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چکیده
مقاله حاضر با تکیه بر اهمیت ارتقا پیوستۀ عملکرد نوآورانۀ سازمانها ،در پوشش دادن به تحقیقاتی که به دنبال شناسایی پیشایندهای
عملکرد نوآورانه شرکت ها هستند ،سهیم است .از این منظر ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت
جذب بر عملکرد نوآورانه سازمان در جامعه آماری به تعداد  022شرکت انتخابی صورت گرفته است که با استفاده از فرمول حجم نمونه
کوکران 230 ،شرکت دانشبنیان مستقر در شهر تهران از طریق روش نمونهگیری ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .در
پژوهش حاضر ،به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد عملکرد نوآورانه با  22سوال ،ظرفیت جذب با  8سوال ،ساختار
شبکه با  4سوال و ذخیرة دانش نیز با  7سوال بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد .روایی هر دو پرسشنامه به صورت
محتوایی و سازه تأیید شد .ضریب پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برآورد گردید .تجزیه و تحلیل اطالعات با
استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMو نرمافزار  Smart-PLS 2.0صورت پذیرفت .نتایج حاکی از آن است که ساختار
شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه مؤثرند .همچنین ،ظرفیت جذب نقش میانجیگری جزیی و میانجیگری کلی
را به ترتیب در رابطه بین ذخیرة دانش با عملکرد نوآورانه و ساختار شبکه با عملکرد نوآورانه ایفا میکند .ضمن اینکه ظرفیت جذب با
ضریب مسیر  2/48بیشترین سهم و ساختار شبکه نیز کمترین سهم را در مدل پژوهش ،در تبیین عملکرد نوآورانه ایفا میکنند.
کلید واژهها :ظرفیت جذب ،ذخیرة دانش ،ساختار شبکه ،عملکرد نوآورانه.
مقدمه
امروزه ،تقریباً تمامی سازمانها با یک محیط پویا به همراه
تغییراتِ سریع تکنولوژی ،کوتاه شدن چرخۀ عمر محصول و
جهانیسازی مواجهاند .بنابراین ،سازمانها به ویژه سازمانهای
فناوری -محور برای رشد ،بقا و رقابت بایستی خالقتر و
نوآورتر از قبل باشند (قومسلوقلو و ایلسو .)0222 ،2در واقع،
امروزه به طور فزایندهای نوآوری به عنوان یکی از فاکتورهای
اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت سازمان در
بازارهای رقابتی محسوب میشود .دلیل این امر آن است؛
سازمانهایی که ظرفیت ایجاد نوآوری دارند ،سریعتر و بهتر از
سازمانهای غیرنوآور قادر خواهند بود به چالشهای محیطی
پاسخ دهند که این به نوبه خود کارایی سازمان را افزایش می-

دهد (جیمنز و واله .)0222 ،0لذا ،از آنجایی که نوآوری ،از
ظرفیت جذب دانش در واحد تحقیق و توسعه و سایر
واحدهای شرکت نشأت میگیرد؛ بنابراین ،توانایی یادگیری
افراد در سازمان ،ظرفیت جذب و ترکیب اطالعات درون
سازمان را ارتقا میدهد و هر چه گرایش شرکت به یادگیری
بیشتر باشد ،توانایی آن در کنکاش محیط بیرونی برای آگاهی
از الگوهای تکنولوژیک جدید که در نهایت منجر به نوآوری
میشود بیشتر خواهد شد .به عالوه ،نوآوری به عنوان یک
فرآیند حل مشکل شناخته میشود .از طرفی ،حل مشکل یک
فرآیند یادگیری است که با یکپارچه کردن انواع دانش با
یکدیگر ،یک پایگاه دانش ایجاد میکند .در نتیجه ،زمانی که
دانش در سازمان جریان پیدا میکند و یا سازمان از دانش
موجود برای توسعه ایدههای جدید استفاده میکند ،بهرهوری
افزایش مییابد و خالقیت افراد برانگیخته میشود (هانگ و
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همکاران .)0222 ،3لذا ،ظرفیت جذب درک و تطبیق
اختراعاتِ جدید و همچنین استفاده نهایی از آنها را در
سازمان ممکن میسازد (فتحیزاده و همکاران .)2322 ،از
سوی دیگر ،تسای )0222( 4بیان کرد که دانش میتواند
وسیلهای برای فعالیتهای نوآورانه شرکت باشد .مدیریت،
انتقال و مبادله دانش مورد نیاز سازمان ،فرآیند نوآوری را
تسهیل میکند (مرادی و همکاران .)2322 ،بنابراین ،فرآیند
انتقال دانش منجر به بهبود نوآوری در سازمان میشود .عالوه
بر این ،امروزه یک رویکرد مورد توجه قرار گرفته و آن تمرکز
روی افراد است .به گونهای که نمیتوان به فرایند دانش بین
سازمانی دست یافت ،مگر اینکه انتقال دانش از سطح فردی
شروع شود .در واقع حوادث سازمانی در بستر سازوکارهایی رخ
میدهند که در سطح فردی آغاز میشوند (مینباوا و
همکاران .)0222 ،5کسب و استفاده از دانش در سطح فردی
یک مفهوم رفتاری است که به دلیل آشکار بودن ،قابلیت
مشاهده و اندازهگیری را دارد (مینباوا و همکاران .)0223 ،بر
این اساس ،افراد در توانایی و انگیزه برای کسب و استفاده از
دانش با هم تفاوت دارند.
از سوی دیگر ،اساسیترین مشخصۀ سازمانهای هوشمند قرن
بیست و یکم تأکید بر دانش و اطالعات است .برخالف
سازمانهای گذشته ،سازمانهای امروزی دارای تکنولوژی
پیشرفته بوده ،نیازمند کسب ،مدیریت و بهرهبرداری از دانش و
اطالعات به منظور کارآیی ،مدیریت و پیگیری تغییرات پایان-
ناپذیر هستند (یوسفی و همکاران .)2322 ،عالوه بر این،
سازمانها برای حضور مؤثر در محیط کسب و کار امروزی،
نیازمند کسب مزیت رقابتی و عملکرد پایدار برای بقا و تأمین
خواستههای ذینفعان خود هستند .بر همین اساس ،رویکرد
مبتنی بر منابع ،عملکرد سازمان را تابعی از منابع و قابلیتهای
سازمانها میداند .بنابراین ،از آنجایی که از بین منابع
سازمانی ،دانش مهمترین آنها قلمداد شده است (کوهِن و
لویِنتال)2222 ،6؛ اگر شرکتها بتوانند به طور مؤثر دانش
سازمانی را خلق ،مدیریت و کسب نمایند و مهمتر از آن،
توانایی ذخیره و نگهداری از آن را داشته باشند ،میتوانند به
مزیت رقابتی مورد نظرشان دست پیدا کنند .در همین راستا،
کاتیال و آهوجا ،)0220( 7بیان میکنند که ذخیرة دانش نه
تنها به عنوان مشوقی است در دستیابی به دانش جدید؛ بلکه،

صورتهایی از محدوده و گستره رهبری را جهت شناسایی و
کشف دانش جدید در آینده فرآهم مینماید.
بر این اساس امروزه ،برای کسب مزیت رقابتی پایدار و ماندن
ال متفاوتتری از سازمانها در
در عرصۀ رقابت ،باید شکل کام ً
گذشته به وجود آید .در نوع پیشرفتهای از سازمانهای نوین،
ساختار شبکهای اتخاذ میگردد .در این نوع ساختار ،مجازاً،
وظایف داخلی حذف میگردد و به جای این وظایف و
بخشهای عهدهدار این وظایف ،واحدها و یا سازمانهای
مختلفی در قالب شبکهای از ارتباطات ،با هم به تعامل
میپردازند (پاوِل .)0224 ،8عالوه بر این ،ما امروز به سوی
دورهای حرکت میکنیم که مزیت رقابتی نه فقط از طریق
دستیابی به اطالعات و ارتباطات ،بلکه مهمتر از آن از طریق
ایجاد دانش جدید حاصل میشود .بنابراین ،اهمیت دانش را در
محیط جهانی و پیچیده امروزی نمیتوان نادیده گرفت.
سازمانهایی که میدانند چگونه اطالعات را به طور مؤثر
کسب ،توزیع و مدیریت کنند ،رهبران صنعت خود خواهند بود
(یوسفی و همکاران .)2322 ،بنابراین ،میتوان این گونه بیان
نمود که روابط سودمندِ متقابل بین شرکتها میتواند باعث
ترویج و به اشتراکگذاری دانش ،ارتباط قوی بین شرکتها ،به
اشتراکگذاری نگرش و باورها ،ترویج عمیق دانش و اطالعات و
ارتباطات درون شبکه شود که در این صورت شرکت را برای
شناسایی بازاری که به سرعت در حال تغییر است قادر می-
سازد (سیمسِک و همکاران.)0223 ،2
مضاف بر این ،با مرور ادبیات موضوع به این نتیجه میرسیم
که اگر چه در بسیاری از مطالعات صورت گرفته ،به صورت
جداگانه به بررسی روابط میان متغیرها پرداخته شده است؛ به
عنوان مثال :ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه (چِن و
همکاران0224 ،22؛ مرادی و همکاران ،)2320 ،ذخیرة دانش و
نوآوری (وو و شانلی0222 ،22؛ اِسمست و همکاران،)0225 ،20
و همچنین ساختار شبکه و نوآوری (کاپالدو0227 ،23؛
ژائوکوان و همکاران ،)0222 ،24اما در هیچ یک از مطالعات
داخلی و بعض ًا اکثر مطالعات خارجی به بررسی روابط میان
متغیرهای پژوهشِ حاضر در قالب یک مدل کلی و بررسی
اثرات آنها بر یکدیگر و تبیین نقش هر یک در این رابطه،
توجه نشده است .بر این اساس و با تأکید بر این شکاف
تحقیقاتی ،مسأله اصلی تحقیق این است که عوامل مؤثر بر

اثرات ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکتهای دانشبنیان

ارتقای عملکرد نوآورانه شرکتهای دانشبنیان شهر تهران
کدامند؟ و اینکه آیا بین این عوامل و عملکرد نوآورانه رابطهای
وجود دارد؟ لذا ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات میان
ظرفیت جذب ،ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و عملکرد نوآورانه
در شرکتهای دانشبنیان شهر تهران میباشد.
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ادبیات نظری تحقیق
عملکرد نوآورانه25

واژه عملکرد نوآورانه را میتوان مترادف با بروندادهای قابل
اندازهگیری نوآوریهای یک نظام ملی نوآوری دانست (الهی و
همکاران .)2324،عملکرد نوآورانه مترادف با ظرفیت نوآورانه
در نظر گرفته شده است (هو و ماتیوس .)0225 ،26ظرفیت
نوآورانه 5به عنوان پتانسیل نهادی یک کشور برای حفظ
نوآوری تعریف شده است (هو و ماتیوس .)0228 ،عملکرد
نوآورانه ،متأثر از برخی صفات سازمانی و کارآفرینی اساسی
است (فریل0222 ،27؛ هاجیمانولیس .)0222 ،28هینلوپن
( ،)0223عملکرد نوآورانه را به عنوان محصوالتِ نوآورانه
شرکتها توصیف میکند که با تعامل با بازیگران در محیط
تعیین میشود (وِرمولِن و کورسو .)0228 ،22در تعریف نوآوری
میتوان گفت ،نوآوری به معرفی یک ترکیب جدید از عوامل
ضروری تولید ،به سیستم تولید اشاره میکند (چِن و همکاران،
 .)0224نوآوری عبارت است از نوسازی فعالیتهای مرتبط به
هم در یک زنجیره که با یک کشف خالق شروع شده ،به دنبال
آن از طریق کارآفرینی توسعه مییابد و در نهایت تجاریسازی
میشود (پلیسییِر .)0222 ،02نوآوری سازمانی بر مبنای
تولیدات ،فرایندها و نوآوریهای اجرایی است .همچنین،
نوآوری سازمانی محرک رشد سازمانی ،پدیدآورندة موفقیت-
های آتی و ابزاری است که اجازه میدهد کسب و کارها در
اقتصاد جهانی موجودیتشان را ثابت کنند (لین و چِن،02
 .)0227در بحث نوآوری سازمانی ،نوآوری به باز بودن سازمان،
پذیرش و اجرای ایدههای جدید و میل به تغییر از طریق
فناوریها ،منابع ،مهارتها و سیستمهای اداری جدید اشاره
دارد (ساهاوانیچاکیت.)0228 ،00

ذخیرة دانش02

دانش به عنوان یکی از مهمترین منابع شرکت فرض میشود.
دانش قبلی به خصوص برای توانایی گردآوری دانش جدید و
یادگیری از دیگر منابع داخلی و خارجیِ دانش مهم است.
افزایش یادگیری در یک منطقه خاص باعث میشود که دانشِ
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ساختار شبکه به عنوان عامل مهمی در کسب و به دست
آوردن منابعی که میتوانند اثر قابل توجهی بر عملکرد کسب و
کارهای کوچک داشته باشند ،معرفی میشود (نوده و
همکاران .)0224 ،04ساختار شبکه به الگوی روابط که در میان
مجموعهای از کارکنان ،واحدها و سازمانها وجود دارد ،اشاره
میکند (فِلپس .)0222 ،05در مورد ساختار شبکهای میباید
اینگونه بیان نمود که یک شبکه ،ارتباطات بسیار زیاد بین
واحدها و سازمانهای مختلف است که بر خالف شیوه سنتی
که به نقشها در فرایندها تأکید دارد ،به انجام وظیفههای
مختلف در پروژهها اهمیت میدهد (نوالن و همکاران،06
 .)2288هنگامی که از ساختار شبکهای سخن به میان میآید،
شکلی از سازماندهی مدنظر است که میتواند در هر نوع
سازمانی مشاهده شود .در مقابل ،هنگامی که گفته میشود
یک سازمان از نوع شبکهای است ،منظور سازمانی است که
ساختار شبکهای دارد .ونآلستین )2227( 07در این زمینه
اینگونه اظهار نظر میکند که هر سازمان ،ترکیبی از ساختار،
فرآیند و اهداف است .بنابراین ،ساختار یک جزیی از هر
سازمان است که میتواند شبکهای باشد و یا نباشد .به بیان
دیگر ،یک سازمان که ساختار شبکهای دارد ،به طور حتم
سازمان شبکهای نامیده نمیشود .در ساختار شبکهای ،هر
منبع از سازمان با منابع بسیاری در ارتباط است و با شبکهای
از ارتباطات سروکار دارد .به بیان دیگر ،در ساختار شبکهای،
تخصصیسازی تا حد امکان کم میشود .این عمل بدین خاطر
است که با وجود واحدهای خودمختار همکار ،افزایش
سلسلهمراتب و تخصصیشدن کارها به عنوان تهدیدی بالقوه
برای کل سازمان تلقی میشود و ممکن است واحدهای
تخصصی از استراتژی کلی سازمان ،پیروی نکنند
(ویلیامسون .)2282 ،08به طور کلی میتوان اینگونه بیان
نمود که ساختار شبکهای به گونهای طراحی میشود
که پیچیدگی عمودی در پایینترین سطح خود باشد.
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ظرفیت جذب37

از لحاظ نظری ،مفهوم ظرفیت جذب در میان حوزههایی از
قبیل یادگیری سازمانی (کیم2288 ،38؛ هوبِر،)2222 ،32
مدیریت دانش (چیوا و آلگری0225 ،42؛ اُشری و همکاران،42

30. Tepic el at
31. Zhengqing & Jinsheng
32. Yongping et al
33. Fong & Choi
34. Organizational memory
35. Jimenez et al
36. López et al
37. Absorptive Capacity
38. Kim
39. Huber
40. Chiva & Alegre
41. Oshri et al

چارچوب مفهومی تحقیق و توسعۀ فرضیهها
ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه

سازمانها با داشتن شبکههای ارتباطی قوی میتوانند منابع را
از اعضای سازمان کسب و یا اینکه کنترل نمایند .اما همه آنها
نمیتوانند به طور مؤثر از این قابلیت (داشتن شبکههای
ارتباطی قوی) استفاده کنند (ژائوکوان و همکاران .)0222 ،در
واقع ،سازمانها به دنبال این هستند که ارتباطات قویتری با
اعضای خود در این شبکهها داشته باشند تا بتوانند به منابع
بیشتری دست یابند .بنابراین ،زمانیکه ارتباطات قوی در میان
سازمانها وجود داشته باشد ،آنها به صورت محتمل میتوانند
انتقال منابع را افزایش داده ،انتقال دانش ضمنی را ترویج داده،
نوآوری را تشویق نموده و به دنبال آن عملکرد نوآورانه را نیز

42. Mowery et al
43. Duchek
44. Srivastava et al
45. Lane et al
46. Zahra & George
47. Elmawazini et al
48. Chen et al
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سازمان در آن منطقه (سطح) افزایش یابد ،که بیشتر ظرفیت
جذب را افزایش میدهد و در نتیجه یادگیری در آن سطح
راحتتر میشود (تِپیک و همکاران .)0220 ،32ذخیرة دانش،
نتیجه «یادگیری» است .در واقع ،ذخیرة دانش بیانگر توانایی و
پتانسیلِ سیستم سازمانی برای تولید دانش میباشد و متضمن
توانایی رقابت یک سیستم سازمانی به شمار میآید (ژنگیمگ
و جینشنگ .)0222 ،32به عبارتی ،ذخیرة دانش؛ ناشی از
کسب و انباشت دانشی است که افراد در نتیجه یادگیری از
زندگی و تکرار تولید کسب کردهاند ،نه اینکه خودش یک
فرایند پویا باشد (یانگ پینگ و همکاران .)0222 ،30ذخیرة
دانش ،به معنای فعالیتهایی است که دانش را در سیستم
ماندگار میکند (فانگ و چوی .)0222 ،33به بیانی دیگر،
ذخیرة دانش ،نشان دهندة مجموعهای از عناصر دانش است
که در طول زمان در یک شرکت انباشته شده است و در
مجموعهای از امور روزمره ،فناوریها ،کارکنان و دیگر منابع
سازمانی تعبیه شده است (وو و شانلی .)0222 ،صاحبنظران
در این راستا به مهمترین عاملی اشاره میکنند که «حافظه
سازمانی »34است و آن عبارت است از توانایی سازمان برای
حفظ و نگهداری دانش (شافعی و الوه .)2322 ،حافظۀ
سازمانی ،دانش جمعی یک سازمان و شامل تئوریهای
کاربردی ،مدلهای ذهنی مشترک ،پایگاه دادهای اطالعات،
رویهها و روالهای رسمی و شکلگیری آداب و رسوم فرهنگی
است که رفتارها را در سازمان شکل میدهند (جیمنز و
همکاران .)0228 ،35در واقع ،مخزنی که در آن دانش برای
استفاده در آینده ذخیره میشود (لوپز و همکاران.)0225 ،36
بنابراین ،میتوان این گونه بیان نمود که ذخیرهسازی دانش
موجب توزیع مطلوب دانش در سازمان و همچنین حذف
دانشهای نامناسب و مخرب در سازمان میشود.

 )0226و قابلیتهای پویا (مووری و همکاران ،)2226 ،40قرار
داده شده است (دوچک .)0223 ،43از میان منابع سازمانی،
دانش مهمترین آنها قلمداد شده است .یکی از مفاهیم مرتبط
با دانش سازمانی ،مفهوم ظرفیت جذب دانش است که اولین
بار بوسیله کوهن و لوینتال ( )2222به عنوان توانایی یک
سازمان در شناسایی ،کسب و به کارگیری دانش از منابع خارج
از سازمان در فرایندها و محصوالت نهایی خود تعریف شد
(سیواستاوا و همکاران0225 ،44؛ انصاری و همکاران.)2325 ،
دیدگاه غالب این است که ظرفیت جذب ،توانایی سازمان است
نه دارایی آن (الن و همکاران .)0226 ،45ظرفیت جذب ،یک
مجموعه از فرایندها و روندهای سازمانی است که طی آن
سازمان به کسب ،شبیهسازی ،انتقال و استخراج دانش می-
پردازد تا قابلیتهایی پویا در خود ایجاد کند .این قابلیتها به
خلق و بهرهگیری از دانش مرتبط هستند و توانایی سازمان را
برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش میدهند (زهرا و
جورج .)0220 ،46ظرفیت جذب ،قابلیتهای سازمانی در
یادگیری و جذب دانش جدید است (اِلمازینی و همکاران،47
0223؛ چِن و همکاران .)0224 ،48زمانی که به ظرفیت جذب
دانش اشاره میشود ،دانش به عنوان دارایی مهمِ شرکت برای
خلق مزیت رقابتی تلقی میشود .اما توجه به این نکته ضروری
است که سازمانها به طور عادی با مشکالتی در مدیریت و
ارزیابی این دارایی مواجه هستند (مرادی و همکاران.)2322 ،

اثرات ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکتهای دانشبنیان

و پیشبرد جذب ،انتقال و به کارگیری دانش افزایش دهد
(یانگ پینگ و همکاران .)0222 ،به عنوان یک نتیجه ،تعامل
بین موقعیت شبکه و ظرفیت جذب برای به اشتراک گذاشتن
دانشِ سازمانی حیاتی است .به طوری که شرکتها میتوانند با
ایجاد یک شبکه مرکزی ،دسترسی به دانش جدید را برای
واحدهای سازمانی فراهم آورند .بنابراین ،یک واحد سازمانی که
در موقعیت شبکه مرکزی است میتواند دانش جدید را از تمام
و احدهای دیگر به دست آورد .ضمن اینکه این واحد ممکن
است ظرفیت کافی برای جذب چنین دانشی را نداشته باشد .از
این رو ،بهتر است واحدی که بیشترین نیاز را به ظرفیت جذب
برای بهرهمندی از دانش منتقل شده به سازمان دارد بتواند به
دانش واحدهای دیگر دسترسی داشته باشد (تسای.)0222 ،
این یعنی همان ایجاد شبکهای از ارتباطات و به عبارتی
ساختار شبکهای و شبکهسازی در واحدهای سازمان که از این
طریق واحدهایی که بیشترین نیاز را به ظرفیت جذب دارند،
با وجود شبکه مرکزی موجود در سازمان ،به دانش مورد نیاز
خود حتی از واحدهای دیگر دسترسی داشته باشند.
ذخیرة دانش و ظرفیت جذب

ظرفیت جذب برای یک سازمان در جذب اطالعات ،دانش و
تکنولوژی بیرون از سازمان ارتباط نزدیکی با سطح دانش و
معنای ضمنی آن دارد (چانگ یانگ و هانگ مینگ.)0223 ،54
عالوه بر این ،ذخیرة دانش میتواند ظرفیت جذب را از طریق
سرعت بخشیدن به جذب ،به کارگیری و ایجاد دانش جدید به
طور مؤثری افزایش دهد (دانگینگ .)0225 ،55کوهن و
لوینتال ( )2222پیشنهاد میکنند که اقدامات پیشین مبتنی
بر دانش ،یک عامل تأثیرگذار بر ظرفیت جذب دانش است.
کیم ( )2228نیز معتقد است که ظرفیت جذب تابعی از دانش
پیشین است (یانگ پینگ و همکاران .)0222 ،بنابراین ،در
صورتی که دانش پیشین سازمانی غنی و پر بار باشد ،میتواند
به سازمانها در پذیرش ،جذب و به کارگیری دانشِ خارج از
سازمان نیز کمک نماید (کیم .)2228 ،عالوه بر این ،ظرفیت
جذب میتواند به عنوان یک وسیله انتقال دانش بین واحدهای
مختلف سازمانی باشد .در واقع ،دانشی که میتواند به عنوان
ابزاری در تسهیل فعالیتهای نوآوری شرکت عمل نماید
(کاستوپولوس و همکاران.)0222 ،

ساختار شبکه و ظرفیت جذب

رابطه بین ساختار شبکه و ظرفیت جذب در مطالعات قبل
(تسای )0222 ،بیان شده ،اما هیچ اشارهای به رفتار شبکهای7
نشده است .رفتار شبکهای با جذب دانش خارجی ارتباط پیدا
میکند .در واقع ،رفتار شبکهای روابط مؤثر و میزان توانایی
شرکت در یکپارچهسازی و جذب دانش خارجی را نشان می-
دهد که از اهمیت بسزایی برخوردار است (تپیک و همکاران،
 .)0220به طوری که ارتباطات مکرر ،به عنوان یکی از
شاخصهای روابط قوی (گرانووتِر )2280 ،50در نظر گرفته
میشود که قادر به انتقال دانش پیچیده و اطالعات الزم برای
نوآوری و نوآور بودن است (بورت .)0225 ،53از سوی دیگر ،در
ساختار شبکهای ،مجازاً ،وظایف داخلی حذف میگردد و به
جای این وظایف و بخشهای عهدهدار این وظایف ،واحدها و
یا سازمانهای مختلف در قالب شبکهای از ارتباطات باهم به
تعامل میپردازند (پاول ،)0224 ،به طوری که ساختار شبکه-
ای میتواند فرصت دستیابی به دانش جدید را از طریق ترویج

ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه

49. Guannan
50. Gemünden et al
51. Perks & Jeffery
52. Granovetter
53. Burt

54. Changyong & Hongming
55. Dongqing
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افزایش دهند (گانان .)0228 ،42پژوهشهای زیادی از جمله
(جیماندن و همکاران2226 ،52؛ کاپالدو0227 ،؛ پرکس و
جفری )0226 ،52ارتباط میان ساختار شبکه و عملکرد نوآوری
را بررسی نمودهاند .تحقیقات نشان داده است که ارزش شبکه-
های باز در مقابل شبکههای بسته برای نوآوری و خالقیت،
مشروط به نوع کار ،نوع پیوند و محیط نهادی خاص است .در
مقابل ،ساختار شبکه ممکن است به عنوان یک متغیر احتمالی
عمل کند و تأثیر ترکیب شبکه بر نوآوری شرکت باشد .به
عالوه ،این اثر ممکن است به نوع یادگیری و نوآوری که
بازیگران دنبال میکنند ،بستگی داشته باشد (فِلپس.)0222 ،
عالوه بر این ،شرکتها با بهرهگیری از شبکههای مشترک6
میتوانند عملکرد نوآورانهتری در محصوالت خود داشته باشند.
به طوری که پژوهشهای اولیه بحث میکنند که مشارکت با
عرضهکنندگان در توسعه محصول میتواند کیفیت محصوالت
جدید را افزایش داده و منجر به عملکرد باالتری در بازار شود.
بنابراین ،شرکتها برای بهبود محصوالت خود با برخورداری از
سطح باالیی از ظرفیت جذب از طریق بکارگیری یک مشارکت
نزدیک با عرضهکنندگان به عملکرد نوآورانه بهتری دست
خواهند یافت (تسای.)0222 ،
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56. Leal-Rodríguez et al
57. Kostopoulos et al
58. Jiménez-Barrionuevo et al
59. Ali et al
60. Franco et al

دانش میتواند به عنوان ابزاری در تسهیل فعالیتهای نوآورانۀ
شرکت عمل نماید (کاستوپولوس و همکاران.)0222 ،
همچنین ،دانش ابزار قدرتمندی است که میتواند تغییرات را
در جهان به وجود آورده و نوآوریها را ممکن سازد (یوسفی و
همکاران .)2322 ،نانوکا و تاکوچی ( ،)2225بیان میکنند که
از طریق تبادل و ترکیب اندوختههای جدید با دانش موجود،
ایدهها و مفاهیم جدید به نوآوری (نوآوری محصوالت و
خدمات جدید) تبدیل میشوند که به طور قابل توجهی با
پورتفولیوی محصوالت فعلی شرکت متفاوت است (وو و شانلی،
0222؛ سوبرامانیام و یونت .)0225 ،62عالوه بر این ،سازمان-
هایی که ظرفیت ایجاد نوآوری دارند ،سریعتر و بهتر از
سازمانهای غیر نوآور قادر خواهند بود به چالشهای محیطی
پاسخ دهند که این به نوبه خود کارایی سازمان را افزایش می-
دهد (جیمنز و واله .)0222 ،بنابراین ،نوآوری به عنوان یک
فرآیند حل مشکل شناخته میشود .از طرفی ،حل مشکل یک
فرآیند یادگیری است که با یکپارچه کردن انواع دانش با
یکدیگر یک پایگاه دانش ایجاد میکند .در نتیجه ،زمانی که
دانش در سازمان جریان پیدا میکند و یا سازمان از دانش
موجود برای توسعه ایدههای جدید استفاده میکند ،بهرهوری
افزایش مییابد و خالقیت افراد برانگیخته میشود (هانگ و
همکاران.)0222 ،
بر این اساس ،از آنجایی که مدل مفهومی یک ابزار تحلیلی
است که به کمک آن متغیرهای تحقیق و روابط میان آنها
مشخص میشود؛ لذا ،با توجه به مبانی نظری ،مرور مطالعات
پیشین و بیان فرضیههای پژوهش (به قرار زیر) در قالب ارتباط
میان آنها ،مدل مفهومی تحقیق [اقتباس از یانگپینگ و
همکاران ( ،])0222در شکل ( )2نشان داده شده است.

فرضیه  :)H1( 1ساختار شبکه با عملکرد نوآورانۀ شرکتهای
دانش بنیان همراه است.
فرضیه  :)H2( 2ساختار شبکه با ظرفیت جذب در شرکتهای
دانشبنیان همراه است.
فرضیه  :)H3( 3ذخیرة دانش با ظرفیت جذب در شرکتهای
دانشبنیان همراه است.
فرضیه  :)H4( 4ظرفیت جذب با عملکرد نوآورانۀ شرکتهای
دانشبنیان همراه است.
فرضیه  :)H5( 5ذخیرة دانش با عملکرد نوآورانۀ شرکتهای
دانشبنیان همراه است.

61. Subramaniam &Youndt
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تحقیقات قبلی در مورد تعامل (اثر متقابل) ظرفیت جذب و
نوآوری نشان میدهد که ظرفیت جذب تأثیر قابل توجهی بر
نوآوری سازمانی دارد (لیالرودریگِز و همکاران0224 ،56؛ چن
و همکاران .)0222 ،بر این اساس ،ظرفیت جذب به خودی
خود هدف نیست ،اما میتواند بروندادهای سازمانی مهمی
همچون عملکرد نوآورانه را خلق کند (کاستوپولوس و
همکاران .)0222 ،57به طوری که این فرایند (یعنی ظرفیت
جذب) نه تنها باعث بهبود عملیات ،تواناییها و ظرفیتهای
موجود شرکت میشود بلکه باعث ایجاد تشکیالت جدید از
جمله نوآوری محصول ،نوآوری فرایند و نوآوری در مدیریت
میشود (جیمنزبارینو و همکاران .)0222 ،58در این راستا،
کوهن و لوینتال ( )2222بیان کردند که ظرفیت جذب،
توانایی یک شرکت را در استفاده از دانش جدید برای تولید
نوآورانهتر ،بهبود عملیات و عملکرد کسب و کار افزایش می-
دهد .بنابراین ،توانایی شرکت در شناختن ارزش اطالعات
خارجی جدید ،یکسانسازی و استفاده از دانش خارجی جدید
برای اهداف تجاری است که به عنوان یک فاکتور بسیار مهم
برای قابلیتهای نوآورانه شرکتها است (علی و همکاران،52
 .)0226عالوه بر این ،ظرفیت جذب عمدتاً «روی دوم» واحد
تحقیق و توسعه یک شرکت به شمار میرود .سرمایهگذاری در
واحد تحقیق و توسعه ،نه تنها پایگاه دانش شرکت را گسترش
میدهد ،بلکه فاصله شناختی با شرکتهای دیگر (برای مثال:
رقبا ،مشتریان و تأمینکنندگان) و سیستم نوآوری سازمانهای
تحقیقاتی (به عنوان مثال :دانشگاهها و آزمایشگاههای عمومی/
خصوصی) را کاهش میدهد (فرانکو و همکاران .)0220 ،62لذا،
سازمانها با ظرفیت جذب توسعه یافته به احتمال زیاد به
دنبال نوآوری محصول ،فرآیند و مدیریت هستند .بنابراین
سازمانها با ظرفیت جذب قوی قادر به کسب دانش خارجی
جدید ،ترکیب دانش کسب شده با دانش مرتبط قبلیشان،
تبدیل و بهرهبرداری از دانش جدید در نوآوری محصول ،فرایند
و مدیریت هستند (لیالرودریگِز و همکاران .)0224 ،در نتیجه،
سازمانها برای افزایش ظرفیت جذبشان در کسب ،یکسان-
سازی ،تبدیل و بهرهبرداری از دانش جدید و خارجی تالش
میکنند که این امر منجر به رسیدن به کارایی باالتر در
فعالیتها و عملکردهای نوآورانه سازمان (یعنی نوآوری
محصول ،فرایند و مدیریت) خواهد شد (تسای.)0222 ،

ذخیرة دانش و عملکرد نوآورانه
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اثرات ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکتهای دانشبنیان

H1

ساختار شبکه

H4

ظرفیت جذب

عملکرد نوآورانه

H3

ذخیرة دانش

H5

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

چهار سازة اصلی در این تحقیق ساختار شبکه ،ظرفیت جذب
و ذخیرة دانش به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد نوآورانه
نیز به عنوان متغیر وابسته میباشند که به منظور گردآوری
اطالعات از پرسشنامههای استاندارد به شرح زیر استفاده شده
است .ضمن اینکه برای سنجش روایی صوری و محتوایی آنها
از نظرات اساتید گروه و نیز با مرور جامع بر ادبیات ،اصالحات
الزم به عمل آمده است .به عالوه ،جهت سنجش روایی سازه
نیز از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده که در بخش تحلیل
دادهها به تفصیل بیان شده است .برای سنجش میزان متغیر
ساختار شبکه که با  4نشانگر سنجیده شد از الگوی وانگ و
فانگ ( ،)0220برای سنجش عملکرد نوآورانه نیز که با 22
نشانگر مورد سنجش قرار گرفت از پرسشنامه هانگ و همکاران
( ،)0222برای آزمودن متغیر ظرفیت جذب هم که توسط 8
نشانگر سنجش شد از پرسشنامههای تییو و همکاران ()0226
و کوهن و لوینتال ( ،)2222و در نهایت برای متغیر ذخیرة
دانش از الگوی فونگ و چویی ( ،)0222که توسط  7سؤال
سنجیده شد ،بهره گرفته شده است .عالوه بر تأیید نشانگرهای
پرسشنامهها از سوی متخصصان ،مدیران و صاحبنظران داخل
و خارج کشور که به پژوهشهای مرتبط پرداختهاند ،برای
ارزیابی پایایی پرسشنامه و اطمینان از هماهنگی درونی ابزار
اندازهگیری تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
که مقادیر آن در جدول شماره  2آمده است .برای اندازهگیری
هر یک از سؤالها نیز از طیف لیکرت ( =2بسیار مخالف تا =5
بسیار موافق) استفاده شده است .دادهها نیز با استفاده از نرم-
افزارهای اس .پی .اس .اس نسخه  02و اسمارت پی .ال .اس
نسخه دوم مبتنی بر تحلیل مسیر با استفاده از مدلیابی

روششناسی
دادههای این پژوهش با توجه به مراحل گوناگون تحقیق به
دو صورت کتابخانهای و میدانی گردآوری شده است .از آنجایی
که پژوهش حاضر با هدف تعیین چگونگی اثرات متغیرهای
ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد
نوآورانۀ سازمانها و به منظور کاربرد نتایج آن در حل مسائل و
مشکالت شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است؛ تحقیق از
نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات ،توصیفی و به
صورت همبستگی میباشد .برای آزمودن فرضیههای پژوهش
از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل
مربعات جزئی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل
 022شرکت انتخابی از بین شرکتهای دانشبنیان شهر تهران
میباشد که از طریق روش نمونهگیری ساده و با استفاده از
فرمول کوکران ،تعداد  230شرکت به عنوان نمونه آماری
جهت توزیع پرسشنامه انتخاب گردید .برای استفاده از فرمول
کوکران ،مفروضات آن باید لحاظ گردد .مفروضات فرمول
کوکران عبارتند از( P=q=50% :بر اساس روش احتمالی)؛ Z
آماره استاندارد توزیع نرمال است که در سطح اطمینان 25
درصد برابر با  2/26است؛  dحداکثر خطای مجاز میباشد که
برابر با  5درصد در نظر گرفته شده است و  Nنیز تعداد کل
شرکتهای انتخابی ( 022شرکت) است .بنابراین حجم نمونه
آماری ( )nبر اساس فرمول کوکران مطابق رابطه ( )2محاسبه
میشود (سرایی ،2382 ،ص:)43
رابطه .1
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جدول  .1ضرایب آلفای محاسبه شده برای متغیرها
متغیرها
ظرفیت جذب
ساختار شبکه
ذخیرة دانش
عملکرد نوآورانه

تعداد سؤال

ضریب آلفا

8
4
7
22

2/833
2/556
2/773
2/83

باالتر بودن ضرایب آلفای کرونباخ از  2/7تأیید کننده پایایی
مناسب ابزار میباشد (هایر و همکاران0222 ،60؛ کرونباخ،63
 .)2252البته ،موس و همکاران )2228( 64در مورد متغیرهایی
با تعداد سؤاالت اندک (ساختار شبکه با چهار سؤال و مقدار
آلفای  ،)2/56مقدار  2/6را به عنوان سرحد ضریب آلفای
کرونباخ معرفی کردهاند .از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها (جدول  )0بیش از 2/7
بوده (به استثنای ساختار شبکه که به حد معیار  2/6نزدیک
است و میتوان از آن چشمپوشی کرد) ،بنابراین پژوهش حاضر
از این لحاظ دارای قابلیت اعتماد (پایا) است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
در روش تحلیل مسیر ،قبل از اجرای مدل برای آزمودن
فرضیهها ،برازش مدل بررسی میگردد تا از صحّت و دقت
یافتهها اطمینان حاصل گردد .بنابراین در این پژوهش از روش
مدلیابی معادالت ساختاری 8با رویکرد مبتنی بر حداقل
مربعات جزئی 2و نرمافزار اسمارت پی .ال .اس جهت آزمودن
فرضیههای تحقیق و برازندگی مدل استفاده میکنیم .در واقع،
این حقیقت را باید مورد توجه قرار داد که رویکرد پی .ال .اس
یک نقش مهم را در تحقیقات بازرگانی و جنبههای آن ایفا
میکند .ضمن اینکه بر اساس ساختار مدلیابی مسیر حداقل
مربعات جزئی ،باید روایی هر بخش از مدل (مدل اندازهگیری،
62. Hair et al
63. Cronbach
64. Moss et al

یافتههای استنباطی

در این قسمت ،جهت بررسی فرضیههای تحقیق و آزمودن آن-
ها از نرمافزار اسمارت پی .ال .اس در دو بخش تحلیل عاملی
تأییدی و بررسی فرضیهها با استفاده از فرمانهای خودگردان-
سازی 65و الگوریتم پی .ال .اس 66استفاده شده است.
خودگردانسازی برای محاسبه ضرایب معناداری ( )Zیا همان
مقادیر  T-valuesدر روش پی .ال .اس استفاده میشود .عالوه
بر این ،برای کنترل نمودن معناداری روابط میان هر سؤال و
متغیر مربوطه (برازش مدل اندازهگیری) نیز میتوان از این
فرمان استفاده نمود .الگوریتم پی .ال .اس نیز برای بررسی
شدت تأثیر متغیرها بر همدیگر استفاده میشود .به عبارتی،
این که چه مقدار از تغییرات یک متغیر را متغیر دیگر تبیین
میکند ،با استفاده از این دستور بررسی میشود (داوری و
رضازاده .)2320 ،اما پیش از انجام این آزمونها باید برازش
مدل در سه بخش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل
کلی جهت اطمینان از صحّت و دقت یافتهها بررسی شود تا
سؤاالت دارای مشکل حذف و دادهها برای انجام تحلیلهای
بیشتر ،پاالیش گردند.
سنجش مدل اندازهگیری

در گام اول تجزیه و تحلیل ،از دو مرحله اصلی و چند شاخص
برای هر مرحله به منظور ارزیابی مدل اندازهگیری استفاده
شده است .مرحله اول :آزمون پایایی مدل اندازهگیری؛ مرحله
دوم :آزمون روایی مدل اندازهگیری .در بررسی آزمون پایایی
مدل (مرحله اول) از شاخصهای پایایی ترکیبی و بارهای
عاملی استفاده میکنیم .در مورد پایایی ترکیبی ،این معیار
نشان میدهد که سؤاالت هر یک از سازهها به چه مقدار
کفایت الزم را برای تبیین متغیرهای مربوط به خود دارند.
معیار این شاخص برای بررسی همسانی درونی مدل اندازه-
گیری مقدار  2/7به باال گزارش شده است (هایر و همکاران،
0222؛ هنسلِر و همکاران0222 ،67؛ هالَند.)2222 ،68
همچنین ،بار عاملی 62مقدار عددی است که میزان شدت
رابطه میان یک متغیر پنهان (سازه) و متغیر آشکار (شاخص)
مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص مینماید .در
65. Bootstrapping
66. PLS Algorithm
67. Henseler et al
68. Hulland
69. Factor loading
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معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شدند .با توجه به مواردی از
قبیل :حجم نمونه کم ،قدرت پیشبینی مناسب ،پیچیدگی
مدل ،توسعۀ تئوری و نظریهها ،بررسی همگرایی و آزمودن
تئوری و فرضیه؛ حجم نمونه اندک بهترین دلیل استفاده از
این نرمافزار است .روشهای نسل اول مدلسازی معادالت
ساختاری که با نرمافزارهایی نظیر  EQS ،LISRELو AMOS
اجرا میشدند ،نیاز به تعداد نمونه زیاد دارند ،در حالی که پی.
ال .اس توان اجرای مدل با تعداد نمونه خیلی کم را دارا می-
باشد (هنسلر.)0222 ،

مدل ساختاری و مدل کلی) مورد تأیید قرار گیرد که در
قسمتهای زیر به تفکیک به آنها اشاره شده است.
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صورتی که ضرایب استاندارد شده برای این شاخص از 2/4
بیشتر باشند (هالند ،)2222 ،کفایت سؤاالت مشخص شده و
برازش مدل اندازهگیری را تأیید مینماید (جدول  .)0ما در
مرحله دوم نیز از معیارهای روایی همگرا 72و روایی واگرا72
جهت سنجش مدل اندازهگیری تحقیق استفاده کردهایم (هایر
و همکاران .)0220 ،منظور از شاخص روایی همگرا ،سنجش
میزان تبیین متغیر پنهان توسط متغیرهای مشاهدهپذیر آن
است (بارکلی و همکاران .)2225 ،70معیار متوسط واریانس
استخراج شده ( )AVEتوسط فورنل و الرکر ( )2282به عنوان
شاخصی برای سنجش اعتبار درونی مدل اندازهگیری انعکاسی
پیشنهاد شد .برای این شاخص به طور معمول مقدار  2/5در
نظر گرفته شده است (باگوزی و همکاران )2222 ،73هر چند
که تعدادی از محققان مقدار حداقل  2/4را به عنوان حد معیار
برای این شاخص پیشنهاد میکنند (نونالی و برنستین،74
2224؛ دیامانتوپولوس و سیگوا.)0222 ،75
برای تحلیل روایی واگرا از مقادیر مشترک سازهها جذر گرفته
و اعداد به دست آمده را با مقدار همبستگی سازهها مقایسه
میکنیم که این مقدار باید از مقدار همبستگی سازهها بیشتر
باشد (بارکلی و همکاران .)2225 ،ریشه دوم مقادیر روایی
همگرا به صورت پر رنگ در قطر اصلی ماتریس نشان داده
شده است .به اعتقاد فورنل و الرکر ( ،)2282روایی واگرا وقتی
در سطح قابل قبول است که میزان جذر مقادیر مشترک سازه-
ها برای هر بُعد بیشتر از مقدار توان دوم ضرایب همبستگی
میان آن بُعد و سایر ابعاد در مدل باشد (مشاهده مقادیر روایی
واگرا در جدول .)3
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70. Convergent validity
71. Discriminant validity
72. Barclay et al
73. Bagozzi et al
74. Nunnally and Bernstein
75. Diamantopoulos and Siguaw
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جدول  .2عناصر و نشانگرهای تعیینکننده متغ یرهای پژوهش به همراه مقادیر مربوط به معیارهای برازش مدل اندازهگیری
متغیر

ساختار شبکه

عملکرد نوآورانه
واحد تحقیق و توسعه در این شرکت نسبت به رقبا سریعتر عمل میکند.
روند بهبود تولید سریعتر از رقباست.
ت جدید سریعتر از رقباست.
سرعت نوآوری در خدما ِ
واحد تحقیق و توسعه مهارتهای نوآوریِ تولیداتش را به طور مداوم بهبود میدهد.
شرکت در مقایسه با رقبا ،سفارشهای بیشتری را دریافت میکند.
شرکت در مقایسه با رقبا ،محصوالت جدیدتری را به مشتریان ارائه میدهد.
شرکت به طور مداوم از فناوری های نوین برای بهبود کیفیت و سرعت محصوالت و خدمات به مشتریان
استفاده میکند.
ساختار سازمانی این شرکت انعطافپذیرتر از رقبا است.
در طول سه سال گذشته ،مزیت نسبی شرکت به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
در طول سه سال گذشته ،سوددهی شرکت نسبت به گذشته بهبود یافته است.
ظرفیت جذب
به طور دائم محصوالت ،فناوریها و روشهای مدیریتیِ شرکتهای مختلف را جستجو میکنیم.
به طور پیوسته محصوالت ،فناوریها و روشهای مدیریتیِ سایر صنایع را جستجو میکنیم.
تحقیقات دانشگاهها و مراکز علمی را به طور مداوم پیگیری میکنیم.
همه بخشهای سازمان آمادگی الزم را برای پذیرش روشهای جدید اجرای کار دارند.
در این سازمان تالش برای استقرار روشهای جدید در واحدهای سازمانی همواره تشویق میشود.
در سازمان ما یادگیری روشهای جدید و نوآوری محصول ،وظیفۀ یک واحد خاص نیست ،بلکه همه
واحدها در این فرآیندها مشارکت میکنند.
مدیران و کارکنان هر بخش ،نشستهای منظمی در زمینه توجیه فعالیتهای نوآوری دارند.
مدیران از دانش و تجربه کافی برای استقرار روشهای جدید برخوردارند.
ذخیرة دانش
دادهها و اطالعات قبل از ذخیره شدن ،در محل کار انتخاب یا سازماندهی میشوند.
دانش و اطالعات به وسیله ابزارهای الکترونیکی (نسخه غیرچاپی) و نسخههای چاپی در محل کار
بایگانی میشود.
سازمان از تجربیاتِ قبلی افراد استفاده میکند.
دانش به عنوان رویهای روزمره در فرمهای مستند مانند آییننامههای کاری ،شیوههای کار و
غیرهذخیره میشود.
ت مورد نیاز را وقتی به آن احتیاج دارند ،کجا پیدا کنند.
افراد می دانند ،دانش و اطالعا ِ
افراد میدانند اطالعات مورد نیاز خود را از چه طریقی و از چه کسی به دست آورند.
شیوههای مشخصی برای نگهداری تجربیات و اطالعات کارکنان وجود دارد.

-

0/627

0/4004

2/70

-

-

2/62
2/56
2/64

-

-

-

0/262

0/4042

2/732
2/653
2/683
2/706
2/522
2/622

-

-

2/623

-

-

2/522
2/588
2/420

-

-

-

0/234

0/3472

2/603
2/640
2/626
2/626
2/722

-

-

2/503

-

-

2/652
2/652

-

-

-

0/226

0/4054

2/642

-

-

2/650

-

-

2/626

-

-

2/604

-

-

2/630
2/626
2/585

-

-
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در این رابطه ،هر دو طرف از ساختن خواستههایی که میتواند به طور جدی به منافع یکدیگر آسیب
برساند ،جلوگیری میکنند.
در این رابطه ،هیچ یک از طرفین از دیگری سود نمیجویند ،حتی اگر ناشی از فرصت باشد.
ما از طریق این مشتریان ،با مشتریان جدیدِ دیگری ارتباط برقرار میکنیم.
ط اجتماعی نزدیک با مشتریان را حفظ میکنیم.
رواب ِ

بار عاملی

پایایی
ترکیبی

روایی همگرا

00

اثرات ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکتهای دانشبنیان

جدول  .3ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
ظرفیت جذب

()0/7244

2

2

2

ساختار شبکه

2/5628

()0/7332

2

2

ذخیرة دانش

2/5465

2/4267

()0/7361

2

عملکرد نوآورانه

2/6084

2/4265

2/5358

()0/7401

معناداری ضرایب مسیر ،مکمل بزرگی و جهت عالمت ضریب
بتای مدل میباشد .مقدار معیار برای آن در سطح معناداری
 22درصد 25 ،درصد و  22درصد به ترتیب  2/26 ،2/64و
 0/58توصیف شده است (هنسلر و همکاران0222 ،؛ هایر و
همکاران .)0222 ،ضریب تعیین ،معیار دیگری است که نشان
ل تحقیق به چه میزان قدرت
میدهد سازههای درونزا در مد ِ
پیشبینی کنندگی را دارند .ضریب تعیین معیاری است که
برای متصلکردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاریِ مدل-
سازی معادالت ساختاری بهکار میرود و نشاندهندة تأثیری
است که هر متغیر برونزا بر متغیر درونزا میگذارد .مقادیر
این معیار نشان میدهد متغیرهای درونزا در مدل پژوهش تا
چه اندازه قدرت پیشبینیکنندگی دارند .شایان ذکر است که
مقادیر این معیار فقط برای متغیرهای درونزای مدل گزارش
میشود (ایمانی و همکاران.)2324 ،

بنابراین ،با توجه به ماتریس باال ،مقدار جذر متوسط واریانس
به اشتراک گذاشته شده تمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار
همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر حاکی از قابل
قبول بودن روایی واگرای سازهها و برازش خوب مدلهای
اندازهگیری است.
سنجش مدل ساختاری

مدل ساختاری ،مدلی است که در آن روابط میان متغیرهای
مکنون (مستقل و برونزا) و وابسته (درونزا) مورد توجه قرار
میگیرد .ما در این بخش نیز از معیارهای ضریب تعیین (،)R2
برآورد ضرایب مسیر و معناداری آن و معیار ارتباط پیشبین
( )Q2برای آزمودن مدل ساختاری استفاده میکنیم (هنسلر و
همکاران .)0222 ،اولین و اساسیترین شاخص برازش مدل
ساختاری ،ضرایب مسیر و معناداری آن است .در واقع ،ضرایب
مسیر همان بتای استاندارد شده در رگرسیون خطی است و

جدول  .4اثرات بر متغیرهای درونزا و مقادیر کیفیت مدل ساختاری ()Q2
مقدار معیار سنجش

ضریب تعیین

اثر مستقیم ()β

0/44

-

0/177

فرضیه  :2ساختار شبکه ← ظرفیت جذب

-

2/424

-

فرضیه  :3ذخیرة دانش ← ظرفیت جذب

-

2/374

-

0/452

-

0/122

فرضیه  :1ساختار شبکه ← عملکرد نوآورانه

-

2/237

-

فرضیه  :5ذخیرة دانش ← عملکرد نوآورانه

-

2/062

-

فرضیه  :4ظرفیت جذب← عملکرد نوآورانه

-

2/475

-

ظرفیت جذب

عملکرد نوآورانه

()1-SSE/SSO

مکنون درونزا ارائه دهد .ضمن اینکه تنها برای سازههای
درونزای مدل با شاخصهای انعکاسی محاسبه میگردد.
هِنسلر و همکارانش ( ،)0222مقادیر مالک برای این معیار را
به ترتیب ( 2/20ضعیف)( 2/25 ،متوسط) و ( 2/35قوی)
معرفی و بیان نمودهاند که مقادیر باالی صفر نشان میدهند
که مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شدهاند ،مدل قدرت

چاین ( ،)2228سه مقدار 2/33 ،2/22و  2/67را به عنوان
مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قویِ معرفی می-
کند (جدول  .)4در نهایت ،معیار ارتباط پیشبین (اشتراک
افزونگی) یا شاخص کیفیت مدل ساختاری ( ،)Q2قدرت پیش-
بینی مدل را مشخص میکند .به عبارتی این معیار ادعا می-
کند که مدل باید بتواند یک پیشبینی از معرفهای متغیرهای
11
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ظرفیت جذب

ساختار شبکه

ذخیرة دانش

عملکرد نوآورانه
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فصلنامۀ نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ششم ،شمارة دوازدهم ،پائیز و زمستان 2326

پیشبینی مناسبی داشته ،پس مدل ساختاری از کیفیت
مناسبی برخوردار است (جدول .)4
سنجش مدل کلی

رابطه .2

=

=

= GoF
0.425

با توجه به مقادیر معیار برای سنجش مدل کلی ،عدد به دست
آمده (یعنی )2/405 :نشان از برازش کلی قوی برای مدل
پژوهش دارد.
آزمون فرضیههای تحقیق
در این مرحله ،پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری،
ساختاری و مدل کلی محقق اجازه مییابد که به بررسی و
آزمودن فرضیههای پژوهش خود بپردازد .بنابراین ،اثرات
متغیرهای ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب
(متغیرهای مستقل) بر عملکرد نوآورانه (متغیر وابسته) با
استفاده از روش معادالت ساختاری و نرمافزار پی .ال .اس ،در
دو حالت اعداد معناداری (با استفاده از فرمان خودگردان-
سازی) برای بررسی فرضیهها و تخمین استاندارد (با استفاده از
فرمان الگوریتم پی .ال .اس) برای بررسی شدت تأثیر متغیرها
بر هم (هایر و همکاران ،)0222 ،بررسی و نتایج در جدول 5
درج شده است.

76 . Goodness of Fit
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عالوه بر معیارهای مذکور جهت سنجش مدل اندازهگیری و
مدل ساختاری که در باال به آنها اشاره شد از شاخصی به اسم
نیکویی برازش ،76معرفی شده توسط تِننهاوس و همکاران
( )0224برای سنجش کلی مدل استفاده میکنیم .این معیار
هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری را مدنظر قرار میدهد .در
واقع ،توسط این معیار محقق میتواند پس از بررسی برازش
بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود،
برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید .فورنل و الرکر
()2282سه مقدار  2/05 ،2/22و  2/36را به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای آن معرفی نمودهاند (رابطه .)0

03

اثرات ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکتهای دانشبنیان
جدول  .5نتایج مدل ساختاری (با رویکرد پی .ال .اس)
مسیر ساختاری

اعداد معناداری ()T-value

ضریب مسیر ()β

تأیید فرضیه

اثرات مستقیم
فرضیه  :2ساختار شبکه← ظرفیت جذب

7/264

2/424

بله ()+

فرضیه  :3ذخیرة دانش← ظرفیت جذب

7/534

2/374

بله ()+

فرضیه  :4ظرفیت جذب← عملکرد نوآورانه

7/160

2/475

بله ()+

فرضیه  :5ذخیرة دانش← عملکرد نوآورانه

3/722

2/062

بله ()+

اثرات غیر مستقیم
ساختار شبکه← ظرفیت جذب ← عملکرد نوآورانه
ذخیرة دانش←ظرفیت جذب ← عملکرد نوآورانه
اثرات کل

32/275
42/325

2/227
2/278

تأیید میانجی
تأیید میانجی

*

ساختار شبکه← عملکرد نوآورانه
ذخیرة دانش← عملکرد نوآورانه

-

2/237+2/227=2/034
2/278+2/374=2/550

* در این قسمت اثر کل متغیرهای مستقل (ساختار شبکه و ذخیرة دانش) بر متغیر وابسته (عملکرد نوآورانه) محاسبه شده است.

ضمن اینکه نتایج نهایی ارزیابی مدل را در شکلهای زیر می-
توانید ببینید (شکلهای  0و .)3

شکل  .2نتایج آزمودن مدل در حالت استاندارد

13

-
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فرضیه  :1ساختار شبکه← عملکرد نوآورانه

0/766

2/237

خیر ()-

04
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عالوه بر مطالب ارائه شده ،برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم
از طریق متغیر میانجی از آمارهای به نام  )VAF(77استفاده
میشود (یاکوبوچی و دوکاچک ،)0223 ،78که مقداری بین 2
و  2را اختیار میکند (روابط  3و  .)4هر چه این مقدار به 2
نزدیکتر باشد ،نشان از قویتر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد.
در واقع ،این مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر اثر کل را می-
سنجد (داوری و رضازاده.)2320 ،
رابطه .3
رابطه .4

= 0/348

= 0/414

این بدان معنی است که تقریباً  85درصد از اثر کلِ ساختار
شبکه بر عملکرد نوآورانه از طریق غیر مستقیم ،توسط متغیر
ظرفیت جذب (رابطه  )3و همچنین حدود  40درصد از اثر کل
ذخیرة دانش بر عملکرد نوآورانه از طریق غیر مستقیم ،توسط
متغیر ظرفیت جذب (رابطه  )4تبیین میشود که مؤید نقش
میانجی ظرفیت جذب در رابطه بین متغیرهای مستقل اصلی و
متغیر وابسته اصلی است .در نهایت به منظور اینکه مشخص
شود که متغیر ظرفیت جذب در رابطه بین متغیرهای مستقل
اصلی و متغیر وابسته به چه صورت نقش میانجیگری
(میانجیگری جزئی یا کلی) را ایفا میکند ،به صورت زیر عمل
مینماییم .بنابراین ،با توجه به نتایج بیان شده در جدول  5و
77. Variance Accounted For
78. Iacobucci & Duhachek

ضریب مسیر و اعداد معناداری موجود در آن برای فرضیههای
تحقیق ،میتوان همه فرضیهها به جز فرضیه اول را مورد قبول
دانست .ولیکن ،به منظور آزمون ارتباطِ میانجی شده از گام-
های پریچر و هایِس (0224؛  ،)0228به نقل از اکبری و
همکاران ( )2324به صورت زیر عمل مینماییم (جدول .)6
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شکل  .3نتایج آزمون مدل در حالت اعداد معناداری

05

اثرات ساختار شبکه ،ذخیرة دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکتهای دانشبنیان
جدول  .7آزمون مدل میانجی شده
متغیر مستقل← متغیر میانجی← متغیر وابسته

´c

*c

**b

***a

ساختار شبکه← ظرفیت جذب← عملکرد نوآورانه

-0/172

2/237

2/48

2/424

ذخیرة دانش ←1ظرفیت جذب ← عملکرد نوآورانه

0/066

2/06

2/48

2/38

نتیجه
میانجیگری کلی
(´ cکمتر از )c
میانجیگری جزئی

 .1گامهای آزمون میانجی برای ذخیرة دانش و عملکرد نوآورانه همانند گامهای ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه میباشد.
* :ضریب مسیر میان ساختار شبکه←عملکرد نوآورانه (مرحله اول)
** :ضریب مسیر میان ظرفیت جذب ←عملکرد نوآورانه (مرحله دوم)
*** :ضریب مسیر میان ساختار شبکه←ظرفیت جذب (مرحله سوم)
ی ظرفیت جذب در رابطه بین ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه (مرحله چهارم)
´ :cورود متغیر میانج ِ

جدید در سازمانهای دانشبنیان عالوه بر نیازمند بودن به
برقراری شبکهای از ارتباطات مؤثر جهت انتقال دانش به درون
سازمان ،نیازمند کسب ،ذخیرهسازی و انتقال این گونه دانشها
است .به همین دلیل ظرفیتهای جذب دانش جدید در این
شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار بوده ،به طوری که می-
تواند به مؤلفهای کلیدی در موفقیت و نوآور بودن کارکنان و
شرکت به شمار آید .از این منظر ،در قالب هدف کلی اشاره
شده ،این تحقیق به دنبال پاسخ دادن به این پرسش بود که
ایجاد شبکهای از ارتباطات (یعنی همان شبکهسازی و ایجاد
ساختار شبکهای) ،ظرفیت جذب دانش و ذخیرهسازی آن چه
تأثیری بر عملکرد نوآورانه شرکتهای دانشبنیان خواهد
داشت .بر اساس نتایج بدست آمده در مورد مدل اندازهگیری و
ساختاری مشخص شد که تمامی نشانگرهای انتخابی برای
سنجش متغیرهای تحقیق از دقت الزم برخوردار بوده و با
زیربنای نظریه پژوهش تطابق دارند.
در بخش اصلی پژوهش ،یافتههای تحقیق نشان داد که بر
اساس مقادیر شاخصهای برازندگی ،ساختار کلی مدل پژوهش
مورد تأیید است .همچنین ،ظرفیت جذب با ضریب مسیر
 2/48دارای بیشترین نقش در تبیین عملکرد نوآورانه بوده
است .بدون شک ظرفیت شناسایی ،یکپارچهسازی و کشف
دانش خارجی ارتباط مثبتی با ظرفیت نوآوری آن دارد .در این
راستا ،نتایج پژوهشکاستوپولوس و همکاران ( )0222نیز
تأییدی بر یافته حاضر میباشد .همچنین ،النگا و همکاران
( )0225نیز بیان کردند از آن جایی که نوآوری فرآیندی
مبتنی بر دانش است؛ انتظار ما این است که سطوح باالیی از
ظرفیت جذب با پیامدهای نوآوری مؤثرتر ارتباط مثبتی داشته
باشد .بر این اساس میتوان این گونه بیان نمود که ظرفیت
جذب میتواند به عنوان مسیری برای انتقال دانشِ الزم برای
فعالیتهای نوآورانه بین سازمانی ،در نوآوری سازمان سهیم

جدول  6نشان میدهد در مرحله اول ،رابطه ساختار شبکه و
عملکرد نوآورانه معنادار است .این وضعیت شرط اول تحلیل
میانجی را تأمین میکند .در مرحله دوم و سوم نیز رابطه
ظرفیت جذب با ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه معنادار است.
این وضعیت شرط دوم و سوم میانجی را نیز تأمین میکند .در
گام چهارم نیز ،با حضور ظرفیت جذب ،ضریبِ مسیر از 2/237
به  -2/260کاهش پیدا کرده [(-2/260( )c´=c-a×b
= ،])c´=2/237-2/424×2/48اما معنادار نشده است .این
وضعیت حاکی از آن است که متغیر ظرفیت جذب نقش
میانجیگری کلی 72را بین ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه ایفا
میکند .در بخش دوم تحلیل میانجیگری ،نتایج حاکی از این
است که شرطهای اول ،دوم و سوم مورد تأیید بوده ،ضمن
اینکه در گام چهارم با حضور ظرفیت جذب ،ضریبِ مسیر از
 2/06به  2/277کاهش پیدا کرده [()c´=c-a×b
( ،])c´=2/06-2/38×2/48=2/277اما غیرمعنادار نشده است.
این وضعیت حاکی از آن است که متغیر ظرفیت جذب نقش
میانجیگری جزئی 82را بین ذخیرة دانش و عملکرد نوآورانه
ایفا میکند.
بحث و نتیجهگیری
امروزه مقولۀ نوآوری با توجه به کوتاهتر شدن چرخه عمر
محصوالت و فناوریهای به کار گرفته شده در آنها از اهمیت
ویژهای در شرکتهای دانشبنیان برخوردار است .به طوری که
سرعت رو به رشد تولید دانش جدید موجب متخصص شدن
افراد در یک حوزه یا زیر حوزه دانشی ویژه میشود (برندز و
همکاران .)0226 ،82از این رو ،توسعه محصوالت و فناوریهای
79. Complete (Perfect) mediation
80. Partial mediation
81. Berends et al
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باشد (تأیید فرضیه چهارم پژوهش) .با توجه به تأیید نتیجه
دیگر این پژوهش (فرضیه سوم) میتوان بیان نمود که
شرکتها به یک پایگاه دانش یکپارچه به عنوان ظرفیت درونی
برای جذب موفقیتآمیز دانشِ ذخیره شده که در دیگر
شرکتها موجود است ،نیاز دارند .به طوری که وجود شبکه
دانش در سازمان ،انتقال دانش مرتبط با نوآوری و مسائل فنی
را تسهیل میکند (گولیانی .)0227 ،80این موضوع داللت بر
این دارد که در صورتی که شرکتهای دانشبنیان تمایالت و
گرایشهای بیشتری نسبت به ذخیرهسازی دانش داشته باشند
(یعنی ایجاد یک پایگاه دانش یکپارچه) میتوانند از این طریق
تمایل ،توانایی و قصد کارکنان را نسبت به انتشار آن دانش در
واحدهای سازمانی تحت تأثیر قرار دهند .یافته دیگر تحقیق
(فرضیه پنجم) به این امر تأکید دارد که ذخیرة دانش میتواند
ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه سازمان را تقویت نماید .این
امر بیانگر این است که شرکتها و به خصوص شرکتهای
دانشبنیان به منظور افزایش سطح ظرفیت جذب و عملکرد
نوآورانه خود نیازمند بهبود کیفیت و کمیت فرآیند ذخیرة
دانش خود هستند .به طوری که اگر این شرایط فراهم شود که
ذخیرة دانش در واحدهای سازمان به صورت حافظه سازمانی
حفظ و نگهداری شود موجب توزیع مطلوب دانش در سازمان
و همچنین حذف دانشهای نامناسب و مخرب میشود که این
همان کیفیت در ذخیرهسازی دانش است که میتواند اطالعات
مؤثر و مناسبی را در اختیار واحدها قرار داده که با بهرهگیری
از این اطالعات میتوانند عملکرد خود را تقویت نموده و
نوآورانهتر عمل نمایند .در تأیید این یافته نانوکا و تاکوچی
( ،)2225بیان میکنند که از طریق تبادل و ترکیب اندوخته-
های جدید با دانش موجود ،ایدهها و مفاهیم جدید به نوآوری
(نوآوری محصوالت و خدمات جدید) تبدیل میشوند که به
طور قابل توجهی با پورتفولیوی محصوالت فعلی شرکت
متفاوت است .درباره فرضیه دوم تحقیق؛ نتایج از رابطه مثبت
بین ساختار شبکه و ظرفیت جذب دانش حمایت میکند
(مقدار ضریب همبستگی برابر  2/424است) .مطالعات زیادی
وجود دارد که وجود این رابطه را تأیید میکند .در این راستا،
پاوِل ( )0224بیان میکند که در ساختار شبکهای ،مجازاً،
وظایف داخلی حذف میگردد و به جای این وظایف و
بخشهای عهدهدار این وظایف ،واحدها و یا سازمانهای
مختلفی در قالب شبکهای از ارتباطات باهم به تعامل
میپردازند ،به طوری که ساختار شبکهای میتواند فرصت
دستیابی به دانش جدید را از طریق ترویج و پیشبرد جذب،

انتقال و به کارگیری دانش افزایش دهد و از این طریق فرآیند
ظرفیت جذب را در سازمان تحت تأثیر قرار داده و تقویت
نماید .درباره فرضیه اول تحقیق؛ نتایج از رابطه مثبت بین
ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه حکایت دارند (مقدار ضریب
همبستگی برابر  2/237است) ،اما با توجه به تحلیل معادالت
ساختاری و در نظر گرفتن مدل کامل تحقیق با ورود متغیر
ظرفیت جذب این رابطه از حالت معناداری خارج میشود .در
واقع ،ظرفیت جذب دانش به عنوان متغیر میانجی نقش
تسهیلگری را در رابطه بین ساختار شبکه و عملکرد نوآورانه
ایفا میکند و این بدان معنا است که ساختار شبکه از طریق
تأثیر مثبت و مستقیمی که بر ظرفیت جذب دارد موجب
دستیابی ،بهبود و ارتقای عملکرد نوآوری در شرکتهای
دانشبنیان شود .این در راستای نتایج تحقیق تسای ()0222
است که بیان نمود وجود سطح باالیی از ظرفیت جذب در
واحدهای سازمان ،اثرگذاری ساختار شبکه را بر عملکرد
نوآورانه واحدهای سازمان تسهیل و تقویت مینماید.
همچنین در ادامه ،پیشنهادهای کاربردی به قرار زیر ارائه می-
شود:
 با توجه به نقش افراد در انتقال دانش سازمانی برای
ارتقای توانایی و انگیزه کارکنان میتوان به اهمیت نقش
آموزش و توسعه ،تشویق ،انگیزش و پاداشهای سازمانی
پی برد .ایجاد چنین سازوکاری میتواند نقش مهمی در
بهبود کسب ،ذخیرهسازی و حتی ظرفیت جذب دانش
داشته باشد.
 پیشنهاد میشود که مدل پژوهش را در دیگر صنایع
دانش -محور بررسی کرده و نتایج با پژوهش حاضر
مقایسه شود.
 در صورتی که شرکتهای دانشبنیان این شرایط را فراهم
آورند که فضایی از اعتماد و همدلی در سازمان برقرار
شود ،این امکان وجود خواهد داشت که کارکنان بدون
احساس خطر به انتقال دانش شغلی خود به دیگر افراد
مبادرت ورزند .نتیجه این اعتماد و انتقال دانش به دیگر
کارکنان و حتی دیگر واحدهای سازمان به بهبود و تقویت
ارتباطات کمک خواهد کرد که نتیجه آن ایجاد شبکهای
از ارتباطات مؤثر و کارآمد در سازمان است که به تقویت
ساختار شبکهای در درون واحدهای سازمان منجر خواهد
شد که عالوه بر گسترش فرهنگ رفتارهای شبکهای از
سوی کارکنان و تسهیل فرآیند انتقال دانش ،فرهنگ
نوآوری و تمایل کارکنان به انجام فعالیتهای کارآفرینانه
را افزایش داده و سبب ارتقا عملکرد نوآورانه سازمان می-
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شود .لذا ،این مهم را شرکتهای دانشبنیان مورد توجه
قرار دهند.
 نقش تعدیلگری ظرفیت جذب در مدل تحقیق به
پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.
قدردانی
نویسندگان از شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب به خاطر کمک و پشتیبانی مالی صورت
گرفته ،کمال تشکر و قدردانی را مینمایند.
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