخش
سخت " عناصر غیرقابل تغییر مرتبط با خود نوآوری" و
یک بخش نرم" سیستمها و ساختارهای سازمانی مورد
نیاز برای اجرای کامل نوآوری" از قابلیت مدله شدن
باالیی برخوردارند (گرینهال .)2224 ،همانگونه که
شکل  5نشان میدهد استفاده از فعالیتها بعنوان بخش
سخت ،می تواند عامل مشترک همة سیستمهای
مبتنی بر فعالیت باشد .این عامل بخش اصلی هرگونه
استفاده از فعالیتها محسوب شده و لذا نوآوری مبتنی
بر فعالیت را میتوان بعنوان "هرنوع رویة حسابداری
مدیریت که از مفهوم فعالیتها بعنوان بخش سخت
خود استفاده میکند" ،تعریف نمود [این تعریف شامل
سیستمهایی که به نوعی بر مفهوم فعالیت مبتنی بوده
اما تحت عنوان "مبتنی بر فعالیت" طبقهبندی نشده-
اند را نیز شامل میشود .نتایج پژوهش گیوا ()2223
نشان داد در حال حاضر شرکتها عمدتاً بجای  ABCبر
استفاده از واژههایی همچون سودآوری مشتری/
محصول /بازار تمرکز دارند .].در این پژوهش ABI
دربرگیرندة تمام حاالت و مصادیق ممکن از یک رویه
است .تعریف فوق مبنای اصلی تدوین پرسشنامه
پژوهش بود.
در این پژوهش بخش نرم  ABIدر قالب سه بُعد
اصلی مورد بحث و بررسی و قرار میگیرند (شکل .)2
عرضهکنندگان و استفادهکنندگان  ABIقادرند ابعاد
مختلف  ABIرا با هدف سازگاری هرچه بیشتر با
نیازها ،اهداف و توانمندیهای خود تغییر دهند .این امر
بواسطة وجود حاالت مختلف از  ABIممکن است .بُعد
اول مربوط میشود به حاالت مختلف استفاده همچون:
الف) اهداف سیستم (عمق)[ ،این میتواند شامل
مواردی همچون هزینهیابی محصول ،مدیریت و کاهش
هزینهها ،ارزیابی عملکرد ،بودجهبندی ،طراحی و
توسعه محصول ،مدله نمودن هزینهها ،تصمیمات
قیمت گذاری ،ارزشگذاری موجودیها باشد (اینس و
میچل .) 5331 ،هرگونه ارزیابی از  ABIمبتنی بر
هدف بوده و می تواند بعنوان یک ویژگی متمایز
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پذیرش بحساب آید .برای مثال اگر هدف اصلی ABI

کمک به فرایند تصمیمگیری است ،بعید است پذیرش
 ABCبا هدف تحقق کامل این هدف صورت گرفته
باشد (نورین .)5335 ،در این پژوهش ویژگیهای
قابلیت سازگاری و مزیت نسبی بیانگر ادراک
پذیرندگان از تناسب موجود بین  ABIپذیرفته شده
با اهداف سازمانی و رویههای جاری مورد استفاده
است ].ب) تعداد کارکردهای سازمانی که قادر به
استفاده از نوآوریاند (وسعت)[ ،این میتواند شامل
مهندسی طراحی ،مهندسی تولید ،مدیریت تولید،
مدیریت تجهیزات ،بازاریابی و تامین مالی (بیورننک و
میچل ].)2222 ،ج) تکرار استفاده و بهروزرسانی
سیستم (تکرار) [این میتواند شامل مطالعة آزمایشی
که گاهی اوقات بصورت یکبار ،یا بصورت موازی با
سایر سیستمها و یا بصورت یک سیستم مجزا صورت
گیرد ،شود (اینس و میچل .])5331 ،هرچه یک
سیستم به سیستم مدیریت استراتژیک نزدیکتر باشد،
انتظار عمق و یکپارچگی بیشتری خواهد رفت (کرام-
وید.)5338 ،
بُعد دوم مربوط به پیچیدگی سیستم میشود .در
خصوص  ABIمدیریتی ،پیچیدگی به عمق ،وسعت و
میزان یکپارچگی سیستم با سایر تکنیکها و کارکردها
بستگی دارد .در مورد سیستمهای هزینهمحور،
پیچیدگی به تعداد مراکز هزینه فعالیت ،میزان

تخصیص مستقیم یا محرکهای منابع استفاده شده در
مرحله اول فرایند تخصیص ،انواع مراکز هزینه (در
مواقعی که سیستم دارای مراکز هزینه سلسله مراتبی
است) ،تعداد و انواع محرکهای هزینة مرحله دوم
بستگی دارد (اَلعامری و دروری.)2221 ،
بُعد سوم مربوط به نرمافزار سیستم میشود .طبق
نتایج تحقیقات قبلی میتوان به چهار نوع سیستم
اطالعاتی تحت عنوان نرمافزار مبتنی بر فعالیت (اَپلی-
کیشنهای نرمافزار عمومی ،53نرمافزار طراحی شدة
داخلی ،22بستههای تجاری مستقل تخصصی 25و
سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی) اشاره نمود.
برای مثال برخالف سایر نرمافزارها ،سیستمهای
برنامهریزی منابع سازمانی میتوانند امکان استفاده از
پلتفرمی را برای بکارگیری  ABIدر سطح کالن
سازمان باشند (پایک ،تیلس و ابومنصور.)2255 ،
بنابراین سیستمهای  ABIمتنوع بوده و دامنة آن
از تجزیه و تحلیلهای فعالیتی ساده تا مدیریت مبتنی
بر عم لکرد استراتژیکِ هزینه محور که با سیستمهای
برنامهریزی منابع سازمانی نیز هماهنگی الزم را دارند،
گسترده میباشد .بعالوه ،پذیرندگان میتوانند از
سختافزار ،دیکشنری فعالیت و دانش خود نسبت به
فعالیتهای سازمان برای پوشش/تکمیل کارکردهای
مختلف حسابداری مدیریت استفاده نمایند.

حالت استفاده

 -استفاده گسترده از لحاظ عمق و وسعت در سازمان

مطالعة آزمایشی/گاهی اوقات فقط

 -سیستم اصلی مدیریتی ،بودجهبندی و هزینهیابی

بصورت یک مرحلهای

 -سطح باالیی از تعامل با سیستمهای مالی و توسعهای

پیچیدگی
دیکشنری کوچک فعالیت

نرمافزار
نرمافزار اَپلیکیشن عمومی

 دیکشنری فعالیت تفصیلی تنوع گسترده از انواع مختلف محرکهای هزینهای سلسله مراتبی مرحله دوم -استفاده گسترده از محرکهای هزینهای واقعی

 -سیستم نرمافزار در سطح سازمان

شکل  -2ماهیت چند بعدی نوآوریهای مبتنی بر فعالیت
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پذیرش و بکارگیری نوآوری
طبق نتایج پژوهشهای صورت گرفته ،میتوان از
دو الگو (توالی واحد 22و توالی چندگانه )29برای فرایند
پذیرش نوآوری استفاده نمود .در الگوی توالی واحد
فرض بر این است که فرایند پذیرش یکپارچه بوده و
بصورت سلسله مراتبی بوقوع میپیوندد .اما در الگوی
توالی چندگانه فرض بر این است که فرایند پذیرش
تصادفی بوده و مراحل آن نیز غیرقابل پیشبینی است.
هر دو الگو برای تشریح ایجاد نوآوری و فرایند پذیرش
مفید هستند (دامانپور و اِشنایدر.)2222 ،
در تحقیقات قبلی  ABCاز مدل توالی واحد که
نشات گرفته از مدل  2مرحلهای کوپر و زامیود
( )5332در خصوص نوآوری  ITاست ،استفاده گردید
(آشنایی – جرح و تعدیل – اقتباس – پذیرش –
عادیسازی – گسترش .)24به اعتقاد کوپالکریشنان و
دامانپور ( )5334گرچه میتوان بنحو مناسبی برخی
از فرایندهای نوآوری مدیریتی را بوسیلة الگوی توالی
واحد تشریح نمود ،اما بهتر است برای تشریح فرایند
پذیرش نوآوریهای پیچیده از الگوی توالی چندگانه
استفاده نمود .بافرض جامعیت ویژگی پیچیدگیABI ،
می تواند بین پذیرندگان مختلف متفاوت باشد .بنابراین
انتظار میرود میزان پیچیدگی  ABIبر الگوی پذیرش
تاثیرگذار باشد.درنتیجه این پژوهش بدنبال شناسایی
دو الگوی احتمالی تاثیرگذار بر فرایند پذیرش یک
نوآوری است.
برای تحقق این هدف ،ابتدا یک مدل عمومی که
نشات گرفته از پژوهشهای انجام شده در حوزة
نوآوریهای مدیریتی است ،طراحی و سپس از آن برای
سنجش متغیرهای وابستة مرتبط با فرایند پذیرش
ABIاستفاده شد .مدل عمومی شامل سه مرحله اصلی
(آشنایی ،اجرا ،یکپارچهسازی) است .مرحلة اول
(آشنایی) شامل دو بخش آگاهی و عالقه ،21مرحله
دوم (اجرا) شامل دو بخش راهاندازی و اجرا 22و مرحلة
سوم (یکپارچهسازی) شامل سه بخش توسعه ،عادی-
سازی و گسترش 21میباشد .تصمیم به پذیرش
(تصویب رسمی) یک نوآوری لحظة سرنوشتساز دو
مرحلهة اول است .در جدول  2تعریف مختصری از

هرکدام از بخشهای کلیدی هر مرحله ارائه میشود.
بعالوه مدل عمومی شامل احتماالتی همچون :الف)
توقف فرایند نوآوری در هرمقطع زمانی در طی
هرکدام از مراحل باال ،ب) عدم شروع فرایند ،ج) عدم
توجه به این مدل در پژوهشهای قبلی .ABC
جدول  -1تعریف بخشهای اصلی مدل عمومی
آگاهی

آگاهی یافتن ذینفعان اصلی سازمان از نوآوری

عالقه

بحث پذیرش جدی شده و مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد.

تصویب
پذیرش

نوآوری تصویب شده و منابع مورد نیاز
تخصیص داده میشود.

برنامهریزی
(راهاندازی)

برنامهریزی برای اجرا؛ این بخش شامل دامنه و
اهداف ،جمعآوری دادهها ،پیشبینی مشکالت
و تغییرات احتمالی در تکنیکهای پذیرفته شده
و یا در ساختار سازمانی

اجرا

اجرای برنامة تدوین شده در بخش برنامهریزی؛
بدین معنی که نوآوری در حالت بهرهبرداری
قرار میگیرد.

توسعه

استفاده از نوآوری شروع شده و بتدریج
مقبولیت یافته و مشکالت غیرمنتظره آن حل
شده و قابلیت فهماش نیز ارتقاء مییابد.

عادیسازی

نوآوری نهادینه ،تقویت و تثبیت شده؛ اقدامات
عادی شده و درنهایت نوآوری تازگی و هویت
مستقل خود را از دست میدهد.

گسترش

نوآوری باحداکثر توان و اغلب به شیوههای
غیرمنتظره مورد استفاده قرار گرفته و باعث
بهبود اثربخشی کارها و درنهایت تبدیل به
جزئی الینفک از سیستم سازمانی میشود.

 -3مبانی تدوین فرضیهها
 -1-3ویژگیهای نوآوری
رابطة بین ویژگیها و پذیرش نوآوری از جمله
موضوعات کالسیک در پژوهشهای نوآوری تلقی شده و
گاهی اوقات از آن تحت عنوان "تحقیق انتسابی"28
نیز یاد میشود (گرینهال و همکاران .)2221 ،این
پژوهش بدنبال بررسی رابطة بین ویژگیهای یک
نوآوری و پذیرش و اجرای آن میباشد .راجرز ()2229
پنج ویژگی نوآوری که امکان تاثیرگذاریشان بر
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پذیرش یک نوآوری زیاد است را بشرح زیر شناسایی
نمود:

ادبیات حسابداری مدیریت عمدتاً با ادبیات نوآوری
مدیریتی که جنبة عمومیتری دارد ،هماهنگی

 مزیت نسبی :23درجهای که یک نوآوری نسبت به
نسخههای قبلی بهتر تشخیص داده میشود.
 قابلیت سازگاری :92درجهای که یک نوآوری با
ارزشها و نیازهای موجود ،تجربیات قبلی
پذیرندگان بالقوه سازگار تشخیص داده میشود.
 پیچیدگی :95درجهای که درک و بکارگیری یک
نوآوری سخت تشخیص داده میشود.
 قابلیت مشاهده :92درجهای که نتایج یک نوآوری
برای کاربران قابل درک و مشاهده تشخیص داده
میشود.
99
 قابلیت ردیابی  :درجهای که یک نوآوری ممکن
است قبل از بکارگیری مورد آزمون و بررسی قرار
گیرد.
طبق نتایج برخی از پژوهشها نرخ پذیرش نوآوری
با متغیرهای مزیت نسبی ،قابلیت سازگاری ،قابلیت
مشاهده و قابلیت ردیابی رابطة مثبت و با متغیرهای
پیچیدگی و هزینه (درجهای که احساس میشود
بکارگیری یک نوآوری گران تمام میشود ) رابطة
منفی دارند (راجرز .)2229 ،گرچه رابطة بین این
ویژگیها و پذیرش یک نوآوری از سوی کاربران بخوبی
تبیین شده ،اما هیچ تئوری جامعی که بتواند رابطة
بین ویژگیهای نوآوری و میزان پذیرش آن را در
سازمان تبیین نماید ،وجود ندارد (گرینهال و
همکاران .)2221 ،به اعتقاد تیلور و مکآدام ()2224
ادبیات مرتبط با پذیرش و بکارگیری نوآوری در سطح
سازمانی ناچیز و محدود بوده اما درمقابل ،بخش عمدة
ادبیات شامل جنبههای فنی بوده بطوریکه استدالل
براین است که در مطالعة پدیدههای بسیار پیچیده و
عمدتاً غیرکمّی مرتبط با نوآوریهای سازمانی میتوان
از مفروضات ساده نیز استفاده نمود .به اعتقاد (گرین-
هال و همکاران )2221 ،چالش اصلی ویژگیهای
تحقیق انتسابی در سطح سازمان بوده که عموماً از
اهمیت تعاریف ارائه شده در خصوص ویژگیهای مورد
اشاره نشات گرفته و بیانگر ماهیت نوآوری و شخص
پذیرندة نوآوری در سازمان است.

بیشتری دارد .دانک ( )5383معتقد است ویژگیهای
نوآوری حسابداری نقش موثری در کندتر شدن روند
پذیرش نوآوریهای حسابداری دارد .کاپلن و آندرسون
( )2221در پژوهش خود مشکالت اصلی مرتبط با
پذیرش را تحت عنوان موانع اداری ادراک شده و
هزینههای عملیاتی ناشی از اجرای سیستمهای ABC
مورد بررسی قرار دادند .بهرحال ،به محض پذیرش
نوآوریهای حسابداری مدیریت ،بین ویژگیهای نوآوری
و فرایند پذیرش نوعی رابطة مثبت برقرار میشود.
طبق نتایج پژوهش امیرآتشانی ،مشدئی و
محمودزاده ( 59 )5939شرکت در حوزة پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی از نوآوریهای مبتنی بر فعالیت
مخصوصاً تکنیکهای مدیریت هزینه و ارزش افزوده
اقتصادی استفاده مینمایند.
با توجه به ادبیات اشاره شده در بخشهای قبلی،
فرضیههای این پژوهش بشرح زیر خواهند بود .در این
پژوهش بجای پیچیدگی از واژة "سهولت در
استفاده "94و بجای قابلیت مشاهده از واژة "قابلیت
اثبات نتایج "91استفاده خواهد شد .هدف از این کار
تبدیل رابطة منفی فیمابین این متغیرها با پذیرش
نوآوری به رابطة مثبت است.
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فرضیه اول :بین ویژگیهای نوآوری همچون :مزیت
نسبی ،قابلیت سازگاری ،سهولت در استفاده ،تصویر
ذهنی ،قابلیت اثبات نتایج و قابلیت ردیابی با فرایند
آشنایی با  ABIهمبستگی مثبت و بین ویژگی هزینه
با آشنایی با  ABIهمبستگی منفی وجوددارد.
فرضیه دوم :بین ویژگیهای نوآوری همچون :مزیت
نسبی ،قابلیت سازگاری ،سهولت در استفاده  ،تصویر
ذهنی ،قابلیت اثبات نتایج و قابلیت ردیابی با پذیرش
 ABIهمبستگی مثبت و بین ویژگی هزینه با پذیرش
 ABIهمبستگی منفی وجود دارد.
 -2-3عوامل زمینهای و سازمانی
عوامل زمینهای و سازمانی شامل مواردی همچون
اندازة سازمان ،حمایت مدیران ارشد (منتج شده از
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ادبیات پژوهش)؛ میزان سربار ،پیچیدگی و تنوع
محصول (اختصاصی نوآوریهای مبتنی بر فعالیت) می-

پژوهشهای قبلی نیز نشان میدهد در مقایسه با
سازمانهای کوچک ،تمایل سازمانهای بزرگ به پذیرش

شود.

 ABIبیشتر است (اَلعامری و دروری.)2221 ،
سازمانهای بزرگ ضمن برخورداری از توانمندی مالی
بیشتر در بکارگیری سیستمهای حسابداری پیچیده،
ممکن است عالقة زیادی بر استفاده از  ABIجهت
برنامهریزی ،کنترل و هماهنگی فعالیتها نشان دهند
(اینس و ) (اینس و میچل .)5331 ،بنابراین ،براساس
ادبیات مرتبط با نوآوری ،انتظار میرود اندازة واحد
تجاری با آشنایی ،پذیرش و میزان استفاده از ABI
رابطة مثبت داشته باشد.

 حمایت مدیران ارشد

براون و همکاران ( )2224معتقدند حمایتهای
مدیران ارشد میتواند فرایند پذیرش نوآوریها را از
طریق دسترسی به منابع و حل موضوعات درون
سازمانی تسهیل نماید .نتایج پژوهش لیو و پَن
( )2221نشان داد حمایت مداوم مدیران ارشد موثرین
عامل در حل مشکالت اجراست .در حالت کلی ،ادبیات
نوآوری بیانگر وجود یک رابطة مثبت بین حمایت
مدیران ارشد با پذیرش و اجرای نوآوری است (فیچ-
مَن .)2222 ،فاستر و ورد ( )5334معتقدند مدیران
ارشد زمانی از یک نوآوری حمایت میکنند که مزایای
بالقوة آن بیشتر از هزینههای اختالل بازار کار باشد.
همچنین حمایت ضعیف مدیران ارشد ناشی از
شکستهای مرتبط با  MAIsاصلی است .باتوجه به
ادبیات مرتبط با نوآوری ،انتظار میرود حمایت مدیران
ارشد رابطة مثبتی با آشنایی ،پذیرش و میزان استفاده
از  ABIداشته باشد.
 حمایت حامیان داخلی

به اعتقاد (فیچمَن )2222 ،حامیان داخلی نوآوری
می توانند نقش موثری در پذیرش و اجرای موفقیت-
آمیز نوآوری ،آموزش مدیران ارشد و کاربران ،اطالع-
رسانی نیازهای سازمانی ایفا نمایند .نتایج پژوهش
براون و همکاران ( )2224نشان داد عالقة اولیه به
نوآوری و پذیرش آنرابطة مثبتی با حمایت حامیان
داخلی داشته و باعث تسهیل تعامالت سازمانی از
طریق حذف موانع سازمانی میشود .بنابراین انتظار
می رود حمایت حامیان داخلی با آشنایی ،پذیرش و
میزان استفاده از  ABIرابطة مثبت دارد.

 میزان سربار

از  ABCمی توان بعنوان یک روش دقیق در
تخصیص سربار یاد کرد ،زیرا با افزایش سهم هزینه-
های سربار از کل هزینهها دیگر سیستمهای هزینهیابی
سنتی (مبتنی بر حجم) قادر به محاسبة دقیق بهای
تمام شدة هر واحد محصول نخواهند بود (کوپر و
کاپلن .)5388 ،بهرحال ،نتایج مطالعات مرتبط با
میزان سربار و پذیرش  ABIبا یکدیگر همخوانی
ندارند .نتایج پژوهش بووث و گیاکوبی ( )5338نشان
داد بین آشنایی با  ABCو تمایل به بکارگیری آن
رابطة مثبت وجود دارد .اما پژوهش کِالرک و همکاران
( )5333نشان داد در مراحل پایانی پذیرش ،بین
میزان سربار و تمایل به بکارگیری  ABCرابطهای
وجود ندارد .درنهایت ،نتایج پژوهش براون و همکاران
( )2224نشان داد بین میزان سربار و تمایل به
بکارگیری/پذیرش  ABCرابطهای وجود ندارد .تضاد
ظاهری میتواند منجر به مغایرت در اندازهگیری میزان
سربار و ارائة تعاریف مختلف از پذیرش شود .با توجه
به نتایج پژوهش کوپر و کاپلن ( )5388فرض براین
است که بین میزان سربار با آشنایی ،پذیرش و میزان
استفاده از  ABIرابطة مثبت وجود دارد.

 اندازة واحد سازمانی

 پیچیدگی و تنوع محصول

اندازه یک عامل مهم در پذیرش سیستمهای
مدیریتی بسیار پیچیده محسوب شده و نتایج

همانند استدالالت مرتبط با میزان سربار ،کوپر و
کاپلن ( )5388معتقدند  ABCاز قابلیت الزم برای
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محمد نظریپور و سعید غنجعلیپورگوشکی

لحاظ نمودن پیچیدگی و تنوع محصول در محاسبة
بهای تمام شده برخوردار بوده و در عین حال از
مغایرتهای مرتبط با سیستمهای هزینهیابی سنتی مبرا
است .در تحقیقات مرتبط با نوآوری ،نتایج متضاد
یافت شد .نتایج پژوهش کراموید ( )5338نشان داد
بین میزان پیچیدگی و تنوع محصول با پذیرش ABC
رابطة مثبتی وجود دارد .در مقابل ،نتایج پژوهش
بووث و گیاکوبی ( )5338نشان داد در مرحلة آشنایی
رابطة مثبت و در مراحل ارزیابی و پذیرش رابطةای
وجود ندارد .نتایج پژوهش براون و همکاران ()2224
نشان داد علیرغم عالقمندی شرکتها به  ABCدر
مراحل اولیه (این حالت به مرور زمان و با ورود سایر
عوامل کمرنگ میشود) ،بین پیچیدگی و تنوع
محصول با پذیرش  ABCرابطهای وجود ندارد.
باافزایش میزان سربار ،ناسازگاریهای ظاهری ممکن
است تابعی از برداشتهای مختلف از مرحلة پذیرش و
نحوة اندازهگیری پیچیدگی و تنوع محصول باشد .با
توجه به نتایج پژوهش کوپر و کاپلن ،فرض میشود
بین میزان پیچیدگی و تنوع محصول با مراحل
آشنایی ،پذیرش و میزان استفاده از  ABIرابطة مثبت
وجود دارد.
بطور خالصه ،طبق نتایج ادبیات پژوهش عوامل
سازمانی بر فرایند پذیرش و اجرای موفقیتآمیز ABI
تاثیرگذار است .بنابراین ،فرضیههای سوم و چهارم
عبارت خواهند بود از:
فرضیه سوم :بین عواملی همچون :حمایت مدیران
ارشد ،اندازه سازمان ،میزان سربار ،پیچیدگی و تنوع
محصول با فرایند آشنایی با ABIرابطة مثبت دارد.
فرضیه چهارم :بین عواملی همچون :حمایت مدیران
ارشد ،اندازه سازمان ،میزان سربار ،پیچیدگی و تنوع
محصول با فرایند پذیرش ABIرابطة مثبت دارد.
فرضیه پنجم :بین عواملی همچون :حمایت مدیران
ارشد ،اندازه سازمان ،میزان سربار ،پیچیدگی و تنوع
محصول با میزان استفاده از ABIرابطة مثبت دارد.
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 ابهامات محیطی ادراک شده

منظور از ابهام ،تغییرات محیط سازمانی بوده و
شامل دو ویژگی بیثباتی و تالطم میباشد .درک
مدیران از ابهامات تاثیر بسزائی بر تصمیمات آنها
داشته و عدم اطمینان محیطی ادراک شده 92با ناتوانی
مدیران در پیشبینی دقیق محیط خارجی سازمان
ارتباط تنگاتنگی دارد (ملیکِن .)5381 ،عدم اطمینان
محیطی ادراک شده شامل مواردی همچون :تغییرات
غیرمنتظره در تقاضای مشتریان ،اقدامات رقبا و منابع
عرضه ،تغییرات غیرمنتظره در شرایط اقتصادی و
تکنولوژیکی میشود (الداهیات .)2229 ،پژوهشگران
حوزة نوآوری معتقدند بین عدم اطمینان محیطی
ادراک شده و پذیرش نوآروی مخصوصاً در محیطهای
نامطمئن رابطة مثبت وجود دارد ،زیرا سازمانها از
طریق پذیرش نوآوری بدنبال تداوم فعالیت و گسترش
هستند (کوان و زامیود .)5381 ،نتایج تحقیقات
مرتبط با مدیریت اقتضائی 91نشان میدهد هرچه
سطح عدم اطمینان محیطی ادراک شده باالتر باشد،
نیاز به سیستمهای کنترل مدیریتی با تمرکز بر جنبه-
های غیرمالی ،برونگرایی و باز ،بیشتر میشود .با
توجه به موارد فوق فرضیة ششم بشرح زیر میباشد:
فرضیه ششم :ابهامات محیطی ادراک شده بر مراحل
آشنایی ،پذیرش و میزان استفاده از  ABIتاثیر مثبتی
دارد.
 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیت از نوع
کاربردی ،به لحاظ روش جمعآوری دادهها از نوع
پیمایشی و به لحاظ روش پژوهش نیز ،توصیفی است.
همچنین دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق
پرسشنامه جمعآوری شده است.
پژوهش حاضر شامل سه متغیر ویژگیهای نوآوری ،
عوامل سازمانی و عدم اطمینان محیطی است .برای
مطالعة متغیر نوآوری از پژوهش بِرد و همکاران
( ،)2224عوامل سازمانی از پژوهش براون و همکاران
( )2224و عدم اطمینان محیطی از پژوهش گوین-
داراجان ( )5384استفاده شده است.
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برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای
پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک باینری و ضریب

جامعة آماری  211شرکت بود که با توجه به فرمول
کوکران  522شرکت به عنوان نمونه تعیین شد.

همبستگی پیرسون استفاده شده است .برای سنجش
متغیر آشنایی با نوآوری از یک متغیر دووجهی ،بدین
معنی تخصیص عدد صفر به شرکتهایی که به مرحله
آشنایی نرسیده و عدد یک به شرکتهایی که در این
مرحله و یا مراحل بعد از آن باشند ،استفاده شده
است .برای سنجش متغیر پذیرش نوآوری نیز از یک
متغیر دووجهی استفاده شده است .بدین معنی به
شرکتهایی که به مرحلة آخر یعنی مرحلة یکپارچگی
نرسیده باشند ،عدد صفر و به شرکتهای دیگر عدد
یک اختصاص داده شد (جدول شمارة  .)1برای
سنجش متغیر استفاده از نوآوری از طیف لیکرت هفت
گزینهای استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای تولیدی
فعال واقع در شهرکهای صنعتی شهر کرمان است.

پرسشنامة پژوهش بین مدیران ارشد و اجرایی این
شرکتها توزیع شد .دورة زمانی انجام پژوهش تابستان
 5931بود .از  532پرسشنامة توزیع شده 529
پرسشنامه برگشت شد .الزم بذکر است از روش نمونه-
گیری تصادفی ساده استفاده شد .برای آزمون روایی
محتوای پرسشنامه از نظر متخصصان و خبرگان و
برای آزمون پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (جدول
شمارة  )4استفاده شد.
عالوه بر سواالت فوقالذکر 2 ،سوال نیز در ارتبااط
با اجرا و میزان استفاده از نوآوریها  -باا هادف ارزیاابی
متغیرهای وابسته پژوهش  -مطارح گردیاد .درنهایات
سواالتی که قابلیت ارائه در قالب طیاف لیکارت هفات
گزینااهای را نداشااتند ،در بخااش انتهااایی پرسشاانامه
مطرح گردیدند.

جدول شماره  -2تركیب سواالت بر اساس متغیرهای پژوهش
متغیر

ویژگیهای نوآوری

عوامل سازمانی

عدم اطمینان محیطی

مولفه

نوع متغیر

شماره سوال

معیار امتیازبندی سواالت

مزیت نسبی

مستقل

سواالت  5الی 1

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

قابلیت سازگاری

مستقل

سواالت  2الی 8

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

سهولت در استفاده

مستقل

سواالت  3الی 52

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

تصور دیگران

مستقل

سواالت  59و 54

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

اثباتپذیری نتایج

مستقل

سواالت  51الی 51

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

آزمایش پذیری
هزینه

مستقل
مستقل

سواالت  58و 53
سواالت  22و 25

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت
مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

پشتیبانی مدیریت ارشد

مستقل

سواالت  22الی 24

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

پشتیبانی حامی داخلی

مستقل

سواالت  21الی 21

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

پیچیدگی

مستقل

سواالت  28الی 95

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

میزان سربار

مستقل

سوال 92

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

اندازه واحد تجاری

مستقل

سوال 99

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

عدم اطمینان محیطی

مستقل

سواالت  94الی 93

مقیاس هفتگانه طیف لیکرت

 -5تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش

 -1-5آمار توصیفی

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعة مورد مطالعه
و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش الزم است قبل
از انجام آزمون فرضیات  ،متغیرهای جمعیتشناختی
پژوهش مورد اشاره قرار گیرند.

باتوجه باه نتاایج جادول  9بیشاترین شارکتها در
صنعت مواد غذایی و کمترین آن نیز در صنعت کاانی-
های غیزفلزی قارار دارناد .آماار توصایفی مرباوط باه
متغیرهای مستقل پژوهش به صورت خالصه در جدول
شماره  4ارائه شده است.
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جدول شماره  -3شركتهای مورد مطالعه به تفکیک صنعت
نوع صنعت

تعداد

درصد

نوع صنعت

تعداد

درصد

برق و الکترونیک

23

58

فلزی

22

52

سلولزی

52

52

کانی غیرفلزی

8

1

شیمیایی

23

58

نساجی

52

2

غذایی

92

22

سایر صنایع

52

52

جدول شماره  -4خالصه آمار توصیفی متغیرهای مستقل پژوهش
بازه علمی بازه واقعی

متغیر

انحراف

آلفای

معیار

كرونباخ
2315

میانگین

كشیدگی

91-1

92-1

593914

23342

43224

قابلیت سازگاری ( 9آیتم)

25-9

51-9

23815

53911

23231

2388

سهولت در استفاده ( 4آیتم)

28-4

22-4

13932

93921

93942

2381

تصور دیگران ( 2آیتم)

54-2

59-2

93282

23252

53331

2331

اثباتپذیری نتایج ( 9آیتم)
آزمایش پذیری ( 2آیتم)

25-9
54-2

51-9
52-2

23815
93959

53141
23185

23122
53382

2383
2312

هزینه ( 2آیتم)

54-2

54-2

13322

23224

43221

2312

سطح سربار ( 5آیتم)

1-5

1-5

93429

23544

53552

2335

اندازه واحد تجاری ( 5آیتم)

1-5

1-5

23241

23123

53422

2383

پشتیبانی مدیریت ارشد ( 9آیتم)

25-9

51-9

93212

23255

53331

2315

پشیتیبانی حامیداخلی ( 9آیتم)
پیچیدگی و تنوع محصول ( 4آیتم)

25-9
28-4

51-9
21-4

23821
13922

53254
93421

23225
93224

2382
2313

عدم اطمینان محیطی ( 2آیتم)

42-2

92- 2

593959

53112

43332

2311

مزیت نسبی ( 1آیتم)

تمامی سواالت بر مبنای طیف لیکرت  1گزینهای بوده است.

باتوجه به نتایج جدول فوق آلفای کرونباخ تماامی
متغیرها بیشتر از  231بوده ،لذا همة متغیرها از پایاایی
الزم برخوردارند .جدول شماره  ،1بیانگر طبقاهبنادی
شرکتهای مورد مطالعه بر اساس مراحل اجرای نوآوری
مبتنی بر فعالیت ( )ABIاست.
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش در خصوص استفاده
از "نوآوریهااای مبتناای باار فعالیاات" نشااان ماایدهااد
براساااس طیااف لیکاارت  1گزینااهای 82 ،درصااد از
شرکت ها در طبقه "بدون استفاده" (امتیاز  5در طیف
لیکرت) 52،در صد در طبقه "استفاده کم" (امتیازهای
 2و  9در طیف لیکرت) 1 ،درصد در طبقاه "اساتفاده
متوسط" (امتیازهای  4و  1در طیاف لیکارت) و  9در
صد در طبقاه "اساتفاده زیااد" (امتیازهاای  2و  1در
طیف لیکرت) طبقهبندی میشوند .بار ایان اسااس دو
طبقه اول تحات عناوان غیرکااربران و دو طبقاه بعاد
77

تحت عنوان کاربران «نوآوری مبتنای بار فعالیات» در
نظر گرفته شدند .این طبقه بندی با ادبیات مارتبط باا
تجزیه و تحلیل پذیرشِ «نوآوری مبتنای بار فعالیات»
سازگار است.
نتایج متقاطع در جدول شماره  2نشان مای دهاد
که پاساخ دهنادگانی کاه هناوز «ناوآوری مبتنای بار
فعالیت» را به صورت جدی مد نظر قرار ندادهاناد ،باه
لحاااظ میاازان اسااتفاده در طبقااه باادون اسااتفاده و
کم استفاده قرار داشته و پاسخ دهنادگانی کاه در فااز
اجرایی شدن و یکپارچگی قرار دارند در طبقه اساتفاده
متوسط و زیاد قرار گرفتهاند .اطالعات مرحله پاذیرش
و اسااتفاده از نااوآوری بااه صااورت متقاااطع در جاادول
شماره  2نمایش داده شده است.
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جدول شماره  - 5طبقه بندی شركتها بر اساس مراحل اجرای ABI

فاز اجرا

شروع

فرایند اجرایی شدن

یکپارچگی
شکست

مرحله اجرا

تعداد

درصد

5

هنوز به صورت جدی مد نظر قرار نگرفته است

83

14

2

آگاهی

1

9

9

عالقه

24

54

4

تصمیم برای پذیرش

3

131

1
2

راه اندازی
پیاده سازی

8
4

433
2341

1

مرحله مابین پیاده سازی و حداکثر استفاده

2

931

8

استفاده با فرایند واحد (شامل دو مرحله روزمرگی و کمال)

4

234

3

استفاده با فرایند غیر واحد (شامل دو مرحله روزمرگی و کمال)

2

532

52

شکست در مراحل قبل از استفاده

52

139

جدول شماره  -6جدول متقاطع میزان استفاده و مرحله پذیرش نوآوری
میزان استفاده
فاز پذیرش

بدون

استفاده

استفاده

استفاده

استفاده

كم

متوسط

زیاد

تصمیمی به استفاده از  ABIوجود ندارد

15322

9322

2

2

14392

شروع

5534

4323

5384

232

58359

تصمیم برای پذیرش

9322

2325

5322

2325

1312

فرایند اجرایی شدن

2314

2

2325

2

1391

یکپارچگی

9328

2325

2341

2325

1391

شکست

4323

5384

2

5322

1391

جمع

82349

52345

2352

9324

5

باتوجه به نتایج جدول فوق 14 ،درصد از شرکتها هنوز
تصمیمی به استفاده از  ABIنگرفتاه و  58درصاد نیاز
استفاده از آن را شروع نمودهاند .یاک ساری تناقضاات
(در سطح حداقلی) در جدول متقاطع فوق وجود دارد.
برای مثال  5384درصد از پاسخ دهندگان در فاز شروع
قرار داشاته اماا اساتفاده متوساطی از ناوآوری دارناد،
 2314درصد از پاسخ دهنادگان در فااز اجرایای شادن
قاارار دارنااد امااا هاایچ اسااتفادهای از نااوآوری ندارنااد.
همچنااین  5322درصااد از پاسااخ دهناادگان کااه بااا
شکست در مراحل پذیرش ناوآوری مواجاه شاده اناد،
همچنان از نوآوری استفاده زیاد مینمایند .طبق نتاایج
نشااان  52344درصااد از شاارکتهای مااورد مطالعااه بااه
میزان کمی از  ABIاستفاده نموده و  9324درصد آنهاا
به میزان زیادی از آن استفاده نمودهاند.

جمع

آمار استنباطی
بااه منظااور آزمااون فرضاایه اول و سااوم از رگرساایون
لجستیک استفاده شده است ،خالصه نتایج این آزماون
در جدول شماره  1قابل مشاهده است.
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جدول شماره  -7نتایج رگرسیون لجستیک (مرحله اول)
متغیر وابسته :آشنایی با ABI

ضریب

انحراف

متغیر وابسته :پذیرش ABI

سطح

ضریب

انحراف

سطح

معناداری

لجستیک

استاندارد

معناداری

23192

23359

23582

23125

23225

سازگاری

23548

23298

23222

53159

23212

23298

سهولت در استفاده

-23222

23291

23143

-2352

2342

23191

قابلیت اثبات نتایج

-23241

23292

23212

-2324

23215

23242

قابلیت ردیابی

-23212

23249

23929

-23223

23212

23119

تصویر ذهنی
هزینه

23255
-2393

23294
23234

23143
23232

53952
-23493

23243
23293

23289
23932

حمایت مدیریت ارشد

2358

23522

23221

23534

23519

23222

حمایت حامیداخلی

2392

23232

23225

23229

23225

23225

اندازه واحد تجاری

23255

23939

23135

-23224

23932

23225

میزان سربار

53115

23458

23222

53352

23492

23232

پیچیدگی و تنوع محصول
عدم اطمینان محیطی

23224
53952

232229
23312

23284
23589

53592
53215

23139
23313

23112
23192

لجستیک استاندارد
23218

مزیت نسبی

جدول شماره  -8نتایج رگرسیون لوجستیک (مرحله دوم)
متغیر وابسته :آشنایی با ABI

ضریب

انحراف

سطح

ضریب

انحراف

سطح

لجستیک

استاندارد

معناداری

لجستیک

استاندارد

معناداری

مزیت نسبی

-

-

-

23582

23125

23225

سازگاری

23228

23232

23921

23159

23542

23932

حمایت مدیریت ارشد

-

-

-

23512

23535

23291

حمایت حامیداخلی

23222

23218

23229

23512

23235

23223

سطح سربار

53921

23153

23221

23114

23292

Chi2

Sig.

583122

23222

نتایج اولیه رگرسیون لوجستیک نشان می دهاد در
رابطه با متغیر وابسته آگااهی از ناوآوری ،از میاان 52
متغیااار مساااتقل ساااه متغیر(ساااازگاری ،حمایااات
حامی داخلی و سطح سربار) و در رابطه با متغیر وابسته
پااذیرش  ABIاز میااان  52متغیاار مسااتقل 4 ،متغیاار
سطح معناداری کمتر از  2321داشته پاس باه منظاور
آزمون فرضیههای مربوطه در آزمون مرحلاه دوم آورده
شدهاند .نتایج نهایی آزمون مربوط به فرضیههاای اول
تا چهارم و قسمت «الف» و «ب» فرضیه ششم به طور
خالصه در جدول فوق آورده شده است.

38

متغیر وابسته :پذیرش ABI

2

Pseudo R

Chi2

Sig.

23211

923432

23222

23415
2

Pseudo R

23235

طبق نتایج پژوهش سطح معنااداری هار دو مادل
کمتر از  2321است .بادین معنای کاه هار دو مادل از
قدرت تبیاینکننادگی و کاارایی بااالیی برخورداراناد.
ضریب تعیین پسودو 98بیانگر ایان موضاوع اسات کاه
مدلها از قادرت تبیاینکننادگی بااالیی در خصاوص
واریااانس و تغییاارات متغیرهااای وابسااته برخااوردار
نیستند .درنهایت ،با توجه به نتاایج حاصال از آزماون
هوسمر -لمشو ،بارازش میازان پایش بینای تغییارات
متغیر وابسته در سطح خطای کوچکتر از  2325معنای
دار بوده ،بدین معنی کاه مادلهاا مناساب باوده و از
باارازش الزم برخااوردار هسااتند .باتوجااه بااه تجزیااه و
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تحلیل دادهها میتوان نتاایج مارتبط باا فرضایههاای
پژوهش بشرح زیر بیان نمود:

نتیجه فرضیه ششم :قسمت الف و ب :نتایج حاصل از
آزمون نشان میدهد عوامل عدم اطمینان محیطی

نتیجه فرضیه اول :نتایج حاصل از آزمون نشان
میدهد ویژگیهای نوآوری هیچ ارتباط معناداری با
آشنایی با «نوآوری مبتنی بر فعالیت» ندارند.
نتیجه فرضیه دوم :نتایج حاصل از آزمون نشان می-
دهد از میان ویژگیهای نوآوری تنها ،ویژگی مزیت
نسبی ارتباط مثبت معناداری با پذیرش نوآوری دارد.
نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش براون و همکاران
( )2224سازگار است.
نتیجه فرضیه سوم :نتایج حاصل از آزمون نشان می-
دهد از میان عوامل سازمانی تنها دو ویژگی حمایت
حامیداخلی و سطح سربار ارتباط مثبت معناداری با
آگاهی از نوآوری دارند .نتیجه این فرضیه با نتایج
پژوهش براون و همکاران ( )2224سازگار است.
نتیجه فرضیه چهارم :نتایج حاصل از آزمون نشان
میدهد از میان عوامل سازمانی تنها دو ویژگی حمایت
مدیریت ارشد و حمایت حامیداخلی ارتباط مثبت
معناداری با پذیرش نوآوری دارند .درنتیجه این فرضیه
با نتایج پژوهش فیچمن ( )2222و لیو و پن()2221
سازگار است.

هیچ ارتباط معناداری با آگاهی و پذیرش «نوآوری
مبتنی بر فعالیت» ندارند .نتیجه این فرضیه با نتایج
پژوهش شوت ( )2255سازگار است.
بااه منظااور آزمااون فرضاایههااای پاانجم و ششاام-
قسمت(ج) از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شاد،
خالصه نتایج این آزمون در جدول شماره  3ارائه شاده
است.
با توجه به نتایج همبستگی ،پنج متغیار معنااداری
کمتر از  2321را نشان میدهناد .در اداماه باه منظاور
آزمون فرضیهها ،این متغیارهاا را در مادل رگرسایون
وارد شااده و خالصااه نتااایج آن در جاادول شااماره 52
آمده است.
نتیجه فرضیه پنجم :نتایج حاصل از آزمون نشان
می دهد عوامل سازمانی هیچ ارتباط معناداری با میزان
استفاده از نوآوری ندارد.
نتیجه فرضیه ششم :قسمت ج :نتایج حاصل از آزمون
نشان میدهد عوامل عدم اطمینان محیطی ارتباط
مثبت معناداری با میزان استفاده از «نوآوری مبتنی بر
فعالیت» دارد.

جدول شماره  -9آزمون همبستگی پیرسون
متغیر وابسته :میزان استفاده از ABI

تعداد نمونه

ضریب
همبستگی

معناداری

سطح هزینه سربار
پیچیدگی و تنوع محصول

529
529

-23544
-23525

23221
23299

حمایت حامیداخلی

529

-23511

23248

حمایت مدیریت ارشد

529

-23531

23259

عدم اطمینان محیطی

529

23931

23222

جدول شماره  -11نتایج رگرسیون
ضرایب غیر اسناندارد

ضرایب استاندارد

آماره T

معناداری
23892
23123
23222

ضریب بتا

انحراف استاندارد

ضریب بتا

حمایت حامیداخلی

-23249

23222

-23221

-23259

حمایت مدیریت ارشد
عدم اطمینان محیطی

-23529
23188

23494
23523

-23215
23982

-23914
13912
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 -6نتیجه گیری و بحث
در تدوین پرسشنامه تالش شد تعاریف ارائه شاده
از سوی محققان حوزة نوآوری مورد استفاده قرار گیرد.
متغیرهای وابسته براسااس فرایناد چناد مرحلاهای از
بابت پذیرش و اجرای  ABIطراحی شدند .ایان کاار از
طریق طراحی یک سوال جداگاناه در خصاوص میازان
استفاده از  ABIانجاام شاد .طباق نتاایج پاژوهش در
حاادود  42درصااد از شاارکتهای مااورد مطالعاااه از
نوآوریهای مبتنی بر فعالیت استفاده نموده و ایان امار
بیانگر این نکتاه اسات کاه شارکتهای ایرانای اهمیات
استفاده از  ABIدرک نموده و بادنبال توساعه آن نیاز
هستند.
برخالف نتایج پژوهش براون و همکااران (،)2224
طبااق نتااایج پااژوهش حاضاار پااذیرش و اجاارای ABI
بصورت یک فرایند رسمی و خطی نبوده بلکه عمدتاً از
الگوی غیرمنظم تبعیت میکند .این امر میتواند ناشی
از میزان پیچیدگی  ABIپذیرفته شده باشد .مایتاوان
نتیجه گرفت  ABIبعنوان یاک ناوآوری چناد بُعادی،
منعطف و قابل تقسایم امکاان اساتفاده از رویاههاای
اجرایی مختلف را میتواند فراهم نمایاد .یاک سیساتم
 ABIساده امکان استفاده از یک رویة اجرایی خطای را
فراهم نموده ،اما یک سیستم  ABIیکپارچه و پیچیاده
متضمن استفاده از یک فرایند پذیرش چناد مرحلاهای
است.
در این پژوهش عوامل موثر بر آشانایی و پاذیرش
 ABIمورد مطالعاه و بررسای قارار گرفات .در مرحلاة
آشاانایی ،تجزیااه و تحلیاال چنااد متغیااره بیااانگر
تاثیرگذاری مثبت متغیرهایی همچاون مزایاای نسابی
ادراک شده ،میزان ساربار و حمایات مادیران ارشاد و
تاثیرگذاری منفی متغیر هزینههای ادراک شده اسات.
در مرحلة پذیرش ،تجزیه و تحلیل چند متغیره بیاانگر
تاثیرگذاری دو متغیر میزان ساربار و حمایات مادیران
ارشااد اساات .نتااایج فااوق تاییاادی اساات باار اهمیاات
دیدگاهها و نگرشهای مدیران ارشد .پاذیرش و اجارای
یک نوآوری ممکن است براساس فشارهای داخلی و یاا
خارجی صورت گیرد .پذیرش داوطلبانه زمانی صاورت
میگیرد که میزان هزینههاای ساربار و مزایاای ماورد
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انتظار (از طریق تجزیه و تحلیل هزینه-منفعات) قابال
توجه باشد .پس از مرحلة آشنایی ،پذیرش یک نوآوری
تابع میزان هزینههای سربار و حمایات مادیران ارشاد
است .در مرحلة پذیرش ،بنظر میرسد ضمن احسااس
نیاز باه  ABIبایاد دیادگاهها نسابت باه آن (شااید از
طریق تجزیه و تحلیال هزیناه-منفعات) جلاب شاود.
پذیرش یک نوآوری باه مقادار قابال تاوجهی متااثر از
نیازهااای ادراک شااده (تجزیااه و تحلیاال هزینااههااای
سربار) و عوامل سیاسی (حمایت مدیران ارشاد) مای-
باشد.
همچنین در این پژوهش نقش عوامال ساازمانی و
محیطی بار میازان اساتفاده از نوآوریهاای مبتنای بار
فعالیات مااورد مطالعااه و بررساای قاارار گرفاات .نتااایج
پاژوهش نشاان داد میاازان اساتفاده از  ABIباا اناادازه
سازمان ،حمایت مدیران ارشد و حامیان داخلی رابطاة
مثبت دارد .بنابراین عوامل فوق در طی نمودن مراحال
پذیرش و اجرای  ABCنقش کلیدی دارند.
نتایج پژوهش نشان داد بسیاری از شرکتها نسابت
به  ABIدانش کافی داشاته و باه اهمیات آن واقفناد.
برخی از ویژگیهای  ABIهمچون :متغیرهای ساازمانی،
حمایات ماادیران ارشاد ،متغیرهااای زمیناهای ،میاازان
سربار با مرحلة آشنایی و پاذیرش  ABIرابطاه دارناد.
تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت در مرحله آشنایی بسیار
ضاروری اسات .در تعیااین میازان اساتفاده از عااواملی
همچااون :عواماال سااازمانی ،حمایاات ماادیران ارشااد و
حامیان داخلی موثرند .عالوه بر دقت در تحلیل رواباط
آماری ،یافتهها بیانگر اهمیت شناسایی نیازهای واقعی،
انجااام تجزیااه و تحلیلهااای منطقاای در مراحاال اولیااة
آشنایی و توجه به عوامل سیاسی در پذیرش و اجارای
یک نوآوری است.
پژوهش حاضر متااثر از ادبیاات ناوآوری مادیریت
بوده و شامل متغیرهاای محیطای و ساازمانی بهماراه
متغیرهای اختصاصی  ABIهمچون میزان سربار است.
طبق یافتههای این پژوهش حمایتهای مادیران ارشاد
نقش ویژهای در پذیرش و اجرای  ABIدارند.
این پژوهش تالش نمود از طریق ارائة یک تعریاف
منسااجم و جااامع از  ABIاقاادام بااه بسااط و توسااعه
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