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چکیده

در سازمانهای پژوهشی ،حفظ بقا منوط به نوآوری است .با توجه به تغییرات محیطی ،اینگونه سازمانها نیازمند پرورش
نوآوری وخالقیت هستند .در اقتصاد مبتني بر دانش ،رفتارهای نوآورانه بهعنوان کلید نوآوری ،نقش بهسزایی در خلق

ارزشهای سازماني دارند و این مسأله در حوزۀ سازمانهاي تحقيقاتي وابسته به صنایع دفاع با توجه به نوع فعالیت ،حائز

اهمیت است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسط اشتراک دانش در تأثیر اجزاي سرمايۀ فكري بر رفتار نوآورانه در

میان كاركنان یکی از مجموعههای تحقیقاتی میباشد .برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامهای شامل  25پرسش
استفاده شد .این پرسشنامه ،میان  80نفر از کارکنان سازمان مورد مطالعه توزیع گردید و دادهها با روش مدلسازی معادالت
ساختاری تجزیه و شدند .نتایج پژوهش ،وجود رابطه میان بعد انسانی سرمایۀ فکری و رفتار نوآورانه از طریق بعد تجربۀ
برگزیدۀ اشتراک دانش و همچنین بعد ساختاری سرمایۀ فکری بر رفتار نوآورانه از طریق نقش میانجی ،دو بعد رفتار اشتراک

دانش را تأیید میکند  .در ادامه با توجه به اهمیت نوآوری در این سازمانها و به منظور تقویت آن ،بازگشت به میدان و

مصاحبههای کیفی انجام گرفت و عوامل تأثیرگذار بر متغیرها و ارتباط سیستمی آنها شناسایی شد تا با استفاده از این نتایج
و ارائۀ پیشنهادهای کاربردی بتوان سازمان را در جهت تقویت این روابط یاری نمود .نتایج تحلیل سیستمی بیانگر نقش مهم

خالقیت فردی و لزوم توجه به آن ،در جهت تقویت روابط موجود است.
واژگان کلیدی :سرمایۀ فکری ،رفتار اشتراک دانش ،رفتار نوآورانه ،سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری
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 -1مقدمه

سازمانها در سیر تحوﻻت دنیا ،به نقﻄهای رسیدهاند که بدون نوآوری نه تنها نمیتوانند به هدفهای خود
برسند ،بلکه حیات و بقای آنها نیز در معرﺽ خﻄر قرار خواهد گرفت .امروزه نوآوری ،شرﻁ ﻻزم حیات
یک سازمان دانشبنیان است .در نظریههاﻱ تکامل اقتصادﻱ ،نزدیک به یک قرن است که نوآورﻱ نیروﻱ
محرکۀ رشد و توسعۀ اقتصادﻱ شناخته شده است .در سالهاﻱ اخیر  ،با ﻇهور اقتصاد دانشمحور ،نوآورﻱ
نقش حیاتی در تحول ساختارهاﻱ اقتصادﻱ و اجتماعی پیدا کرده است ،بهطورﻱکه در بعﻀی از پﮋوهشها از
اقتصادهاﻱ پیشرفتۀ امروزﻱ بهعنوان اقتصادهاﻱ مبتنی بر نوآورﻱ یاد میشود (مهدوﻱمزده و ضرﻏامﻲ.)1389 ،
سازمانها با تکیه بر نوآوری و ترویﺞ و تقویت آن از طریق پرورش رفتار نوآورانۀ خود ،میتوانند برتریهای
بلند مدت خود را در عرصۀ فعالیتهایشان حﻔﻆ کنند .کمبود رفتارهای نوآورانه ،یکی از عوامل اصلی پایین
بودن سﻄﺢ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و تا زمانیکه این کشورها نوآوری و روشهای
استﻔاده از علوم و دانش و افزایش مهارتهای حرفهای را ارتقاء ندهند ،بازدهی و کارآیی نیروی کار در سﻄﺢ
نازل باقی میماند (آزادهدل و همکاران .)1392 ،شرایط خاﺹ اقتصادﻱ حاکﻢ بر شرکتها باعﺚ شده است تا
مزیت رقابتی آنها ،دیگر بر پایۀ داراییهاﻱ مشهود نباشد .ﭼیزﻱ که امروزه این شرکتها را در صحنۀ اقتصاد
کنونی رقابتپذیر مینماید ،ادارۀ اثربﺨش دانش و نیز تأکید مستمر بر عوامل کلیدﻱ داراییهاﻱ دانشی نظیر
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سرمایههاﻱ فکرﻱ آنهاست (رهنورد و همکاران .)1393 ،پﮋوهشها نشان میدهد که سازمانهایی که تأکید
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بیشترﻱ بر سرمایههاﻱ فکرﻱ دارند ،نسبت به دیگر سازمانها نوآورترند .زیرا در ﭼنین سازمانهایی ،بهعلت
وجود سرمایههاﻱ فکرﻱ و استﻔاده از دانش ،یادگیرﻱ نیز بیشتر است که این امر به نوبۀ خود ،اراﺋۀ راهکارهاﻱ
جدید براﻱ انجام امور و بهطور کلی نوآورﻱ را در پی خواهد داشت (ﭼوپانﻲ و همکاران .)1393 ،دانش و
سرمایههاﻱ فکرﻱ بهعنوان راهبردهاﻱ پایدار براﻱ بهدست آوردن مزیت رقابتی برای سازمانها و نگهدارﻱ
آن ،تشﺨیﺺ داده شده است (پهلوانیان .)1391 ،در واقﻊ میتوان گﻔت که داراییهاﻱ دانشی در بسیاری از
سازمانهاﻱ دانشمحور ،منابﻊ اولیۀ مزیت رقابتی محسوﺏ میشوند ( .)Boulton et al, 2000بهبیان دیگر،
عامل دانش در جایگاه مهﻢترین سرمایه ،جایگزین سرمایههای مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شده و اقتصاد
صنعتی جای خود را به اقتصاد دانش محور داده است .با وجود اینکه دانش بهعنوان عامل راهبردﻱ در دستیابﻲ
به مزیت رقابتﻲ پایدار یک قدرت محسوﺏ مﻲشود ،اما برخوردارﻱ از دارایﻲهاﻱ دانشﻲ ،بهخودی خود
قدرتآفرین و ارزشآفرین نیست؛ بلکه تسهیﻢ و اشتراک آن با دیگر اعﻀاﻱ درونسازمانﻲ و برونسازمانﻲ،
زمینۀ خلق دارایﻲهاﻱ دانشﻲ جدید و ارزشآفرین را فراهﻢ خواهد ساخت (قلیزاده و میرکمالی .)1389 ،در
ایـن راسـتا ،گام نﺨست در فرایند مدیریت دانش این است که محیط و بسترهاﻱ ﻻزم بـراﻱ تـسهیل و تسریﻊ

اشتراک دانش بین افراد و گروههـا در سـازمان فـراهﻢ شـود (زهانـگ و همکـاران.)2006 ،
سازمانهای تحقیقاتی صنایﻊ دفاﻉ نیز با توجه به ماهیت کار و فعالیت خود ،از دسته سازمانهای دانشبنیان و
بنابراین ،دارای اقتصاد دانشمحور میباشند .دانش ،سرمایۀ فکری و کارآفرینی در اقتصاد دانش محور ،بهعنوان
عوامل اصلی تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی از جایگاه مهمتری برخوردار هستند.
در بازارهای رقابتی فعلی ،موفقیت یک سازمان در گرو بهکارگیری و مدیریت عنصر دانش و سرمایۀ فکری
در تمامی ابعاد سازمانی است .در این راستا ،بهتازگی پﮋوهشگران یک ارتباﻁ معنادار میان مدیریت سرمایههای
فکری و عملکرد سازمانها پیدا کردهاند و ادعا میکنند که هزینۀ اثربﺨش مدیریت سرمایههای فکری ،
کلید اصلی بهبود عملکرد در سازمانها است ( .)Peng & Roos, 2007حتی عدهای معتقدند که توفیق مالی
سازمانها نیز در گرو موفقیت اقالم سرمایۀ فکری است ،یعنی اقالم سرمایۀ فکری بر عملکرد مالی سازمانها
نیز اثر دارند ( .)Sullivan, 2000از سویی دیگر ،میتوان موفقیت اینگونه سازمانها را درگرو حرکت آنها در
باشند تا بتوانند خود را با تحوﻻت منﻄبق کنند و پاسﺨگوی نیاز جامعه باشند (استونر .)2005 ،سازمانهای
تحقیقاتی مورد بحﺚ ،باید پیوسته در جستجوی راههایی باشند تا نوآوری و رفتار نوآورانه را در سﻄﺢ سازمان
تقویت نموده و موانﻊ آن را در سازمان برطرف نمایند (الوانی .)1388 ،براساس آنﭽه گﻔته شد ،سرمایۀ فکری
یکی از داراییهای نامشهود و ارزشی سازمانها برای رسیدن به نوآوری و پاسﺨگویی به تحوﻻت روزافزون
است و میتواند از طریق بهرهبرداری از منابﻊ مﺨتلف دانش در سازمان به افزایش مزیت رقابتی منجر شود.
با توجه به تأکید بسیاری که بر ارزشآفرینﻲ دارایﻲهاﻱ دانشﻲ در سازمانهاﻱ تحقیقاتﻲ و دانشمحور برای
تولید نوآوری شده است؛ بر اساس بررسﻲهاﻱ انجامشده در سازمان مورد مﻄالعه و دریافت نظرات مدیران
سازمان ،بهنظر میرسد رفتار نوآورانه آنﭽنان که مورد نیاز این نوﻉ از سازمانهاست ،در این سازمان نمود
ﻻزم را نداشته است .بنابراین ،پویایی ﻻزم و ارزشآفرینی مورد انتظار از یک سازمان تحقیقاتی در آن بهﭼشﻢ
نمیخورد .از اینرو ،سازمان در بهرهگیری از منافﻊ داراییهای دانشی و پویایی در این زمینه ناتوان است.
بنابراین ،با توجه به تأکیدی که تحقیقات صورتگرفته بر سرمایۀ فکری دارند ،پﮋوهش حاضر با این هدف
انجام گرفته است که وجود رابﻄه میان سرمایۀ فکری و مﺆلﻔههای آن ،با رفتار نوآورانه بهعنوان ضرورتی برای
بقاء وموفقیت را ،با توجه به نقش واسط مدیریت دانش بررسی نماید .در این راستا ،برای شناسایی عوامل
اثرگذار بر متغیرها از روش تحلیلی نظام داینامیک بهره گرفته شده است .این روش به این دلیل انتﺨاﺏ شده
است که بتوان از طریق آن ،رویکرد کاربردی پﮋوهش را که معرفی ابعاد تأثیرگذار بر متغیرها در مدل است ،با
تمرکز بیشتر و مﺆثرتر تبیین نمود.

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

مسیر خالقیت و نوآوری تعریف کرد .این سازمانها باید پویا و مدیران و کارکنان آنها ،افرادی خالﻕ و نوآور
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-2مبانی نظری
 -1-2نوآوری
در نظریههاﻱ تکامل اقتصادﻱ ،نزدیک به یک قرن است که نوآورﻱ نیروﻱ محرکۀ رشد و توسعۀ اقتصادﻱ
شناخته شده است .در سالهاﻱ اخیر با ﻇهور اقتصاد دانشمحور ،نوآورﻱ نقش حیاتیترﻱ در تحول
ساختارهاﻱ اقتصادﻱ و اجتماعی پیدا کرده است ،بهنحویکه در بعﻀی از پﮋوهشها از اقتصادهاﻱ پیشرفتۀ
امروزﻱ بهعنوان اقتصادهاﻱ مبتنی بر نوآورﻱ یاد میشود (نصراللهﻲ و همکاران .)1388 ،صاحبنظران و
دانشمندان از جنبههای گوناگون به نوآوری نگریستهاند .از این رو ممکن است تعریفهای گﻔتهشده در ﻇاهر
با یکدیگر تﻔاوتهایی داشته باشند ،اما محور اصلی آنها یکی است .دیویس )1991( 1نوآوری را »آوردن
ﭼیزی جدید به مرحلۀ استﻔاده« تعریف میکند .نوآوری همﭽنین به فرآیند کسب دانش جدید و طراحی
روشهای کاری جدید در اراﺋۀ خدمات و کاﻻ نیز اطالﻕ میشود ( .)Matos da Silva et al, 2016نوآوری
هر فرآیند تجدید نظر شدهای است که طراحی شده و به حقیقت در آمده باشد؛ موقعیت سازمان را در
مقابل رقیبان مستحکﻢ کند و برتری رقابتی بلند مدت را میسر سازد .در واقﻊ نوآوری به خلق و بهکارگیری
موفقیتآمیز برآیند محصول و فرآیند جدید ،خلق ایدههای جدید ،شکلی از دانش و مسیر جدیدی از انتقال
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کیﻔیت یا ارزش برتر گﻔته میشود ( .)McAdam et al., 1998بهمنظور رخ دادن نوآوری در سازمان ،توسعۀ
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نظامهای مدیریت و شناسایی سرمایههای فکری و دانشی ،میتواند استﻔاده از منابﻊ سازمانی را در جهت
تولیدات جدید تسهیل نماید (.)Markard & Hekkert, 2012
 -2-2رفتار نوآورانه
نوآوری ابزاری برای متﻔاوت و متمایز بودن است .این ابزار به کسب منافﻊ مالﻲ براﻱ سازمانها مﻲانجامد

و از طریق خالقیت بروز مﻲکند ( .)Ornek & Ayas, 2015کلید نوآوری در سازمانها ،رفتار نوآورانۀ
کارکنان است .برای کنار آمدن با رقابت جهانی و عدم قﻄعیت محیﻄی ،شرکتها و سازمانها به کارکنانی
نیاز دارند که نه تنها وﻇیﻔۀ اصلی و رسمی حرفۀ خود را انجام میدهند ،بلکه با نوآوری از رفتارهای کاری
استاندارد فراتر روند ( .)Janssen, 2000در اقتصاد دانشمحور امروزی ،بهحداکﺜر رساندن توانمندیهای

بالقوۀ نوآورانۀ کارمندان به یک اولویت در هر سازمان تبدیل شده است (.)Johnston & Douglas, 2013
از طریق اجراﻱ ایدههاﻱ نوآورانۀ کسب و کار ،رفتار نوآورانۀ کارﻱ بروز مﻲکند .رفتار نوآورانه ،رفتارﻱ
فردﻱ است که کارکنان را برای افزودن ایدهها ،محصوﻻت و خدمات جدید و مﻔید به فرآیندهاﻱ موجود
آماده مﻲکند ( .)Mura et al, 2012زمانﻲ که سازمانها در کسب و کار با مشکلﻲ مواجه مﻲشوند و در

موقعیتﻲ قرار مﻲگیرند که عملکردها مﻄلوﺏ نیست و نیاز به نوآورﻱ در سازمان حس مﻲشود ،به نظر
مﻲرسد فرآیند رفتار نوآورانه باید آﻏاز شود ( .)De Jong & Den Hong, 2010رفتار نوآورانه به-وسیلۀ

عوامل انسانی ،مانند مهارت حل مسأله یا انگیزش و همﭽنین از سوی عوامل ساختاری مانند رهبری و کار
گروهی تحت تأثیر قرار میگیرد .در یک فرآیند ﭼند مرحلهای ،رفتار نوآورانه اقداماتی برای تحقق توسعه و

اجرای ایدههای جدید و اراﺋۀ راه حل در موقعیت فعلی تعریف شده است ( .)Scott & Bruce, 1994رفتار
نوآورانه در محیط کار ،رفتار پیﭽیدهای است که شامل سه زمینۀ تولید ،ترویﺞ و پیادهسازی ایده است .منظور
از تولید ایده ،ایدهپردازی و اراﺋۀ ایدههای نو و نشاندهندۀ میزانی از ایدههای جدید است که که یک فرد
تولید میکند .ترویﺞ ایده به تالش افراد برای جلب پشتیبانی و تعهد دیگران در پیادهسازی ایدههای جدید
اشاره دارد .پیادهسازی ایده به تالشهای عملیتر برای تبدیل ایدههای نو به راهکارهای عملی و پیادهسازی
آنها در فعالیت کاری سازمانی اشاره دارد (.)Mcadam & etal, 1998

کارکنان در توسعۀ نوآوری است و از مدلهای روانشناسی سازمانی استﺨراﺝ میشود .این مدلها ،فرآیندهای
دو مرحلهای را در بر میگیرند  )1:مرحلۀ خالقانه که بر بازشناسی مسأله و تولید ایدههایی در سﻄﺢ فردی
اشاره دارد )2 ،مرحلۀ اجرا و بهکارگیری که بر کاربرد ایدههای نوین در فعالیتهای سازمانی اشاره دارد.
 -3-2سرمایۀ فکری
در مﻄالعات انجامشده ،منابﻊ دانشی سازمان بهعنوان سرمایۀ فکری آن سازمان شناخته مﻲشوند (,Bontist
 .)1998توماس استوارت  -که اصﻄالﺡ سرمایۀ فکرﻱ را بهطور قابل توجهﻲ با اهمیت جلوه داد -در
پﮋوهش خود با نام »قدرت ﺫهن« که در سال  1991در نشریۀ فورﭼون منتشر شده بود ،سرمایۀ فکرﻱ را
مجموﻉ دانش افراد در کسب و کار مﻲداند ،به گونهاﻱ که این دانش براﻱ سازمان به مزیت رقابتﻲ در بازار

منجر شود ( .)Bontis & Serenko, 2009بونتیس )1998( 4معتقد است سرمایۀ فکری عبارت است از
تالش برای استﻔادۀ مﺆثر از دانش (محصول نهایی) در مقابل اطالعات خام (مواد خام) .سرمایۀ فکری شامل

همۀ فرآیندها و داراییهایی است که معموﻻً در ترازنامه نشان داده نمیشوند و همﭽنین همۀ داراییهای

ناملموسی که در روشهای حسابداری مدرن مورد توجه قرار میگیرند ( .)Roos & Roos, 1997هابرت

سینتاونگ -مدیر مﺆسسۀ آموزشی -)CIBC( 5نیز سرمایۀ فکرﻱ را »مجموﻉ سرمایۀ انسانی ،ساختارﻱ و
مشترﻱمدارﻱ« تعریف مﻲکند (نوریبروجردی و دیگران.)1389 ،
 -1-3-2ابعاد سرمایۀ فکرﻱ
بونتیس و همکاران ( )2000سرمایههاﻱ فکرﻱ را داراﻱ اجزایﻲ میدانند که در یک طبقهبندﻱ ساده ،در سه

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

بنا بر تحقیقات امابیل )1988( 2و وست ،)2002( 3رفتار کاری نوآورانه ،سازهای اکتشافی برای مشارکت

105

دستۀ سرمایه انسانﻲ ،سرمایه ساختارﻱ و سرمایه رابﻄهاﻱ (مشترﻱ) قرار میگیرند (.)Bontist et al, 2000
این سه نوﻉ سرمایه در ادامه تشریﺢ شدهاند .در پﮋوهش حاضر ،بعد رابﻄهای سرمایۀ فکری بهدلیل عدم
کاربرد در جامعۀ مورد مﻄالعه ،مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.
 سرمایه انسانﻲ :به ﺫخیرۀ دانش اعﻀاﻱ یک سازمان اطالﻕ میشود که شامل شایستگﻲها و طرز فکرکارکنان است ( .)Bontist et al, 2000سرمایۀ انسانﻲ ترکیبﻲ از قدرت ﺫهن و تﺨیل است و اشتباه نیست
اگر آن را بهعنوان قلب سرمایۀ فکرﻱ معرفﻲ کنیﻢ ( .)Obeso et al, 2013رس و همکاران )1997( 6نیز
معتقدند کارکنان ،سرمایۀ فکری را از طریق شایستگی ،نگرش و ﭼاﻻکی فکری خود ایجاد میکنند .مهﻢترین
عناصر تشکیلدهندۀ سرمایۀ انسانی بنگاه اقتصادی ،مجموعۀ مهارتهای نیروی کار و عمق و وسعت تجربۀ
آنان است .منابﻊ انسانی روﺡ و فکر منابﻊ سرمایۀ فکری است و مهارتها و شایستگیهای نیروی کار ،دانش
آنان در زمینههایﻲ که برای موفقیت بنگاه اقتصادی مهﻢ و ضروری هستند و استعدادها ،اخالﻕ و رفتارآنان
را در بر میگیرد (.)Marr, 2008
 سرمایه ساختارﻱ :جزﺋﻲ از سازمان است که بهعنوان زیرساخت سازمان و فرآیندهاﻱ سازمانﻲ در جهتبهدست آوردن خدمات و محصوﻻت تعریف میشود ( .)Gogan et al, 2016بهعبارتﻲ سرمایۀ ساختارﻱ ،همه
مﺨازن دانش ﻏیرانسانﻲ در یک سازمان است که پایگاه دادهها ،ﭼارتهای سازمانﻲ و فرآیندها و راهبردها
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

و مانند آن را در بر میگیرد و به سازمان ارزشﻲ فراتر از مواد آن مﻲدهد ( .)Bontist et al, 2000رس و
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همکاران ( )1997سرمایۀ ساختاری را شامل ﺫخایر ﻏیرانسانی دانش از جمله پایگاههای داده،
نمودارهای سازمانی ،دستورالعملهای اجرای فرآیندها ،راهبردها و برنامههای اجرایی میدانن.
سرمایۀ ساختاری ،دامنۀ گستردهای از عناصر ضروری را پوشش میدهد .فرآیندهای مهﻢ اجرایی
بنگاه اقتصادﻱ ،ﭼگونگی ساختاربندی آنها ،سیاستها ،جریانهای اطالعاتی و عناصر پایگاههای
داده ،رهبری و سبک مدیریت ،فرهنگ سازمان و طرﺡهای پاداش کارکنان برخی از مهﻢترین عناصر
این سرمایه هستند (.)Rose & Barrons, 2005
 سرمایه رابﻄهاﻱ یا سرمایه مشترﻱ :عبارت است از دانشی که از شبکههاﻱ بازاریابﻲ و روابطمشتریان یک سازمان گرفته شده باشد ( .)Bontist et al, 2000این نوﻉ سرمایه ،با نام سرمایۀ رابﻄهاﻱ
نیز عنوان میشود .سرمایۀ رابﻄهای شامل همۀ روابﻄی است که میان بنگاه اقتصادی با هر فرد یا بنگاه
اقتصادی دیگری وجود دارد و روابط مشتریان ،واسﻄهها ،کارکنان ،تأمینکنندگان مواد اولیه ،مقامات
قانونی ،اعتباردهندگان و سرمایهگذاران را در بر میگیرد (.)Marr, 2008

 -4-2رفتار اشتراک دانش
یکی از عوامل کلیدی در مدیریت دانش ،توانایی سازمانها در انتقال و بهاشتراکگذاری دانش است.
تعریفهای متﻔاوتی از اشتراک دانش اراﺋه گردیده است .اشتراک دانش بهمعنای دسترسپذیر کردن دانش
یک فرد بهشکلی قابل فهﻢ و قابل استﻔاده برای دیگران در سازمان است ( )Peng & Roos, 2007و فرآیندی
است که از طریق آن ،افراد به تبادل دو جانبۀ دانش خویش با یکدیگر میپردازند؛ دانش فردی به دانش
سازمانی تبدیل میگردد و بهطور بالقوه بهوسیله این فرآیند ،فرصتی برای یادگیری تجربههای جدید فراهﻢ
میشود ( .)Sullivan, 2000اشتراک هدفمند دانش در سازمانها ،به یادگیری سریﻊتر فردی و سازمانی
منجر میشود ،خالقیت را توسعه میدهد و در نهایت به بهبود عملکرد فرد و سازمان میانجامد .هنگامیکه
کارکنان سازمان ،بهترین تمرینها و آموزشهایی را که آموختهاند و نیز تجربههایی را که کسب کردهاند،
عبارت است از مجموعه رفتارهایی که شامل تبادل دانش و اطالعات و کمک کردن به دیگران در این
خصوﺹ و همﭽنین رفتاری فراتر از نقش کارمند در محیط کاری است و شبیه رفتارهای شهروند سازمانی
است که بهطور اختیاری و داوطلبانه در سازمانها انجام میشود (.)Yousefi, et al, 2010
در این پﮋوهش ،دو رفتار اشتراک دانش ،یعنی تجربۀ برگزیده و درس آموخته از هﻢ تﻔکیک شدهاند .در
بعد تجربۀ برگزیده ،کارمندی که زمان زیادی را برای انتقال اطالعات دربارۀ بهترین شیوههای انجام کار
به همکارانش صرف کند و همﭽنین بهمحﺾاینکه بهترین شیوۀ انجام یک کار را دریافت ،همکاران خود
را در جریان آن قرار دهد ،بهنوعی دارای رفتار تجربۀ برگزیده است .در پﮋوهش حاضر ،بر این اساس
که به ﭼه میزان ،کارمند بهترین شیوههای انجام کارها را که به تجربه یا از طریق آموختن دریافته است ،با
همکارانش به اشتراک میگذارد ،رفتار اشتراک دانش سنجیده میشود .بهطور مشابه در بعد درس آموخته
نیز ،کارمندی که اﻏلب خﻄاها و اشتباهات کاری روزانۀ خود را با همکاران در میان میگذارد و تجربههای
حاصل از اشتباهات کاری خود را در جلسهها عنوان مینماید ،نمایانگر برخورداری از رفتار درس آموخته
است (جهانگیر و همکاران.)1395 ،

-3چارچوب نظری پژوهش و توسعۀ فرضیهها
 -1-3سرمایۀ فکری و رفتار نوآورانه
سرمایۀ فکری بهعنوان مجموعۀ دانش که سازمانها برای کسب مزیت رقابتی از آن استﻔاده میکنند،

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

میان یکدیگر مبادله میکنند ،عملکرد سازمان بهبود مییابد ( .)Mcadam & etal, 1998رفتار اشتراک دانش
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در عملکرد نوآورانه نقش مهمی ایﻔا میکند ( .)Zerenler, et al, 2008تحقیقاتی در اثبات رابﻄه میان
سرمایههای فکری و عملکرد نوآورانۀ سازمانها صورت پذیرفته است که حاکی از اهمیت و نقش نگاه
دانشمحورانۀ سازمان در بهبود عملکرد سازمانی ،مانند ﻇرفیتهای یادگیری و توانمندی نوآورانه میباشد
( .)Kang & Snell, 2009هنگامیکه نوآوری با اراﺋه و بهکارگیری ایدههای نوآورانه توسط افراد در سازمان
ایجاد میشود ،منجر به موفقیت سازمانی خواهد شد .مرور تحقیقات نشان میدهد که سازمانها باید رفتار
نوآورانۀ افراد را از طریق مدیریت مناسب سرمایۀ فکری مورد حمایت قرار دهند (.)Van De Ven.1986
در رابﻄه با ارتباﻁ ابعاد سرمایۀ فکری -که در این پﮋوهش بهدلیل ماهیت فعالیت سازمانهای مورد بررسی
تنها دو بعد سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ساختاری در نظر گرفته شده است -با رفتار نوآورانه نیز پﮋوهشهایی
صورت پذیرفته است .طوطیفر ،و همکاران ( )1393در پﮋوهش خود ،با توجه به این موضوﻉ که سرمایۀ
انسانی ،موجودی دانش افراد یک سازمان است و مهارتهای نیروی کار ،عمق و وسعت تجربۀ آنها عناصر
اصلی تشکیلدهنده این نوﻉ از سرمایه است ،به تأثیر اساسی این نوﻉ از سرمایه بر عملکرد نوآورانۀ سازمان
اشاره کردهاند .همﭽنین معظﻢ و همکاران ( )1392تأثیر بعد ساختاری سرمایۀ فکری بر عملکرد نوآورانه
در سازمان را مورد بررسی قرار دادهاند .بونتیس سرمایۀ ساختاری را دستورالعملهای فرآیندها ،راهبردها،
برنامههای اجرایی و بهطور کلی هرآنﭽه ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکی آن میسازد ،تعریف
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میکند ( .)Bontis, 2002براساس این تعریف ،در سازمانی با بنیان ضعیف و شیوههای نامناسب نمیتوان
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انتظار رفتارهای نوآورانه از کارکنان داشت .در این راستا فرضیههای زیر مﻄرﺡ میشود:
 :H1سرمایۀ انسانی تأثیر معنادار و مﺜبتی بر رفتار نوآورانه دارد.
 :H2سرمایۀ ساختاری تأثیر معنادار و مﺜبتی بر رفتار نوآورانه دارد.
 -2-3سرمایۀ فکری و رفتار اشتراک دانش
نتایﺞ برخﻲ از تحقیقات نشان میدهد که سرمایۀ فکرﻱ ممکن است بر قصد و نیت افراد از اشتراک
دانش تأثیرگذار باشد و آن را حمایت کند .جوانمرد و راستخدیو ( ،)1393در پﮋوهش خود این ارتباﻁ
را تأیید کردهاند .همﭽنین در این میان ،سرمایۀ انسانﻲ بهعنوان بعدﻱ از سرمایۀ فکرﻱ که به میزان دانش
موجود میان افراد یک جامعه گﻔته مﻲشود ،مﻲتواند میزان کیﻔیت انتقال و اشتراک دانش را بهبود بﺨشد
( .)Chowdhury, 2005از اینرو ،هرﭼه سرمایۀ انسانﻲ بیشتر باشد ،ممکن است انتظارات بیشتری از
منافﻊ قابل حصول بهاشتراکگذارﻱ دانش شکل بگیرد .سرمایۀ ساختارﻱ نیز بعد دیگرﻱ از سرمایۀ فکرﻱ
است که کمیت و کیﻔیت دانش موجود در منابﻊ مکتوﺏ را مورد توجه قرار مﻲدهد .این منابﻊ ممکن
است در راستای بهاشتراک گذارﻱ دانش ،تسهیالتﻲ را براﻱ افراد فراهﻢ نمایند ( .)Nonaka, 1991در این

راستا فرضیههای زیر مﻄرﺡ میشود:
 :H3سرمایۀ انسانﻲ تأثیر معنادار و مﺜبتﻲ بر تجربۀ برگزیده دارد.
 :H4سرمایۀ ساختارﻱ تأثیر معنادار و مﺜبتﻲ بر تجربۀ برگزیده دارد.
 :H5سرمایۀ انسانﻲ تأثیر معنادار و مﺜبتﻲ بر درس آموخته دارد.
 :H6سرمایۀ ساختارﻱ تأثیر معنادار و مﺜبتﻲ بر درس آموخته دارد.
 -3-3رفتار اشتراک دانش و رفتار نوآورانه
اشتراک دانش بهعنوان یک عنصر حیاتی و مهﻢ در جهت ارتقاء یادگیری سازمانی ،خالقیت و نوآوری مﻄرﺡ
شده است .اشتراک دانش به معنای تبادل ایده ،تجارﺏ و اطالعات در میان افراد است و موفقیت در اشتراک
دانش به ایجاد دانش جدید و افزایش قابلیت نوآورﻱ مداوم مﻲانجامد و در نهایت موجب مﻲگردد که افراد
دانش را بهدلیل این که عملکرد نوآوری سازمانها را بهبود میبﺨشد ،ضروری میدانند ( .)Zawawi, 2011در
رابﻄه با ارتباﻁ اشتراک دانش و رفتار نوآورانه ،نتایﺞ پﮋوهشها نشان میدهند کارکنانﻲ که دانش را بهاشتراک
مﻲگذارند بیشتر به ایجاد ،ترویﺞ و اجراﻱ ایدههاﻱ نوآورانه مﻲپردازند .بهعبارت دیگر ،ارتباطﻲ مستقیﻢ و
بدون واسﻄه میان اشتراک دانش و رفتار نوآورانه وجود دارد ( .)Radaelli et al, 2014مورا ( ،)2013در
پﮋوهش خود به این نتیجه رسید که دو بعد رفتار اشتراک دانش یعنی تجربۀ برگزیده و درس آموخته بر
روی رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارد .بنابراین ،بحﺚ و بررسی در زمینۀ رفتار اشتراک دانش و تالش در
تبدیل آن به نوآوری در راستای بهبود عملیات سازمان امری ضروری است.
پﮋوهشها نشان میدهند که تجربۀ برگزیده بر شکلگیری و اجرای ایدههای نو توسط کارکنان درگیر در
فرآیند اشتراک دانش تأثیر میگذارد ( .)Nonaka, 1991درس آموخته نیز با هدف جلوگیری از ارتکاﺏ
مجدد این اشتباهات توسط دیگران در آینده انجام میشود .درس آموخته ،مانند تجربۀ برگزیده ،افراد را
برای تشکیل و پیادهسازی ایدههای جدید به روشی صحیﺢ ترﻏیب میکند ( .)Mura et al, 2013در این
راستا فرضیههای زیر مﻄرﺡ میشود:
 :H7تجربۀ برگزیده تأثیر معنادار و مﺜبت بر رفتار نوآورانه دارد.
 :H8درس آموخته تأثیر معنادار و مﺜبت بر رفتار نوآورانه دارد.
 -4-3نقش میانجی رفتار اشتراک دانش در تأثیر سرمایۀ فکری بر رفتار نوآورانه
با توجه به تأثیر سرمایۀ فکری بر رفتار اشتراک دانش و رفتار نوآورانه و همﭽنین تأثیر رفتار اشتراک دانش

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

اندیشههاﻱ خالقانه و نوآورﻱ محور داشته باشند ( .)Sulistiyani & Harwiki, 2016برخی مﻄالعات ،اشتراک
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بر رفتار نوآورانه ،میتوان به نقش میانجی رفتار اشتراک دانش در تأثیر سرمایۀ فکری بر رفتار نوآورانه
رسید .سرمایۀ فکری بهصورت ﻏیرمستقیﻢ بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است .مدیریت دانش با مدیریت
و تسهیل فعالیتهای دانشمحور ،سرمایۀ فکری موجود در سازمان را به رفتار نوآورانه بدل کرده و از این
طریق ،عملکرد سازمانی را بهبود میبﺨشد ( .)Wiig, 1997بررسیها نشان میدهد که بهاشتراکگذاری
دانش ،پیشنیاز ضروری سرمایۀ فکری برای تبدیل شدن به رفتار نوآورانه است ،زیرا بهاشتراکگذاری
دانش بهمعنای اقدامی است که در آن ،کارکنان اطالعات درون و برونسازمانی را با دیگران بهاشتراک
میگذارند ( )Marr & Gray, 2003و از این طریق ،ایدههای نوآورانه در سازمان شکل میگیرد .در این
راستا ،فرضیههای زیر مﻄرﺡ میشود:
 :H9سرمایۀ انسانﻲ از طریق تجربۀ برگزیده تأثیر معنادار و مﺜبتﻲ بر رفتار نوآورانه دارد.
 :H10سرمایۀ انسانﻲ از طریق درس آموخته تأثیر معنادار و مﺜبتﻲ بر رفتار نوآورانه دارد.
 :H11سرمایۀ ساختارﻱ از طریق تجربۀ برگزیده تأثیر معنادار و مﺜبتﻲ بر رفتار نوآورانه دارد.
 :H12سرمایۀ ساختارﻱ از طریق درس آموخته تأثیر معنادار و مﺜبتﻲ بر رفتار نوآورانه دارد.
 -3-3الگوي مفهومی پژوهش

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

بر اساس فرضیههای مﻄرﺡشده ،مدل مﻔهومی پﮋوهش در شکل ( )1نشان داده شده است .مدل مﻔهومی
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پﮋوهش تأثیر سرمایۀ فکرﻱ بر رفتار نوآورانه را با میانجیگری رفتار اشتراک دانش نشان میدهد.

 -4روش پژوهش

پﮋوهش حاضر ،از نظر هدف ،پﮋوهش کاربردی است ،زیرا به آزمودن کارایی نظریههای علمی سرمایۀ
فکرﻱ ،رفتار نوآورانه و رفتار اشتراک دانش میپردازد و دانش کاربردی را در مورد کیﻔیت تأثیرپذیری
میان این متغیرها توسعه میدهد .از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری اطالعات پیمایشی ،این پﮋوهش از نوﻉ
توصیﻔی و تحلیلی است.
 -1-4جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری این پﮋوهش ،تمامی کارکنان پﮋوهشکدۀه هوا خورشید ،زیر مجموعۀ سازمان صنایﻊ دفاﻉ
واقﻊ در دانشگاه فردوسی مشهد ،با  110کارمند است .با توجه به جامعۀ مورد مﻄالعه ،حجﻢ نمونه از طریق
فرمول کوکران  80نﻔر محاسبه شده است که برای دستیابی به این تعداد نمونه از روش نمونهگیری تصادفی

H1

سرمایه فکری

سرمایه
ساختاری

سرمایه
انسانی

رفتار اشتراک دانش
H6

درس آموخته

H5
H4

تجربه

H8

رفتار نوآورانه

H7

برگزیده

H3

H2

شکل ( :)1الگوي مفهومی پژوهش

 -2-4ابزار و روش گردآوری دادهها
در این تحقیق ،برای سنجش ابعاد مﺨتلف متغیرها از سه پرسشنامۀ متﻔاوت استﻔاده شده است .برای
سنجش ابعاد سرمایۀ فکری از پرسشنامۀ بنتیس ،برای سنجش ابعاد رفتارنوآورانه از پﮋوهش جانسون
( )2000و برای سنجش رفتار اشتراک دانش با دو بعد تجربۀ برگزیده و درس آموخته از پﮋوهشهای مورا
( )2013و های و همکاران ( )2010استﻔاده گردید .همﭽنین در این پﮋوهش با توجه به اهمیت نوآوری و
تقویت آن در سازمانهاﻱ تحقیقاتﻲ از جمله سازمان مورد بررسﻲ ،سعی شده است تا با بازگشت به میدان،
ضمن بررسی نتایﺞ آماری حاصل متغیرهای تأثیر گذار بر روابط مورد بررسی شناسایی شود  .برای نیل به
این هدف ،از طریق مصاحبهای نیمهساختار یافته ،نظرات کارشناسان و عوامل سازمان ،گردآوری شده است.
برای محاسبۀ روایی پرسشنامه ،از روایی صوری و روایی ساختاری استﻔاده شده است .برای بررسی
روایی صوری پرسشنامۀ پﮋوهش ،پرسشها با توجه به مﺆلﻔههای استﺨراﺝشده از پﮋوهشهای معتبر
گذشته مشﺨﺺ گردیدند؛ و تمامﻲ سنجهها به منبﻊ مربوﻁ به آن ارجاﻉ داده شده است .همﭽنین از
ﭼندتن از خبرگان دانشگاهی و سازمانی که با موضوﻉ این پﮋوهش آشنا بودند ،درخواست گردید که در
خصوﺹ سنجش روایی پرسشنامه اﻇهارنظر نمایند .پس از بررسی و ارزشیابی پرسشنامه ،روایی صوری
پرسشنامه تأیید گردید .همﭽنین پس از جمﻊآوری اطالعات ،روایی ساختاری که خود به دو قسمت
همگرا و تحلیل عاملی تأییدی تقسیﻢ میشود ،مورد بررسی قرار گرفت .برای اندازهگیری پایایی در این
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ساده استﻔاده شده است.
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پﮋوهش ،از ضریب آلﻔای کرونباخ استﻔاده شده است .نتایﺞ محاسبۀ روایی و پایایی پرسشنامه در بﺨش
یافتههای پﮋوهش اراﺋه گردیده است.

 -5تجزیه و تحلیل دادهها

در این پﮋوهش از نرمافزار  SPSSو  SMART PLS2استﻔاده شده است .با این نرمافزارها ،مدلیابی معادﻻت
ساختاری و روش حداقل مربعات جزﺋی ( )PLSبرای انجام آزمون فرضیات و برازندگی بهکار گرفته
شدهاند .پی.ال.اس نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیکهای مشابه معادﻻت ساختاری
مانند لیزرل و آموس ،نیاز به شرﻁهای کمتری دارد ( .)Liljander et al, 2009پی.ال.اس هﻢ زمان دو مدل را
بررسی مینماید )1 :مدل بیرونی (مدل اندازهگیری) که ارتباﻁ متغیرهای آشکار با متغیرهای پنهان را بررسی
میکند و  (2مدل درونی (مدل ساختاری) که ارتباﻁ متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهان دیگر را اندازه گیری
میکند ( .)Wen, 2010همﭽنین جهت تحلیل مصاحبۀ کیﻔی از روش تحلیل محتوا استﻔاده گردید.
 -1-5بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
برای آزمودن نرمال بودن متغیرها ،میتوان از دو آزمون ﭼولگی و کشیدگی استﻔاده گردید که نتایﺞ آن در
جدول ( )1اراﺋه گردیده است .همانگونه که مشاهده میگردد ،میزان ﭼولگی و کشیدگی در بازۀ  2تا  -2قرار
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

دارد در نتیجه فرﺽ نرمال بودن دادهها مورد تأیید است ( .)Darren & Mallery, 2003بنابراین ،بهکارگیری

ماتریس واحد و همانی) و در نتیجه برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است .اگرسﻄﺢ معنﻲدارﻱ
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در آزمون بارتلت کوﭼکتر از  %5باشد ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است؛ زیرا فرﺽ

آزمونهای پارامتری در این پﮋوهش میسر خواهد بود.
 -2-5تحلیل عاملی تأییدی و پایایی و روایی همگرای نشانگرهای سازهها
جهت بررسی روایی سازه از روش بار عاملی استﻔاده شد .در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسأله
اطمینان حاصل شود که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استﻔاده قرار داد .بدین منظور از
شاخﺺ  KMOو آزمون بارتلت استﻔاده میشود .شاخﺺ  KMOشاخصی از کﻔایت نمونهگیری است .این
شاخﺺ در دامنۀ صﻔر تا یک قرار دارد .اگر مقدار شاخﺺ نزدیک به یک باشد ،دادههای مورد نظر برای

تحلیل عاملی مناسب هستند و در ﻏیر این صورت (معموﻻً کمتر از  )0/5نتایﺞ تحلیل عاملی برای دادههای
مورد نظر ﭼندان مناسب نیستند.
همﭽنین با آزمون بارتلت میتوان تعیین کرد که ﭼه هنگام ماتریس همبستگی شناخته شده (از نظر ریاضی

جدول( :)1نتايج آزمون نرمال بودن دادهها
کد متغیر

نام متغیر

ﭼولگﻲ

کشیدگﻲ

H

سرمایۀ انسانی

-0/105

-0/682

S

سرمایۀ ساختاری

-0/153

-0/532

SBP

تجربۀ برگزیده

-0/194

-0/394

SM

درس آموخته

-0/195

0/230

IB

رفتار نوآورانه

-0/337

-0/108

شناختهشدهبودن ماتریس همبستگی رد میشود .بعد از مناسب تشﺨیﺺ دادن مقدار شاخﺺ  KMOو
همگرا زمانی مورد پذیرش قرار میگیرد که تمامی مقادیر استﺨراﺝشده باﻻی  0/3باشند .در صورتیکه
مقدار اشتراک برای یک گویه کمتر از  0/3باشد ،گویۀ مورد نظر باید از تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شود
(.)Wixom & Watson, 2001
نتایﺞ آزمون بارتلت و  KMOبهعنوان شاخﺺهای کﻔایت نمونهگیری در جدول ( )2نشان داده شده است.
بر اساس این جدول ،مقدارهای هر دو شاخﺺ در سﻄﺢ مﻄلوبی هستند .مقدار معیار  KMOبرای تمامی
متغیرها بیشتر از  ،0/5و مقدار معنادارﻱ آزمون بارتلت نیز کمتر از  0/05است .پس از حصول اطمینان از
مناسب بودن حجﻢ نمونه ،مقدارهای اشتراکات گویهها مورد بررسی قرار گرفت .مقدار کمتر از  0/3برای
یک گویه به این معناست که این گویه با سایر گویهها سازگاری ندارد و تبیینکنندۀ مناسبی برای آن بعد
نیستند؛ بههمیندلیل از تحلیل کنار گذاشته میشود.
 -3-5پايايي سازهها
برای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی و محاسبۀ ضریب آلﻔای کرونباخ پرداخته شد .ضریب
آلﻔای کرونباخ بیانگر میزان توانایی پرسشها در تبیین مناسب ابعاد مربوﻁ به خود است .ضریب پایایی
ترکیبی نیز میزان همبستگی پرسشهای یک بعد با یکدیگر برای برازش کافی مدلهای اندازهگیری را
مشﺨﺺ میکند ( .)Fornel & Lacker, 1981نتایﺞ در جدول ( )3آورده شده است .همانطور که مشاهده
میگردد ،ضریب آلﻔای کرونباخ تمامی متغیرها در این مﻄالعه از حداقل مقدار ،)Nunnally, 1978(0/6
 )Lee & Kim, 1999(0/65بیشتر است.
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معنادار شدن آزمون بارتلت ،بهمنظور بررسی روایی همگرا به جدول اشتراکات مراجعه میشود .روایی
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جدول( :)2بررسی بارعاملی پرسشنامه
نام مولﻔه

سرمایۀ انسانﻲ
0/769 = KMO

سرمایۀ ساختارﻱ
0/755 = KMO
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تجربۀ برگزیده
0/565 = KMO

114

گویهها

شرﺡ گویه

بارعاملی

H4

حمایت سازمان از کار گروهی کارکنان

0/330

H5

ترویﺞ توسعه و حﻔﻆ روابط درونی

0/474

H6

خلق ایدههای جدید

0/594

H7

حمایت از آموزش و ارتقاء کارمندان

0/411

H8

شناختهشدن کارکنان سازمان بهعنوان بهترین کارکنان صنعت

0/602

H9

انجام وﻇایف توسط کارکنان به بهترین شکل

0/619

S2

حداقلبودن زمان انجام یک معامله یا تراکنش توسط سازمان

0/679

S3

حمایت سازمان از درصد زیادی از ایدههای جدید کارکنان

0/709

S4

کارا بودن سازمان

0/624

S5

اشتراک دانش در زمان اراﺋۀ ایدۀ جدید در سازمان

0/525

S6

دستیابی ساده به اطالعات از طریق نظام اطالعاتی سازمان

0/627

SBP2

اطالﻉرسانی به همکاران در زمان درک بهترین شیوۀ انجام یک کار

0/377

در میان گذاشتن بهترین شیوههای انجام کار توسط کارمند در برخوردها و
ارتباطات ﻏیر رسمی
پاسخدهی سریﻊ در زمان مورد پرسش قرار گرفتن در خصوﺹ بهترین
شیوههای انجام کار

0/613

SM1

در میان گذاشتن خﻄاها و اشتباهات کاری روزانه خود با همکاران

0/648

SM2

بهاشتراکگذاری تجربههای حاصل از اشتباهات کاری خود در جلسهها

0/816

SM3

رضایت از در جریان قرار دادن همکاران در زمینۀ اشتباهات کاری خود

0/688

IG1

خلق ایدههای جدید در مساﺋل مشکل ودشوار

0/773

IG2

جستو جوی مرتب تکنیکها وابزارهای جدیدکاری درجهت ایجاد نوآوری

0/798

IG3

یافتن راه حلهای ابتکاری و بدیﻊ برای مساﺋل کاری

0/590

IP1

جلب حمایت و پشتیبانی از ایدههای نوآورانه

0/641

IP2

کسب تأیید و توجیه ﻻزم برای ایدههای نواورانه

0/694

IP3

مشتاﻕ نمودن مسﺌوﻻن تأثیرگذار سازمان برای ایدههای نوآورانه

0/467

II1

کاربردی ساختن ایدههای نوآورانه

0/787

II2

معرفی ایدههای نوآورانه با روشی نظاممند به محیط کاری

0/787

SBP3
SBP4

درس آموخته
0/158 = KMO

تولید ایده
0/668 = KMO

ترویﺞ ایده
0/624 = KMO
پیاده سازﻱ ایده
0/5 = KMO

0/733

جدول( :)3بررسی پایایی و پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش
کد متغیر

متغیر

نوﻉ مقیاس

تعداد گویه آلﻔای کرونباخ

پایایی ترکیبی

H

سرمایۀ انسانی

لیکرت  5نقﻄهای

6

0/799

0/856

S

سرمایۀ ساختاری

لیکرت  5نقﻄهای

5

0/853

0/849

SBP

تجربۀ برگزیده

لیکرت  5نقﻄهای

3

0/62

0/793

SM

درس آموخته

لیکرت  5نقﻄهای

3

0/731

0/846

IB

رفتار نوآورانه

لیکرت  5نقﻄهای

8

0/683

0/823

جدول( :)4نتایج میانگین واریانس استخراجشده متغیرهای پژوهش

همان گونه که از جدول ( )5مشﺨﺺ است ،جذر  AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

دیگر بیشتر شده است که نشاندهندۀ قابل قبول بودن روایی واگرای سازهها میباشد.
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متغیر

سرمایۀ انسانی

سرمایۀ ساختاری

تجربۀ برگزیده

درس آموخته

رفتار نوآورانه

AVE

0/502

0/630

0/563

0/648

0/610

روایﻲ (اعتبار) همگرا 7در مدل  PLSاز طریق معیار میانگین واریانس استﺨراﺝشده )AVE( 8مورد تحلیل
قرار مﻲگیرد .این شاخﺺ نشاندهندۀ میزان واریانسﻲ است که یک سازه (متغیر مکنون) از نشانگرهایش
بهدست مﻲآورد .براﻱ این معیار مگنر و همکاران )1996( 9مقدارهای بیشتر از  0/4را پیشنهاد مﻲکنند ،زیرا
این مقدار تﻀمین مﻲکند که حداقل  40درصد واریانس یک سازه توسط نشانگرهایش تعریف مﻲشود.
با توجه به جدول ( )4تمامی مقدارهای  AVEمربوﻁ به سازه ها از 0/4بیشتر است که روایی همگرای
پرسشنامه را تأیید میکند.
در قسمت روایی واگرا ،میزان تﻔاوت بین شاخﺺهای یک سازه با شاخﺺهای سازههای دیگر در مدل
مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسۀ جذر  AVEهر سازه با مقدارهای ضرایب همبستگی بین سازهها
محاسبه میگردد .در صورتیکه سازهها با شاخﺺهای مربوﻁ به خود همبستگی بیشتری داشته باشند تا
با سازههای دیگر ،روایی واگرای مناسب مدل تأیید میشود .برای این کار یک ماتریس باید تشکیل داد
که مقدارهای قﻄر اصلی ماتریس ،جذر ضرایب  AVEهرسازه و مقدارهای پایین قﻄر اصل،ی ضرایب
همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر است .این ماتریس در جدول ( )5نشان داده شده است.

جدول( :)5ماتریس مقایسۀ جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها
درس آموخته

تجربۀ برگزیده

0/804

سرمایۀ انسانی

ابعاد متغیرها

سرمایۀ ساختاری

رفتار نوآورانه

0/708

سرمایۀ انسانی

0/781

0/591

رفتار نوآورانه

0/793

0/653

0/607

سرمایۀ ساختاری

0/750

0/461

0/737

0/516

تجربۀ برگزیده

0/683

0/701

0/722

0/544

درس آموخته

جدول( :)6ضرایب تعیین مدل
متغیرهای وابسته

ضریب تعیین

تجربۀ برگزیده

0/301

درس آموخته

0/514

رفتار نوآورانه

0/835
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 -6-5تحليل مسير
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برای تشﺨیﺺ رابﻄۀ ع ّلی میان متغیرهای مستقل و وابسته ،از روش تحلیل مسیر استﻔاده میشود .برای
برآورد هر یک از مسیرهای مشﺨﺺشده ،ضرایب استاندارد شدۀ رگرسیون (ضریب مسیر) محاسبه میگردد.
ضریب مسیر ،نشاندهندۀ این است که بهازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مستقل ،انحراف معیار
متغیر وابسته ﭼه مقدار تغییر میکند .نتایﺞ مدل معادﻻت ساختاری و نمودار مسیر تحقیق در شکل ()2
قابل مشاهده است .ضرایب تعیین ( )R2به درک این موضوﻉ کمک میکند که ﭼه اندازه از واریانس متغیر
وابسته توسط مجموعهای ازپیشبینیکنندهها قابل تعیین است .این ضرایب در جدول ( )6مشﺨﺺ شدهاند.
با توجه به ضرایب جدول ( )6میتوان نتیجه گرفت که مدل ساختاری پﮋوهش از قدرت پیشبینی کافی
برخوردار است .بهعنوان مﺜال ،در حدود  51/4درصد از واریانس متغیر »درس آموخته« توسط متغیرهای
وارد شونده به آن ،در مدل توضیﺢ داده میشود که مقدار قابل قبولی است .همﭽنین مقدارهای آمارۀ تی که
بهوسیلۀ آن ،معنیداری ضرایب مسیر بررسی میشود ،در شکل ( )3نشان داده شده است.
 -7-5بررسي شاخصهاي برازش مدل
براﻱ بررسﻲ کیﻔیت یا اعتبار مدل از بررسﻲ اعتبار 10استﻔاده شده است که شامل شاخﺺ بررسﻲ اعتبار

اشتراک 11و شاخﺺ بررسﻲ اعتبار حشو یا افزونگﻲ 12است .،شاخﺺ اشتراک ،کیﻔیت مدل اندازهگیرﻱ هر
متغیر را مﻲسنجد .شاخﺺ حشو که به آن  Q2استون-گیسر نیز مﻲگویند ،با در نظر گرفتن مدل اندازهگیرﻱ،
کیﻔیت مدل ساختارﻱ را براﻱ هر متغیر اندازهگیرﻱ مﻲکند .مقدارهای مﺜبت این شاخﺺها ،نشانگر کیﻔیت
مناسب و قابل قبول مدل اندازهگیرﻱ و ساختارﻱ مﻲباشد .نتایﺞ برازش در جدول ( )7اراﺋه گردیده است.
 -8-5بررسی فرضیههای پژوهش

در این مرحله ،با استﻔاده از ضرایب مسیر و سﻄﺢ معناداری آنها ،فرضیههای پﮋوهش مورد آزمون قرار

میگیرد .باید در نظر گرفت فرضیه در سﻄﺢ معناداری  0/05در صورتی مورد تأیید است که ارزش تی
خارﺝ از بازۀ ( )1/96 , -1/96باشد .نتایﺞ آزمون مسیرهای مستقیﻢ در جدول ( )8نشان داده شده است.

فرضیۀ اول و دوم براساس تأثیر مﺜبت و معنادار دو بعد سرمایۀ فکرﻱ (سرمایۀ انسانﻲ و سرمایۀ ساختارﻱ)

بر رفتار نوآورانه تعریف شده است .ضریب مسیر بین دو سازه براﻱ فرضیۀ اول  0/054و مقدار آمارۀ تی
 1/142است ،در مورد فرضیۀ دوم نیز ضریب مسیر  0/145و مقدار آمارۀ تی برابر با  1/861است .این
مقدارها براﻱ هر دو فرضیه از مقدار  1/96پایینتر است .در نتیجه هیﭻ یک از ابعاد سرمایۀ فکرﻱ تأثیر مﺜبت

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

شکل ( :)2مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد
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شکل ( :)3مدل تحقیق در حالت معناداری پارامترها
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جدول( :)7شاخصهاي اشتراک ( )CV Comو شاخص حشو ()CV Red

دارند .همان طور که جدول ( )4نشان میدهد ،ضریب مسیر براﻱ فرضیۀ سوم  0/373و مقدار آمارۀ تی برابر
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با  3/2و درمورد فرضیۀ ﭼهارم ضریب مسیر  0/235و مقدار آمارۀ تی برابر با  2/223است .این مقدارها

کد متغیر

متغیر

CV Com

CV Red

H

سرمایۀ انسانی

0/303

0/303

S

سرمایۀ ساختاری

0/433

0/433

SBP

تجربۀ برگزیده

0/154

0/140

SM

درس آموخته

0/297

0/271

IB

رفتار نوآورانه

0/233

0/436

و معنادارﻱ بر رفتار نوآورانه ندارند و فرضیهها رد مﻲشوند.
طبق فرضیۀ سوم و ﭼهارم ،سرمایۀ انسانﻲ و سرمایۀ ساختارﻱ تأثیر مﺜبتﻲ بر اشتراکگذارﻱ بهترین شیوهها

جدول( :)8نتایج حاصل از آزمون مسيرهاي مستقيم
ضریب مسیر

t-value

نتیجه آزمون

ردیف
1

سرمایۀ انسانی

رفتار نوآورانه

0/054

1/142

عدم تأیید فرضیه

2

سرمایۀ ساختاری

رفتار نوآورانه

0/145

1/861

عدم تأیید فرضیه

3

سرمایۀ انسانی

تجربه برگزیده

0/373

3/2

تأیید فرضیه

4

سرمایۀ ساختاری

تجربه برگزیده

0/235

2/223

تأیید فرضیه

5

سرمایۀ انسانی

درس آموخته

0/188

1/701

عدم تأیید فرضیه

6

سرمایۀ ساختاری

درس آموخته

0/587

6/995

تأیید فرضیه

7

درس آموخته

رفتار نوآورانه

0/345

4/088

تأیید فرضیه

رفتار نوآورانه

0/507

6/475

تأیید فرضیه

8

فرضیه

تجربۀ برگزیده

بهاشتراکگذارﻱ بهترین شیوهها دارند.
طبق فرضیۀ پنجﻢ ،سرمایۀ انسانﻲ تأثیر مﺜبتﻲ بر درس آموخته در رفتار اشتراک دانش دارد .براساس یافتهها،
ضریب مسیر بین دو سازه برابر با  0/188و مقدار آمارۀ تی نیز برابر با  1/701و از مقدار  1/96پایین تر
است .در نتیجه مﻲتوان گﻔت سرمایۀ انسانﻲ تأثیر مﺜبت و معنادارﻱ بر درس آموخته ندارد و این فرضیه
مورد تأیید قرار نمﻲگیرد .فرضیۀ ششﻢ تحقیق نیز بر این پایه بیان شده است که سرمایۀ ساختارﻱ تأثیر مﺜبت
و معنادارﻱ بر درس آموخته دارد .حال آنکه براساس یافتههاﻱ پﮋوهش ،ضریب مسیر بین دو سازه برابر با
 0/587و مقدار آمارۀ تی نیز برابر با  6/995و از مقدار  1/96بیشتر است .در نتیجه سرمایۀ ساختارﻱ تأثیر
مﺜبت و معنادارﻱ بر درس آموخته دارد و این فرﺽ مورد تأیید قرار مﻲگیرد.
فرضیۀ هﻔتﻢ براساس تأثیر مﺜبت و معنادار درس آموخته بر رفتار نوآورانه تعریف شده است .براساس
یافتههاﻱ تحقیق ،ضریب مسیر بین دو سازه برابر با  0/345و مقدار آمارۀ تی نیز برابر با  4/088و از مقدار
 1/96بیشتر است .بنابراین ،مﻲتوان گﻔت درس آموخته تأثیر مﺜبت و معنادارﻱ یر رفتار نوآورانه دارد
و این فرضیه مورد تأیید قرار مﻲگیرد .فرضیۀ هشتﻢ نیز بیان مﻲکند که بهاشتراکگذاری بهترین شیوهها
تأثیر مﺜبتﻲ بر رفتار نوآورانه دارد .براساس یافتههاﻱ تحقیق ،ضریب مسیر بین دو سازه براﻱ این فرضیه
برابر با  0/507و مقدار آمارۀ تی نیز برابر با  6/475است که از مقدار  1/96باﻻتر میباشد .بنابراین ،این
فرضیه هﻢ مورد تأیید قرار مﻲگیرد.

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

از مقدار  1/96باﻻتر است ،بنابراین مﻲتوان گﻔت که سرمایۀ انسانﻲ و سرمایۀ ساختارﻱ تأثیر مﺜبتﻲ بر
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پس از اینکه روابط موجود در مسیرهای مستقیﻢ بین متغیرها در فرضیههای پیشین بررسی گردید و معنیدار
بودن یا معنیدار نبودن این فرضیهها مشﺨﺺ شد ،میتوان در خصوﺹ فرضیههای مرتبط با متغیری که
نقش میانجی دارد ،به بحﺚ و اﻇهارنظر پرداخت .اگر آمارۀ تی بین متغیر مستقل و متغیر میانجی و نیز بین
متغیر میانجی و متغیر وابسته بزرگتر از  1/96باشد ،میتوان نتیجه گرفت که این دو ضریب مسیر در سﻄﺢ
خﻄای  0/05معنﻲ دار است ،یعنی متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد (جدول (.))9
فرضیۀ نهﻢ بیان میکند که بهاشتراکگذاری بهترین شیوهها ،تأثیر سرمایۀ انسانﻲ بر رفتار نوآورانه را
میانجیگری میکند .در قسمت نﺨست مسیر ،فرضیۀ سوم پﮋوهش مبنی بر اینکه سرمایۀ انسانﻲ تأثیر
مﺜبت و معنیداری بر تجربۀ برگزیده دارد مورد تأیید قرار گرفت .در دومین قسمت از مسیر نیز فرضیۀ
هشتﻢ که مبین تأثیر مﺜبت و معنیدار تجربۀ برگزیده بر رفتار نوآورانه است ،در سﻄﺢ خﻄای  %9مورد
آزمون قرار گرفت و تأیید گردید .با معنیدار بودن هر دو قسمت مستقیﻢ و ﻏیرمستقیﻢ با نقش واسط
تجربۀ برگزیده ،میتوان نتیجه گرفت که تجربۀ برگزیده نقش واسﻄهای در تأثیر سرمایۀ انسانﻲ بر رفتار
نوآورانه دارد .بنابراین ،فرضیۀ دهﻢ مورد تأیید قرار گرفت.
فرضیۀ دهﻢ بر اساس میانجﻲگرﻱ درس آموخته در ارتباﻁ میان سرمایۀ انسانﻲ و رفتار نوآورانه تعریف شده
است .در بﺨش اول مسیر ،فرضیۀ پنجﻢ پﮋوهش مبنﻲ بر ارتباﻁ مﺜبت میان سرمایۀ انسانﻲ و درس آموخته
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مورد تأیید قرار نگرفت و با وجود تأیید بﺨش دوم مسیر یعنﻲ ارتباﻁ مﺜبت میان درس آموخته و رفتار
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نوآورانه ،بهدلیل عدم تأیید بﺨش اول ،فرضیۀ دهﻢ مورد تأیید قرار نگرفت.
طبق فرضیههاﻱ یازدهﻢ و دوازدهﻢ ،دو بعد رفتار اشتراک دانش ،ارتباﻁ میان سرمایۀ ساختارﻱ و رفتار
نوآورانه را میانجﻲگرﻱ مﻲکنند .حال آن که در بﺨش اول مسیر ،فرضیههای ﭼهارم و ششﻢ مبنﻲ بر ارتباﻁ
سرمایۀ ساختارﻱ با ابعاد رفتار اشتراک دانش مورد تأیید قرار گرفتهاند .در بﺨش دوم مسیر نیز فرضیههای
جدول( :)9نتایج حاصل از آزمون مسيرهاي غيرمستقيم
از طریق میانجی

ضریب مسیر

نتیجۀ آزمون

فرضیه

ردیف
9

سرمایۀ انسانی

رفتار نوآورانه

تجربۀ برگزیده

0/778

تأیید فرضیه

10

سرمایۀ انسانی

رفتار نوآورانه

درس آموخته

0/546

عدم تأیید فرضیه

11

سرمایۀ ساختاری

رفتار نوآورانه

تجربۀ برگزیده

0/451

تأیید فرضیه

12

سرمایۀ ساختاری

رفتار نوآورانه

درس آموخته

0/587

تأیید فرضیه

هﻔتﻢ و هشتﻢ پﮋوهش بیانگر تأثیر مﺜبت و معنادار ابعاد رفتار اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه بودهاند .در
نتیجه ،فرضیههای یازدهﻢ و دوازدهﻢ تحقیق مورد تأیید قرار مﻲگیرند.
 -6-5بازگشت به ميدان
بهعلت اهمیت نوآورﻱ در سازمانهاﻱ تحقیقاتﻲ -از جمله سازمان مورد بررسﻲ -و با توجه به اینکه
بهرهگیرﻱ و تقویت سرمایههاﻱ فکرﻱ موجود ،مدیریت دانش و در نتیجۀ آن ،رفتار نوآورانه در این
سازمانها از درجۀ باﻻیﻲ از اهمیت قرار دارند ،این بﺨش از تحقیق با هدف بررسﻲ عوامل تأثیرگذار بر
متغیرهاﻱ مورد بررسﻲ ،با عنوان بازگشت به میدان صورت گرفت .از طرفﻲ همانطور که نتایﺞ حاصل از
بررسی فرضیهها نشان میدهد ،ابعاد سرمایۀ فکری بهصورت مستقیﻢ بر رفتار نوآورانۀ کارکنان تأثیر نداشته
و این تأثیرگذاری از طریق میانجیگری رفتار اشتراک دانش حاصل میگردد .با در نظر گرفتن نقش اساسی
ضرورت این بﺨش را بیشتر نمایان مﻲسازد.
 -1-6-5تحلیل سیستمی مدل
آنﭽه واضﺢ مینماید ،این است که سازمان تحقیقاتی صنایﻊ دفاﻉ ،سازمانی دانشبنیان و نیازمند به بهرهگیرﻱ
از سرمایههاﻱ فکری ،مدیریت دانش ،اشتراک دانش و درنهایت رفتار نوآورانه از سوی کارکنان است .با
توجه به بررسی نتایﺞ حاصل از آزمون فرضیهها و بهمنظور اراﺋۀ پیشنهادات کاربردی ،این بﺨش از پﮋوهش
(بازگشت به میدان) با هدف دستیابی به عوامل مﺆثر بر متغیر و روابط میان آنها صورت میپذیرد تا محققان
نگاه جامﻊتری نسبت به شرایط و روابط بهدست آورند  .از اینرو ،با بهرهگیری از اطالعات حاصل از
مصاحبه و همﭽنین تأیید این اطالعات از طریق بررسیس پیشینه در زمینههای مرتبط ،فرآیند تحلیل محتوا
صورت گرفت و معیارهای تأثیرگذار در بهبود روابط مورد بررسی استﺨراﺝ شدند تا سازمان با تقویت آنها
به خروجی مورد نظر یعنی افزایش رفتارهای دانشی و نوآورانه از سوی کارکنان خود دست یافته و بتواند
از منافﻊ احتمالی آن بهره گیرد .این هدف در این پﮋوهش ،از طریق بررسی عوامل شناساییشده و ترسیﻢ
نمودار سیستمی برای آنها ،محقق میشود .قبل از ترسیﻢ نمودار سیستمی ،ابتدا باید عوامل مﺆثر بر بعد
انسانی و بعد ساختاری سرمایۀ فکری ،رفتار اشتراک دانش و رفتار نوآورانه استﺨراﺝ گردند .بدین منظور،
با استﻔاده از تحلیل محتوا ،عوامل اثرگذار از مصاحبههای انجامگرفته با  6نﻔر از کارشنان مرکز استﺨراﺝ
گردید (جدول ( .))10همﭽنین جهت اعتبار سنجی عوامل استﺨراﺝشده ،مبانی نظری نیز مورد بررسی قرار
گرفت و همانگونه که جدول ( )4نشان میدهد ،تمامی عوامل استﺨراﺝشده دارای مبنای علمی نیز هستند.
تﻔکـر سیسـتمﻲ ابزارﻱ براﻱ درک مباحﺚ و مشکالت پیﭽیدۀ مدیریتﻲ است ،بنابراین ،نمودار سیستمﻲ

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

رفتار اشتراک دانش در تقویت روابط مورد بررسی ،تمرکز بر تقویت این عامل در کنار مباحﺚ ﺫکر شده
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بهمنظور مﻔهومﻲسازﻱ واقعیت نظام مورد بررسﻲ ،بر ساختار و رفتار نظام از طریق حلقههاﻱ ع ّلﻲ
بازخورد تمرکز دارد .این حلقههاﻱ بازخورد به کمک ابزارﻱ در پویایﻲ نظام با عنوان »نمودارهاﻱ حلقۀ
ع ّلﻲ« نشان داده مﻲشوند .بهعبارتﻲ ،نمودار حلقۀ ع ّلﻲ ،پیوندهاﻱ ع ّلﻲ بین متغیرهاﻱ موجود در مسأله را

بهشکل زنجیرههاﻱ علت و معلولﻲ به تصویر مﻲکشد ،تا اطالعاتﻲ درخصوﺹ نتایﺞ و فعالیتها براﻱ
ایجاد فعالیت بیشتر و بهبود روابط ،بازخورد داده شود .با توجه به نمودار سیستمی ،مالحظه میکنید
که ﭼگونه با تقویت هر یک از عوامل میتوان سایر متغیرها را تقویت کرد و بهبود بﺨشید (تیموری و
دیگران .)1371 ،شکل ( ،)4نمایشﻲ سیستمﻲ از روابط میان معیارهای شناساییشده جهت بهبود سﻄﺢ
هر یک متغیرهای تحقیق و هﻢﭼنین زیر معیارهای شناساییشده در تقویت هر معیار است.

پس از تحلیل دادهها و رسﻢ روابط بین متغیرها در شکل ( )4دو حلقۀ ع ّلﻲ ایجاد گردید .این دو حلقه

مﻲتواند بهعنوان نیروﻱ محرکه ،کتمامیلیه روابط را به جریان انداخته و تقویت نماید .از اینرو ،تمرکز
بر حلقههاﻱ ایجاد شده از اساسﻲترین اصول در بررسﻲهاﻱ سیستمﻲ است .روند این حلقهها در ادامه
شرﺡ داده خواهد شد.
افزایش خالقیت کارکنان بهصورت بالقوه موجب افزایش بعد انسانﻲ سرمایۀ فکرﻱ مﻲشود (تأثیر .)+
باﻻرفتن سﻄﺢ سرمایۀ انسانﻲ بهسمت افزایش رفتار اشتراک دانش میل خواهد کرد (تأثیر  )+و بههمین
ترتیب موجب افزایش خالقیت خواهد شد .با ارتقاء مﺜبت خالقیت ،حلقۀ بازخورد بسته مﻲشود و این
امر در نهایت بهدلیل تأثیر مﺜبت و مستقیﻢ رفتار اشتراک دانش بر رفتار نوآورانۀ کارکنان باعﺚ افزایش آن
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

مﻲگردد (شکل ( .))5با توجه به اینکه اطالعات حاصل از مصاحبه به نقش اساسﻲ عامل خالقیت کارکنان

همﭽنین با توجه به نمودار سیستمﻲ (شکل ( ،))4با ارتقاء سﻄﺢ عوامل تأثیرگذار بر خالقیت ،مﻲتوان
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میزان خالقیت را افزایش داد .برای نمونه ،توجه به توانایﻲ فردﻱ کارکنان یکﻲ از عوامل کلیدﻱ در بهبود

در سازمان و تأثیر فراوان آن در هریک از متغیرهاﻱ پﮋوهش ،تأکید فراوان داشته است ،ﻻزم است سازمان،
تمهیداتﻲ در جهت افزایش این عامل مهﻢ بیاندیشد .یکﻲ از این موارد ،آموزش خالقیت است ،به-گونهاﻱ
که خالقیت در سازمان نهادینه شود و بﺨشی از کار و فرهنگ سازمان گردد؛ زیرا فرهنگ سازمان عاملﻲ
تأثیرگذار بر خالقیت کارکنان و ابعاد سرمایۀ فکرﻱ در آنها است .ایجاد هستههای پﮋوهشی و نوآوری در
سازمان میتواند کار خالقیت و نوآوری را تسهیل و تسریﻊ کند .مهﻢترین فعالیت و راه رویارویی با تحوﻻت
عظیﻢ و زندگی آینده برای پذیرش تغییر ،آموزش است .مدیران باید بدانند که یکی از هدفهای مهﻢ در
آموزش در محیط پرتالطﻢ و متغیر کنونی ،آموختن شیوههای خالقیت و نوآوری است (زارعی،)1373 ،
شیوۀ دیگر جهت پرورش خالقیت در سازمان بهکارگیری فنون پرورش خالقیت از جمله جلسههای طوفان
فکرﻱ ،گروه اسمﻲ ،الگوبردارﻱ از طبیعت ،روش حل مسأله و مانند آن مﻲباشد (شکل (.))5

جدول ( :)10عوامل مؤثر بر متغیرهای اصلی
متغیرهای اصلی

سرمایۀ انسانی

سرمایۀ ساختاری

رفتار نوآورانه

خالقیت

مریتام ( ،)2002مار ()2008

شایستگی کارکنان

مریتام ( ،)2002مار ()2008

انگیزۀ کارکنان

بودکر و دیگران ( )2005و جرزاک ()2008

ریسکپذیری

کاراگانیس ()2009

فرهنگ سازمانی

مریتام ( ،)2002مار ()2008

یادگیری سازمانی

بودکر و دیگران ()2005

سبک رهبری

جرزاک ()2008

نظام دستمزد و پاداش

قزل و دیگران ()1392

حمایت مدیریت ارشد

ژانگ و فیرمن ()2004

روابط متقابل افراد

هوانگ ()2009

نظام دستمزد و پاداش

علوی و لیدنر ()2001

تعهد سازمانی

ون دن هوف و درید ()2004

اعتماد سازمانی

خاتمیان و پریرخ ()1386

سبک رهبری

سید نقوی و بحرالعلوم ()1387

روابط متقابل افراد

نلسون و کوپر ()2007

سبک رهبری

اسکات و بروس ()1994

رفتار اشتراک دانش

صالحی و دانایی فر ( )1394و مورا و دیگران ()2013

شایستگی کارکنان

صالحی و دانایی فر ( )1394و مورا و دیگران ()2013

خالقیت است .در این زمینه سازمان مﻲتواند در زمان استﺨدام کارکنان ،آزمونهایﻲ برای سنجش میزان
خالقیت آنها برگزار نموده و باﻻ بودن سﻄﺢ خالقیت را بهعنوان یکﻲ از شروﻁ ﻻزم بهکار گیرﻱ افراد در
نظر بگیرد .انگیزه نیز از دسته عوامل تأثیرگذار بر خالقیت است .در این مورد سازمان مﻲتواند گروههاﻱ
خودگردان را جایگزین وضعیت سلسلهمراتبی در سازمان نموده و با تﻔویﺾ اختیار به کارکنان ،انگیزۀ آنها
را نسبت به مشارکت در امور افزایش دهد .نتیجۀ این امر ،بروز خالقیت بیشتر از سوﻱ کارکنان خواهد
بود .عامل مﺆثر دیگر ،قدرت ریسکپذیرﻱ افراد است که باعﺚ مﻲشود افراد روشهاﻱ مﺨتلف انجام کار
را بیازمایند و در صورت شکست خوردن در آنها به سکون و بﻲ حرکتﻲ نرسند .در افزایش این عامل،

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

رفتار اشتراک
دانش

عوامل تأثیرگذار حاصل از مصاحبه

مبانی نظری تأیید کننده
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شکل ( :)4نمودار سیستمی روابط میان متغیرها و زیر معیارهای آنها

همﭽنین افزایش خالقیت از طریق روشهاﻱ گﻔتهشده در باﻻ ،باعﺚ افزایش یادگیرﻱ سازمانﻲ مﻲشود.
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بدین معنا که افزایش خالقیت در محیط سازمانﻲ ،شرایﻄﻲ را ایجاد مﻲنماید که یادگیرﻱ سازمانﻲ کارکنان

شکل ( :)5حلقۀ ع ّلي ()1
نقش مدیر نیز بﻲتأثیر نیست ،زیرا یک کارآفرین موفق باید تحمل ریسک (اﻏلب مالﻲ) را تا حدودﻱ
داشته باشد تا از این طریق ،ایدههاﻱ نابﻲ را که کارکنان اراﺋه مﻲدهند به یک فعالیت اقتصادﻱ تبدیل کنند.

شکل ( :)6حلقۀ ع ّلي ()2
را تسهیل مﻲبﺨشد ( .)Alavi et al, 2001باﻻ رفتن یادگیرﻱ سازمانﻲ بهصورت بالقوه موجب افزایش
بههمینترتیب ،افزایش رفتار اشتراک دانش ارتقاء خالقیت را موجب خواهد شد و با این افزایش حلقۀ
بازخورد بسته مﻲشود (شکل (.))6

همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد ،تمرکز بر حلقههاﻱ ع ّلﻲ  ،یک روش مﺆثر در تقویت روابط میان

متغیرها است .اما عالوه بر حلقههای ایجاد شده در نمودار سیستمی ،روابط دیگرﻱ نیز شناسایی شدهاند که
با توجه به اطالعات برگرفته از مصاحبه در سازمان مورد بررسﻲ از اهمیت زیادﻱ برخوردار هستند .هر عامل
میتواند با تأثیر مﺜیت و تقویتکننده عوامل تحت تأثیر خود را بهبود و ارتقاء بﺨشد تا در نهایت ،سازمان به
هدف نهایی که رسیدن به سﻄﺢ باﻻیی از رفتار نوآورانه توسط کارکنان است ،دست یابد.

 -6جمعبندی

هدف اصلی این تحقیق طراحی و برازش مدلی از روابط میان اجزای سرمایۀ فکری و رفتار نوآورانه با توجه
به نقش میانجی رفتار اشتراک دانش است .با توجه به نوﻉ فعالیت در سازمان مورد بررسﻲ ،اهمیت انجام

مﻄالعات در زمینۀ تقویت رفتارهای دانشبنیان کام ً
ال قابل درک است ،زیرا اینگونه رفتارها پایه و اساس
درک نوآوری سازمان و بروز رفتارهای نوآورانه از سوی کارکنان محسوﺏ میشوند .نتایﺞ این پﮋوهش،
بهصورت کلی ،بر عدم وجود رابﻄه میان ابعاد مﺨتلف سرمایۀ فکری (سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ساختاری) بر
متغیر رفتار نوآورانه ،بدون وجود نقش میانجی اشتراک دانش دﻻلت دارد .همﭽنین در بررسیهای آماری،
در میان روابط موجود بین دو بعد سرمایۀ فکری و دو بعد رفتار اشتراک دانش (تجربۀ برگزیده و درس

بررسي نقش سرمايه فکري بر رفتار نوآورانه با تأکيد بر نقش ميانجيگري اشتراك دانش (مطالعه موردي پژوهشکدة هوا خورشيد)

بعد ساختارﻱ سرمایۀ فکرﻱ مﻲشود و این امر افزایش رفتار اشتراک دانش را در پی خواهد داشت.
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آموخته) ،معناداری رابﻄه میان سرمایۀ انسانی و درس آموخته ،رد شده است؛ درحالﻲکه تحقیق ﭼادارﻱ
( ،)2005حاکﻲ از وجود تأثیر مﺜبت سرمایۀ انسانﻲ و بهطور کلﻲ ابعاد سرمایۀ فکرﻱ بر اشتراک دانش
مﻲباشد .رابﻄه میان دو بعد رفتار اشتراک دانش و رفتار نوآورانه در تأیید نتایﺞ تحقیق مورا ( ،)2013مورد
تأیید قرار گرفته است و در نهایت نتیجۀ بررسی ﭼهار فرضیۀ نهایی این پﮋوهش ،یعنی وجود رابﻄه میان
ابعاد مﺨتلف سرمایۀ فکری با رفتار نوآورنه از طریق نقش میانجی رفتار اشتراک دانش ،بیانگر این موضوﻉ
است که سرمایۀ ساختاری بر رفتار نوآورانه تأثیر معناداری دارد ،اما وجود رابﻄه میان ابعاد سرمایۀ انسانی
ورفتار نوآورانه تنها از مسیر تجربۀ برگزیده مورد تایید قرار گرفت .بهعبارتی دیگر ،ارتباﻁ بین سرمایۀ انسانی
و رفتار نوآورنه با نقش میانجی درس آموخته ،مورد تأیید قرار نگرفته است.
با بررسیهای صورتگرفته و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه ،نتایﺞ بهدست آمده حاکی از اهمیت نقش
میانجی رفتار اشتراک دانش در ارتباﻁ میان متغیرهای سرمایۀ فکری و رفتار نوآورانه است و اگرﭼه متغیرها
در جامعۀ مورد بررسی در سﻄﺢ قابل قبولی قرار داشتند ،اما بهدلیل اهمیت موضوﻉ در سازمان مورد مﻄالعه
و بهطور کلی سازمانهای تحقیقاتی ،تقویت متغیرها مسألهای قابل بررسی بوده است .بنابراین ،برای انجام
این کار و تقویت روابط میان متغیرها ،عوامل مﺆثر بر متغیرها از طریق انجام مصاحبه با گروه خبره ،شناسایی
و تشریﺢ شدند .پیشنهادات حاصل از پﮋوهش به شرﺡ زیر اراﺋه میگردد.
با توجه به اینکه نوآورﻱ ،فرایندﻱ دانشمحور و محصول دانش و سرمایههاﻱ انسانﻲ است ،سازمانهایﻲ
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که داراﻱ سﻄﺢ مﻄلوبﻲ از سرمایههاﻱ انسانﻲ هستند نوآورترخواهند بود .بنابراین ،مﻲتوان با تقویت ابعاد

همﭽنین بعد دیگر سرمایۀ فکری ،یعنی سرمایۀ ساختاری نیز در بهاشتراکگذاری دانش در سازمان و در
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نتیجۀ آن ،افزایش میزان نوآوری در سازمان نقش بسزایی میتواند داشته باشد .سرمایۀ ساختاری بـهصـورت

تاثیرگذار بر سرمایۀ انسانی ،این عامل و وجود رابﻄۀ آن با رفتار نوآورانه و رفتار اشتراک دانش را بهبود
بﺨشید .همانﻄور که عوامل مﺆثر در تحلیلی سیستمی نشان میدهند ،سازمان مﻲتواند با پرورش خالقیت
در کارکنان و تشویق آنها به مشارکت و ایدهپردازﻱ در پروژهها و همﭽنین افزایش شایستگیهاﻱ کارکنان
از طریق برگزارﻱ دورههاﻱ آموزشﻲ ،سرمایۀ انسانﻲ را در سازمان تقویت نماید .افزایش انگیزۀ کارکنان نیز
از طریق ایجاد مسﺌولیت و تعهد در آنان ،ایجاد امنیت شغلی و مهیا کردن زمینۀ موفقیت و پیشرفت براﻱ
کارکنان و در نهایت ،ایجاد محیﻄی آرام به همراه مدیریت هدایتی و نه استبدادﻱ مﻲتواند در پرورش و
بهبود این بعد از سرمایۀ فکرﻱ تأثیرگذار باشد .همﭽنین ایجاد فرهنگ ریسکپذیری ،عاملﻲ تقویتکننده
در سرمایۀ انسانﻲ بهحساﺏ مﻲآید ،بدینصورتکه در سازمان به جای توبیخ یا مأیوس کردن کارکنان
ریسکپذیر ،آنها را تشویق کرده و به کارکنان یادآوری شود که انتظار سازمان از آنان ﭼنین است.

مجموﻉ داراییهایی تعریف میشود که توانایی خالقیت سازمان را ممکن میسـازند .مأموریـت شـرکت،
ﭼشـﻢانـداز ،ارزشهاﻱ اساسی ،راهبردها ،نظامهاﻱ کارﻱ و فرآیندهاﻱ درونـی یـک شـرکت مـیتوانـد
در زمـره ایـن نـوﻉ داراییها شمرده شود .سرمایۀ ساختاری یکی از اصول زیربنایی براﻱ خلق سازمانهاﻱ
یادگیرنده است .اگر ساختار سازمانی از یک سرﻱ قوانین و نظامهـاﻱ ضعیف تشکیل شده باشد ،حتی اگر
کارکنان یک سازمان داراﻱ تواناییها و قابلیتهاﻱ کافی و باﻻیی باشد ،باز هﻢ نمیتوان از این قابلیتها و
استعدادهاﻱ کارکنان براﻱ خلق ارزش و داشتن عملکـرد خـوﺏ سازمانی استﻔاده کرد .سرمایۀ ساختاری
دامنۀ گستردهای از عناصرضروری را پوشش میدهد .مهﻢترین آنها عبارتند از فرآیندهای مهﻢ اجرایی،
ﭼگونگی ساختاربندی آنها ،سیاستها ،جریانهای اطالعاتی و عناصر پایگاههای داده ،رهبری و سبک
مدیریت ،فرهنگ سازمان و طرﺡهای پاداش کارکنان.
از دیدگاه سیستمی که در این پﮋوهش بهدست آمد ،رهبری و سبک مدیریت ،فرهنگ سازمانی و طرﺡ
پاداش کارکنان و روابط موجود میان آنها مورد بررسی قرار گرفت .بهعنوان مﺜال سبک رهبری یک
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گذاشتهشده توسط کارمندان در سازمان ،تأثیرگذار باشد.
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سازمان و ﭼگونگی ادارۀ آن و همﭽنین فرهنگ جاری در آن سازمان ،میتواند راهگشای کارکنان برای
بهاشتراکگذاری دانش خود و همﭽنین بروز رفتارهای نوآورانه توسط آنها باشد .نقش مدیریت نوآوری
نیز در مجموعههایی که خالقیت و نوآوری از ضروریات و عوامل اصلی سازمان است بسیار مهﻢ و
حساس است ،زیرا مدیریت میتواند توانایی خالقیت و نوآوری را در افراد ایجاد ،ترویﺞ و تشویق کند.
در سازمانهای خالﻕ ،روابط بین مدیران و کارکنان مبتنی بر صمیمیت ،روشنی و تشریک مساعی است و
این امر منجر به احساس امنیت و آرامش خاطر در افراد میشود .مدیران خالﻕ در ایجاد فرصتهای شغلی
مناسب ،فﻀاسازی محیط سازمانی برای تالش بیشتر کارکنان و باﻻ بردن بازده سازمان نسبت به مدیران ﻏیر
خالﻕ ،کارآمدتر عمل میکنند .آنان در این راه به گونهای ابتکاری در رفﻊ تنگناها و مشکالت میکوشند.
از دیدگاه راهبردی ،امروزه از دانش و همﭽنین فکری بهمنظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استﻔاده
میشود و موفقیت یک سازمان به توانایی آن سازمان در مدیریت این منبﻊ کمیاﺏ بستگی دارد .همﭽنین
سازمانها یکی از راههای تمایز خود از سازمانهای دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمان جست
وجو میکنند تا از طریق آن ،به سﻄوﺡ باﻻتری از کارایی و نوآوری دسـت یابند .همانﻄور که پﮋوهشگران
زیادی نیز بیان کردهاند ،مهﻢترین عامل برای برای بهاشتراکگذاری دانش در یک سازمان ،به نوعی میتواند
مدیران و حمایت آنها از کارمندان باشد .عوامل دیگر همﭽون فرهنگ سازمانی ،نظام حقوﻕ و پاداش ،اعتماد
سازمانی ،وجود امنیت شغلی باﻻ در سازمان و همﭽنین آموزش میتواند در شدت و کیﻔیت دانش بهاشتراک

طبق بررسی آماری این پﮋوهش ،بعد انسانی سرمایۀ فکری با دو متغیر رفتار نوآورنه و درس آموخته در
رفتار اشتراک دانش ،رابﻄۀ مﺜبت ومعنا داری نداشت ،بنابراین ،وجود ارتباﻁ میان آنها تأیید نشد و در نتیجه،
ارتباﻁ سرمایۀ انسانی با رفتار نوآورانه از طریق نقش میانجی درس آموخته نیز مورد تأیید قرار نمیگیرد.
عدم وجود رابﻄه میان بعد انسانی سرمایۀ فکری و بعد درس آموخته در سازمان مورد بررسی ،میتواند
دﻻیل مﺨتلﻔی داشته باشد ،از جمله ترس از بازگو کردن اشتباهات توسط شﺨﺺ و بهدنبال آن ترس از
مجازاتهای آینده و رفتارهای دیگران .دلیل دیگری نیز که مانﻊ از بازگویی اشتباهات توسط افراد در سازمان
میشود ،عدم وجود اعتماد سازمانی میان اعﻀای سازمان است .این عدم اعتماد ،باعﺚ ترس فرد از رفتار
پیشبینینشده افراد مافوﻕ خود میشود .زیرا اعتماد ،آثار درونفردی و برونفردی ایجاد کرده و روابط درون
و برون سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس آنﭽه در رویکرد سیستمی و مصاحبه با کارشناسان بهدست آمد ،عوامل تقویتکنندۀ اعتماد شامل
فرهنگ سازمانی ،سبک رهبری و نظام پاداش و حقوﻕ میباشد .فوکویاما ( )1995نیز عنوان میکند که
اعتماد در یک سازمان ،بهطور ﺫاتی ،بهوسیلۀ فرهنگ آن سازمان شکل میگیرد .به بیانی دیگر ،ایجاد جو
اعتماد در سازمان مستلزم وجود فرهنگ سازمانی قوی است .حال آنکه در نهادینهسازﻱ این فرهنگ ،عوامل
فراوانﻲ دخیل هستند ،از جمله رهبرﻱ و رفتار رهبری کارمندگرا و رابﻄهمدار (در برابر رفتار کارگرا و وﻇیﻔه
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مدار) که بهدلیل تأکید بیشتر بر بعد انسانی ،فرصت بیشتری برای خالقیت و نوآوری در اختیار اعﻀای
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سازمان قرار میدهد .همﭽنین اعتماد به کارکنان و پذیرش منﻄقی اشتباهات آنها ،تأکید بر انگیزش درونی و
ایجاد شبکۀ ارتباطی مﺆثر و یادگیرﻱ سازمانﻲ مﻲتواند در ایجاد فرهنگ نوآورﻱ و بهبود رفتار اشتراک دانش
در میان کارکنان تأثیرگذار باشد .در نهایت نظام پاداش و حقوﻕ و دستمزد بهعنوان یک فاکتور ساختارﻱ
اثرگذار در بهبود تمایل افراد برای بهشتراکگذاری اشتباهات در سازمان شناسایﻲ شده است.
نتایﺞ آمارﻱ حاکﻲ از وجود رابﻄۀ مﺜبت و معنادار میان سرمایۀ انسانی و تجربۀ برگزیده از عامل اشتراک
دانش و همﭽنین رابﻄۀ مﺜبت سرمایۀ انسانی با رفتار نوآورانه از طریق نقش میانجی تجربۀ برگزیده می
باشد .با توجه به نقش پررنگ و اساسی تجربه برگزیده بهعنوان بعدی از رفتار اشتراک دانش در ارتباﻁ میان
سرمایۀ انسانی و رفتار نوآورانه ،تقویت هرﭼه بیشتر عوامل تأثیرگذار بر میزان این رابﻄه ،میتواند اثرات
مﺜبتی در نوآوری بهکار گرفتهشده توسط سازمان داشته باشد .مهﻢترین ﭼالش در مدیریت تجربۀ برگزیده
در رفتار اشتراک دانش ،اطمینان از مشارکت اعﻀاء در سهیﻢسازی دانش ،همکاری و کاربرد مجدد دانش
برای نتایﺞ است .این موضوﻉ مهﻢ باید با تغییر فرهنگ سازمان همراه باشد و فرهنگی بر سازمان حاکﻢ

شود که در نتیجۀ آن از احتکار دانش اجتناﺏ و فﻀای توﺃم با صمیمت و اعتماد خلق شود .برای تحقق این
هدف ،وجود فرهنگی مناسب در سازمان ﻻزم است تا در سایۀ آن به انگیزههای افراد توجه شود .همﭽنین
برای ایجاد انگیزه در افراد جهت بهاشتراک درآوردن دانش در زمینۀ بهترین شیوههای یافتهشده توسط آنها،
میتوان نظامهای پاداش ،ارزیابی عملکرد و سایر نظامهای تشویقی در سازمان را مورد توجه بیشتر قرار داد.
این پﮋوهش نیز مشابه سایر پﮋوهشها با محدودیتهایﻲ مواجه بوده است .این محدودیتها فرصتهایﻲ
آینده براﻱ پﮋوهش در حوزههاﻱ مشابه را مشﺨﺺ مﻲکند .در این پﮋوهش سعی بر آن بود تا اطالعات
ﻻزم از طریق پرسشنامه و مصاحبه با افراد مورد نظر جمﻊآوری شود ،بهعبارتی پایه و اساس این پﮋوهش،
خود اﻇهاری افراد بوده است .به نظر میرسد برای کسب اطالعات دقیقتر بهویﮋه در زمینۀ رفتار نوآورانه،
پﮋوهشگران میتوانند از روشهای دیگر مانند نظرسنجﻲ از سرپرستان یا مدیران ارشد استﻔاده نمایند.
سنجش قرار نگرفت .توصیه مﻲشود این بعد از سرمایۀ فکری در بررسﻲهاﻱ آینده مورد سنجش قرار گیرد.
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