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Abstract
Today’s fast-changing and uncertain business world has changed the competitive business
environment, and organizations must pay attention to innovation to achieve success,
growth, and competitive advantages. Accordingly, the main objective of this study was to
examine the effect of social capital on strategic innovation in insurance companies of
Tehran. Furthermore, the study intended to examine the role of innovative climate in
strengthening or weakening the foregoing relationship. The study was comparative in terms
of approach and a correlational survey in terms of data collection. To this end, after
reviewing the literature and designing the conceptual model, a questionnaire consisting of
21 questions was distributed among 43 companies. At least three managers from every
company answered the questions, and the average scores of their responses were analyzed.
Face and content validity of the questionnaire was verified based on expert opinion and the
use of a standard questionnaire, while its construct validity was ensured through
confirmatory factor analysis. In addition, the reliability of the questionnaire was approved
by the application of Cronbach's alpha test and composite reliability. Then, the collected
data was analyzed using Smart PLS software through the correlation matrix, the structural
equation modeling, and the model fitness analysis. Finally, it was found that social capital
is effective on strategic innovation. In addition, the innovative organizational climate has a
mediating role in the relationship between social capital and strategic innovation.
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تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی با توجه به نقش تعدیلگر
جوّ سازمانی نوآورانه
1

عبداهلل توکلی  ،فاطمه معتمدی گلوگاهی

2

 .1دانشیار گروه مدیریت ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکترای مدیریت دولتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/07/07 :ـ تاریخ پذیرش)1398/11/13 :

چکيده
امروزه سرعت تغییرات و عدم اطمینان محیطی موجب تحول در محیط رقابتی کسبوکارها شده و سازمانها باید برای موفقیت و رشد و
کسب مزیت رقابتی به نوآوری توجه کنند .هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی در شرکتهای
جو سازمانی نوآورانه و نقش آن در تقویت یا تضعیف این رابطه پرداخته
بیمه واقع در شهر تهران بود .همچنین در این پژوهش به بررسی ّ
شد .رویکرد پژوهش قیاسی و استراتژی آن پیمایش از نوع همبستگی است .بر این اساس و پس از مرور پیشینه و طراحی مدل مفهومیْ
پرسشنامهای مشتمل بر  21پرسش با نمونة آماری متشکل از  43شرکت ارائه شد .از هر شرکت دستکم سه نفر از مدیران ارشد به
پرسشها پاسخ دادند و میانگین نظر آنها تحلیل شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از
پرسشنامة استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد .پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمونهای آلفای کرونباخ،
پایایی مرکب تأیید شد .سپس ،دادههای گردآوریشده به کمک نرمافزار اسمارت پیالاس و از طریق ماتریس همبستگی ،آزمون
معادالت ساختاری ،و آزمون برازش مدل تحلیل شدند .در نهایت ،مشخص شد سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی تأثیرگذار است.
جو نوآورانة سازمانی نیز در رابطة بین سرمایة اجتماعی و نوآوری راهبردی نقش تعدیلگر ایفا میکند.
همچنینّ ،

کليدواژگان
جو سازمانی نوآورانه ،سرمایة اجتماعی ،نوآوری راهبردی.
ّ

 رایانامة نویسندة مسئولfatemeh.motamedi1993@gmail.com :
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بيان مسئله
شاخصة بارز رقابت در کسبوکارهای جهانی سرعت باالی تغییرات محیطی است .سختی رقابت،
یژگیهای این گونه
تهدیدات محیطی ،فشار ذینفعان ،عدمقطعیت ،و پویایی محیط از و 
سازمانهاباید قادر

یطهاست ( .)Jang et al 2017: 110به دلیل عدمقطعیت و پویایی محیط،
مح 
باشند از طریق ایجاد شرایطی برای پایداری محیطی به کسب مزیت رقابت بپردازند (آرمان و
شفیعی  .)37 :1396بنابراین ،سازمانها با محیطی روبهرو هستند که مشخصة آن افزایش پیچیدگی،
جهانی شدن ،و پویایی است .ازینرو ،سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی
مواجهاند که برونرفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و
تواناییهای درونی است که این کار از طریق توجه به نوآوری راهبردی انجام میشود و سازمانها
برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسبوکار آن را به کار میگیرند.
اهمیت نوآوری سازمانی بر عملکرد رقابتپذیری سازمانها در مطالعات متعدد تأیید شده است .به
باور دراکر ( )19۸۸دانش و سرمایههای فکری راهبردهایی پایدار برای حصول و نگهداری مزیت
رقابتی سازمانها شناخته میشوند (خلیلنژاد و دانشور  .)37 :1396جامعة آماری پژوهش حاضر
شرکتهای فعال در صنعت بیمه بودند .صنعت بیمه ،در جایگاه بخش مهمی از صنعت خدمات نوین،
یکی از بخشهای با رشد زیاد در اقتصاد کشور است .پیشرفت نوآورانه در صنعت بیمه به توسعة مالی
در این بخش منجر میشود و بر عملکرد صنعت تأثیر میگذارد (.)Yu & Guo 2014: 231
صنعت بیمه ،با وجود فراز و نشیبهای فراوان از زمان پیدایش و طی حیات خود در ایران ،تا
حدی توانسته خود را با نیاز جامعه تطبیق دهد .البته هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است .یکی
از عوامل مؤثر در راه رسیدن به این هدف بهرهگیری اصولی از همة تجربیات گذشته و اتخاذ
رویکردهای نوآورانه در عرصة خدمات بیمهای است (محمودی و همکاران .)70 :1394
در این پژوهش تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی ،به عنوان فرضیة اصلی پژوهش،
بررسی میشود .سرمایة اجتماعی مفهومی زیربنایی در درک نوآوری و خالقیت و پویاییهای
سازمان به شمار میآید .زیرا از یک سو فرایند خالقیت و نوآوری و یادگیری گروهی و مانند
اینها را تحت تأثیر قرار میدهد و از سوی دیگر تحقق آن را تسهیل میکند (اخوان و همکاران
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 .)176 :2015نوآوری راهبردی نیازمند تالش دستهجمعی همة افراد و واحدهای سازمان است و
سرمایة اجتماعی میتواند از طریق تسهیل کنش جمعی به خلق نوآوری در سازمان منجر شود.
طی چند سال گذشته ،صنعت بیمه (در جهان) دستخوش مجموعهای تغییرات ناشی از
اصالحات مالی ،پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،جهانی شدن خدمات مالی ،و توسعة
اقتصادی شده است .این تغییرات اثر قابل توجهی بر کارایی ،تغییر بهرهوری ،ساختار بازار ،و
عملکرد صنعت بیمه گذاشته است .نوآوری ،که به استفاده از یک محصول جدید یا خدمت یا
روش نو در رویهها و کارکردهای کسبوکار اشاره میکند ،بر موفقیتهای اقتصادی و سهم بازار
در بازارهای فزایندة رقابتی جهانی تأثیر میگذارد .ازینرو ارائة تولیدات و خدمات بهتر برای
کسب مزیت رقابتی و به دست آوردن رضایت و وفاداری مشتریان منوط به سرعت در دنیای
خدمات مالی است که بر نوآوری در این دنیای رقابتی متکی است (Epetimehin 2011: 124؛
صحت و همکاران .)3 :1394
یکی از این عوامل مهم که میتواند رابطة بین دو متغیر مذکور را تحت تأثیر قرار دهد جوّ
سازمانی نوآورانه است .جوّ سازمانی نوآورانه از نظر تئوریپردازان عبارت است از مجموعه
ادراکات خالقانهای که به وسیلة اعضای یک سازمان دربارة مشخصات و چگونگی عملکرد
سازمانیای که میتوان در ایجاد انگیزه برای کارکنان ،بهبود روحیة اعضا ،مشارکت افراد در
تصمیمگیریها ،و همچنین باال بردن خالقیت نوآوری سازمانی مؤثر باشد اشاره دارد ( popa et al

 .)2017: 9بنابراین در این پژوهش نقش تعدیلگر جوّ سازمانی نوآورانه در رابطة سرمایة اجتماعی
و نوآوری راهبردی بررسی میشود.
با توجه به مطالب بیانشده میتوان دریافت که در دنیای رقابتی امروز یکی از روشهایی که
سازمانها میتوانند به واسطة آن در صحنة رقابت باقی بمانند این است که به توسعه و تقویت
مهارتها و تواناییهای درونی از طریق توجه به نوآوری راهبردی بپردازند .بنابراین ،نوآوری
راهبردی مهمترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمانها شمرده میشود .جامعة نمونة
پژوهش شرکتهای بیمه واقع در شهر تهران بودند .بنابراین هدف پژوهش حاضر ارائة مدلی در
جهت تقویت نوآوری راهبردی با توجه به مفاهیمی همچون سرمایة اجتماعی و جوّ نوآورانة

 90

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1399

سازمانی بود .نوآوری این پژوهش از آن جهت است که ارائة الگوی نوآوری راهبردی در صنعت
بیمه پیشینة چندانی ندارد و با توجه به پیچیدگی محیطی میتواند راهگشای مدیریت سازمانهای
بیمهای کشور باشد .همچنین ،در پیشینة داخلی ،برخالف اهمیت مبحث سرمایة اجتماعی ،در
سازمانهای بیمهای بدان توجه ویژهای نشده است.
مبانی نظری و پيشينة تحقيق
نوآوری راهبردی

نوآوری عاملی اساسی در فضای رقابتی متالطم امروز است و به سازمانها این امکان را میدهد که
در اقتصاد جهانی موفقتر باشند .به تعبیر دراکر ( ،)1999از دیدگاه مدیریتی ،نوآوری به معنای
تغییری است که بُعد تازهای از عملکرد را خلق میکند .اما ،از نظرگاه سازمانی ،نوآوری به معنای
بهرهبرداری از ایدهای جدید است و به فرایند خلق ،توسعه ،و اجرای یک ایدة جدید یا رفتار تازه
گفته میشود .میتوان گفت نوآوری سازمانی عبارت است از ایجاد محصوالت و خدمات ارزشمند
در سازمان (خلیلنژاد و دانشور  .)53 :1396هدف نوآوری راهبردی این است که نوعی دگردیسی
راهبردی را در بازار و محیط رقابتی ایجاد کند (خلیلنژاد و دانشور 43 :1396ـ  .)45نوآوری
راهبردی انحراف خالق از اقدامات گذشته در سه بخش زنجیرة ارزش ،مفهومسازی مجدد ارزش
منتقلشده به مشتری ،یا تعریف مشتریان جدید است (.)Govindaraian & Trimble 2012: 230
ابعاد نوآوری استراتژیک را میتوان در چهار بخش نوآوری ارزشی ،نوآوری ورود به بازار،
شکستن رقابت ،و ایجاد بازار جدید تعریف کرد (سرعتی آشتیانی .)163 :13۸7
نوآوری ارزشی :این بعد نوآوری استراتژیک ارائة ارزش به مشتری ممتاز و به طور همزمان به
مشتری نو است .ارائة ارزش به مشتری ممتاز برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل تحمل ضروری
است .ادراک مشتریان از آنچه عرضهکنندگان مجبورند ارائه کنند عنصر اصلی مفهوم «ارزش
مشتری» است .نوآوری ارزشی به منزلة ارائة ارزش به مشتریان ،درحالیکه جدید و ارزشمند است،
تعریف میشود (سرعتی آشتیانی .)164 :13۸7
ایجاد بازار جدید :نوآوران استراتژیک روی بخشهایی از بازار ،که مشابه رقبایشان است،
تمرکز نمیکنند؛ بلکه به دنبال جذب انواع جدیدی از مشتریان هستند .به عبارت دیگر ،به جای
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پذیرش مرزهای تعریفشدة بازار ،آنها بازارهای خودشان را خلق میکنند .بازارهای جدید درون
صنعت موجود میتوانند از طریق تعریف بخشهایی از نیاز مشتری ،که هنوز خدمترسانی
نشدهاند ،ترکیبی جدید از بخشهای مشتری موجود ،یا تعریف مجدد بازار پدیدار شوند ( Kim et

.)al 2005: 5
نوآوری ورود به بازار :نوآوری ورود به بازار سبب میشود نوآوران استراتژیک از روش قبلی
که آنها به مشتریانشان خدمت میکردند منحرف شوند .مثالً ظهور اینترنت فرصتهای زیادی را
برای دستیابی به مشتریانی که از روشهای غیرسنتی استفاده میکردند ایجاد کرد (بیات :1397
.)120
شکستن رقابت :عنصر نهایی نوآوری استراتژیک مجبور است با این حقیقت روبهرو شود که
نوآوران استراتژیک متعلق به گروههای استراتژیک موجود نیستند و بدین وسیله تعادل موجود بین
رقبا را آشفته میسازند .چند نظریهپرداز متذکر شدهاند که یک صنعت یک مدل تجاری غالبی را
خلق میکند که دستورالعمل صنعت میشود .پاراهالد و بتی مفهوم «منطق غالب» را نقشة ذهنی یا
دیدگاه جهانی یا تفهیمسازی تجارت و ابزارهای اداری مورد نیاز برای اجرای اهداف یا
تصمیمگیری در آن صنعت تعریف میکنند (انصاری .)66 :1390
سرمایة اجتماعی

مفهوم سرمایة اجتماعی را در آغاز جامعهشناسان معرفی کردند .این مفهوم بهتدریج توجه
اندیشمندان سایر رشتههای علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهههای اخیر ،عالوه بر اینکه
در جامعهشناسی و علوم سیاسی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است ،در رشتههای سازمان و
مدیریت نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است ( .)Aldrich & Meyer 2015: 263محققان بر مفهوم
سرمایة اجتماعی به منزلة تشریحی جامع برای بیان دالیل اینکه چرا بعضی جوامع قادرند
مشکلهای جمعی را با همکاری یکدیگر حل کنند ،درحالیکه بعضی جوامع در متحد کردن افراد
حول هدفهای مشترک ناتواناند ،متمرکز میشوند .یکی از مفاهیم کلیدی در تبیین سرمایة
اجتماعی مفهوم «شبکة اعتماد» است که بیانگر این مطلب است که افراد بر اساس اعتماد متقابل به
یکدیگر از اطالعات و هنجارها و ارزشهای یکسان در تبادالت فیمابین خود استفاده میکنند.
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ازینرو اعتماد فیمابین نقش زیادی در تسهیل فرایندها و کاهش هزینههای اینگونه تبادالت دارد.
شبکة اعتماد میتواند بین افراد یک گروه یا بین گروهها و سازمانهای متفاوت به وجود آید ( Lin

.)2002: 85
مفهوم کلیدی بعدی «شعاع اعتماد» است که به معنای میزان گستردگی دایرة همکاری و اعتماد
متقابل اعضای یک گروه است .به طور کلی ،همة گروههای اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع
اعتمادند .هر چه این شعاع اعتماد بیشتر باشد گروه مورد نظر سرمایة اجتماعی بیشتری خواهد
داشت .چنانچه یک گروه اجتماعی برونگرایی مثبتی به اعضای گروههای دیگر داشته باشد ،شعاع
اعتماد این گروه از حد داخلی آن فراتر میرود ( .)Lin 2002: 63در واقع ،سرمایة اجتماعی
حاصل انباشت منابع بالقوه یا بالفعلی (مانند تخصصها و مهارتها) است که به مالکیت شبکهای
بادوام از روابط کموبیش نهادینهشده بین افراد مربوط میشود و با عضویت در یک گروه به وجود
میآید .ناهاپیت و گوشال ( )199۸سه بعد برای سرمایة اجتماعی در نظر میگیرند :ساختاری،
شناختی ،رابطهای (.)Yeşil & Doğan 2019: 19
بعد ساختاری سرمایة اجتماعی :این بعد الگوی کلی روابطی را که در سازمانها یافت میشود
در نظر دارد .یعنی حدی را که افراد در سازمان به یکدیگر متصل میشوند در بر میگیرد .بعد
ساختاری سرمایة اجتماعی شامل پیوندهای موجود در شبکه ،شکل و ترکیب شبکه ،و تناسب
سازمانی میشود (.)Yeşil & Doğan 2019: 19
بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی :این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر میگیرد .به
عبارت دیگر ،درحالیکه بعد ساختاری بر این موضوع متمرکز است که آیا کارکنان در یک سازمان
اصالً به هم متصل هستند یا خیر ،بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکز میشود.
این بعد شامل اعتماد ،هنجارها ،تعهدات و هویت است .بعد رابطهای به روابط شخصی اطالق
میشود که از طریق روند تعامالت ،یعنی حدی که اعتماد و تعهد و روابط دوجانبه بین گروهها
وجود دارد ،توسعه مییابد (.)Chang & Chuang 2011: 15
بعد شناختی سرمایة اجتماعی :این بعد دربرگیرندة میزان اشتراک کارکنان درون یک شبکة
اجتماعی در یک دیدگاه یا درک مشترک میان آنان است و مانند بعد ارتباطی به ماهیت ارتباطات
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میان افراد در یک سازمان میپردازد؛ شامل زبان و کدهای مشترک و روایتهای مشترک .بعد
شناختی سرمایة اجتماعی به منابعی اطالق میشود که برای گروهها سیستمهای معانی ،تفسیرها ،و
تعابیر مشترک فراهم میکند .آنها همچنین مطرح میکنند که معانی مشترک از قبیل ارزشها و
اهداف مشترک به واسطة مشارکت مستمر در فرایند معنابخشی به موازاتی که گروهها درک مشترک
به وجود میآورند توسعه مییابند ( .)Yeşil & Doğan 2019: 20با توجه به توضیحات
مطرحشده ،سرمایة اجتماعی سازوکاری برای ایجاد ،اشتراک ،و انتقال دانش است و به اثربخشی
سازمانی و رقابت منجر میشود .استداللهای نظری حاکی از آن است که سرمایة اجتماعی
میتواند باعث بهبود رفاه سازمانی و همچنین نوآوری راهبردی در سازمان شود از طریق اشتراک
دانش و کاهش هزینههای معامالت به دلیل روحیة ارتباطی و انسجام باال ( & Widén-Wulff
 ،)Ginman 2004: 452; Crescenzi et al 2013: 917تبادل و ترکیب منابع ( Dastourian et al

 ،)2017: 124اعتماد و درک و تعهد مشترک ( .)Dastourian et al 2017: 124همچنین مارتینز و
تربالچ ( )2003بر این باورند که منابع موجود ،خلق ایده ،پویایی مشارکت ،و ارتباطات بازبرآمده
از سرمایة اجتماعی باعث ایجاد نوآوری راهبردی در سازمانها میشوند .با توجه به نکات یادشده،
فرضیات اول تا سوم پژوهش بدین شرح مطرح میشوند:
 .1بعد ساختاری سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی در سازمانهای بیمه واقع در شهر تهران
مؤثر است.
 .2بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی در سازمانهای بیمه واقع در شهر تهران
مؤثر است.
 .3بعد شناختی سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی در سازمانهای بیمه واقع در شهر تهران
مؤثر است.
جو سازمانی نوآورانه
ّ

جو سازمانی را میتوان درک کارکنان از حوادث ،اقدامات ،و رفتارهای سازمانی دانست .در واقع
ّ
جو سازمانی بیان میکند که چگونه افراد به صورت مستقل در داخل سازمانها
فرایند شناخت ّ
مسائل و چالشهای ناشناخته را میبینند و چارچوبی جدید از ابزارها و اهداف ایجاد میکنند تا از
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آنها استفاده کنند .جوّ سازمانی عبارت است از مجموعهای از حاالت و خصوصیات یا ویژگیهای
حاکم بر یک سازمان که آن را گرم ،سرد ،قابل اعتماد ،غیرقابل اعتماد ،ترسآور یا اطمینانبخش،
جو نوآورانه در ادبیات
تسهیلکننده یا بازدارنده میسازد (رسولی  .)31 :1393در همین زمینهّ ،
حوزة نوآوری پیشنیاز اصلی برای داشتن عملکرد نوآورانه در سازمانها شناخته شده است ( popa

 .)et al 2017: 6فرهنگ نوآوری ،که از طریق بهاشتراکگذاری ارزشها و باورها و مفروضات
توسط اعضای سازمان ایجاد میشود ،تسهیلگر فرایندهای نوآوری است ( Martín-de Castro et

.)al 2013: 253
جو نوآورانه از نظر تئوریپردازان مختلف ،همچون بورن ( ،)200۸مجموعة ادراکات خالقانة
ّ
بیانشده از سوی اعضای یک سازمان دربارة مشخصات و چگونگی عملکرد سازمانی است که
میتواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان ،بهبود روحیة اعضا ،مشارکت افراد در تصمیمگیریها ،و
جو نوآورانه جوّی
همچنین باال بردن خالقیت و نوآوری افراد مؤثر باشد .از نظر باسو ( )1991نیز ّ
است که در آن توانایی پذیرش یک باور یا رفتاری که برای صنعت یا بازار یا محیط عمومی
سازمان تازگی دارد دیده میشود (.)Adler & Kwon 2002: 23
برای ایجاد جوّ نوآورانه در سطح سازمان باید تسهیم دانش و همکاریهای الزم در سراسر
نواحی کاربردی سازمان حمایت شود .در حقیقت ،طبق مطالعات ،همبستگی میان بخشهای
مختلف سازمان برای توسعة اعتماد و همکاری میان اعضای سازمان مفید است .زیرا فرصت روابط
اجتماعی غیررسمی و همچنین دسترسی ،درک عمیق ،و بهبود دانش موجود را افزایش میدهد
(دانشور دیلمی و همکاران .)15۸ :139۸
بنابراین ،جوّ نوآورانة سازمانی بهاحتمال بسیار زیاد منجر به تقویت سرمایة فکری ،دانش و
اشتراک آن ،تسهیل تبادل پژوهشها ،و ترکیب آنها خواهد شد .جوّ نوآورانة سازمانی از طریق
تسهیل فعالیتهای دانشمحور و تسهیل و بهبود قابلیتهای مختلف سازمانی میتواند در رابطة
میان سرمایة اجتماعی و نوآوری راهبردی تأثیرگذار باشد ( ;Alguezaui & Filieri 2010: 901

 .)Yan & Guan 2018: 253در نتیجه ،مزایای ذکرشده (تسهیل فعالیتهای دانشمحور ،تبادل
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منابع ،تعامل ،همکاری ،وفاداری ،پایداری ،فداکاری) میتواند به تقویت نوآوری راهبردی کمک
کند .بدین ترتیب فرضیة چهارم پژوهش بدین شکل مطرح میشود:
 .4جوّ نوآورانة سازمانی در رابطة میان سرمایة اجتماعی و نوآوری راهبردی نقش تعدیلگر ایفا
میکند.
پيشينة تحقيق
در جدول  1پیشینة تحقیق مرتبط با پژوهش حاضر بررسی شده است.
جدول  .1پیشینة تحقیق

پژوهشگر

نتیجه
ینههاایسازمانیـ که شامل منابع انسانی تعهدمحور ،ارتباط میـان بخـشهـای سـازمانی ،و تمرکززدایـی در
پیشزم 

دانشور دیلمی
و همکاران
139۸

تصمیمگیری استـ بر نوآوری استراتژیک مؤثرند .همچنین ،پویاییهای محیطی و رقابتپذیری نیز در رابطـة بـین
زمینههایسازمانی و نوآوری استراتژیک نقش تعدیلگر ایفا میکنند و شدت رابطه را افزایش میدهند .از آنجـا
پیش 
که در محیط پویا دانش موجود در سازمان بهسرعت منسوخ میشود ،در محیطهای پویا و رقابتپـذیر سـازمانهـا
میکوشند با افزایش فضای نوآورانه در سطح سازمان توانایی ایجاد چارچوبی برای توسـعة کسـبوکـار ،بـر پایـة
شناسایی فرصتهای جدید و تسریع در تصمیمهای کسبوکار ،را داشته باشند.
هدف از پژوهش طراحی و تدوین و ارزیابی مدل علّی خالقیت و نوآوری با تأکید بـر نقـش واسـطهای مـدیریت
دانش و تحلیل روابط فرهنگ سازمانی و سرمایة اجتماعی با مدیریت دانش و رابطة مدیریت دانش بـا خالقیـت و

استاک و

نوآوری است .نتایج نشان میدهد فرهنگ سازمانی اثر مثبـت و معنـادار بـر سـرمایة اجتمـاعی و مـدیریت دانـش

عبدالمالکی

میگذارد .همچنین ،فرهنگ سازمانی و سرمایة اجتماعی اثر مثبت و معنادار بر مدیریت دانش میگذارند و مدیریت

1393

دانش اثر مثبت و معنادار بر خالقیت و نوآوری میگذارد .از سوی دیگر ،نتایج نشان داد خالقیت بـر نـوآوری اثـر
مثبت و معنادار میگذارد .بنابراین ،مدل علّی خالقیت و نوآوری با تأکید بر نقش واسطهای متغیـر مـدیریت دانـش
تأیید میشود.

حمیدیزاده و

نتایج نشان داد سرمایة اجتماعی بر نوآوری سازمانی و استراتژیهای دوگانة مدیریت دانش و استراتژیهای دوگانـة

همکاران 1396

مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.

لیانگ و
همکاران 2017

محققان پژوهشی با عنوان «ویژگیهای شخصیتی ،سرمایة اجتماعی ،و خالقیت» انجام دادند .این پـژوهش از نـوع
توصیفیـ پیمایشی بود و نتایج آن نشان داد توجه به ویژگیهای شخصیتی مـیتوانـد بـر خالقیـت کارکنـان تـأثیر
بگذارد .همچنین ،سرمایة اجتماعی بر خالقیت کارکنان تأثیر معنادار میگذارد.
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با توجه به بررسیهای صورتگرفته و مرور پیشینة نظری پژوهشی ،بر اساس پژوهش یسیل و
دوگان ( )2019مدل مفهومی این پژوهش به صورت شکل  1ترسیم شد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (یسیل و دوگان )2019

روش تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ نتیجه تبیینی ،و به لحاظ رویکرد کمّی (قیاسی)
است .استراتژی پژوهش پیمایش از نوع همبستگی بود .مورد مطالعه شرکتهای بیمه واقع در شهر
تهران بودند .روش نمونهگیری شرکتها در تحقیق حاضر از نوع تصادفی ساده بود .در هر شرکت
به سه مدیر (انتخاب به روش نمونهگیری در دسترس) پرسشنامه داده شد .بعد از جمعآوری 94
پرسشنامه به دست آمد .از آنجا که سطح تحلیل پژوهش حاضر سازمانی است نه افراد ،با محاسبة
میانگین پرسشنامههای مربوط به یک سازمان  43مورد برای تحلیل یافتهها به دست آمد .روش
گردآوری دادهها پرسشنامه بود .در این پژوهش متغیر سرمایة اجتماعی شامل سه بعد ساختاری و
ارتباطی و شناختی و شامل نه گویه ( ،)Yeşil & Doğan 2019ج ّو نوآورانة سازمانی شامل چهار
گویه ( ،)popa et al 2017و متغیر نوآوری راهبری شامل چهار بعد شکستن رقابت ،ورود به بازار،
نوآوری ارزشی ،و بازار جدید (سرعتی آشتیانی  )13۸7در هشت گویه در پرسشنامه بیان شد.
دادهها از طریق تحلیل آماری توصیفی و تحلیل آماری استنباطی با کمک نرمافزارهای  SPSSو
 Smart PLSبررسی شدند .همچنین ،ارزیابی ابزار گردآوری دادهها (در پیوست آمده است) به
روش بررسی پایایی (از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب) و روایی (محتوا و صوری با استفاده
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از نظر صاحبنظران و بهرهگیری از پرسشنامههای استاندارد ،روایی سازه با اتکا بر تحلیل عاملی
تأییدی و روایی همگرا و واگرا) انجام شد.
یافتههای تحقيق
در پژوهش حاضر جهت دستیابی به میزان اعتبار همگرا و همبستگی دادههای جمعآوریشده از
آزمونهای پایایی مرکب و میانگین واریانس استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه همراه
تعداد پرسشهای پژوهش ،پایایی مرکب ،و میانگین واریانس در جدول  2به تفکیک برای هر یک
از متغیرها آمده است .در جدول  2ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هر یک از متغیرها
باالی  0/7و میانگین واریانس بیش از  0/5و در حد قابلقبول است.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی گویههای پرسشنامة پژوهش در جدول  3خالصه شدهاند .بارهای
عاملی مربوط به هر یک از گویهها در سطح اطمینان  95درصد معنادار (مقادیر باالی  )0/4بودهاند.
بنابراین سازههای مورد مطالعه از جهت روایی دارای اعتبار باالیی هستند .به کمک بار عاملی
میتوان گفت کدام گویه در سنجش متغیر پنهان خود سهم بیشتری دارد.
جدول  4ماتریس همبستگی میان متغیرهای پنهان پژوهش را نشان می دهد .با توجه به نتایج
می توان گفت همة متغیرهای فرضیات پژوهش در سطح اطمینان  95درصد رابطة معناداری با
یک دیگر دارند .برای ارزیابی روایی واگرا نیز از روش فورنل و الکر استفاده شده است .روایی
واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی
آن سازه و سازههای دیگر ( مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد ( Fornell

 .)& Larcker 1981: 387بر اساس یافتههای جدول( 2بخش  AVEکه ریشة دوم آن در قطر
جدول 4ذکر شده) روایی واگرا وجود دارد .چون اعداد قطر اصلی ،یعنی ریشة دوم مقادیر
 ،AVEبزرگتر از اعداد زیرین خود ،یعنی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها ،هستند (داوری
و رضازاده  .)92 :1393در نهایت می توان گفت مدل اندازه گیری از برازش خوبی برخوردار
است.
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جدول  .2پایایی ابزار پرسشنامه

شاخص

آلفای کرونباخ

CR

AVE

Communality

R2

جوّ نوآورانة سازمانی

0/969

0/۸01

0/502

0/502

---

سرمایة اجتماعی

0/927

0/942

0/654

0/654

---

نوآوری راهبردی

0/۸91

0/915

0/5۸3

0/5۸3

0/600

متغیر

جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تأییدی (ضرایب مسیر)

متغیر

سرمایة اجتماعی

جوّ نوآورانة سازمانی

نوآوری راهبردی

شاخص

بار عاملی

q1

0/۸76

q2

0/641

q3

0/401

q4

0/۸10

q5

0/۸76

q6

0/۸59

q7

0/۸9۸

q8

0/۸۸۸

q9

0/۸94

q10

0/654

q11

0/736

q12

0/70۸

q13

0/736

q14

0/۸94

q15

0/۸2۸

q16

0/۸46

q17

0/۸4۸

q18

0/۸01

q19

0/63۸

q20

0/474

q21

0/6۸5
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جدول  .4ماتریس همبستگی متغیرهای پنهان و روایی واگرا

شاخص
متغیر

()1

()2

 .1جوّ نوآورانة سازمانی

0/708

 .2سرمایة اجتماعی

0/57۸

0/808

 .3نوآوری راهبردی

0/601

0/457

()3

0/763

برای بررسی برازش کلی مدل نیز از معیار  GOFاستفاده شد .این معیار طبق اعداد مندرج در
جدول  2به دست آمده و از دو شاخص میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم ضرایب
همبستگی بین سازهها در این معیار استفاده میشود.
GOF  Communality*R Square  0.589

حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل برابر با  0/5۸9بود .از آنجا که حداقل مقدار قابل
قبول برای این شاخص  0/36است ( )Hulland 1999: 226میتوان ادعا کرد مدل پژوهش برازش
باال و قوی دارد.
پس از بررسی و تأیید مدل ،برای آزمون معناداری فرضیهها از دو شاخص جزئی ضریب مسیر
و  t-valueاستفاده شد .در سطح اطمینان  95درصد چنانچه مقادیر آمارة  tباالتر از  1/96باشد
فرضیه تأیید و در صورت کمتر بودن فرضیه رد میشود (.)Hulland 1999: 226
شکلهای  2و  3مدل پژوهش دربرگیرندة فرضیات  1تا  3پژوهش است و شکلهای  4و 5
مدل پژوهش در برگیرندة فرضیة  .4در دو حالت تخمین ضرایب مسیر و معناداری نشان داده شده
است.
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شکل  .2ضرایب مسیر

شکل  .3ضرایب آمارة t-value
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شکل  .4ضرایب مسیر

شکل  .5ضرایب آمارة t-value

با توجه به شکلهای یادشده میتوان نتیجه گرفت همة فرضیهها تأیید میشوند .جدول  5این
ادعا را منعکس میکند.
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جدول  .5یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش

ضریب مسیر

آمارة t

نتیجه

 .1تأثیر بعد ساختاری سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی

0/406

4/001

تأیید

 .2تأثیر بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی

0/296

2/557

تأیید

 .3تأثیر بعد شناختی سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی

0/420

4/۸31

تأیید

 .4نقش تعدیلگر جوّ نوآورانه در رابطة سرمایة اجتماعی و نوآوری راهبردی

0/262

4/401

تأیید

فرضیههای پژوهش

فرضیة  1نشاندهندة تأثیر مثبت معنادار بعد ساختاری سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی
است .با توجه به ضریب مسیر  0/406و آمارة  4/001بهدستآمده ،فرضیه تأیید میشود .نتیجة
بهدستآمده با مطالعة یسیل و دوگان ( )2019مطابقت دارد.
فرضیة  2نشاندهندة تأثیر مثبت معنادار بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی
است .با توجه به ضریب مسیر  0/296و آمارة  2/557بهدستآمده ،فرضیه تأیید میشود .نتیجة
بهدستآمده با مطالعة یسیل و دوگان ( )2019مطابقت دارد.
فرضیة  3نشاندهندة تأثیر مثبت معنادار بعد شناختی سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی
است .با توجه به ضریب مسیر  0/420و آمارة  4/۸31بهدستآمده ،فرضیه تأیید میشود .نتیجة
بهدستآمده با مطالعة یسیل و دوگان ( )2019مطابقت دارد.
فرضیة  4نشاندهندة نقش تعدیلگر انعطافپذیری استراتژیک در رابطة میان مدیریت
پیشنگرانة محیط و نوآوری راهبردی است .با توجه به ضریب مسیر  0/262و آمارة 4/401
بهدستآمده ،فرضیه تأیید میشود.
بحث و نتيجه
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی با توجه به نقش تعدیلگر
جوّ سازمانی نوآورانه و نوآوری پژوهش ارائة الگوی نوآوری راهبردی در صنعت بیمه بود .همچنین
با تأیید نقش سرمایة اجتماعی در سازمانهای بیمهای اهمیت این مفهوم نشان داده شد .نتایج
بهوضوح نشان میدهد ابعاد سرمایة اجتماعی بر نوآوری راهبردی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
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بعد ساختاری سرمایة اجتماعی میتواند از طریق ارتباطات شبکهای ،به دلیل تقویت روابط
همکاری و رقابتی ،باعث تقویت و ترویج نوآوری در سازمانهای بیمهای شود .بعد ارتباطی
سرمایة اجتماعی نیز از طریق اعتمادسازی میان واحدها و افراد موجب زمینهسازی برای تقویت
نوآوری راهبردی خواهد شد .در این سطح توجه به روابط شخصی میان افراد و واحدها و
سرمایهگذاری بر آنها ،جهت نزدیک شدن افراد به یکدیگر ،مورد توجه قرار میگیرد .بعد
شناختی سرمایة اجتماعی نیز همانند بعد ارتباطی بر میزان اشتراک کارکنان درون شبکة ارتباطی
ایجادشده و تقویت آن داللت میکند و موجب تقویت حلقة نوآوری راهبردی سازمان میشود.
بنابراین ،با افزایش سرمایة اجتماعی ظرفیت سازمان برای نوآوری راهبردی افزایش مییابد .در
واقع تعامالت اجتماعی نزدیک افراد را قادر میسازد یکدیگر را بشناسند ،اطالعات مهم را به
اشتراک بگذارند ،درکی مشترک در رابطه با موضوعات وظیفه یا اهداف ایجاد کنند ،و به منابع
دیگران دست یابند.
همچنین جوّ سازمانی نوآورانه در این رابطه نقش تعدیلگر ایفا میکند .این نتایج با مطالعة
یسیل و دوگان ( )2019مبتنی بر تأثیر مثبت سرمایة اجتماعی بر افزایش قابلیت و ظرفیت نوآوری
در سازمان همخوانی دارد .همچنین ،با توجه به نتایج برآمده از تحلیل دادهها بعد شناختی سرمایة
اجتماعی (ضریب مسیر  )0/420نسبت به ابعاد ارتباطی و شناختی تأثیر بیشتری بر نوآوری
راهبردی داشته است.
ضرورت توجه بیشتر به سرمایة اجتماعی در سطح سازمانی یکی از انگیزههای اصلی نگارش
این پژوهش بود .بنابراین ،الزم است با توجه به گستردگی اثرگذاری مفهوم سرمایة اجتماعی بر
عملکرد سازمانی بدان توجه بیشتری شود .در واقع ،سرمایة اجتماعی از طریق کانالهای متعدد
موجب تقویت و رشد عملکرد سازمان خواهد شد .به همین دلیل نباید در سیاستگذاریها و
برنامهریزیهای کالن سازمانی از آن غفلت شود .با توجه به نتایج بهدستآمده از مزایای مستقیم
سرمایة اجتماعی تقویت نوآوری راهبردی در سازمان و ایجاد همگرایی در مجموعه برای بروز
رفتارهای نوآورانه است .بنابراین پیشنهادهایی برای تقویت نوآوری راهبردی در شرکتهای بیمه
ارائه میشود:
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پيشنهاد
 مدیران شرکتهای بیمه به مسائلی همچون ترتیبات شبکه و سلسلهمراتب سازمانی بیشتر
توجه کنند .در این زمینه ،مدیران میتوانند با تفویض اختیار به ردههای پایینتر ،عدم تمرکز
در تصمیمگیری ،و اعطای آزادی عمل موجب منعطفتر شدن ساختار سازمانی شوند.
همچنین جهت تقویت روابط میان افراد و واحدهای سازمانی ،به کمک کارشناسان و
متخصصان تحول سازمانی ،باید به بررسی روابط موجود و آسیبشناسی آنها پرداخت.
 با توجه به تأثیر مثبت و معنادار بعد رابطهای سرمایة اجتماعی نوآوری راهبردی پیشنهاد
میشود ،به منظور تقویت اعتماد در سازمان ،که مهمترین رکن مؤثر در سرمایة اجتماعی
است ،مدیران مواردی را مد نظر قرار دهند .در این زمینه الزم است مدیران جهت افزایش
اعتماد میان افراد بر رعایت تعهدات و عدالت سازمانی تأکید کنند و جوّی شفاف و توأم با
صداقت را در سازمان به وجود آورند تا کارکنان سازمان از نزدیک با مشکالت و قدرتها
و موانع پیش روی سازمان آشنا شوند و جوّ سازمانی مبتنی بر اعتماد ایجاد شود.
 مدیران باید با ایجاد برنامههای تفریحی و سیاحتی در جهت افزایش روابط رودررو میان
کارکنان و مدیران تالش کنند .این کار بر ایجاد روابط بهتر و مبتنی بر شناخت بیشتر تأثیر
مثبت میگذارد و روحیة کمک به دیگران را بین کارکنان ایجاد میکند .در صورت ایجاد و
بهبود چنین فرهنگ و ارزشی در سازمان ،اعتماد افراد به یکدیگر افزایش مییابد .ضمناً
باید توجه شود که رعایت اصول اخالقی در عملکردها و تصمیمگیریها از سوی مدیران و
رهبران سازمان نیز به تقویت جوّ اعتماد در سازمان میانجامد.
 مدیران با ایجاد جوّ صمیمانه و همراه با اعتمادْ اعضای سازمان را به کارها و فعالیتهای
گروهی تشویق کنند .در واقع ،کلید ارتقای بعد رابطهای سرمایة اجتماعی تشکیل تیمهای
کاری برای افزایش تعامالت درونسازمانی و ایجاد روابط پایدار است.
 توصیه میشود مدیران بر رویهها و خطمشیهای رسمی مبتنی بر ارزشها و اهداف
مشترک به عنوان جاذبی برای ایجاد همسویی و یکپارچگی در سازمان استفاده کنند.
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 الزم است مدیران با تأکید بر هنجارها و تعهدات و ارتباطات متقابل ،ضمن ایجاد هویتی
مشترک در سازمان ،به تقویت اعتماد در مجموعه کمک کنند.
 مدیران ،ضمن ایجاد نظام حمایتی از رفتارهای نوآورانة کارکنان ،زمینة آزادی عمل آنها در
حل مشکالت و مسائل مربوط به حوزة کاری خود را فراهم آورند .همچنین ،از اعضای
سازمان حمایت کنند؛ به نحوی که اعضا ایدههای جدید را به طور مستقل پیگیر باشند .نیز
تنوع اعضا را تحمل کنند .گفتنی است تأمین کافی منابع ،مانند تجهیزات ،و زمان برای
نوآوری ضروری است.
 القای حس اطمینان به کارکنان مبتنی بر اینکه ارائة ایدههای نوین اگر به بروز مسائلی منجر
شود تبعاتی برای آینده و مسیر شغلی آنها نخواهد داشت.
 همچنین ،الزم است مدیران و سرپرستان سازمان از تخریب روحیة افراد در زمان ارائة
ایدههایی که ظاهراً نادرستاند پرهیز کنند و با سخنان انگیزشی منجر به جلب اعتماد این
افراد شوند.

 106

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1399

منابع
 .1استاک ،روحاهلل؛ جمال عبدالملکی (« .)1393بررسی و تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی بـر نـوآوری بـا
تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش» ،مدیریت سرمایة اجتماعی ،)1(1 ،صص 1ـ .20
 .2انصاری ،منوچهر ( .)1390مدیریت استراتژیک توسعة محصول جدید ،از ایده تا عمل ،نشر سازمان
مدیریت صنعتی.
 .3آرمان ،مانی؛ محبوبه شفیعی (« .)1396قابلیتهای رقابتی در شرکتهای دانشبنیـان ،مـدلی بـرای
تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک» ،مطالعات مدیریت بهبود و تحول ،د  ،26ش
 ،۸3صص 25ـ .50
 .4بیات ،رضا (« .)1397تأثیر رهبری استراتژیک و هوش رقابتی بر نوآوری اسـتراتژیک بـا توجـه بـه
نقش میانجی یادگیری سازمانی» ،پایاننامة کارشناسیارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .5حمیدیزاده ،علی؛ زهرا کوچکزاده؛ فاطمه حاجکریمی (« .)1396بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر

نوآوری سازمانی با تأکید بر نقش میانجی استراتژیهای دوگانة مدیریت دانش» ،مـدیریت سـرمایة
اجتماعی ،)1(4 ،صص 75ـ .94
 .6خلیلنژاد ،شهرام؛ محمدرضا دانشور (« .)1396تأثیر فرهنگ دانش محور و ظرفیت جذب دانش بـر

نوآوری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر انعطافپذیری استراتژیک» ،مطالعـات مـدیریت
راهبردی ،ش ،30صص 43ـ .63
 .7دانشور دیلمی ،محمدرضا؛ سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقـاه (« .)139۸تـأثیر
پیشزمینههای سازمانی بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقـش تعـدیلگر پویـاییهـای محیطـی و
رقابتپذیری (مورد مطالعه :شرکت های حاضر در  ،»)INOTEXمدیریت توسـعة فنـاوری،)1(7 ،
صص 119ـ .161
 .۸رسولی ،رضا (« .)1393بررسی نقش مداخلـهگـر جـوّ سـازمانی در ارتقـای نـوآوری مـدیریتی در
دانشگاه پیام نور» ،مدیریت سازمانهای دولتی ،س  ،2ش  ،6صص 27ـ .47
 .9رضازاده ،آرش؛ علی داوری ( .)1393مدل سازی معادالت سـاختاری بـا نـرم افـزار  ،PLSسـازمان
انتشارات جهاد دانشگاهی.
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 س، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت،» «نوآوری استراتژیک.)13۸7(  نرجس، سرعتی آشتیانی.10
.2  ش، 2
 «رابطـة بـین نـوآوری سـازمانی و.)1394(  سعید؛ نادر مظلومی؛ حمید فخیمی محمـدپور، صحت.11
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