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چکیده 
این مقاله به بررسی رابطه ميان تسهيم دانش ،توانایی جذب دانش و قابليت نوآوری میپردازد .با
توجه به اهميت دانش و یادگيری در فضای رقابتی امروزی ،ایجاد سازمانها و کسبوکارهای دانشمحور
الزمه موفقيت جهت رسيدن سریعتر به هدفها است .نوآوری ،حوزهای است که توجه بسياری از
شرکتها در محيط در حال تغيير کنونی را به خود جلب کرده است .دانش ،منبع ارزشمندی جهت
یادگيری فنون جدید و حل مسائل است .تسهيم دانش میتواند تبادل و خلق دانش در سازمان را جهت
بهبود مزیت های رقابتی تشویق کند؛ بدین جهت ،دانش در تداوم نوآوری ،بسيار کليدی است .مطالعات
نشان دادها ند که توانایی جذب دانش شرکت تأثير معناداری بر قابليت نوآوری دارد و پایه و اساس مزیت
رقابتی شرکت ،ایجاد امکان استفاده از توانایی جذب دانش جهت بهبود و توسعه تواناییهای رقابتی
شرکت است .دادههای پژوهش از ميان اعضای شرکتهای مراکز رشد استان گيالن گردآوری شدهاند؛
که جمعاً شامل  812نمونه از اعضای شرکتها میباشد .روش پژوهش ،پيماشی بوده و اطالعات از طریق
پرسشنامه گردآوری و برای سنجش اثرات متغيرها از مدلسازی معادله ساختاری استفاده شده است .نتایج
نشان میدهند که توانایی جذب دانش ،عاملی مداخلهگر در ميان تسهيم دانش و قابليت نوآوری است و
همچنين تسهيم دانش ،تأثيری مثبت و معنادار بر توانایی جذب دانش دارد.
کلیدواژهها:مديريتدانش؛تسهیمدانش؛تواناييجذبدانش؛قابلیتنوآوری .
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.1مقدمه 

امروزه نوآوری ،حوزهای است که توجه بسياری از شرکتها را به خود جلب کرده است .درک
این مطلب که بسياری از رقبا درون یک صنعت ،سطح یکسانی از شایستگیها را در حوزههای
مدیریتی بهدست میآورند موجب شده بسياری از شرکتها به سوی نوآوری بهعنوان یک عامل
کليدی جهت رسيدن به مزیت رقابتی هدایت شوند [ ]6و در جستجوی عوامل مؤثر بر تقویت
نوآوری باشند .در ميان عواملی که میتواند بر بهبود نوآوری اثرگذار باشد ،دانش جایگاه ویژهای را
به خود اختصاص داده است .چرا که امروزه ،نياز به یادگيری و تغيير در سازمانها رو به افزایش
است .اگر سازمانی کندتر از محيط اطراف خود بياموزد ،از بين خواهد رفت .سازمانهایی باقی
خواهند ماند که یادگيرنده باشند و سریعتر از رقبای خود بياموزند .یک سازمان یادگيرنده دارای
فرهنگی است که هم از طریق افراد و هم از طریق سازمان ،یادگيری و نوآوری را حمایت
میکند .مدیریت دانش شاخهای از ادبيات سازمانهای یادگيرنده است .یادگيری در سازمانها
نيازمند به اشتراک گذاشتن دانش شخصی افراد است تا دیگر افراد سازمان بتوانند از آن استفاده
کنند .هدف مدیریت دانش ،خلق ارزش برای سازمان است و مشتمل بر فعاليتهای توليد،
سازماندهی ،به اشتراکگذاری و بهکارگيری دانش است .جهت بهرهمند شدن و استفاده کليه
کارکنان و سازمان از دانش جدید ،افزایش توانایی جذب دانش کارکنان و سازمان ،امری ضروری
و اجتنابناپذیر تلقی میشود [ .]3توانایی جذب دانش از طریق شناسایی دانش خارج از سازمان،
میتواند نقش مؤثری در توسعه قابليت نوآوری سازمانهای دانشمحور داشته باشد .مطالعات
نشان دادهاند که توانایی جذب دانش شرکت ،تأثير معناداری بر قابليت نوآوری دارد به گونهای که
صاحبنظران مدعیاند پایه و اساس مزیت رقابتی شرکت ،ایجاد امکان استفاده از توانایی جذب
دانش جهت بهبود و توسعه تواناییهای منحصر به فرد رقابتی شرکت میباشد [.]15
از دیدگر مباحثی که در مدیریت دانش بر آن تمرکز میشود ،تسهيم دانش یا به
اشتراکگذاری دانش است .تسهيم دانش بهعنوان یکی از حوزههای عمده و اصلی تمرکز بر
مدیریت دانش شناخته میشود .تسهيم دانش میتواند تبادل و خلق دانش در سازمان را جهت
کسب مزیت رقابتی تشویق کند []7؛ از اینرو میتوان گفت که تسهيم بهتر دانش ظهور نوآوری
در سازمان را افزایش خواهد داد [ .]6با توجه به این امر در این پژوهش ،رابطه ميان تسهيم
دانش ،توانایی جذب دانش و قابليت نوآوری مورد بررسی قرار میگيرد.
توانایی جذب دانش در این پژوهش بهعنوان توانایی و انگيزه کارکنان برای دستيابی به دانش
خارجی و بهکارگيری این دانش در توسعه قابليت نوآوری شرکت تعریف میشود .توانایی جذب
دانش همچنين بر قابليت دستيابی به دانش و تالش جهت تسهيم آن تمرکز دارد [.]83
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با توجه به این امر این مقاله ،تأثير تسهيم دانش ،و توانایی جذب دانش را بر قابليت نوآوری
در صنایع دانشبنيان بررسی میکند که از ميان این صنایع ،مراکز رشد و پارکهای علم و
فناوری استان گيالن جهت انجام پژوهش انتخاب شده است.
.2مبانينظریوپیشینه 

مفهومنوآوریوقابلیتنوآوری.اخيراً عالقمندان دانشگاهی و پژوهشگران ،توجه فراوانی به
مفهوم خالقيت و نوآوری در سازمان داشتهاند .از آنجایی که نوآوری توجه بسياری را به خود جلب
کرده است ،عجيب بهنظر نمیرسد که نوآوری بهعنوان یک وجه تمایز به یک مزیت رقابتی جدید
تبدیل شود [.]13
نوآوری ،فرایندی سيستمی و پيچيده است که از توليد یک ایده تا دستيابی به محصول و
تجاریسازی آن تداوم دارد .امروزه ،آن دسته از سازمانها و شرکتهایی موفقترند که بتوانند با
سرعت و هزینه مناسب ،ایدههای جدید را توسعه دهند .نوآوری را باید فرایندی شامل طرح ایده
نو ،کسب دانش الزم به طرق مختلف ،تبدیل ایده و دانش یا تکنولوژی به محصول یا خدمت
جدید و ارائه آن به بازار و پذیرش آن از سوی مشتری دانست [.]7
قابليت نوآوری 1انعکاس دهنده شایستگی شرکت در توليد ،اجرا و بهبود عقاید ،محصوالت یا
فرایندهای جدیدی است که مزیت رقابتی و عملکرد شرکت را بهبود میبخشند .قابليت نوآوری
وسيلهای برای تغيير سازمانی است که شرکت را در دستيابی به نوآوری کمک میکند و
انعکاسدهنده تمایل شرکت به حذف کارهای یکنواخت و روزانهای است که با محيط جدید
سازگار نيست و همچنين تمایل شرکت به پذیرش ایدههای جدیدی است که برای شرایط رقابتی
مناسب هستند [ .]81نوآوری مستلزم نوآوریمحوری است .سيگا 8و همکاران ()8116
نوآوریمحوری را اینگونه تعریف کردهاند" :ساختار دانشمحوری که از پویاییهای بازار ،شناختی
فراهم کرده و قالب دانشی را برای بهبود فرایندهای موردنياز بهکار میگيرد و قابليتهای پویایی
برای شرکت ایجاد میکند" [.]85
"کيث )8112( "3اظهار میدارد :نوآوری عبارت از پيدایش شيوههای نو در حل مسائل
گوناگون سازمانی بهوسيله گروهی از کارکنان در رشتههای گوناگون است [.]12
"لياند 1و همکارانش" در سال  8111به بررسی ارتباط بين مزیت رقابتی پایدار و نوآوری در
شرکت های چينی پرداختند و به این نتيجه رسيدند که نوآوری در شرکت تحت تأثير عوامل متعدد
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محيطی و ارتباط بين آنهاست و نوآوری منبع جدیدی در شرکت است که منجر به مزیت رقابتی
پایدار شده و یک چارچوب کلنگر برای بهبود عملکرد فراهم میآورد [.]81
طبقهبندی نوآوری از ديدگاههای مختلف .برای عوامل مهم در نوآوریهای سازمانی،

طبقهبندیهای متفاوتی صورت گرفته است .عدهای نوآوریها را در فرایند ،محصول ،تغييرات
بنيادی یا تدریجی در فناوری ،تغيير در اثر فشار فناوری و یا در اثر تقاضای بازار ،برنامهریزی شده
یا تصادفی طبقهبندی کردهاند .بعضی دیگر نوآوریهای سازمانی را در زمينه فناوری اطالعات
دانستهاند .
"تسای 1و سایرین" ( ،)8111قابليت نوآوری شرکت را مشتمل بر نوآوری محصول ،نوآوری
فرایند و نوآوری مدیریتی تعریف میکنند .نوآوری محصول عبارت است از توانایی شرکت در
ایجاد محصوالت/خدمات جدید و متمایز در بازار و کسب رضایت مشتریان .در این تعریف ،اساس
و پایه نوآوری محصول ،بهبود و توسعه محصول جدیدی است که بتواند رضایت مشتریان را جلب
کند .نوآوری فرایند ،رویهای است که شرکت را توانا میسازد تا فرایند ساخت و توليد یا خدمات
بهتری نسبت به عمليات رایج موجود جهت دستيابی به عملکرد بهتر کسب کند .نوآوری
مدیریتی ،قابليتی است که عملکرد شرکت را بااستفاده از وضع و اجرای قوانين و مقررات،
سياستها و روشهای جدید مدیریتی بهبود میبخشد .نوآوری مدیریتی از جنبه مدیریتی به
نوآوری مینگرد [.]86
در دوران کنونی توجه به این نکته الزم است که کسب توانایی الزم برای ایجاد تمایز ،کاربرد
هوشمندانه داراییهای دانش برای مقاصد نوآوری است .بنابراین ،بسياری از سازمانها در صددند
بر مبنای فرایندهای خاص توليد ،مهارتهای خاص و کمياب ،خالقيت و اقدامات مدیریتی جدید
را بيازمایند [.]7
اهميت نوآوری از آنجا ناشی میشود که با ایجاد مزیت رقابتی بلندمدت ،بقاء و رشد سازمانها
را تضمين میکند .اما چالش اصلی در حوزهی نوآوری این است که چگونه میتوان آن را بهوجود
آورد و بهبود بخشيد .با ظهور مدیریت دانش و سرمایهی معنوی بهعنوان یک رشته ،سازهی
جدیدی برای خلق و بهبود نوآوری (توليد ،محصول ،رویهها ،فرایندها و  )...حاصل شده است .در
قرن  81سازمانها مجبور به نوسازی محصوالت ،خدمات ،اصول ،رویهها و روشهای خود
شده اند .ایجاد نوآوری مستلزم سازمانی است که توانایی خلق ،ذخيره و انتقال دانش را داشته
باشد .بسياری از نظریه پردازان مدیریت دانش معتقدند که مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان اثر
دارد [.]7
1. Tsai
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بسياری از مطالعات نوآوری نشان داده است که با یکپارچهسازی دانش درونسازمانی و
برونسازمانی ،نوآوری بهبود مییابد" .مولن و الیلس )1113( "1بيان میکنند که یادگيری
سازمانی مستمر ،کارایی و اثربخشی نوآوریها را بهبود خواهد داد" .تِرین )8118( "8بيان میکند
که کسب دانش جدید و یکپارچهسازی دانش موجود با دانش جدید ،باعث نوآوری در محصوالت
میشود" .گِرانت )1116( "3عنوان میکند که یکی از راههای ارتقای نوآوری مستمر ،توانایی
شرکتها در شکلدهی مجدد دانش سازمانهاست [.]11
مفهومدانش و مديريت دانش .دانش بهعنوان یک منبع ارزشمند برای سازمان ،از جایگاه
بسيار واالیی برخوردار است .مدیر باید بتواند با اعمال مدیریت کارآمد ،دانش نهفته موجود در
نيروی انسانی را شکوفا سازد؛ زیرا تنها در این صورت میتواند با محيط نامطمئن سازمان مقابله
کند و از سوی دیگر به اهداف سازمان برسد .دانش عبارت است از ترکيبی سيال از تجارب،
ارزشها ،اطالعات زمينهای و دانش تخصصی که به صورت منسجم و یکپارچه چارچوبی را برای
ارزیابی و کسب تجارب و اطالعات جدید فراهم میآورد .این دانش از اذهان افراد سرچشمه
میگيرد و توسط آنان بهکار برده میشود .در داخل سازمان این دانش نه تنها در مستندات و
بانکهای اطالعاتی سازمان جای دارد بلکه در تمام فعاليتها ،فرایندها و اقدامات سازمان نيز
جریان دارد .دانش سازمانی هر آن چيزی است که افراد سازمان درباره فرایندها ،محصوالت،
خدمات ،مشتریان ،بازار و رقبای سازمان میدانند [.]8
مدیریت دانش ،رویکردی ساختیافته است که رویههایی را برای شناسایی ،ارزیابی و
سازماندهی ،ذخيره و بهکارگيری دانش بهمنظور تأمين نيازها و اهداف سازمان برقرار میسازد.
مدیریت دانش عالوهبر مدیریت اطالعات ،تسهيل در ایجاد دانش جدید و مدیریت روشهای
تسهيم دانش را نيز بر عهده دارد [" .]16گوپتا و مک دانيل )8118( "1معتقدند مدیریت دانش
دارای دو وجه اداره دانش و توانایی خلق دانش جدید است .هدف از وجه اول ،تدارک اطالعات
مورد نياز افراد متقاضی در زمان مناسب است .وجه دوم ،شامل فعاليتهای اکتساب ،تلفيق،
توزیع ،کاربرد و خلق دانش برای بهبود عمليات سازمان است [.]17
امروزه مدیریت دانش بهعنوان یک موضوع مهم و حياتی در سازمان مطرح شده است.
سازمانها بر این باورند که بهکارگيری سيستمهای مدیریت دانش میتواند به برتری بلندمدت
خود در عرصههای رقابتی ادامه دهد .صاحبنظران مدیریت سازمانی به این نکته اشاره دارند که
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اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحيحی از سيستمهای مدیریت دانش را در جایگاه مناسب
خود بهکار برد ،در عرصههای رقابتی جهانی با مشکل مواجه خواهد شد [.]1
برخی از صاحبنظران برای عملياتی کردن مدیریت دانش از مفهوم فرایند استفاده میکنند؛
زیرا از دیدگاه آنها ،فرایند مدیریت دانش مستمراً در سازمان وجود داشته و حضور آن در یک
مقطع کوتاه نتيجهای نخواهد داد؛ بلکه نتيجه در حضور مستمر آن بهعنوان رکن اساسی در
سازمانها روشن می شود .بر این اساس ،فرایند مدیریت دانش مشتمل بر توليد یا گردآوری و
شناسایی دانش ،طبقهبندی ،ذخيره و مستندسازی دانش ،تسهيم و توزیع دانش و کاربرد دانش
است [ .]3سازمانی که به خوبی این فرایندها را مدیریت میکند ،سازمانی دانشی یا دانشمحور
است .تسهيم دانش 1یکی از حوزههای کليدی در فرایند مدیریت دانش است .از جمله مسائلی که
در راستای پيادهسازی مدیریت دانش در سازمانها وجود دارد ،مسئله تسهيم دانش درون سازمان
و بين سازمانهای مختلف است [.]18
تسهيم دانش را میتوان فعاليتی نظاممند جهت انتقال و مبادله دانش و تجربه بين اعضای
یک گروه یا سازمان تعریف نمود .تسهيم مؤثر دانش بين اعضای سازمان منجر به کاهش
هزینهها ،بهبود کيفيت ارائه خدمات ،بهبود ارتباطات سازمانی ،کوتاهتر شدن فرایندهای انجام کار،
انتشار بهترین روشهای کاری و در نتيجه ارتقاء عملکرد سازمانی خواهد شد [.]5
تسهيم دانش توسط کارکنان هنگامی شکل میگيرد که افراد "داوطلبانه و با اختيار" دانش
خود را بـه دیگران اهدا کنند و "مشتاقانه" دانش مورد نياز خود را از دیگران ،جمعآوری کنند و
بدینترتيب نوعی چرخه تسهيم دانش در سازمان ایجاد کنند" .واندفهاف و وانوینن)8111( "8
بين دو شکل دانش یعنی اهدای دانش 3و جمعآوری دانش ،1تمایز قائل شدند .در این مقاله،
چگونگی تمایزات "واندف هاف و وان وینن" مبنی بر اینکه تسهيم دانش سازمانی بين کارکنان
شامل هر دو مؤلفه اهدای دانش و جمعآوری دانش بوده و دستيابی به دانش مستلزم استفاده این
دو روش میباشد ،بررسی و آزمون میشود [.]87
اهدای دانش عبارت است از ارتباط با دیگران جهت انتقال دانش و سرمایه فکری خود به
آنها؛ و جمع آوری دانش عبارت است از ارتباط با دیگران جهت دستيابی به دانش و سهيم شدن
در سرمایه فکری آنها .هر دو جریان ،فرایندهایی فعالند و هر دو فعاالنه در ارتباط با این نکته
هستند که دیگران تا چه اندازه ،دانش و آگاهی دارند و اینکه چگونه بهطور فعاالنهای مشاور
دیگران شد تا آنها دانش کسب کنند و چگونه یاد بگيرند [.]87

1. Knowledge Sharing
2. Van Den Hooff and Van Weenen
3. Knowledge donating
4. Knowledge collecting
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مدیریت دانش با نوآوریها و ابداعات در مهارتهای مدیریتی و یادگيری سازمانی نقاط
مشترک بسياری دارد .با بررسی و تحليل دانش و اهميت ویژگیهای آن در حيطه عملکرد
سازمانها میتوان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات روزآمد برای ادامه حيات سازمانها
به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است" .هولز "1بيان میکند که شهودات مبتنی بر دانش،
در فرایند نوآوری سازمان نقش مهمی دارد؛ زیرا این شهودات ،نشاندهندهی بخش قابل
مالحظهای از دانش است که باعث بهبود عمليات و ارتقای تکنولوژی و نوآوری در محصول
میشود" .رودیگر و وانينی )1112( "8عنوان میکنند که دانش ،باعث درک ایدههای جدید و
تحریک خالقيت شده و بر نوآوریهای کسبوکار اثر مثبتی دارد .شناسایی دانش از طریق
تماسهای شخصی و انتقاد از ایدههای همدیگر حاصل میشود .یکی از تکنيکهای مورد استفاده
برای خلق دیدگاه و کشف شهود ،برگزاری جلسات طوفان مغزی است .این جلسات باید در
مراحل حياتی فرایند نوآوری برگزار شود .برای اینکه نوآوری حاصل شود ،باید دانش در سرتاسر
سازمان توزیع شود؛ توزیع بهتر دانش احتمال ظهور نوآوری را افزایش خواهد داد .در نهایت گفته
میشود که سازمانهای نوآور پاسخگوتر هستند [.]11
قابليت شرکت در کسب و بهرهبرداری و مدیریت دانش بهطور مؤثر ،یکی از منابع اصلی برای
شرکت است؛ ازاینرو باتوجه به مجموعهای از قابليتهای دانشمحور ،توانایی جذب میتواند
بهعن وان یک منبع ایجاد مزیت رقابتی شرکت باشد .ليااُ و همکارانش در سال  8117در
پژوهش های خود به بررسی رابطه بين تسهيم دانش و توانایی جذب دانش در صنایع دانشبنيان
تایوان پرداختند .آنها دادههای خود را از حدود  171شرکت در سه صنعت دانشبنيان بيمه،
الکترونيک و پزشکی جمعآوری نمودند و به این نتيجه پی بردند که تسهيم و توزیع دانش در این
صنایع بر توانایی جذب دانش تأثير مثبت گذاشته و کارکنان را به جذب دانش و اطالعات جدید
جهت بهکارگيری دانش و ایجاد نوآوری در سازمان ترغيب میکند [.]81
با توجه به مطالب عنوان شده ،فرضيه اول و دوم پژوهش بهصورت زیر بيان میشود:
فرضيه  .1تسهيم دانش ،تأثير مستقيم مثبت و معناداری بر قابليت نوآوری دارد.
فرضيه  .8تسهيم دانش ،تأثير مستقيم مثبت و معناداری بر توانایی جذب دانش دارد.
مفهوم توانايي جذبدانش .3در محيط نوین کسبوکار که دو مشخصه اصلی آن ابهام و
پيچيدگی است ،مزیت رقابتی سازمانها بيش از آنکه وابسته به منابع فيزیکی باشد ،به دانش
آنها بستگی دارد .خارج از مرزهای سازمانی ،منابعی از دانش وجود دارند که سازمانها با
1. Hvlz
2. Rüdiger and Vanyny
3. Absorptive capacity
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بهرهگيری از آنها میتوانند قابليتهای رقابتی خود را توسعه دهند یا قابليتهای نوینی را خلق
کنند .توان سازمان در استفاده از منابع دانش خارج از مرزهای سازمان ،توانایی جذب دانش
معرفی میشود" .کوهن و لوینتال" ( ،)1111توانایی جذب دانش را اینگونه تعریف میکنند:
"توانایی جذب دانش عبارت است از توانایی شناسایی ارزش اطالعات جدید ،یکسانسازی و
بهکارگيری آن اطالعات در راستای هدفهای تجاری سازمان" [.]15
"زهرا و جورج ،)8118( "1توانایی جذب دانش را بهعنوان "توانایی جذب بالقوه" شامل کسب
و یکسانسازی اطالعات و "توانایی جذب تحققیافته" شامل تبدیل و بهکارگيری دانش ،در نظر
میگيرند [.]82
"مينباوا "8معتقد است که توانایی جذب دانش شامل دو عنصراست که عبارتند از :دانش
پيشين( 3توانایی کارکنان )1و شدت تالش( 5انگيزه کارکنان .)6اساس دانش پيشين را واحدهای
فردی دانش موجود و در دسترس سازمان تشکيل میدهد .بنابراین میتوان توانایی کارکنان را
اینگونه تعریف کرد" :سابقه آموزشی و تحصيلی کارکنان و کسب مهارتهای مرتبط با شغل در
راستای دانش مرتبط پيشين کارکنان که جهت استفاده و بهکارگيری در سازمان موردنياز
میباشند" [.]83
7
شدت تالش را باتوجه به مطالعات و پيشنهادهای "کيم " ( )8111میتوان اینگونه تعریف
کرد" :شدت تالش عبارت است از ميزان انرژی و تالش فراوان که از سوی اعضای سازمان
بهمنظور حل مسائل ،توسعه و گسترش مییابد" [ .]11شدت تالش کارکنان به خوبی در
تئوری های شناختی از قبيل تئوری انتظار مربوط به انگيزش کار مطالعه شده است .کارکنانی که
برانگيخته میشوند و دارای انگيزش کاری باالیی هستند ،تمایل بيشتری برای مشارکت در
اثربخشی و سودآوری سازمان نشان میدهند [.]88
توجه به این نکته الزم است که توانایی جذب دانش بر روی اثربخشی فعاليتهای نوآوری
اثرگذار است و سبب میشود نوآوری بهعنوان یک قابليت غيرقابل تقليد و تعویض ارزشمند و
نایاب شناخته شود که منجر به مزیت رقابتی پایدار برای شرکت میگردد .سازمانی که از توانایی
جذب دانش باالیی برخوردار است ،اتصاالتی با منابع دانش خارجی ایجاد میکند که بهمثابه
کانالهایی برای انتقال افکار نو به درون سازمان عمل میکنند .بنابراین توانایی جذب دانش از
طریق شناسایی دانش خارج از سازمان میتواند نقش مؤثری بر نوآوری داشته باشد [.]6
1. Zahra & George
2. Minbaeva
3. Prior knowledge
4. Employees’ ability
5. Intensity of effort
6. Employees’ motivation
7. Kim
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"چِن 1و همکارانش" در سال  8111مقالهای با عنوان اثر مثبت روابط یادگيری و توانایی
جذب دانش بر روی نوآوری و مزیت رقابتی در بازارهای صنعتی انجام دادند .آنها دادههای خود
را از صنعت اتومبيلسازی تایوان جمع آوری نمودند و به این نتيجه رسيدند که گرایش سازمان به
یادگيری و توانایی جذب دانش بهگونهای مثبت بر نوآوری اثر گذاشته و بهعنوان منبعی برای
مزیت رقابتی پایدار پدیدار گشته است [.]11
از این رو فرضيه سوم این پژوهش به شرح زیر بيان میشود:
فرضيه سوم .توانایی جذب دانش ،تأثير مستقيم مثبت و معناداری بر قابليت نوآوری دارد.
مدلمفهوميپژوهش .مدل مفهومی یک ابزار تحليلی است که به کمک آن متغيرهای تحقيق
و روابط ميان آنها مشخص می شود .مدل مفهومی پژوهش بر اساس روابط ميان تسهيم دانش،
توانایی جذب دانش و قابليت نوآوری در شکل  1نشان داده شده است.

قابلیتنوآوری
نوآوری محصول
نوآوری فرآیند
نوآوری مدیریتی

H3

H1

تواناييجذبدانش
توانایی کارکنان
انگيزه کارکنان

تسهیمدانش
اهدای دانش
جمعآوری دانش

H2

شکل  .1مدل مفهومی تحقيق

.روششناسيتحقیق

3

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهيت و روش از نوع توصيفی -
تحليلی است .در واقع در این نوع پژوهش ،سعی بر این است که عالوهبر به تصویر کشيدن
موضوعاتی که وجود دارند ،به تشریح و تبيين دالیل چگونه بودن و چرایی مسأله و ابعاد آن
پرداخته شود .روش پژوهش ،پيمایشی است که برای گردآوری اطالعات در زمينه مبانی نظری و
ادبيات تجربی موضوع ،از منابع کتابخانهای ،مقاالت ،کتابهای موردنياز و نيز از پایگاههای
اطالعات علمی و مجلههای الکترونيکی استفاده گردیده و بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه

1. Chen
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استفاده شده است .نهایتاً جهت سنجش و مدلسازی روابط ميان متغيرها از نرمافزار LISREL

که اولين نرمافزار مربوط به مدلسازی معادالت ساختاری میباشد ،بهره گرفتهایم.
جامعهآماریپژوهش .جامعه آماری عبارت است از کليه گروهها ،افراد ،رویدادها و پدیدههای
مورد عالقه پژوهشگر که وی تصميم دارد آنها را بررسی نماید [ .]1جامعه آماری در این
پژوهش ،کليه اعضای شرکتهای فعال و مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در
سطح استان گيالن که شرکتهایی با ایدههای خالق و مبتنی بر دانش میباشند در نظر گرفته
شده است .پارکها و مراکز رشد علم و فناوری یکی از مهمترین زیرساختهای هوشمند برای
ایجاد اقتصاد دانشمحور محسوب میگردند؛ بهشرط آنکه عملکرد آنها بهطور مستمر ارزیابی و
پایش شود .در اقتصاد دانشمحور ،همکاری و مشارکت فناورانه یکی از عوامل کليدی در کسب
مزیتهای رقابت جهانی است و پارکها و مراکز رشد فناوری که بهعنوان منشاء و مبدأ ظهور و
حضور مؤسسات پيشتاز در عرصه فناوری شناخته شدهاند ،به مثابه ابزاری قدرتمند در ایجاد
اشتغال مولد و توسعه فناوری مورد استفاده قرار میگيرند [ .]11با توجه به اهميت ذکر شده در
ارتباط با پارک علم و فناوری و از آنجا که کاربرد تحقيق حاضر در صنایع دانشبنيان بيشتر
مشهود است و با پيشنهاد استادان مربوطه ،شرکتهای فعال در این مراکز بهعنوان جامعه آماری
انتخاب گردیدند .کليه شرکتهای فعال در این مراکز در سطح استان گيالن ،حدوداً  115شرکت
بوده که جمعاً حدود  111نفر در شرکتهای مذبور ،مشغول به فعاليت بودند.
نمونه آماری پژوهش .روش نمونهگيری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته،
نمونهگيری تصادفی ساده است .نظر به اینکه نمونهگيری تصادفی ساده بزرگترین تعميمپذیری
نتایج را به کل جامعه آماری ارائه میدهد ،هنگامی که هدف پژوهش تعميمپذیری یافتهها به کل
جامعه آماری باشد ،روش نمونهگيری تصادفی ساده بهترین روش نمونهگيری بهشمار میآید.
تعیینحجمنمونه .تعيين حجم نمونه اهميت فراوانی در قابليت تعميم نتایج آزمون به جامعه
دارد .روشهای مختلفی جهت تعيين حجم نمونه وجود دارد که دقيقترین روشها ،روشهای
ریاضی است.
چون در این پژوهش ،متغيرها (سؤاالت) از نوع چند ارزشی با مقياس ترتيبی بوده و حجم
جامعه محدود میباشد برای تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران 1استفاده میشود:
)
)

(
(

)

(

1.
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)
(

(
)

(

از آنجا که جامعه موردنظر گسترده و پراکنده بوده و احتمال میرفت برخی از پرسشنامهها
بازگشت داده نشوند حدوداً  111پرسشنامه در ميان اعضای شرکتهای مراکز رشد و پارکهای
علم و فناوری توزیع گردید که از این مجموع نهایتاً  812پرسشنامه جمعآوری گردید و مورد
تجزیهوتحليل قرار گرفت که باتوجه به حجم نمونه ،مقدار مناسبی میباشد.
ابزارگردآوریدادهها .ابزار اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه بوده است .در طراحی سؤالهای

پرسشنامه دقت الزم بهعمل آمده تا سؤالها از سادگی و وضوح کافی برخوردار باشند .پرسشنامه
پژوهش شامل  11سؤال با طيف پنج گزینهای ليکرت و همچنين اطالعات عمومی در مورد
پاسخدهنده است .برای سنجش تسهيم دانش از مفاهيم "واندفهاف و وانوینن" [ ]87استفاده
گردیده که  11سؤال اول پرسشنامه را به خود اختصاص داده است .جهت سنجش توانایی جذب
دانش از ساختارهای "مينباوا و سایرین" [ ]83متشکل از  18سؤال استفاده شده است؛ و در
نهایت جهت سنجش قابليت نوآوری از ساختارهای "تسای و سایرین" [ ]86متشکل از سه جنبه
نوآوری محصول ،فرایند و مدیریت استفاده و  12سؤال در رابطه با این سه ساختار طراحی گردیده
است؛ که به اختصار در جدول ذیل معرفی میگردند.

جدول  .1معرفی متغيرها ،ابعاد و گویههای تحقيق []81
متغیرها

ابعاد

گويهها

تسهيم دانش
KSH

اهدای دانش
KD

تسهيم مهارتهای جدید کاری خود با همکاران و بالعکس -تسهيم اطالعات
جدید خود با همکاران و بالعکس -رواج یافتن تسهيم دانش در ميان کارکنان
شرکت
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جمعآوری دانش
KC

توانایی جذب
دانش
ACAP

توانایی کارکنان
EA

انگيزه کارکنان
EM

قابليت
نوآوری
IN

نوآوری محصول
PDI

نوآوری فرایند
PCI

نوآوری مدیریتی
MI

تقاضای دریافت مهارتهای کاری همکاران در صورت تمایل آنها و بالعکس-
تقاضای دریافت اطالعات کاری همکاران در صورت تمایل آنها و بالعکس-
مبادله دانش مربوط به مهارتها و اطالعات کاری کارکنان شرکت
داشتن دانش تخصصی و تحصيالت عالی -کسب سریع دانش جدید مرتبط با نياز
کاری -داشتن مهارتهای کاری بهتر از رقبا -داشتن شایستگیها و صالحيتهای
تحصيلی باالتر از رقبا -توانایی استفاده و بهکارگيری دانش جدید -تمایل بهکسب
مهارتهای کاری باالتر
تعيين حقوق و مزایا باتوجه به مهارتهای کاری کارکنان -افزایش اثربخشی و
کارایی شرکت از طریق کسب دانش کارکنان -دادن فرصتهای یادگيری و
آموزش به کارکنان ماهر -دادن پاداشهای پيشنهادی جهت تشویق به کسب
مهارتهای کاری -دادن پاداشهای منصفانه جهت پيشرفت در یادگيری -داشتن
سيستم پاداش قویتر نسببه رقبا
توسعه محصوالت و خدمات جدید مورد پذیرش بازار -کسب سود و مزایا با توسعه
محصوالت و خدمات جدید -تحریک رقبا با توسعه محصول جدید -توسعه
محصوالت جدید سریعتر از رقبا -توانایی بيشتر در تحقيق و توسعه ()R&D
محصول -استفاده از مهارتهای نو و جدید برای تبدیل محصوالت قدیمی به
محصوالت جدید
استفاده از رویههای جدید عملياتی برای دستيابی سریعتر به اهداف -استفاده از
مهارتها و تجهيزات جدید جهت بهبود عمليات توليدی و فرایندهای خدماتی-
توسعه و بهبود فرایندهای توليدی -انعطاف در فراهم کردن محصوالت مطابق با
تقاضای مشتری -تحریک رقبا با فرایندهای توليدی جدید
تقسيم کار مطابق با نيازهای مدیریت بازار -استفاده از شيوههای جدید مدیریتی-
بهکارگيری سيستم رفاهی جدید برای کارکنان جهت ترغيب آنها -بهکارگيری
سيستم مدیریت مالی جدید -تأکيد سيستم مدیریت بر نوآوری -بهکارگيری
سيستم کارآمد استخدام و جذب کارکنان -بهکارگيری سيستم ارزیابی عملکرد توانا
و کارآمد

جهت تعيين پایایی این پرسشنامه با بهرهگيری از نرمافزار  SPSSاز آلفای کرونباخ استفاده
شده است که برای سؤاالت مربوط به مؤلفههای تسهيم دانش ،توانایی جذب دانش ،قابليت
نوآوری و کل پرسشنامه به ترتيب  21 ،21 ،28و  13درصد محاسبه شد .این اعداد نشاندهندهی
این است که پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار بوده و این طرح از لحاظ علمی پذیرفته است.
روایی محتوایی و ظاهری ابزار پژوهش نيز بااستفاده از نظر محققان و متخصصان رشته مدیریت
مورد تأیيد قرار گرفته است.
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ويافتههایپژوهش 

تحلیلدادهها

.تجزيهو

4

شناختيپاسخدهندگان.آمار توصيفی متغيرهای جمعيتشناختی نشان داد


اطالعاتجمعیت
که  68درصد پاسخدهندگان مرد و  32درصد زن هستند 53 .درصد دارای تحصيالت ليسانس،
 86درصد دارای تحصيالت فوقليسانس و  81درصد دارای تحصيالت دکترا هستند 11 .درصد از
پاسخدهندگان دارای رده سنی کمتر از  85سال 53 ،درصد از پاسخدهندگان در رده سنی بين 85
تا  35سال و  33درصد از پاسخدهندگان نيز دارای سنی بيشتر از  35سال هستند ،که بيشترین
فراوانی را افراد با رده سنی  85تا  35سال دارا میباشند.
هایاندازهگیری .مدلهای معادله ساختاری برای بررسی و آزمون نظریه


برآوردوآزمونمدل
طرح و توسعه داده شدهاند که کمک فراوانی به برقراری رابطه ميان متغيرهای پنهان یا سازهها
با در نظر گرفتن دیدگاهی نظری کردهاند .رویکرد مدلسازی معادله ساختاری شامل طرح
مدلهای اندازهگيری برای تعریف متغيرهای پنهان و سپس برقراری روابط یا معادالت ساختاری
در ميان متغيرهای پنهان است [ .]2وجود اجزای متعدد در مدل تدوین شده ،پژوهشگران را به
این سمت سوق داده است که قبل از آنکه مدل تدوین شده در همان گام اول مورد برآورد و
آزمون قرار گيرد در ابتدا مدلهای اندازهگيری برآورد و آزمون شوند .میتوان گفت بررسی روابط
ساختاری بين متغيرهای پنهان هنگامی منطقیتر و بامعناتر تفسير میشود که اندازهگيری
سازههای پنهان باتوجه به معيارهای علمی قابل قبول باشند .وجود شاخصهای برازش کلی
ضعيف برای هر یک از مدلهای اندازهگيری به معنای آن است که ورود آن مدل اندازهگيری به
مدل معادله ساختاری میتواند پژوهشگر را در تحليل روابط ساختاری بين متغيرهای پنهان با
اشتباه مواجه سازد [.]1


سنجش تسهیم دانش .در چارچوب این تحقيق ،تسهيم دانش ،متغيری مستقل است که
بهعنوان تبادل متقابل کارکنان با دانش مربوط به خود و دیگر کارکنان در شرکت توصيف
میشود .بهمنظور اندازهگيری ميزان تسهيم دانش ميان کارکنان در یک شرکت از دو عامل
اهدای دانش و جمعآوری دانش استفاده شده است [ .]87این متغيرها به استفاده از مشورت و به
تعامل گذاشتن اطالعات و مهارتها در ميان کارکنان جهت دستيابی به سرمایه فکری یکدیگر
تأکيد دارد .بر این اساس بهمنظور سنجش تسهيم دانش اعضای شرکتها 11 ،سؤال در مقياس
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ليکرت با پنچ گزینه ( =1کامالً مخالف تا  =5کامالً موافق) طراحی گردید .نتایج تحليل عاملی
انجام شده برای تعيين صحت مدل سنجش پيشنهادی دارای شاخصهای متعددی است.1
شاخصهای استفاده شده در این پژوهش نشان میدهد که مدل اندازهگيری تسهيم دانش،
مدل مناسبی است .چرا که نسبت کایدو بر درجه آزادی ( )1/76در بازه مطلوب  1و  5قرار دارد.
کایاسکوئر بههنجار یا نسبی ( )NCکه از تقسيم ساده مقدار کایدو بر درجه آزادی محاسبه
میشود یکی از شاخصهای عمومی در محاسبه شاخصهای برازش میباشد .شوماخر و لومکس
( ،)1322مقادیر بين  1تا  5را برای این شاخص قابل قبول میدانند [ .]2مقدار  RMSEAمدل
برابر  ،1/151مقدار  GFIو  AGFIنيز به ترتيب باالی  15درصد و نزدیک به  15درصد است و
همچنين دو شاخص  NFIو  NNFIکه هر دو باالی  11درصد میباشند که همه مقادیر مطلوبی
میباشند .مقادیر باالتر از  11درصد برای این شاخصها ،نشاندهنده برازش مناسب مدل میباشد
[ .]2همچنين محاسبه اعداد معناداری نشان میدهد که تمام پارامترهای مربوط به روابط علّی
سؤاالت با متغيرهای مکنون مدل مذکور معنادار شده است (در تعيين اعداد معناداری مدل باید
عدد معناداری آن از  8بزرگتر و از عدد  -8کوچکتر شود) .بنابراین مدل اندازهگيری متغير تسهيم
دانش باتوجه به وجود شاخصهای برازش کلی قابل قبول ،مدل مناسبی جهت ورود به مدل
معادله ساختاری برای تحليل روابط ساختاری میباشد.


سنجشتواناييجذبدانش .در این پژوهش ،برای سنجش مدل اندازهگيری توانایی جذب
دانش از ساختارهای مينباوا و همکارانش [ ]83استفاده شده است؛ این ساختارها بهمنظور
اندازه گيری توانایی جذب دانش شرکت از دو عامل توانایی کارکنان و انگيزه کارکنان بهره
میگيرند .سؤالها بخش عامل توانایی کارکنان بر حسب دانش حرفهای و تخصصی کارکنان،
مقایسه سطوح استاندارد فنی کارکنان و سطوح مهارت و تحصيالت آنها و همچنين توانایی
کارکنان جهت بهکارگيری دانش ،طراحی شدهاند .بخش عامل انگيزه کارکنان نيز تأثير تشویقات
و دلگرمیهای شرکت و ميزان تحریکات کارکنان را مورد سنجش قرار میدهد [ .]83این متغيرها
در قالب  18سؤال و در مقياس ليکرت پنج گزینهای تنظيم شد ( =1کامالً مخالف تا  =5کامالً
موافق) .برای تعيين ميزان تناسب مدل اندازهگيری متغير توانایی جذب دانش ،معيارهای مناسب
بودن برازش مدل بررسی و محاسبه شدند .این شاخصها عبارتند از :نسبت کایدو بر درجه
آزادی ( )1/12که در بازه مطلوب  1و  5قرار دارد؛ مقدار  RMSEAبرابر  1/111و مقدار  GFIو
 .1نسبت کایدو بر درجه آزادی =RMSEA ،ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد =GFI ،شاخص برازندگی=AGFI ،
شاخص برازندگی اصالح شده =NFI ،شاخص برازش هنجار شده =NNFI ،شاخص برازش هنجار نشده =RMR ،ریشه
ميانگين مربعات باقيمانده.
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 AGFIبهترتيب برابر  16و  11درصد میباشند؛ همچنين دو شاخص  NFIو  NNFIکه به
ترتيب باالی  11درصد و  15درصد میباشند .محاسبه اعداد معناداری نيز نشان میدهد که روابط
علّی ميان تمامی متغيرهای مشاهدهگر با متغيرهای مکنون مربوطه ،معنادار (باالتر از )8
میباشند .بر اساس نتایج آشکار میشود که مدل اندازهگيری توانایی جذب دانش جهت ورود به
مدل معادله ساختاری ،مدل مناسبی است.


سنجش قابلیت نوآوری .در چارچوب پژوهش حاضر ،قابليت نوآوری متغير وابسته است که
بهعنوان عملکرد موجود شرکت از طریق بهکارگيری انواع متنوع نوآوری و دستيابی به بهبود کلی
قابليت نوآوری شرکت بررسی میشود .در این پژوهش از ساختارهای تسای و همکاران جهت
سنجش قابليت نوآوری بهره گرفتهایم که نوآوری را از سه جنبه نوآوری در محصول ،نوآوری در
فرایند و نوآوری در مدیریت اندازهگيری میکند [ .]86این عاملها در قالب  12پرسش و در
مقياس ليکرت پنج گزینهای ( =1کامالً مخالف تا  =5کامالً موافق) طراحی گردیدند .برای تعيين
ميزان تناسب مدل اندازهگيری قابليت نوآوری ،معيارهای برازش مدل محاسبه شدند .شاخصهای
برآورد شده بهشرح زیر میباشند:
نسبت کایدو بر درجه آزادی ( )1/61در بازه مطلوب  1و 5؛ مقدار  RMSEAمدل برابر
1/112؛ مقدار  GFIو  AGFIهر دو نزدیک به  15درصد بوده و همچنين دو شاخص  NFIو
 NNFIکه بهترتيب برابر  15و  11درصد بهدست آمد؛ که همگی نشاندهنده برازش مناسب
مدل میباشند .محاسبه اعداد معناداری نيز نشاندهنده معنادار بودن کليه روابط علّی ميان
متغيرهای مشاهدهگر با متغير مکنون قابليت نوآوری (باالتر از  )8میباشند .بنابراین باتوجه به
نتایج بهدست آمده مبنی بر وجود شاخصهای برازش کلی قابل قبول ،مدل اندازهگيری متغير
قابليت نوآوری جهت ورود به مدل معادله ساختاری برای تحليل روابط ساختاری بين متغيرهای
پنهان مناسب است.

برآوردوآزمونمدلساختاریپژوهش(مدلکامل) .پس از اطمينان نسبی از قابل قبول
بودن مدلهای اندازه گيری حاضر در مدل معادله ساختاری تدوین شده در موقعيتی هستيم که
میتوانيم به برآورد و آزمون مدل مفهومی پژوهش از طریق مدلیابی معادالت ساختاری 1دست
بزنيم [ .] 1دليل استفاده از این روش آن است که این مدل قابليت این را دارد که به جای بررسی
دو به دو و منفک متغيرها ،روابط همه متغيرها را بهطور همزمان تحليل کند .رویکرد  SEMروش
جامعی برای آزمون فرضيههایی درباره روابط بين متغيرهای مشاهده شده و متغيرهای مکنون
1. SEM= Structural Equation Model
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است [ .]2از آنجا که مدل مفهومی پژوهش در صدد بررسی روابط علّی بين  3متغير است؛
به منظور فراهم شدن امکان تحليل همزمان روابط متغيرها ،روش مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شده و در تحليل مدل از نرمافزار  LISRELکه یکی از نرمافزارهای شناخته شده اجرای
مدلهای معادالت ساختاری است استفاده شد.


نتايجحاصلازتحلیلمسیروروابطعلّيبینمتغیرهایاصليپژوهش .نتایج حاصل از
تحليل مسير و روابط علّی بين متغيرهای اصلی پژوهش در زیر نشان داده شده است .برای تعيين
ميزان تناسب مدل تحليل مسير ،آماره کایدو و سایر معيارهای مناسب بودن مدل مورد بررسی
قرار گرفتند که نتایج مربوط در جدول  1آورده شده است.
جدول  .8شاخصهای برازندگی تحليل مسير مدل مفهومی پژوهش
NNFI

NFI

AGFI

GFI

RMSEA

⁄

DF

0/69

0/69

0/69

0/69

0/099

1/61

11

11/01

نتایج در بخش تخمين غير استاندارد مدل نشان میدهد که مدل تحليل مسير ،مدل بسيار
مناسبی است؛ نسبت کای دو بر درجه آزادی در بازه قابل قبول قرار گرفته است .شاخص
 RMSEAمدل برابر  1/155و در دامنه قابل قبول قرار دارد .دو شاخص  GFIبرابر  12درصد و
 AGFIبرابر  15درصد میباشند و نيز دو شاخص  NFIو  NNFIمقادیر باالتر از  15درصد را
نشان میدهند که این شاخصهای برازش کلی مدل ،وضعيت مطلوبی را نشان میدهند.

شکل  .8تحليل مسير مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمين استاندارد



نتایج مقایسه بين متغيرهای مشاهدهگر مربوط به متغيرهای مکنون نشان میدهد که در بين
متغيرهای مشاهده گر مربوط به متغير مکنون تسهيم دانش ،متغيرهای آشکار اهدای دانش و
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جمع آوری دانش همبستگی تقریباً یکسانی با تسهيم دانش دارند .در بين متغيرهای مشاهدهگر
مربوط به توانایی جذب دانش ،متغير آشکار توانایی کارکنان با اندکی اختالف دارای همبستگی
بيشتری میباشد و درنهایت در بين متغيرهای مشاهدهگر مربوط به قابليت نوآوری ،متغيرهای
آشکار نوآوری فرایند و نوآوری مدیریتی تقریباً بهطور برابر دارای بيشترین همبستگی بوده و
سپس متغير آشکار نوآوری محصول با اندکی اختالف دارای همبستگی پایينتری است.

شکل  .3تحليل مسير مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری

محاسبه اعداد معناداری نشان میدهد که روابط علّی تسهيم دانش بر توانایی جذب دانش و
توانایی جذب دانش بر قابليت نوآوری معنادار میباشد ولی رابطه علّی تسهيم دانش بر قابليت
توآوری بهطور مستقيم معنادار نمیباشد .باتوجه به معنادار بودن مسيرهای علّی تسهيم دانش بر
توانایی جذب دانش و توانایی جذب دانش بر قابليت نوآوری ،فرضيات  8و  3تأیيد میشوند یعنی
تسهيم دانش بر توانایی جذب دانش بهطور مستقيم مثبت و معناداری تأثير میگذارد و توانایی
جذب دانش نيز بر قابليت نوآوری بهطور مستقيم مثبت و معناداری تأثير میگذارد ولی تأثير
تسهيم دانش بر قابليت نوآوری بهتر و مناسبتر است که از طریق توانایی جذب دانش و
بهصورت ساختار کامالً واسطه ای صورت گيرد؛ چون در تحليل مسير متغيرها در ارتباط با هم
دیده میشوند ،لذا یک رابطه که تأثير بيشتری بر متغير وابسته دارد باعث میشود رابطه متغير
دیگر تأیيد نشود و بنابراین تأثير متغير تسهيم دانش بر متغير وابسته قابليت نوآوری به احتمال
زیاد بهصورت غيرمستقيم متصور است.
.نتیجهگیریوپیشنهادها 

5

هدف این پژوهش نشان دادن اهميت تسهيم دانش و روابطش با توانایی جذب دانش و
قابليت نوآوری بوده است .نتایج تحقيق نشان میدهد که توانایی جذب دانش ،متغيری واسطه در
ميان تسهيم دانش و قابليت نوآوری است و همانند یک پل ميان این دو عمل میکند .بدین
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معنی که اگر توانایی جذب دانش ناکافی باشد ،تسهيم دانش در شرکت بر قابليت نوآوری تأثير
کمتری خواهد گذاشت .همانطور که مشاهده شد این نتيجه با فرضيه مورد انتظار  1که بيان
می کرد تسهيم دانش تأثير مستقيم مثبت بر قابليت نوآوری دارد در تناقض است .که در پژوهش
مشابهی از هولز ،رودیگر و وانينی ( ]11[ )1112نيز همين نتيجه مشاهده گردید.
بااستفاده از مدلسازی معادله ساختاری دریافتيم که تسهيم دانش کارکنان بيشتر بهعلت
دانش اهدا شده توسط کارکنان به همکاران نسبت به دانش جمعآوری شده کارکنان از دیگران
بوده است .همچنين کارکنان بر این باورند که توانایی جذب دانش شرکت عالوهبر تواناییهایشان
به ميزان زیادی به انگيزه آنان در رابطه با رضایت از کار بستگی دارد و در مورد قابليت نوآوری،
اختالف محسوس و زیادی بين دو جنبه نوآوری فرایند و نوآوری مدیریتی وجود ندارد و نوآوری
محصول دارای ضریب همبستگی کمتری نسبت به دو جنبه دیگر میباشد .نتایج نشان دادند که
توانایی جذب دانش عامل مهم و کليدی در بهبود استراتژی قابليت نوآوری شرکت است و تأثير
مستقيم مثبت و معناداری با عامل قابليت نوآوری دارد .در پژوهش مشابهی از چن و همکارانش
( ]11[ )8111نيز وجود رابطه مثبت و معنادار بين توانایی جذب و قابليت نوآوری تأیيد گردید .در
آخر باید به این نکته اشاره کرد که شرکتها همواره باید توجه داشته باشند که با وجود اینکه
تسهيم دانش تأثير مستقيمی بر قابليت نوآوری ندارد ولی نباید از آن غفلت کرد و نباید از اثرات
غيرمستقيم آن غافل ماند و درنهایت از نتایج استفاده شد که تسهيم دانش بر توانایی جذب دانش
تأثير مستقيم مثبت و معناداری دارد که همواره باید مورد توجه شرکتها قرار بگيرد؛ ليااُ و
همکارانش ( ]81[ )8117نيز در مطالعات خود به نتایج مشابهی دست یافتند.
بر اساس یافتههای پژوهش میتوان به شرکتهای دانشمحور پيشنهاد کرد که اگر خواهان
بهبود قابليت نوآوری در سازمان خود میباشند باید تالش کنند تا انگيزه و توانایی کارکنان در
جمعآوری و اهدای دانش را افزایش دهند و برنامهریزی دقيق و منظمی برای اجرای هر سه جنبه
نوآوری محصول ،نوآوری فرایند و نوآوری مدیریتی داشته باشند .همچنين باتوجه به این مسأله
که توانایی جذب دانش در کارکنان بهطور ژنتيکی ثابت نبوده و قابل یادگيری و آموزش است؛ به
مدیران شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری پيشنهاد میشود که
دورههای آموزشی مناسب برای افزایش توانایی جذب دانش کارکنان ارائه کنند و با افزایش آن،
قدرت خلق نوآوری را در شرکتهای خود باال ببرند.
در این مقاله ،تأثير دو عامل تسهيم دانش و توانایی جذب بر قابليت نوآوری سنجيده شدند.
پيشنهاد میشود در تحقيقات آتی ،عالوهبر اثر این دو فاکتور ،اثر سایر فاکتورها از قبيل فرهنگ
یادگيری و قابليتهای پویا که قابليت نوآوری را تحتتأثير قرار میدهند نيز مورد آزمون قرار
گيرند .پژوهش حاضر فقط در ميان اعضای شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و
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فناوری استان گيالن انجام شده است؛ بنابراین در تحقيقات آتی باید تالش شود که عوامل مؤثر
بر قابليت نوآوری در ميان اعضای این شرکتها در سایر استانهای کشور نيز اجرا گردد؛ که این
موضوع امکان مقایسه ميان استانهای مختلف را نمایان میسازد .تحقيق حاضر از ميان
شرکتهای مختلف صنایع دانشبنيان ،شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و
فناوری را مورد بررسی قرار داده است؛ به محققين آتی پيشنهاد میشود که این مدل را در ميان
سایر شرکتهای صنایع دانشبنيان از قبيل شرکتهای بيمه ،شرکتهای دارویی ،شرکتهای
مخابراتی و سایر شرکت های با تکنولوژی برتر نيز بررسی کنند .بررسی سایر شرکتهای صنایع
دانشبنيان در مطالعات آتی میتواند در روشن ساختن سایر زوایای پنهان موضوع کمک شایانی
کند.
از مهمترین محدودیتهای پژوهش که از ویژگیهای خاص پژوهشهای علوم اجتماعی
است ،تأثير متغيرهایی است که کنترل آنها خارج از دسترس پژوهشگر است و امکان تأثيرگذاری
آنها بر نتایج پژوهش دور از ذهن نيست .برای جبران این محدودیت از تعداد نمونه بيشتر و با
دقت باالتری استفاده شد .از دیگر محدودیتها ،پراکندگی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
در سطح استان گيالن جهت جمع آوری اطالعات بود که با همکاری مسئولين پارک در کمک به
توزیع پرسشنامه و نيز اختصاص زمان بيشتری جهت پيگيری ،موفق به جمعآوری اطالعات
شدیم .همچنين مشکل دوری مکان محقق نسبت به مکان نمونه آماری که به ناچار با تحمل
پارهای از سختیها و همکاری دوستان ،کار به انجام رسيد.
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