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(تاریخ دریافت4931/70/70 :؛ تاریخ پذیرش)4931/73/41 :

چکیده
امروزه شناسایی زیرساختهای الزم برای ایجاد نوآوری در سازمانها اهمیت زیادی دارد .در پژوهشهای گذشته زیرساختها را بههطهور
مجزا مطالعه کرده اند اما در پژوهش حاضر تالش شده است با مدلی جهام ارهرام مقهت ی و میرمقهت ی سهرمایم اجتمهاهی و ره هری
تحولآفرین بر هملکرد نوآوری ،با توجه به ن ش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بررسی شود .ایهن مطالعهه در نمونههای 447
نفری از کارکنان شرکت شاتل شهر تهران با روش نمونهگیری تصادفی ساده انجهام گرفتهه اسهت .بهرای تجزیههوتحلیهل دادههها روش
مدلسازی معادالم ساختاری توسط نرمافزار  Lisrel8.8بهکار گرفته شد .نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای برونزا (سرمایم اجتمهاهی و
ره ری تحولآفرین) بر مدیریت دانش تأریر مث ت و مقت ی نمیگذارند ،اما متغیرهای برونزا بر یهادگیری سهازمانی و هملکهرد نهوآوری
تأریر مث ت و مقت ی میگذارند .همچنین ،مدیریت دانش بر هملکرد نوآوری و یادگیری سازمانی تأریر مث ت و مقت ی گذاشته و باالخره
یادگیری سازمانی بر هملکرد نوآوری تأریر مث ت ،مقت ی و معنادار گذاشته است.

کلیدواژگان
ره ری تحولآفرین ،سرمایم اجتماهی ،هملکرد نوآوری مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهfarshidkhamoie@gmail.com :
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مقدمه
نوآوري اهمیت بسیاري براي شرکتها و سازمانها دارد ،زیرا میتواند مزیت رقابتی پایدار را برراي
آنها فراهم کند ) .(Weerawardenae et al., 2006, p.41بسیاري از سرازمانهرا در محریط خرود برا
مشکالت زیاد رقابتی مواجهند و این مشکالت به علت سرعت براالي تغییررات در محریط ،برهویره
تغییرات فنی است .این واقعیت عالقة مدیران و محققان علوم مردیریتی را بره سررمایة اجتمراعی بره
عنوان عامل اصلی و بالقوة مؤثر در ارتقاي سطح عملکرد ،موفقیت سرازمان و خلر مزیرت رقرابتی
جلب کرد است .همانطور که ادعا شد  ،سرمایة اجتماعی زیربناي نوآوري است

( Subramaniam

.)& Youndt, 2005, p.452
انتقال اطالعات و دانش در سطح خرد و کالن بین افراد و سازمانها به افرادي بستگی دارد کره
این انتقال را تسهیل و تسریع میکنند .به همین دلیل برر اهمیرت ارتباطرات و تعرامالت مبتنری برر
اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش تأکید شد است .در چنین فضایی سرمایة اجتماعی به
عنوان جنبهاي از ساخت اجتماعی میتواند اهمیت یابد .لذا تعیین رابطة برین سررمایة اجتمراعی و
مدیریت دانش ضروري به نظر میرسد .سازمانها با بهکارگیري راهبردهاي مدیریت دانرش امکران
نوآوري در فرایندها ،فعالیتها ،محصوالت و خدمات خویش را فراهم کرد اند ،در نتیجه موقعیرت
رقابتی خویش را بهبود میبخشند .اهمیت ایرن موضرو بره حردي اسرت کره امرروز شرماري از
سازمانها ،دانش خود را انداز گیري میکنند و به منزلة سرمایة فکرري سرازمان و شاخصری برراي
درجهبندي شرکتها در گزارشهاي خود منعکس میکنند (گلمحمدنهاد بهرامی و مهردوي،0931،
ص .)49-47بنت و بنت ( )3119بیان میکند یکی از پایههاي استقرار مدیریت دانش در سازمانها
یادگیري سازمانی است .از یادگیري سازمانی به عنوان یکی از منابع حیاتی براي کسب مزیت رقابتی
در محیط راهبردي یاد میشود ) .(Lopez et al., 2005, p.230عالو بر ایرن برقرراري فعالیرتهراي
یادگیري به افزایش نرخ نوآوري منجر مریشرود ) .)Montalvo, 2004, p.3یکری از اهردا

اصرلی
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عملکرد نوآورانه ایجاد فرایندهاي جدید و بهبود فرایندهاي موجود براي کاهش هزینهها و افزایش
سودآوري براي شرکتها و سازمانهاست که براي نیل به این اهدا

ابتدا باید بسترهاي مناسب را

ایجاد کرد .پهوهشهاي پیشین در زمینة عملکرد نروآوري ،ایرن بسرترها را برهطرور مجرزا مطالعره
کرد اند .پهوهش حاضر در پی آن بود است تا با طراحی مدلی منسجم ،نقرش بسرترهاي سررمایة
اجتماعی ،رهبري تحولگرا ،یادگیري سازمانی و مردیریت دانرش را در ایجراد و ارتقراي عملکررد
نوآوري بررسی کند.
مبانی نظری تحقیق
عملکرد نوآوری

نوآوري عاملی مهم و حیاتی براي سازمانها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایردار در محریط
پیچید و متغیر امروزي است .سازمانها با نوآوري بیشتر ،در پاسخ به محریطهراي متغیرر و ایجراد و
توسعة قابلیتهاي جدیدي که به آنها اجاز دهد به عملکرد بهتري برسند ،موفر ترر خواهنرد برود
(محمدي حسینی و همکاران ،0933 ،ص .)58ژنگ ( )3115نوآوري را ترر الگوهراي قردیمی و
مهمترین قابلیت براي رشد و گسترش سازمان در نظرر گرفتره اسرت .بره نظرر وي امرروز برهطرور
فزایند اي از نوآوري به عنوان یکی از عوامل اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت سرازمان
در بازارهاي رقابتی یاد میشود .اکثر سازمانها برا محیطری پویرا مواجهنرد کره بره وسریلة تغییررات
تکنولوژیکی سریع ،چرخة تولید کوتا مدت و جهانیشدن مشخص میشروند و برا مشرکالتی ماننرد
فشار مالی ،رقابت با سایر سازمانها ،جذب کارکنان مستعدتر ،و اعطاي استقالل بیشرتر بره کارکنران
مواجهند و براي غلبه بر این مشکالت نیاز دارند خالق و نوآور باشند تا بتوانند به بقراي خرود ادامره
داد  ،رشد کنند و رقابت کنند (.)Guan & Ma, 2003, p.238

1. Zheng
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سرمایة اجتماعی

اندیشة اصلی سرمایة اجتماعی این است که خانواد  ،دوستان و همکاران ،دارایری بسریار مهمری را
تشکیل میدهند که یک فرد میتواند در شرایط بحرانی آن را بهکار گرفته و از آنها بهر گیرند ،یرا
براي منافع مادي بهکار گیرد .اقتصاد جدید ،سرمایة اجتماعی را بهکار میگیرد و به هنجارهایی که از
بیرون نظام اقتصادي سرچشمه گرفتهاند و بر رفتارهاي اقتصادي تأثیر میگذارند ،توجه جدي نشران
میدهد (حمیديزاد و همکاران ،0939 ،ص .)303مفهوم سرمایة اجتماعی به پیوندها و ارتباطرات
میان اعضاي یک شبکه به عنوان منبعی باارزش اشار میکند که با خل هنجارها و اعتمراد متقابرل
موجب تحق اهدا

اعضا میشود ( .)Putnam & Goss, 2002, p.9علیرغم اخرتال در تعریر

و

مفهوم سرمایة اجتماعی بین صاحبنظران ،اکثر آنها بر این موضو که سرمایة اجتماعی به گررو و
افراد گرو سود میرساند ،همعقید اند .بهطور خالصه ،فهم سرمایة اجتماعی سه کلمه بیش نیست،
ارتباطات مهم هستند (زارعی متین و همکاران .)0937 ،گزارة اصلی سرمایة اجتماعی این است کره
شبکههاي روابط منبعی براارزش برراي هردایت و ادارة امرور اجتمراعی و خلر مزیرت رقرابتیانرد
( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.243در مطالعات سرمایة اجتماعی باید توجره کررد کره ابعراد و
شاخصهاي سرمایة اجتماعی در تعامل با یکدیگر و به شکل شبکه اي با روابرط متقابرل نگریسرته
شود و نه بهطور مجزا از یکدیگر (سلطانی و همکاران ،0937 ،ص.)304
رهبری تحولآفرین

رهبري تحولآفرین نوعی رهبري است که در آن عالقهها و منافع زیردستان توسرعه مرییابرد و در
آنها احساس آگاهی و پذیرش نسبت به اهدا

و مأموریتهاي سازمان به وجود آید (میرکمالی و

چوپانی ،0931 ،ص .)084رهبري تحولآفرین زمانی تحق مییابد که رهبران و پیروان ،یکردیگر را
براي سطوح باالتر انگیزش و اخالق برمیانگیزانند .این رهبران با سرپرسرتان خودشران نیرز روابرط
بهتري دارند و بیش از رهبرانی که به شیوة تبادلی عمل میکنند ،به سازمان کمرک مریکننرد و برراي
سازمان ارزش میآفرینند ) .(Duckett & Macfarlane, 2003, p.310رهبران تحولآفرین ،کارکنران را
به انجامدادن چیزي بیش از آنچه در قراردادهاي استخدامی تصریح شد است ،برمیانگیزاننرد و برر
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نیازهاي سطوح باالتر کارکنان تمرکز میکنند .این رهبران به عنوان مربیان و مشاوران عمل میکنند و
به توسعة فردي ،یادگیري ،و تأمین نیازهاي تکتک زیردستان توجره دارنرد ،برراي کارکنران ،معنرا،
چالش ،حس مأموریت ،چشمانداز گسترد تر و متعالیتر ،احترام و اعتماد فراهم میکنند ،بره عنروان
مدلهاي نقش براي کارکنان خود عمل مریکننرد ،فضراي اعتمراد پررورش مریدهنرد و کارکنران را
برمیانگیزانند تا

فراتر از نفع شخصی و براي سرازمان فعالیرت کننرد ( Atwater & Spangler, 2004,

.)p.178; Bass & Riggio, 2006, p.32
مدیریت دانش

تعری ها و مفراهیم متعرددي برراي مردیریت دانرش وجرود دارد (.)Cantner et al., 2011, p.1454
هالس ،)3110( 0مدیریت دانش را فرایندي میداند که سازمانها به واسطة آن توانایی تبدیل داد به
اطالعات ،و اطالعات به دانش را کسب می کنند و قادر خواهند بود دانش کسربشرد را برهطرور
مؤثر در تصمیمهاي خود بهکار گیرند (ابطحی و صلواتی ،0958 ،ص .)97مدیریت دانرش از یرک
طر

با جذب دانش هاي جدید بره درون سیسرتم ،و از طرفری دیگرر برا ادارة مرؤثر آن دانرشهرا

میتواند مهمترین عامل تغییر سازمان باشد .به ایرن منظرور تعرامالت و کرنشهراي ارتبراطی برین
اعضاي یک سیستم میتواند مهمترین نقش را داشته باشد .امروز ایرن تعرامالت در قالرب مفهروم
سرمایة اجتماعی ،بسیاري از سیاستگذاران و مدیران را به خود مشرغول کررد اسرت .برا شررو
هزارة سوم با حجم قابل تروجهی از منرابع و مترون مررتبط برا سررمایة اجتمراعی سرروکار داریرم
(عبداللهی و موسوي ،0951 ،ص.)035
یادگیری سازمانی

سازمانها در قرن بیستویکم بیوقفه با تغییر مواجهاند .برراي اینکره آنهرا برراي رقابرت مرؤثر در
بازارهاي رقابتی توانمند شوند ،باید یاد بگیرند و دانایی جدید تولید کنند .یوکل ( )3113بیان میکند
1. Hales
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یادگیري سازمانی عبارت اسرت از فراینرد یرادگیري جمعری اعضراي سرازمان (.)Yukl, 2009, p.49
یادگیري سازمانی فرایندي پویا است که سازمان را قادر میکند بهسرعت با تغییر سازگار شرود .ایرن
فرایند شامل تولید دانش جدید ،مهارتها و رفتارهرا اسرت و بره وسریلة تسرهیم میرانکرارکردي و
یادگیري همکارانه تقویت میشود .نتایج این دو اصل ،خل فرهنگ یادگیري و فرهنرگ مشرتر در
میان کارکنان است .یادگیري جزء مهم نوآوري و شامل نیاز بره درونریسرازي و اشرترا اطالعرات
است .نقش یادگیري در نوآوري ،میتواند به صورت حفظ دانش دربارة فعالیتها و تجربههاي قبلی
تعری

شود ،از این رو یادگیري نظاممند از تجربرههراي گذشرته ،زیربنراي اساسری مردیریت مرؤثر

فرایندهاي بهبود و توسعة محصول جدید و نیز نوآوري است (.)Petra et al., 2002, p.322
توسعة فرضیهها و مدل مفهومی تحقیق

سازمانها با سطح باالي سرمایة اجتماعی ،توانایی بهتري برراي مردیریت دانرش دارنرد .باورصراد و
همکاران ( )0939در پهوهش خود با عنوان «بررسی رابطة سررمایة اجتمراعی برا مردیریت دانرش،
یادگیري سازمانی و عملکرد مالی شرکتهاي تولیدي در اسرتان خوزسرتان» نشران دادنرد سررمایة
اجتماعی بهطور مثبت و معناداري با مدیریت دانش مرتبط است .به عبارت دیگر ،وقتی شررکتهراي
تولیدي سرمایة اجتماعی خود را بهبود دهند ،ابعراد مردیریت دانرش افرزایش مرییابرد (باورصراد و
همکاران ،0939 ،ص .)3با توجه به مطالب یادشد  ،فرضیة زیر مطرح میشود:
فرضیة اول :سرمایة اجتماعی بر مدیریت دانش اثر مثبت و معناداري میگذارد.
بهر گیري مؤثر از سرمایة اجتماعی میتواند به درجههاي مناسبی از همکاري برسرد کره نرهتنهرا
یادگیري سازمانی را ارتقا میدهد ،بلکه سازمانها را قادر میکند عملکرد نوآوري بهتري را به وسریلة
اتفاق نظر در یادگیري سازمان و تغییر نگرشهاي یادگیري فرد به وجود آورنرد

( Wu et al., 2009,

 ،)p.177لذا یادگیري سازمانی دربردارندة اکتساب ،انتشار و کاربرد دانش است ،در نتیجه نوآوري را
افزایش میدهد ( .(Fernandez et al., 2012, p.9بر همین اساس فرضیههاي زیر را پیشنهاد میشود.
فرضیة دوم :سرمایة اجتماعی بر یادگیري سازمانی اثر مثبت و معناداري میگذارد.
فرضیة سوم :سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآوري اثر مثبت و معناداري میگذارد.
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متون نظري و تجربی بر رابطة بین رهبري و یادگیري سازمانی تأکیرد کررد انرد .اسرالتر و نرارور
( )0338در الگوهاي خود براي سازمان یادگیرند  ،به نقش رهبرري بره عنروان عامرل تسرهیلکننردة
یادگیري اشار کردنرد .همچنرین ،طبر تحقیقرات ،سربک رهبرري حمرایتی ماننرد سربک رهبرري
تحولآفرین به وسیلة بهبود انگیزش و تحریک فکري ،انگیرزش الهرامی ،و اعتمادبرهنفرس در میران
اعضاي سازمان براي توسعة یرادگیري سرازمانی انررژي فرراهم ،و از فراینردهاي تغییرر و یرادگیري
سازمانی حمایت و پشتیبانی میکند ( .)Slater & Narver, 1995, p.69; Wick & Leon, 1995, p.302
برخورداري از اطالعات و مدیریت دانش ،به موقعیتی استوار براي ادامة حیات در سازمانهاي پویا و
نوآور تبدیل میشود و توان رقابت در بازارها و تجارت ،منوط به کسب ،توسعه و روزآمردي دانرش
کارکنان در سازمان است .تا حدي که دانش ،جزئی اساسی از سرمایه تلقی میشود .بنابراین ،استدالل
میشود که وقتی سازمان میتواند از اذهان ،و در نتیجه از توان خالقیرت ،تولیرد نظرهراي جدیرد ،و
نوآوري کارکنانش بهر مند شود ،بر قلب آنها مدیریت میکند که نقش رفتارهاي حمایتی مردیریت
سازمان را برجسته میکند که از طری یک سبک رهبري حمایتی مانند سبک رهبرري تحرولآفررین
نمود پیدا میکند (خورشید و پاشازاد  ،0939 ،ص .)9سبک مناسب رهبرري ،نروعی سرازگاري در
محیط کار ایجاد میکند که باعث میشود کارکنان احساس کنند بخشی از سازمان هستند (سلطانی،
 ،0931ص .)51نتایج تحقی در یک شرکت بیمه در ایران نشان داد بین رهبري تحولآفرین و همة
مؤلفههاي آن با گرایش به نوآوري سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد (میرکمالی و چوپانی،
 ،0931ص .)088بر همین اساس فرضیههاي زیر مطرح میشود.
فرضیة چهارم :رهبري تحولآفرین بر مدیریت دانش اثر مثبت و معناداري میگذارد.
فرضیة پنجم :رهبري تحولآفرین بر یادگیري سازمانی اثر مثبت و معناداري میگذارد.
فرضیة ششم :رهبري تحولآفرین بر عملکرد نوآوري اثر مثبت و معناداري میگذارد.
در دنیاي پویا و رقابتی امروز ،دانش و یادگیري سرازمانی از منرابع حیراتی برراي کسرب مزیرت
رقابتیاند .مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکتهرا در شررایط رقرابتی و
عصر اطالعات است .باورصاد و همکاران ( )0939در پهوهش خود نشران دادنرد مردیریت دانرش
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بهطور مثبت و معناداري با یادگیري سازمانی مرتبط است و مدیریت دانش باالتر میتواند به یادگیري
سازمانی بیشتر منجر شود .با توجه به مطالب یادشد فرضیة زیر مطرح میشود:
فرضیة هفتم :مدیریت دانش بر یادگیري سازمانی اثر مثبت و معناداري میگذارد.
در متون مرتبط با نوآوري ،دانش یکی از مهمترین اجزاي فرایند خلر نروآوري اسرت .ظرفیرت
مدیریت دانش در ابعاد کسب ،تسهیم و کاربرد ،کمک مثبت زیرادي بره عملکررد نروآوري سرازمان
میکند .همچنین ،ظرفیت مدیریت دانش بر رابطة بین اقدامات راهبرردي مردیریت منرابع انسرانی و
عملکرد نوآوري نیز تأثیر میگذارد (برومند و رنجبري ،0955 ،ص .)73پهوهشری در صرنعت بیمرة
ایران نشان داد توانمندي دانش و یادگیري ،و بهاشترا گذاري دانرش از جملره عوامرل مررتبط برا
نوآوري در صنعت است (میرزایی رابر و همکراران ،0933 ،ص .)11برروکمن و مورگران)3119( 0
بیان کردند مدیریت دانش میتواند عملکرد و نوآوري را در محصوالت جدید ارتقا بخشد .گلوت و
ترزیوسکی )3117( 3نیز در تحقی خود بیان کردند بین رویکرد انسانی مردیریت دانرش و نروآوري
رابطة قوي و مثبتی وجود دارد ،ولی بین مدیریت دانش مبتنی بر فناوري اطالعات و نروآوري رابطرة
مثبتی وجود ندارد .بر همین اساس فرضیة زیر پیشنهاد میشود.
فرضیة هشتم :مدیریت دانش بر عملکرد نوآوري اثر مثبت و معناداري میگذارد.
یو 9و همکاران ( )3113در تحقی خود با عنوان «نقش سرمایة اجتماعی و یادگیري سازمانی در
ارتقاي عملکرد نوآوري» نشان دادند سرمایة اجتماعی داخلی و سرمایة اجتمراعی خرارجی برهطرور
مثبت و معنادار بر یادگیري سازمانی تأثیرگذارند .همچنین بیان کردند یادگیري سازمانی اثر مثبرت و
معناداري بر عملکرد نوآوري میگذارد و میانجی کامل و مهمی در

رابطة سررمایة اجتمراعی داخلری/

خارجی و عملکرد نوآوري است .نترایج یرک تحقیر در ایرران نیرز نشران داد یرادگیري سرازمانی
(فرهنگ یادگیري و راهبرد یادگیري) تأثیر معنراداري برر عملکررد نروآوري دارد (کرزازي و شرول،
 ،0933ص .)03بر همین اساس فرضیة زیر پیشنهاد میشود:
1. Brockman & Morgan
2. Gloet & Terziovski
3. Yu
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فرضیة نهم :یادگیري سازمانی بر عملکرد نوآوري اثر مثبت و معناداري میگذارد.
عالو بر فرضیههاي یادشد  ،هفت فرضیة هم بر نقش میانجیگري متغیرها تأکید میکند.
فرضیة دهم :سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآوري با میانجیگري مردیریت دانرش اثرر مثبرت،
غیرمستقیم و معنادار میگذارد.
فرضیة یازدهم :سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآوري برا میرانجیگرري یرادگیري سرازمانی اثرر
مثبت ،غیرمستقیم و معنادار میگذارد.
فرضیة دوازدهم :سرمایة اجتماعی بر یادگیري سازمانی برا میرانجیگرري مردیریت دانرش اثرر
مثبت ،غیرمستقیم و معنادار میگذارد.
فرضیة سیزدهم :رهبري تحولآفرین بر عملکرد نوآوري با میانجیگرري مردیریت دانرش اثرر
مثبت ،غیرمستقیم و معنادار میگذارد.
فرضیة چهاردهم :رهبري تحولآفرین بر عملکرد نوآوري با میانجیگرري یرادگیري سرازمانی
اثر مثبت ،غیرمستقیم و معنادار میگذارد.
فرضیة پانزدهم :رهبري تحولآفرین بر یادگیري سازمانی با میانجیگرري مردیریت دانرش اثرر
مثبت ،غیرمستقیم و معنادار میگذارد.
فرضیة شانزدهم :مدیریت دانش بر عملکرد نوآوري برا میرانجیگرري یرادگیري سرازمانی اثرر
مثبت ،غیرمستقیم و معنادار میگذارد.
با توجه به فرضیههاي یادشد  ،مدل مفهومی تحقی به شرح شکل  0پیشنهاد میشود.
هملکرد نوآورانه

مدیریت
دانش
یادگیری سازمانی

سرمایم اجتماهی
ره ری تحولآفرین

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
از آنجا که هد تحقی تعیین روابط علی میان سرمایة اجتماعی و رهبري تحولآفررین برا عملکررد
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نوآوري با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش و یرادگیري سرازمانی (شرکل  )0اسرت ،پرهوهش
حاضر از نظر هد

کاربردي و از نظر نحوة گرردآوري اطالعرات ،توصریفی و از نرو همبسرتگی

است .جامعة آماري این پهوهش کارکنان شرکت شاتل است که تعداد آنها بر اسراس مصراحبهاي
که با مدیر منابع انسانی انجام گرفت 711 ،نفر گزارش شد .بر اساس جدول کرجسی و مورگران و
با روش نمونهگیري تصادفی ساد نمونهاي با حجم  301نفر انتخاب شد .در مدل تحلیلری تحقیر
سرمایة اجتماعی و رهبري تحولآفرین متغیر مستقل ،مدیریت دانرش و یرادگیري سرازمانی متغیرر
میانجی و عملکرد نوآوري متغیر وابسته هستند .ابزار اصلی گردآوري اطالعرات ،پرسشرنامه اسرت.
براي سنجش عملکرد نوآوري پرسشنامة هوانگ و لی ( )3113با  4گویه ،براي سرنجش یرادگیري
سازمانی ،پرسشنامة چیوا و همکاران ( )3114با  07گویه ،براي سنجش مدیریت دانرش پرسشرنامة
چن و هانگ ( )3114با  3گویه ،براي سنجش رهبري تحولآفرین پرسشرنامة کرارلس و همکراران
( )3111با  4گویه ،و براي سنجش سرمایة اجتماعی پرسشنامة ناهپیت و گوشال با  03گویه بهکرار
گرفته شد .مقیاس درنظرگرفتهشد براي همة متغیرها ،با طی

پنجدرجهاي لیکرت درجهبندي شد.

بررسی مدل اندازهگیری
آزمون مدل انداز گیري شامل بررسری پایرایی و روایری مردل اسرت .تعیرین روایری پرسشرنامه برا
روشهاي روایی محتوا و روایی تشخیصی با بررسری شراخص میرانگین واریرانس اسرتخرا شرد
) (AVEبررسی شد .در بررسی پایایی ،روش پایایی مرکب در کنار آلفاي کرونباخ بهکار گرفته شرد
که ضرایب آن در جدول  0بیان شد است.
جدول .1بررسی پایایی پرسشنامه

ضریب میانگین واریانس استخراجشده

ضریب پایایی مرکب

نام متغیر

تعداد پرسشها آلفای کرونباخ

عملکرد نوآوري

4

1/401

1/811

1/403

سرمایة اجتماعی

03

1/499

1/801

1/488

رهبري تحولآفرین

4

1/517

1/817

1/541

یادگیري سازمانی

07

1/503

1/803

1/593

مدیریت دانش

3

1/415

1/813

1/488

کل پرسشها

78

1/508
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فرنل و الرکر ( )0350مقادیر  1/8 ،AVEو بیشتر را براي مقادیر میانگین واریرانس تبیرینشرد
توصیه میکنند که این به معناي آن است که سازة مورد نظر حدود  81درصرد یرا بیشرتر واریرانس
نشانگرهاي خود را تبیین میکند .براي بررسی اعتبار مرکب ،ساز هایی کره  CRبراالي  1/1داشرته
باشد پایایی قابل قبول است .همچنین ،آلفاي کرونباخ ساز ها باید باالتر از  1/4باشد .طبر جردول
 0همة ساز ها پایایی مناسب دارند.
یافتههای تحقیق
یافتههاي این پهوهش از طری بررسی مدلهاي انداز گیري متغیرهاي برونزا (سرمایة اجتمراعی و
رهبري تحولآفرین) و متغیرهاي درونزا (یادگیري سازمانی ،مدیریت دانش و عملکرد نوآوري) با
رویکرد تحلیل عاملی تأییدي مرتبة اول و مرتبة دوم در نرمافزار  Lisrelو بررسری مردل سراختاري
پهوهش ،به دست آمد است که در ادامه بهتفصیل بیان میشود.
قبل از آزمون فرضیهها و مدلهراي مفهرومی پرهوهش ،بایرد صرحت مردلهراي انرداز گیرري
متغیرهاي برونزا و متغیرهاي درونزا حاصل شود .از این رو ،در ادامه مدلهاي انداز گیري این دو
نو متغیر در جدول واحدي بیان شد است .به دلیل وجود متغیرهاي مکنون ،تحلیل عاملی تأییدي
مرتبة دوم انجام گرفته است.
جدول .2مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی مرتبة اول و مرتبة دوم)
2

𝛘

RMSEA

0/70

1/178
1/188

مدل اندازهگیری

شامل متغیرهای

𝛘

مدل انداز گیري متغیر

سرمایة اجتماعی

037/57

55

مستقل

رهبري تحولآفرین

39/10

07

0/17

مدل انداز گیري متغیر

مدیریت دانش

31/83

37

0/01

1/139

میانجی

یادگیري سازمانی

031/13

010

0/37

1/114

عملکرد نوآوري

39/81

09

0/51

1/113

مدل انداز گیري متغیر
وابسته

2

نتررایج تحلیررل عرراملی تأییرردي مرتبررة دوم متغیرهرراي برررونزا و درونزا نشرران داد ،مرردلهرراي
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انداز گیري مناسب و همة اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است .شاخصهراي تناسرب مردلهراي
انداز گیري به شرح جدول  3است که نشاندهندة مناسببودن این مدلهاست.
همان طور که از جدول  9استنباط میشود بیشتر متغیرها از رویه و توزیع مناسبی برخوردارند و
میانگین اکثر آنها حول عدد  9است ،البته از طر

دیگرر ،برایرن ( )3101برراي داد هراي نرمرال،

کشیدگی کمتر از  4و چولگی بین  +9و  -9را پیشنهاد میدهد که برا توجره بره داد هراي یادشرد
نشاندهندة نرمالبودن همة داد هاست (آریانفر.)0933 ،
جدول  .3نتایج آمارهای توصیفی و استنباطی

نام متغیرها و
مؤلفههای آن

کشیدگی

چولگی

میانگین

انحراف
معیار

مقدار تی

درجة

مشاهدهشده آزادی

وضعیت

سرمایة اجتماعی

1/000

-1/840

9/73

1/838

01/77

313

مناسب

رابطهاي

-1/134

-1/779

9/91

0/18

7/091

313

مناسب

شناختی

-1/137

-1/753

9/71

1/391

1/377

313

مناسب

ساختاري

-1/313

-1/143

9/80

1/301

5/379

313

مناسب

رهبري تحولآفرین

1/708

1/015

9/71

1/483

4/155

313

مناسب

مدیریت دانش

-1/111

-1/141

3/31

1/114

-0/33

313

مناسب

خل

-1/709

-1/194

3/11

1/313

-3/839

313

مناسب

تسهیم

-1/103

1/177

9/34

1/555

-1/930

313

مناسب

بهکارگیري

-1/754

-1/043

3/31

1/530

7/795

313

مناسب

یادگیري سازمانی

-1/114

-1/955

9/15

1/891

3/930

313

مناسب

تجربهاندوزي

1/135

-1/101

9/93

1/439

8/540

313

مناسب

گفتوگو

-1/919

-1/898

9/13

1/418

3/101

313

مناسب

تعامل با محیط

-1/448

-1/057

3/38

1/507

-1/553

313

نامناسب

مخاطر

1/981

-1/773

9/71

1/434

4/935

313

مناسب

تصمیمگیري

-1/537

1/178

3/55

1/417

-3/031

313

مناسب

عملکرد نوآوري

1/319

1/980

9/11

1/839

0/871

313

نامناسب

اجرایی

1/103

-1/157

9/35

1/431

8/479

313

مناسب

فنی

1/039

1/909

3/41

1/458

-7/911

313

مناسب
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جدول .4تحلیل همبستگی میان متغیرهای تحقیق

همبستگی میان متغیرهای

سرمایة

رهبری

مدیریت

یادگیری

عملکرد

برونزا و درونزا

اجتماعی

تحولآفرین

دانش

سازمانی

نوآوری

سرمایة اجتماعی

0

-

-

-

-

رهبري تحولآفرین

1/030

0

-

-

-

مدیریت دانش

1/158

1/170

0

-

-

یادگیري سازمانی

1/335

1/983

1/033

0

-

عملکرد نوآوري

1/913

1/338

1/331

1/383

0

همان طور که مشاهد میشود ،بین سرمایة اجتماعی و رهبري تحولآفررین (متغیرر بررونزا) و
متغیرهاي یادگیري سازمانی ،مدیریت دانش و عملکرد نوآوري (متغیرهاي درونزا) در سرطح 1/10
رابطة معناداري وجود دارد ،بیشترین میزان همبستگی معنادار بره رابطرة برین یرادگیري سرازمانی -
رهبري تحولآفرین با  1/983درصد و کمترین میزان همبستگی معنادار به رابطة بین مدیریت دانش
و رهبري تحولآفرین با  1/170درصد میشود .از تحلیل همبستگی میان متغیرهاي درونزا میتوان
نتیجه گرفت که هر گونه بهبودي در سرمایة اجتماعی ،رهبري تحولآفرین و مدیریت دانش سربب
بهبود در عملکرد نوآوري میشود.
بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر)

شکل .2ضرایب استاندارد مدل پژوهش
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در مدل یادشد  ،سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداري برر مردیریت دانرش (  1/03درصرد)،
یادگیري سازمانی ( 1/93درصد) و عملکرد نوآوري ( 1/50درصد) میگذارد .رهبري تحرولآفررین
تأثیر مثبت و معناداري برر مردیریت دانرش ( 1/01درصرد) ،یرادگیري سرازمانی ( 1/13درصرد) و
عملکرد نوآوري ( 1/35درصد) میگذارد و مدیریت دانش هم تأثیر مثبت و معناداري برر یرادگیري
سازمانی ( 1/99درصد) ،عملکرد نوآوري ( 1/3درصد) ،و یادگیري سازمانی تأثیر مثبت و معنراداري
بر عملکرد نوآوري (  1/73درصد) میگذارد.

شکل .3اعداد معناداری مدل پژوهش

طب اعداد معناداري در شکل یادشد میتوان گفت فرضریههراي اول و چهرارم برهدلیرل عردد
معناداري کمتر از  0/31تأیید نشد و باقی فرضیهها تأیید شدند.
جدول .5شاخصهای برازش مدل پژوهش

شاخص

GFI

NNFI

IFI

2
CFI

میزان قابل قبول

<1 /3

<1 /3

<1 /3

<1 /3

-

مقدار

1 /3

1/38

1/31

1/31

393/47

2

RMSEA

-

>9

>1/15

019

0/74

1/174

df

/df

مقدار شاخصهاي تناسب ،حاکی از برازش مناسب مدل است و مقدار نسبت کاي دو بر درجة

055 

نقش سرمایة اجتماعی و رهبری تحولآفرین در ارتقای عملکرد نوآوری بنگاه

آزادي برابر  0/74و کوچکتر از مقدار مجاز  ،9مقدار  RMSEAبرابر برا  1/174و کروچکتر از 1/15
است.
جدول  8ضرایب مسیر و مقدار اعداد معناداري اثررات مسرتقیم و غیرمسرتقیم برین متغیرهراي
مستقل و وابسته را نشان میدهد ،اما براي آزمودن تأثیر یک متغیر میانجی ،آزمون پرکراربرد سروبل
وجود دارد که برای معناداري تأثیر میانجی یک متغیر در رابطة میان دو متغیر دیگرر برهکرار گرفتره
میشود .بدین منظور براي آزمون سوبل ضرایب رگرسیونی محاسبه شد .اگر قدر مطل مقردار تری
در این آزمون از  0/31بیشتر باشد ،فرضیه تأیید شرد و در غیرر ایرن صرورت فرضریة تحقیر رد
میشود .نتایج فرضیههاي فرعی و نقش میانجی در جدول  1بیان شد است.
جدول .6خالصة نتایج مدل ساختاری پژوهش

فرضیه

روابط مستقیم

ضریب مسیر

مقدار تی

تأثیر مستقیم

تأثیر مستقیم

نتیجه

0

سرمایة اجتماعی -مدیریت دانش

1/03

0/77

رد فرضیه

3

سرمایة اجتماعی -یادگیري سازمانی
سرمایة اجتماعی – عملکرد نوآوري

1/93

3/40

تأیید فرضیه

1/50

9/74

تأیید فرضیه

7

رهبري تحولآفرین -مدیریت دانش

1/01

0/15

رد فرضیه

8

رهبري تحولآفرین -یادگیري سازمانی

1/13

9/03

تأیید فرضیه

1

رهبري تحولآفرین -عملکرد نوآوري

1/35

9/13

تأیید فرضیه

4

مدیریت دانش -یادگیري سازمانی

1/99

3/08

تأیید فرضیه

5

مدیریت دانش  -عملکرد نوآوري

1/53

9/83

تأیید فرضیه

3

یادگیري سازمانی -عملکرد نوآوري

1/73

3/30

تأیید فرضیه

آمارة تی غیرمستقیم

اثر غیرمستقیم

01

سرمایة اجتماعی ( مدیریت دانش) عملکرد نوآوري

3/31

تأیید فرضیه

00

سرمایة اجتماعی (یادگیري سازمانی) عملکرد نوآوري

3/19

تأیید فرضیه

03

سرمایة اجتماعی (مدیریت دانش) یادگیري سازمانی

0/53

رد فرضیه

09

رهبري تحولآفرین (مدیریت دانش) عملکرد نوآوري

3/97

تأیید فرضیه

07

رهبري تحولآفرین (یادگیري سازمانی) عملکرد نوآوري

3/85

تأیید فرضیه

08

رهبري تحولآفرین (مدیریت دانش) یادگیري سازمانی

0/39

رد فرضیه

01

مدیریت دانش (یادگیري سازمانی) عملکرد نوآوري

3/78

تأیید فرضیه

9

روابط غیرمستقیم
(نقش میانجی متغیرها)
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با اجراي آزمون سوبل مشخص شد مدیریت دانش نتوانسته در رابطة بین سررمایة اجتمراعی و
رهبري تحولآفرین با یادگیري سازمانی نقش میانجی داشته باشد که این بهدلیل عردم ترأثیر متغیرر
برون زا با مدیریت دانش و رابطة ضعی

مدیریت دانش با یادگیري سازمانی بود اسرت .در حرالی

که در رابطة بین متغیرهاي برونزا (رهبري تحولآفرین و سرمایة اجتماعی) با اینکه نتوانسته اسرت
بر مدیریت دانش تأثیر بگذارد ،اما مدیریت دانش توانسته نقش تسهیلگري را بین متغیر بررونزا و
عملکرد نوآوري ایفا کند و این چیزي جز رابطة قوي بین مدیریت دانش و نوآوري نبود است.
بحث و پیشنهادها
با توجه به نتایج یادشد میتوان گفت ،فرضیة اول که بیرانکننردة ترأثیر مثبرت و معنرادار سررمایة
اجتماعی بر مدیریت دانش بود ،تأیید نشد .نتیجة این فرضریه برا یافترههراي باورصراد و همکراران
( )0939و گلمحمدنهاد بهرامی و همکاران ( )0931مغایرت دارد .تأییدنشدن ایرن فرضریه ممکرن
است بهدلیل تعامل نداشتن و تفکیک زیاد بین واحدهاي کاري شرکت شاتل باشد کره نتوانسرته برر
مدیریت دانش تأثیر مستقیم و معناداري بگذارد ،براي اینکه تعامالت اجتماعی در شررکت یادشرد
برقرار شود باید مدیران واحدها از نظرهاي کارکنان استقبال کرد و آنهرا را بره همکراري تشروی
کنند تا جو مشارکتی بر سازمان حاکم شود .نتیجة آزمون فرضریة دوم نشراندهنردة ترأثیر مثبرت و
معنادار سرمایة اجتماعی بر یادگیري سازمانی است که با یافتههراي باورصراد و همکراران ()0939
مغایرت دارد .طب نظر آنها سرمایة اجتماعی بر یادگیري سازمانی تأثیر مثبرت نمریگرذارد .نترایج
فرضیههاي سوم و شانزدهم که بیان کنندة ترأثیر مثبرت ،معنرادار ،و مسرتقیم و غیرمسرتقیم سررمایة
اجتماعی بر عملکرد نوآوري است و با یافتههاي یرو و همکراران ( )3113همراسرتا اسرت کره برر
اساس آن سرمایة اجتماعی از طری متغیر میانجی یادگیري سازمانی بر عملکرد نوآوري تأثیرگرذار
است .فرضیة چهارم بیانکنندة این است که رهبري تحولآفرین تأثیر مثبت و معنرادار برر مردیریت
دانش نمیگذارد که با یافتة پهوهش یزدانی و همکاران ( )0937همراستا اسرت .علرت تأییدنشردن
این فرضیه را میتوان غالببودن سبک رهبري تبادلی نسبت به تحولآفرین دانست حرالتی کره بره
کارکنان آزادي عمل داد نشود و رسمیت باال باشد .فرضیههاي پنجم و ششم که برر وجرود ترأثیر

نقش سرمایة اجتماعی و رهبری تحولآفرین در ارتقای عملکرد نوآوری بنگاه
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مثبت و معنرادار رهبرري تحرول آفررین برر یرادگیري سرازمانی و ترأثیر مثبرت و معنرادار رهبرري
تحولآفرین بر عملکرد نوآوري داللت میکرد ،تأیید شد .نتایج این تحقی با یافتههاي خورشرید و
پاشازاد ( )0939همخوانی دارد .زمانی یادگیري سازمانی رخ میدهد که مدیران سرازمان بره عنروان
رهبران تحولآفرین نه فقط نظر تولید کنند ،بلکه قادر به تسهیم و بهاشترا گرذاري آنهرا ،و ایجراد
تعهد به یادگیري در میان کارکنان باشند .فرضیة هفتم که بیانکنندة تأثیر مثبرت و معنرادار مردیریت
دانش بر یادگیري سازمانی بود ،تأیید شد که با یافترههراي باورصراد و همکراران ( )0939مطابقرت
دارد .نتیجة فرضیة هشتم نشاندهندة تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر عملکرد نوآوري است.
یافتههاي حاصل از آزمون ایرن فرضریه برا یافترههراي برروکمن و مورگران ( ،)3119و گلروت و
ترزیوسکی ( )3117همخوانی دارد .در نهایت ،فرضیة نهم نیز تأیید شد ،یعنری یرادگیري سرازمانی
تأثیر مثبت و معناداري بر عملکرد نوآوري دارد که با یافترههراي یرو و همکراران ( )3113سرازگار
است .در اکثر پهوهشهاي پیشین فقط تأثیرهاي مستقیم بین متغیرها بررسی شرد اسرت ،نروآوري
پهوهش حاضر ،سنجش تأثیرهاي غیرمستقیم و نقش میانجی متغیرها اسرت کره برا آزمرون سروبل
انجام گرفت .نترای ج نشران داد یرادگیري سرازمانی در همرة تأثیرهراي غیرمسرتقیم توانسرته نقرش
تسهیلگري را ایفا کند ،اما مدیریت دانش نقش تسهیلگري ایفا نمیکند ،شاید این امر بهدلیل نبرود
تعامالت مؤثر ،نبود سبک رهبري تحولآفررین و برانگیزاننرد  ،دوري مکرانی همکراران ،تررس از
ازدستدادن مالکیت دانش ،مشکالت ارتباطی و عدم توانمندسازي و کمبود نرخ مشارکت باشد که
نتوانسته تأثیرهاي معناداري بر مدیریت دانش بگذارد و بالتبع ،ابعراد مردیریت دانرش هرم ضرعی
عمل کرد است و تسهیم و خل دانش نتوانسته خود را آنطور که شایسته است ،نشان دهد.
با توجه به نتایج یادشد به شرکت شاتل پیشنهاد میشرود اگرر مریخواهرد عملکررد نوآورانره
(نوآوري اجرایی و فنی) در سراسر سازمان ایجاد کند ،باید به الزامرات آن ،کره سررمایة اجتمراعی،
رهبري تحولآفرین ،مدیریت دانش و یادگیري سازمانی است ،توجه کند .بدین منظور محق سعی
کرد پیشنهادهاي کاربردي براي بهبود وضعیت موجود مطرح کند:
 شرکت شاتل با را اندازي واحد صداي مشتریان یکی از شرکتهاي پیشرو در هرمنروآوريبا به کارگیري مدیریت دانش مشتري محسوب می شرود کره بره کراهش مخراطرة شکسرت
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نوآوري کمک میکند .پیشنهاد میشود شرکت برا بهرر گیرري از دانرش متخصصران خبررة
بازاریابی و راهبرد ،سطح عملکرد خود را از همنوآوري به همآفرینی ارتقا دهد.
 بسترهاي ارتباطی و شناختی (مانند تیمهاي کاري) که موجب ایجاد اعتمراد برین همکرارانمیشود ،باید فراهم شود تا اطالعات و دانش به اشترا گذاشته شود.
 برقراري پیوندهاي شبکهاي و ارتباطی براي افرزایش یرادگیري کارکنران از طریر آمروزشضمن خدمت و جلسات آموزشی.
 شرکت شاتل براي ارتقاي سطح نوآوري باید زمینة ارتباطی افراد را فراهم کند و بره نروعیبه شناختی جمعی از اهدا

و فعالیتهاي سازمان برسد تا از ایرن طریر بتوانرد یرادگیري

کارکنان را افزایش دهد.
 نباید بستر عارضة تفاوت «ما» و «آنها» براي رهبران فراهم شود ،برهطروري کره بتروان ،براکمک رهبران تحولی ،دانش را در سراسر سازمان به اشتراگ گذاشت.
 رهبران باید در موفقیت و توسعة فردي عاملی محر باشند و به عنوان الگو عمرل کررد وچالشها را بیان کنند تا بدین طری هم یادگیري را ارتقرا دهنرد و هرم فضراي نوآورانره را
ایجاد کنند.
 از طری جلسات و گرو کانونی ،دانش را در سراسر سازمان خل کرد و به کمک رهبررانو ارتباط بین آنها با کارکنان و فراهم کردن بستر اعتماد و هماهنگی یادگیري را افزایش داد
و با بررسی نظرهاي کارکنان ،بهترین و عملیترین نظر را در جلسات دانشمحور برگزید.
 ایجاد محیطی مشوق براي ترویج نروآوري ماننرد اختصراص سراعاتی برراي تفکرر و بیرانرا هاي خالق ،برقراري محیطی امن براي کارکنران ،ایجراد اسرتقالل کراري بره کارکنران و
مشارکتدادن آنها در تصمیمهاي سازمانی ،نشاندادن انعطا

نسبت به تغییرات محیطی با

مطالعة محیطی و امکانسنجی و تعیین راهبرد ،ورود نوآوريهاي پیشرفته به سرازمان برراي
ارتقا کیفیت و کاهش هزینهها.
 مشارکت دادن کارکنان در تدوین چشمانداز و دستورالعملهاي کاري ،برگرزاري دور هرايآموزشی و ضمن خدمت براي کارکنان ،بهکارگیري نظرها ،انتقادها و پیشنهادهاي کارکنان.

نقش سرمایة اجتماعی و رهبری تحولآفرین در ارتقای عملکرد نوآوری بنگاه
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منابع و مآخذ
 .0ابطحی ،سیدحسین؛ صلواتی ،عادل ( .)0958مدیریت دانش در سازمان .چاپ اول ،تهران،
انتشارات پیوند نو.

 .3آریانفر ،مسعود ( .)0939بررسی تأثیر انگیز هاي فردي بر رفتار بهاشترا گذاري دانش با توجه
به نقش تعدیلکنندگی ارزشها (مورد مطالعه :جامعة مجازي ایدة شهر) ،پایاننامة کارشناسی
ارشد ،رشتة مدیریت ،پردیس فارابی دانشگا تهران.
 .9باورصاد ،بلقیس؛ بیرانوند ،طاهر ؛ رحیمی ،فر اله؛ جعفرينیا ،سعید (« .)0939بررسی رابطة
سرمایة اجتماعی با مدیریت دانش ،یادگیري سازمانی و عملکرد مالی شرکتهاي تولیدي در
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