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سازمانی در دستیابی به  های توانایینقش حمایت مدیریت ارشد و  تأثیربررسی 

مستقر در مراکز رشد  های شرکتتجارت الکترونیکی کارآفرینانه )مورد مطالعه: 
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 .ایران کرج، ،(البرز) تهران تحقیقات معلو دانشگاه تولید، گرایش صنعتی مدیریت ارشد کارشناسی التحصیل فارغ

 

 چکیده

 تواند میکه  یابد میفناوری اطالعاتی نوآورانه افزایش  هرروزمداوم در حال تغییر است و  طور بهامروزه، دنیای تجارت 

و ایجاد مزایای را مجبور و قادر به ابداع مجدد خود  ها سازمانهر شرکت را افزایش دهد. این توسعه سریع فناوری،  های توانایی

سازمانی در  های توانایینقش حمایت مدیریت ارشد و  تأثیراستراتژیک جدید کرده است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی 

 -وش پژوهش، پیمایشیدستیابی به تجارت الکترونیکی کارآفرینانه است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ر

 طور به ه وصورت گرفت تهران یعلم و فناور های پارکمستقر در مراکز رشد و  های شرکتدر این پژوهش  همبستگی است.

مدیر و در هر شرکت  5متوسط در هر شرکت کوچک  طور بهباشند.  شرکت متوسط می 11شرکت کوچک و  11هدفمند شامل 

 گیری نمونهبدین منظور با استفاده از روش  .در نظر گرفته شد مدیر 181مدیر حضور دارند، لذا نمونه تحقیق  11متوسط 

ها نیز  . ابزار گردآوری دادهجهت تجزیه و تحلیل انتخاب شد قبول قابلپرسشنامه  181نامه توزیع و پرسش 111تصادفی ساده 

افزار آموس  ساختاری و نرم معادالت  سازی  های پژوهش نیز از روش مدل نظور تحلیل دادهم به باشد. های استاندارد می پرسشنامه

سازمان و  های تواناییاستفاده شد. با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری، نشان داده شد که حمایت مدیریت ارشد بر 

سازمان بر تجارت  های توانایی دار معنیمثبت و  أثیرتداری دارد. همچنین  مثبت و معنی تأثیرتجارت الکترونیکی کارآفرینانه 

 ی دارد.قبول قابلقرار گرفته و مدل، برازندگی  تائیدالکترونیکی کارآفرینانه مورد 
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