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Abstract:
The purpose this study was to investigate the effect of empowering leadership on
open innovation with regard to organizational learning culture and adjusting
adsorptive capacity. This study was an applied method and a Correlation research.
The research tool based on the standard questionnaire of Naqshbandi and Tabesh
(2018) which was done by the participation of 131 managers and experts of the
knowledge-based companies of Chaharmahal and Bakhtiari province after
measuring validity (convergent, divergent and exploratory) and reliability
(Cronbach's alpha, hybrid and diestra), that were selected by random sampling
method and through Morgan table, were implemented. Data analysis was
implemented in two descriptive and inferential levels through “SPSS25” and
“WarpPLS7 software”. Findings showed that the highest path coefficient (β = ۰.79)
and the determination coefficient (R2 = 0.63) corresponds to the empowering
leadership to organizational learning culture, organizational learning culture has also
fully mediated the relationship between empowering leadership and open internal
(VAF = 0.64) and external innovation (VAF = 0.69).
Keywords: Open Innovation, Absorptive Capacity, empowering leadership,
Organizational Learning Culture, Knowledge-Based Companies, Methodological
triangulation.
1

Corresponding author: Phd in Industrial Management, School of Management, Noor Hedayat University

of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
Mey3m.babaee@Gmail.com
Ph.D. Student in Systems Management, Department of Systems Management, Faculty of Management
and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran
sadeghhasani313@gmail.com
3 Phd in Industrial Management, School of Management, Noor Hedayat University of Shahrekord,
2

Shahrekord, Iran
farhad.farhadi90@yahoo.com

نشریه علمی
«مدیریت راهبردی دانش سازمانی»
بهار  ،1400سال چهارم ،شماره  :12صص197-228 :

شاپا چاپی 4262 :ـ 2645
شاپا الکترونیکی 5242 :ـ 2645

تعامل نوآوری باز با ظرفیت جذب ،رهبری و فرهنگ یادگیری
سازمانی در شرکتهای دانشبنیان :تحلیل یک مدل میانجی
تعدیلشده
میثم بابائی فارسانی ،صادق حسنیمقدم ،فرهاد فرهادی
تاریخ دریافت1399/09/25 :
تاریخ پذیرش1400/03/09 :

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی اثر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز با در نظر گررفن فرهنر یرادگیری
سازمانی و تعدیلگری ظرفیت جذب بوده است .تحقیرق حاضرر از احراو روش تحقیرق همب رنای و از
احاو هدف از نوع کاربردی بوده است .ابزار تحقیق بر اساس پرسشنامه اسرناندارد نقشبنردی و ترابش
( )2018میباشد که پس از سنجش روایی (همارا ،واگرا و اکنشافی) و پایایی (آافای کرونباخ ،ترکیبری و
دای نرا) ،از طریق مشارکت  131نفر از مدیران و کارشناسان شرکتهای دانشبنیان اسنان چهارمحرا و
بخنیاری که با روش نمونهگیری تصادفی و از طریق جدو مورگان ،اننخراب شردند ،اجررا گردیرد .روش
تجزیه و تحلیل اطالعات ،در دو سطح توصریفی و اسرننباطی و از طریرق نرر افزارهرای  »SPSS25و
 »WarpPLS7اجرا شد .یافنههایی تحقیق نشان داد ،بیشنری ضریب م یر ( )β=0.79و ضریب تعیی
( )R2=0.63مربوط به م یر رهبری توانمندساز بره فرهنر یرادگیری سرازمانی بروده اسرت ،همچنری
فرهن یادگیری سازمانی بهطور کامل ،رابطه بی رهبری توانمندساز و نوآوری باز داخلی ()VAF=0.64
و خارجی ( )VAF=0.69را میانجیگری نموده است.
کلیدواژهها :نوآوری باز ،ظرفیت جذب ،رهبری توانمندساز ،فرهن یادگیری سازمانی ،شرکتهای
دانشبنیان ،مثلثبندی روششناسی.
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مقدمه:
بیش از سهچهار از شرکتهای بزرگ اروپایی و آمریکایی ،مد نوآوری باز را پذیرفنهاند یا از
طریق آن رشد کردهاند و محبوبیت خود را بهعنوان یک اااوی جایازی نوآوری برتر در میان
عرصه دانشااهی و همچنی خبرگان و منخصصان ،روزافزون نمودهاند (بریل و ریکر.)2017 ،1
شرکتها اهمیت پذیرش مد نوآوری باز را برای بررسی شرایط بازار پویا و چااشبرانایز به
رسمیت شناخنهاند (داالهر و گان .)2010 ،2نوآوری باز شامل اکنشاف و بهرهبرداری منابع دانش
است (ژیا و روپر ،)2016 ،3که شرکتها را بیشنر به پذیرش مد های باز و کمنر به مد های
سننی رهبری دعوت میکند (رابینز و اوگرومان.)2015 ،4
مطااعات منعدد نقش مد های رهبری سننی ،مانند رهبری تحو گرا در ت هیل نوآوری را
برج نه نموده است (جان و همکاران .)2003 ،5با ای حا  ،بهمنظور اثربخشی منابع ،اکن اب،
ادغا  ،اننشار و اعما دانش و ایدههای جدید ،شرکتها نیازمند رهبرانی ه نند که بیشنر به
ایدههای جدید باز میپردازند و پنان یل توانمندسازی پیروان برای ایجاد دانش و کاربرد آنها را
دارند (سوک و اوکاس.)2015 ،6
یک سبک رهبری که از طریق توانمندسازی پیروان با اعنماد به آنها و از طریق ایجاد
خودمخناری به خودی خود برای مدیریت اهداف خود تعیی میشود ،بهعنوان رهبری توانمندساز
شناخنه میشود (ژان

و بارتل .)2010 ،7همانطور که ذکر شد ،ب یاری از مطااعات ،موضوع

رهبری و نوآوری را مورد بررسی قرار دادهاند (بهعنوان مثا  :مکری و اسکاندورا .)2010 ،8با ای
وجود ،در حاای که تحقیقات گذشنه رهبری توانمندسازی را بهعنوان یک عامل حیاتی در

1

Briel and Recker
Dahlander and Gann
3
Xia and Roper
4
Robbins and O'Gorman
5
Jung et al
6
Sok and O’Cass
7
Zhang and Bartol
8
Makri and Scandura
2

198

تعامل نوآوری باز با ظرفیت جذب ،رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی در شرکت¬های دانشبنیان

دستیابی به عملکرد بهنر شناخنه است (آابرچ و آندرتا .)2011 ،1بهسخنی میتوان در مطااعات
حاضر ،نقش رهبری را در شکل دادن به ننایج نوآوری باز را نشان داد .ای بهرغم ای واقعیت
است که مطااعات گذشنه توانمندسازی را بهعنوان یک مؤافه حیاتی در بهبود کارایی نوآوری
شرکتها شناسایی کردهاند (سوک و اوکاس.)2015 ،2
تیرابی و همکاران )2015( 3اسندال میکنند که شرکتها نیازمند نظرسنجیهایی ه نند
که منابع و اطالعات را به سازمان و اتصا دهنده ایدهها میرسانند تا اطالعات را درون سازمان
برای اسنفاده از آن اننشار دهند .بنااهها باید برای توسعه دادن دیدگاههای ذهنی مناسب ،به
آنها توانایی بررسی ،اننخاب و اننشار اطالعات از منابع خارجی را بدهند.
والن و همکاران )2011( 4اشاره میکنند که شرکتها برای توسعه مهارتهایی که میتوانند
ایدهها را ارتباط دهند ،باید دیدهبانی ایدهها را ج توجو کنند و ارتباطدهندگان ایدهها بهطور
اثربخش از اکن اب دانش اسنفاده نمایند و ای نشان میدهد که رهبران توانمندساز میتوانند
نقش مهمی را در ارتقاء دیدهبانهای ایدهها و همچنی اتصا دهندگان ایدهها ایفا کنند که
میتوانند از ای طریق ،دانش را کشف و بهرهبرداری کنند .عالوهبرای  ،تحقیقات گذشنه ساز و
کار میانجیگری را مورد بررسی قرار داده است که توضیح میدهد که چاونه توانمندسازی
رهبری بر عملکرد شرکت تأثیر میگذارد (کارمیل و همکاران .)2011 ،5در ای رابطه ،والن و
همکاران )2011( 6معنقدند که رهبران نه تنها خودشان اکن اب دانش را ارتقا میدهند؛ بلکه باید
پیروان را قادر به توسعه شبکههای داخلی کنند که بنوانند منابع دانش کشفشده را به توجه به
روش بهرهبرداری از آن ،توزیع کنند .در عی حا  ،شرکتها باید شبکههایی را ترویج کنند که
مشارکت کارکنان در فعاایتهای مبننی بر دانش مانند منابع دانش ،ک ب ،اننشار و بهرهبرداری
را تضمی کند.
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علیرغم آنچه گفنه شد ،ویکام  )2011( 1بر نقش اننقادی جو سازمانی در اجرای نوآوری باز
تأکید کردند .ای تحقیق اسندال میکند که توانمندسازی رهبران ،یک جو سازمانی را ایجاد
میکنند که باعث تشویق و پیوسن به شرکت در اکنشاف و بهرهبرداری دانش میشود(جان ون،2
.)2015
مطااعات گذشنه معنقدند که رهبران ،پیروان را ترغیب میکنند تا حس مشنرکی را در آنها
ایجاد نمایند (فلمین و وایرسپک )2005 ،3که به آنها در توسعه شبکههای دانشبنیان کمک
میکند و اعضا بنوانند دانش را با یکدیار تباد کنند (واهان و همکاران .)2011 ،4تحقیقات اخیر
(بهعنوان مثا  ،کراتزر و همکاران )2017 ،5نشان دادند که نوآوری در یک محیط نهادی و
سازمانی صورت میگیرد که با قوانی و مقررات ممک است پشنیبانی و یا مانع آن شوند ،از آنجا
که پارادایم نوآوری باز به تعامالت خارجی برای نوآوری منکی است؛ بنابرای ایجاد چنی
تعامالتی با شرکای خارجی ،نیازمند یک محیط درونی مناسب است .ایجاد چنی محیط داخلی
میتواند از پیامدهای عملکرد یک رهبر باشد .در مقابل ای پیشزمینه ،رهبرانی توانمندند که
فرهنای را در شرکت ایجاد کنند که اکنشاف و بهرهبرداری دانش ترغیب شود (جان ون و
همکاران.)2015 ،6
چنی فرهنای که اعضای آن هنجارهای مباداه دانش و عقاید را با یکدیار به اشنراک می-
یادگیری گفنه
گذارند و باعث کشف و بهرهبرداری از دانش میشود ،فرهن
میشود(بایرای و دیلی)2002 ،7؛ عالوهبرای  ،در حاای که یک فرهن سازمانی یادگیری ،جریان
ورودی و خروجی دانش را ارتقا میبخشد (ای و چوی ،)2003 ،8عملکرد نوآوری باز یک شرکت
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بر توانایی خود در اکنشاف و بهرهبرداری از دانش منکی است (نقشبندی ،)2016 ،1همچنی
بهعنوان ظرفینی برای جذب دانش (زهرا و جورج.)2002 ،2
ادبیات گذشنه نشان میدهد که ظرفیت جذب ،غااباً شرط موفقیت نوآوری باز است
ال در صورت وجود سطوح باالتر از
(کاکشاگینا و همکاران )2017 ،3و ای که شرکتها احنما ً
ظرفیت جذب ،درک بهنری از منابع دانش خود را توسعه داده و آنها را تجاری میکنند
(کارایانیس)2012 ،4؛ اما بر خالف تحقیقات پیشی  ،و با توجه به شکافی که از احاو تئوریک
یادگیری سازمانی و تعدیلگری ظرفیت جذب را

وجود دارد ،در ای تحقیق نقش میانجی فرهن

در توانمندسازی رهبری که با نوآوری باز مرتبط است را پیشنهاد میکند و با توجه به نقش حیاتی
توانمندسازی رهبری در موفقیت نوآوری باز که بهوسیله ای

مطااعه مشخص خواهد شد،

سازمانها میتوانند سبک رهبری مناسب مورد نیاز برای موفقیت در پارادایم نوآوری باز را در نظر
گیرند.
شرکتهای دانشبنیان اسنان چهارمحا و بخنیاری ،ظرف مدت ده سا گذشنه ،آگاهانه یا
غیر آگاهانه در عرصه تحقیق و توسعه ،رویکرد نوآوری ب نه (تحقیق و توسعه درونی) را دنبا
کرده است و بهدسناوردهایی نیز نایل شده است؛ اما سؤاای که به ذه منبادر میشود ای است
که با تغییر برخی از شرایط و محیط ،آیا کماکان میتوان در قااب ای پارادایم ،به آرمانها و
اهداف ای سازمان فناور -محور دست یافت؟ و ای نوع نااه به نوآوری ،چه موانعی را بر سر راه
توسعه و نوآوری ایجاد میکند؟ در واقع سؤا اصلی ای پژوهش ،چاونای تأثیرگذاری رهبری
توانمندساز بر مدیریت نوآوری باز ،از طریق فرهن

یادگیری سازمانی و ظرفیت جذب میباشد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
نوآوری باز

1

چ برو دو نوع نوآوری را مورد بحث قرار میدهد که عبارتند از نوآوری باز و ب نه( 2پارک و
مون .)520 :2012 ،3فرآیندی که در آن سازمانها ،ف آوریهای خود را بهطور درونی کشف
میکنند ،توسعه میدهند و تجاریسازی مینمایند ،مد نوآوری ب نه نامیده میشود
(دهقانیپوده و همکاران .)46 :1392 ،سرچشمه تما ایدههای خوب در داخل سازمان نمیباشند
(چ برو و کروثر .)232 :2006 ،4همچنی نمیتوان تما افراد باهوش و نوآور را برای فعاایت در
سازمان گرد هم آورد؛ بنابرای  ،سازمانها بهمنظور جذب اطالعات و دانش مفید میبای ت در
داخل و خارج با ای افراد همکاری کنند .به ای رویکرد با تبدیل شبکه داخلی با یک شبکه
خارجی در فرآیند نوآوری ،نوآوری باز گویند (مالیی و همکاران .)40 :1395 ،نوآوری باز ،یک
مد ک ب و کار است که شرکت را به سرمایهگذاری در طیف گ نردهای از منابع و کاربران قادر
میسازد (اتلینار.)65 :2017 ،5
چ برو معنقد است که در محیط ک ب و کار امروز ،نیاز به اتخاذ یک مد نوآوری باز روز
افزون میشود (هوان و همکاران .)979 :2013 ،6وی نوآوری باز را بهعنوان ضرورتی جدید
برای ایجاد و سود بردن از ف آوری تعریف کرد و توضیح داد که چطور شرکتها در قرن بی نم
در تحقیق و توسعه سرمایهگذاریهای سناینی مینمودند ،بهنری افراد را بهکار میگرفنند ،آنها
را قادر میساخنند که ایدههای نوآورانه خود را توسعه دهند ،با راهبردهای مااکیت فکری آنها را
حمایت مینمودند و سود بهدست آمده را دوباره در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکردند .در
جدو ( )1بهطور خالصه ویژگیهای ای دو نوع نوآوری را نشان داده است:
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جدول  .1ویژگیهای نوآوری باز و بسته (رمضانپور نرگسی و همکاران.)32 :1393 ،
اصول نوآوری باز
بهرهبرداری از دانش افراد هوشمند خارج از شرکت
بهرهبرداری همزمان  R&Dداخلی و خارجی
برای سود حاصل از تحقیقات ،الز نی ت ما منشأ آنها
باشیم
ساخت مد ک ب و کار مناسب بهجای تمرکز بر گرفن
بازار برای اوای بار
بهنری اسنفاده از ایدههای داخلی و خارجی شاخص
موفقیت
خرید و فروش  IPها بهمنظور ک ب موفقیت

اصول نوآوری بسته
جذب افراد هوشمند برای کار در شرکت
کشف ،توسعه و بهرهبرداری از  R&Dداخلی برای
ک ب سود
تجاریسازی ایدههای کشفشده داخلی توسط
خود شرکت
موفقیت در گرو تجاریسازی نوآوری برای اوای
بار
بیشنری و بهنری ایدهها بهعنوان شاخص
موفقیت
حفظ مااکیت معنوی ایدههای داخلی

رویکردهای نوآوری باز
بر اساس دیدگاه چ برو از نوآوری باز ،ب یاری از محققان ،نوآوری باز را به شیوههای
واردشونده ،خارجشونده 1و همراه تق یم نمودهاند (وینارسک و پیپرپواوس.)241 ،2013 ،2
الف -فرآیند بیرون به

درون3

فرآیند بیرون به درون ،تأکید دارد بر جریان هدفمند دانش که اجازه میدهد شرکتها برای کشف
و ت خیر دانش و فناوریهای جدید ،از منابع خارجی مانند مشنریان ،تأمی کنندگان ،رقبا،
دواتصها ،مشاوران ،دانشااهها و یا سازمانهای تحقیقاتی بهرهبرداری نمایند (چن و شیو،4
 .)629 ،2015فرآیند بیرون به درون نوآوری باز شامل یک رفنار یادگیری اکنشافی است که یک
شرکت را قادر می سازد که به فراتر از مرزهای خود نااه کند و ظرفیت دانش خود را غنیسازی
نماید (هون و چو.)372 ،2013 ،5
1

Inbound & outbound
Wynarczyk & Piperopoulos
3
)Inbound OI (outside-in process
4
Cheng & Shiu
5
Hung & Chou
2
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ب -فرآیند درون به

بیرون1

ای فرآیند به ک ب سود از طریق روانه کردن ایدههای درونی به بازارها ،فروخن مااکیت فکری
و تجاریسازی ف آوریها از طریق اننقا ایده به محیط خارجی اشاره دارد (انکل و همکاران،2
 .)312 ،2009فرآیند درون به بیرون ،به بهرهبرداری از ایدههای داخلی یا دانش فنی که خارج از
شرکت جریان دارد از طریق صدور مجوز (پروانه) ،3اعطا کردن ثبت اخنراعات 4و یا توافقات
قراردادی 5بهمنظور بهدست آوردن منافع ماای و غیرماای ،اشاره دارد (هون و چو.)372 ،2013 ،
ج -فرآیندهای همراه

فرآیندهای همراه ،بیانار ای است که شرکتها برای ایجاد حداکثر ارزش از ظرفیتهای فنّاورانه
خررود و سررایر سررازمانهررا جریررانهررای ورودی و خروجرری را از طریررق اتحرراد ،همکرراری و
سرمایهگذاریهای مشنرک ،ترکیب میکنند (انکل و همکاران .)312 ،2009 ،در واقع فرآینرردهای
همراه ،حاصل ترکیب فرآیندهای خارج به داخل با فرآیند داخل به خارج ،مرریباشررد (وینارسررک و
پاپرپواوس.)241 ،2013 ،
رهبری توانمندساز

6

اصطالح توانمندسازی در مدیریت از اواسط قرن بی نم و شکلگیری نهضررت روابررط ان ررانی در
جهت افزایش شرایط ان انی کار معرفی شد (عرفانیانخانزاده و ترکانلو .)137 ،1396 ،در جررایی
که اثربخشی اهمیت داشنه خصوصاً جایی کرره مرردیران برره دنبررا تعهررد ،وفرراداری و واب ررنای
کارکنان در شغلشان بوده توانمندسازی جای مناسب خود را یافنه است (نقشبنرردی و همکرراران،
 .)3 ،2018رهبری توانمندساز ،سبکی از رهبری است که در آن رهبران میتوانند توزیع و اعمررا
قدرت را همراه با زیردسنان بهمنظور توسررعه اسررنقال و خررودکننرای آنهررا تنظرریم و هماهنر
کنند(یزدانشناس و ادیبپور .)91 ،1396 ،در ای سبک رهبری با توانمندسازی کارکنان مرردیران
و م ئوایتهای مهم را به آنان تفویض میکنند .ای سبک رهبری با افزایش اسنقال کارکنرران،
1

)Outbound OI (inside-out process
Enkel et al
3
licensing
4
Patenting
5
Contractual agreements
6
empowering leadership
2
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افزایش آزادی در تصمیمگیری و کاهش نظارت کردن بر فعاایتهای کارکنان همررراه مرریباشررد.
ای سبک رهبری شامل فاکنورهای زیادی از سبک رهبری مشارکنی مثل مشررارکت و درگیررری
کارکنان در تصمیمگیری را نیز دارا می باشد .در حاای کرره در سرربک رهبررری مشررارکنی مرردیر از
کارکنان ای اننظررار را دارد کرره در فراینررد تصررمیمگیررری مشررارکت کننررد و نظرررات خررود را در
تصمیم گیری بیان کنند ،سبک رهبری توانمندساز یک قد جلوتر رفنرره و مرردیر بررهکارکنان ایر
اجازه و اسنقال را می دهد که برای حل م ائل و مشکالت مشنریان بدون مشررورت بررا مرردیران
تصمیمگیری کنند (نقشبندی و همکاران.)2 ،2018 ،1
سبک رهبری توانمندساز به خاطر ماهیت تحو گرایی که دارد باعث افزایش تعهد مشنرک و
ارزشهای دوجانبه میان کارکنان و مدیران میشود و همچنی بخاطر اسررنقالای کرره بررهکارکنان
برای رفع نیازها و مشکالت مشنریان داده میشود باعث میشود که برره دایررل اینکرره مشررکالت
مشنریان با صرف وقت کمنر حل میشود منجر به رضایت بیشنر مشنریان میشررود و همچنرری
رضایت بیشنر کارکنان را نیز به همراه دارد .کارکنررانی کرره برررای تصررمیمگیری دارای اسررنقال
بیشنر ه نند و برای تصمیماتی که مربوط به رفع نیازهای مشررنریان مرریشررود مرتبراً برره تائیررد
مدیران نیاز ندارند میتوانند خدمات را با کیفیت بهنری ارائه کنند .به دایل ماهیت تحررو گرایرری
ای سبک رهبری میتواند ابزار مؤثری برای اننقا و پذیرش ارزشها و دیدگاههررای مرردیران در
مورد ارائه خدمات بهکارکنان باشد؛ اذا ای احنما وجود دارد که مدیرانی که ن رربت برره خرردمات
سازمانشان تعهد کافی دارند از ای سبک رهبری بیشنر اسررنفاده کننررد (نقشبنرردی و همکرراران،
.)3 ،2018
ظرفیت جذب
ظرفیت جذب ،اوای بار توسط کوه و اویننا  2بهعنوان رویکردی نوی در یررادگیری فر آوری،
سازمانی و نوآوری ،مطرح شد (خ روپور و همکرراران .)11 ،1393 ،چررااش سررازمانهررای امررروز،
تبدیل دانش ،به دانش قابل بهره برداری است .ای تبدیل مربوط به ظرفیت جذب سازمان اسررت،
که کوه و اویننا بهعنوان توانایی یک شرکت ،برای شناسایی ارزشهررای جدیررد ،اطالعررات
Naqshbandi et al
Cohen & Levinthal
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خارجی ،جذب آن و عملیاتی نمودن آن در فعاایتهررای تجرراری ،تعریررف نمررودهانررد» (پایرردی و
همکاران.)107 ،2012 ،1
به اعنقاد برخی محققان ،ظرفیت جذب در طی بی ت سا اخیر به یکی از مهمتری سازههررا
تبدیل شده است ،چرا که منابع دانش خارجی اهمیت زیررادی پیرردا کررردهانررد (ااهرری و همکرراران،
 .)4 ،1394هناامى که شرکتها ساخنار خود را براى حرکت به سمت نوآورى باز تغییر میدهند،
دانش خارجى هم باید سازماندهى و با ساخنار و فرهنر سررازمان تطررابق یابررد (داالهررر و گرران،
.)41 ،2007
ظرفیت جذب میتواند با مؤافههایی چون ایدههای جدید باز بودن ،پاسخ به دانش و گرررایش
مورد مطااعه برای تغییر رویکرد با توجه به اطالعات جدید و یا ارزیابی بر اسرراس سرررمایهگررذاری
تحقیق و توسعه مورد مطااعه قرار گیرد (گرسررو و همکرراران .)153 ،2015 ،در واقررع ،ب رریاری از
نوی ندگان ،ظرفیت جذب را به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه مربرروط دان ررنهانررد (آارروینی و
مارتینی.)29 ،2013 ،2
ظرفیت جذب شرررکتهررا ،تعیرری کننررده توانمنرردی آنهررا برررای بهرررهگیررری از ایردههررا یررا
ف آوریهای خارجی است .ارزش ،زمانی خلق مرریشررود کرره شرررکت از یررک مجموعرره واحررد از
ظرفیتها تشکیل شده باشد و برای خلق امنیاز رقابنی و بهدست آوردن نرررخ بازگشررت در حرردی
باالتر از معمو  ،ای منابع نایاب و ارزشمند بهکار گیرد (صفدری رنجبر و همکاران.)14 ،1393 ،
فرهنگ یادگیری سازمانی

3

یادگیری سازمانی ،فرآیند پیچیدهای است که برره توسررعه دانررش جدیررد مربرروط اسررت و توانررایی
بااقوهای را برای تغییر رفنار دارد .یادگیری سازمانی یک فرایند ریشررهدار اسررت کرره تغییررر رفنررار
فردی و سازمانی را در پی دارد .مطااعات ب یاری نشان مرریدهنررد فرهنر هررایی کرره یررادگیری

1

Paidi et al
Aloini & Martini
3
)Organizational Learning Culture (OLC
2
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سازمانی را ارتقا میدهند ،باعث بهبود یادگیری فررردی ،گروهرری و سررازمانی و در ننیجرره بهبررود
عملکرد سازمانی میشوند.
شرکتهایی که فرهن یادگیری قوی را توسعه میدهند در خلق ،اکن اب و تبدیل دانررش و
همچنی در تعدیل رفنار برای انعکاس دانش و بیررنش جدیررد ،ب رریار موفررق ه ررنند .از ایر رو،
سازمانهایی که بر فرهن یادگیری سازمانی تأکید دارند باید ابنرردا اطالعررات بهدسررت بیاورنررد،
سپس اطالعات را بهطور قابل فهم تف یر کنند و در نهایررت برره دانررش تبرردیل کننررد .در چنرری
مواقعی سازمانها نباید بخش ب یار مهم تغییرات رفناری و شناخنی را بهمنظور تبدیل حرررف برره
عمل ،فراموش کنند (رضاییدواتآباد و همکاران.)8 ،1391 ،
فرهن میتواند به چهار طریق بر یادگیری سازمانی اثرگذار باشد .او ای که فرهن قادر
است که باور کارکنان را در ارتباط با دانش ،بهعنوان یک ابزار مهم و باارزش درآورد؛ دو ای که
فرهن میتواند دانش فردی را به دانش سازمانی تبدیل کند و بر فرآیند یادگیری در سازمان
مؤثر واقع شود؛ سو ای که فرهن قادر است فرآیندی را شکل دهد که دانش جدید در سازمان
شود؛ سو ای که فرهن قادر است فرآیندی را شکل دهد که دانش جدید در سازمان خلق،
توزیع و به رسمیت شناخنه شود و در نهایت فرهن میتواند زمینهای را برای تعامالت اجنماعی
به وجود آورد که در اثرگذاری سازمان در خلق ،توزیع و اسنفاده از دانش تعیی کننده است
(بشلیده و همکاران.)166 ،1395 ،

پیشینه پژوهش
بر اساس هدف تحقیق که بررسی تأثیر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز با در نظر گرفن
فرهن یادگیری سازمانی و تعدیلاری ظرفیت جذب میباشد ،کلیدواژههایی از قبیل :نوآوری
باز» ،رهبری توانمندساز» ،ظرفیت جذب» و فرهن یادگیری سازمانی» از پایااههای داخلی
(ایرانداک ،اسآیدی و نورماز) و خارجی (امرااد ،اازویر ،اسپرینار و  )...ج نجو شد که ننایج
آن در جدو ( )2ارائه شده است:
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جدول  .2تحقیقات پیشین در حوزه نوآوری باز ،رهبری توانمندساز ،ظرفیت جذب و فرهنگ
یادگیری سازمانی
نوی نده و سا

هدف

روش

ح نی ()1390

شناسایی اثر ظرفیت
جذب دانش در پذیرش
نوآوری باز در
سازمانهایی با تجربه
نوآوری باز

کیفی

رضاییدواتآباد
و همکاران
()1391

بشلیده و
همکاران
()1395

صابرفرد
()1398

نقشبندی و
تابش()2018

تحلیل ارتباط فرهن
یادگیری سازمانی،
فرهن نوآورانه و ابداع
در صنایع غذایی کرمان
رابطه بی فرهن
یادگیری سازمانی با
توانمندسازی روانشناخنی
و نوآوری سازمانی و نیز
نقش واسطهای یادگیری
سازمانی
تأثیر رویکرد نوآوری باز
بر ظرفیت جذب ف آوری
در صنایع دفاعی
اثر منقابل ظرفیت جذب و
فرهن یادگیری سازمانی
در نوآوری باز

کمی-
تحلیل
م یر

کمی-
همب نای

کمی-
رگرسیون

کمی-
معادالت
ساخناری
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یافنههای کلیدی
ننایج نشانار تأثیر پارامنرهای ک ب و جذب
بااقوه ظرفیت جذب دانش بهمنظور تجزیه و
تحلیل ،پردازش و تف یر و درک اطالعات منابع
خارج از سازمان و تأثیر پارامنرهای اننقا و
بهرهبرداری باافعل ظرفیت جذب دانش بهمنظور
توسعه و اصالح روندهای داخلی و ت هیلکننده
اننقا و ترکیب دانش جدید با دانش قبلی سازمان
میباشد
ننایج حاصل از تحلیل م یر نشان داد که ک ب
اطالعات ،تف یر اطالعات ،تغییرات رفناری و
شناخنی و فرهن نوآورانه بهطور غیرم نقیم بر
نوآوری اجرایی ،و بهطور م نقیم بر نوآوری فنی
تأثیرگذار میباشند.
ننایج حاکی از اثر م نقیم فرهن یادگیری
سازمانی بر یادگیری سازمانی ،یادگیری سازمانی
بر توانمندسازی روانشناخنی و نوآوری سازمانی و
اثر غیرم نقیم فرهن یادگیری سازمانی بر
توانمندسازی روانشناخنی و نوآوری سازمانی از
طریق یادگیری سازمانی بوده است.
ننایج نشان داد رویکرد نوآوری باز بر ارتقاء
ظرفیت جذب دانش و ف آوری در صنایع دفاعی
کشور تأثیر م نقیم داشنه است.
ننایج بهدستآمده نشان میدهد که توانمندسازی
رهبری منجر به افزایش نوآوری باز از طریق
مداخله فرهن یادگیری سازمانی میشود .با ای
حا ننایج ،تأثیر قابل توجهی بر تعامل فرهن
سازمانی و ظرفیت جاذب در نوآوری باز تائید
نمیکنند.
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نقشبندی و
1
جاسیمودی
()2018

مدیریت دانشمحور و
نوآوری باز ،نقش قابلیت
مدیریت دانش در
شرکتهای چند ملینی در
فران ه

کمی-
معادالت
ساخناری

ح ی ()2019

توانمندسازی رهبری و
مدیریت نوآوری در زمینه
صنعت میهماننوازی:
نقش میانجی جو
مشارکنی برای خالقیت

کمی-
معادالت
ساخناری

توانمندسازی رهبری و
رفنار نوآورانه کار :یک
آزمایش میانجیاری
تعدیل شده

کمی-
معادالت
ساخناری

رائوجادا و
همکاران1

()2019

ننایج نشان داد که سطوح باالتر رهبری مبننی بر
دانش میتواند منجر به افزایش قابلیت مدیریت
دانش و بهبود ننایج نوآوری باز گردد.
جو مشارکنی برای خالقیت نقش واسطهای بی
توانمندسازی رهبری و نوآوری مدیریت ایفا
میکند .جو مشارکنی برای ابعاد خالقیت در
شناخت خالقیت کارکنان ،انعطافپذیری در تغییر
و منابع کافی برای نوآوری ،زمینه را برای
توانمندسازی رهبران در اتخاذ شیوههای مدیرینی
جدید ،فرایندها یا ساخنارها فراهم میکند.
تأثیر تعدیل وضوح نقش بی توانمندسازی رهبری
و به اشنراکگذاری دانش پشنیبانی شد .همچنی
مشاهده شد که وضوح نقش قویتر رابطه
غیرم نقیم بی توانمندسازی رهبری و رفنار
کاری نوآورانه را تقویت میکند.

با نااهی به پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی مشاهده میشود که اکثر پژوهشهای پیشی
تنها به بررسی رهبری و نوآوری پرداخنه شده است و پژوهشی که به نوآوری بهعنوان نوآوری باز
داخلی و باز خارجی در کنار رهبری توانمندساز و فرهن یادگیری سازمانی بپردازد موجود نبوده
تنها مورد نزدیک به پژوهش حاضر پژوهش ح ی ( )2019بوده است که بیان داشنه جو
مشارکنی برای خالقیت نقش واسطهای بی توانمندسازی رهبری و نوآوری مدیریت ایفا میکند؛
اذا بررسی ای شکاف در میان پژوهشهای پیشی پژوهشار را برانایخت تا به بررسی ای
پژوهش بپردازد و مدای را به بوته آزمون قرار دهد که همزمان منغیرهای میانجی و تعدیلار را
بررسی نماید .بر همی اساس ،مد نقشبندی و تابش ( )2018بهعنوان مد مبنای تحقیق
حاضر قرار گرفنه است.

Naqshbandi, Jasimuddin
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق (نقشبندی و تابش.)2018 ،

اهداف تحقیق
هدف اصلی :بررسی تأثیر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز با در نظر گرفن فرهن
سازمانی و تعدیلاری ظرفیت جذب

یادگیری

اهداف فرعی
 بررسی تأثیر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز با در نظر گرفن فرهن یادگیری سازمانی -بررسی تأثیر فرهن یادگیری سازمانی بر نوآوری باز با تعدیلاری ظرفیت جذب

Rao Jada et al
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روششناسی پژوهش:
ال محققان در خصوص تعریف
روشهای منعددی برای تحقیق بهکار برده میشود و معمو ً
مشخصی از انواع روشهای تحقیق ،اتفاقنظر نداشنه و بر ای اساس تق یمبندیهای منفاوتی از
آن موجود است .مد پیاز تحقیق یکی از ای تق یمبندیهاست که توسط ساندرز و همکاران1
ارائه شده و از جامعیت بیشنری برخوردار است (ساندرز.)2003 ،
ای پژوهش از نظر افق زمانی یک تحقیق تک مقطعی است زیرا در پژوهشهای تک
مقطعی اطالعات فقط در یک برهه از زمان جمعآوری میشود .از نظر هدف شناخنی ،تحقیق
حاضر از نوع کاربردی است؛ زیرا ننایج آن در شرکتهای دانشبنیان قابلیت کاربرد دارد .باالخره،
راهبردهای پژوهش در قااب پژوهشهای همب نای و پیمایشی قابل بیان میباشند .از آنجایی
که پژوهش حاضر از نوع پیمایشی میباشد ،به راهبرد پیمایشی بیشنر میپردازیم .ای راهبرد
درصدد کشف واقعیت های موجود و توصیف یک جامعة تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معی
میباشد .با توجه به میدانی بودن تحقیق ،در ای پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه
اسناندارد اسنفاده شده است.
تحلیل توصیفی دادهها با نر افزار  SPSS 22و تحلیل اسننباطی دادهها با نر افزار
 WapPLS7مبننی بر روش حداقل مربعات جزئی انجا شد .جامعة آماری ای پژوهش را کلیه
مدیران و کارشناسان شرکتهای دانشبنیان اسنان چهارمحا و بخنیاری میباشند که طبق آمار
تا پایان تاب نان  ،1398تعداد آنها  210نفر میباشد که حجم نمونه بر اساس جدو مورگان
 131نفر برآورد شد.
مثلثبندی ابزار
ابرزار انردازهگیرری در جهت بررسی به مر أاه روایری و پاسرخاویی بره آن ،نقرش بر یار
کلیردی جهرت ارزیرابی پژوهشهای مدیرینی ایفا مینماید .افزایش اعنبار و روایی ابزار
اندازهگیری ،سبب ک ب اطمینران از سرنجش دقیرق منغیرهرای تحقیق و در ننیجه افزایش
اعنماد به یافنههای پژوهرشی مریشرود؛ امرا واقعیرت ایر اسرت کره دستیابی به هدف مزبور،
در ایده مثلثبندی ریشه دارد .مثلثبندی گویای برهکرارگیری بریش از یک رویکرد در بررسی
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سؤاالت پژوهشی بهمنظور افزایش اطمینان در یافنههرای تحقیرق اسرت ،عالوهبر ای ،
مثلثبندی به تعمیق و گ نرش شرناخت پژوهرشار نیرز مربروط مریشرود.
یکی از انواع روشهای مثلثبندی ،مثلثبندی روششناسی است که گویای بهکرارگیری
بریش از یرک روش بررای گردآوری داده است (مهرگان و زاای .)1385 ،بر همی اساس ،در
تحقیق حاضر ،در ق مت روایی و پایایی از مثلثبندی اسنفاده شده است .در ای تحقیق ،جهت
سنجش روایی از روشهای منعددی از قبیل :تحلیل عاملی اکنشافی ،واگرا و همگرا (بهعنوان
روشهای سننی) و روش یاانه دوگانه (بهعنوان روش نوی ) و جهت سنجش پایایی از
روشهای سننی (آافای کرونباخ و ترکیبی) و نوی (دای نرا) اسنفاده شده است؛ که بهصورت
مخنصر ارائه خواهند شد.
جدول  .3سازههای تشکلدهنده مدل تحقیق
سازههای مد
رهبری توانمندساز ()EL
یادگیری سازمانی ()OLC

فرهن
ظرفیت جذب ()AC
نوآوری باز ()OI

موافهها

تعداد سؤاالت

تواای سوا ها

-

9
7
6
4
7
33

9-1
16-10
22-17
23-26
27-33

واردشونده ()in
خارج شونده ()out

جمع

روش اول :روایی همگرا
روایی همگرا 2سنجش میزان تبیی منغیر پنهان توسط گویههای آن است و معیار آن ،میانای
واریانس اسنخراجشده »3است که توسط فورنل و الکر 4پیشنهاد شد .فورنل و الکر ،مقدار روایی
همگرا را باالی  0/5قابل قبو دان نهاند ،بر همی اساس ،طبق دادههای جدو ( )4همه
منغیرهای پنهان ،ضریب قابل قبوای دارند.
1

Saunders et al
Convergent Validity
3
)Average Variance Extracted (AVE
4
Fornell & Larcker
2
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جدول  .4ماتریس سنجش روایی همگرا و واگرای مدل تحقیق
outOI

0/934

inOI

AC

OLC

EL

روایی هم-
گرا

سازه

0/872

0/762

EL

0/933

0/788

0/871

OLC

0/914

0/864

0/751

0/837

AC

0/937

0/837

0/802

0/724

0/879

inOI

0/810

0/809

0/749

0/650

0/873

outOI

روش دوم :روایی واگرای فورنل و الکر
روایی واگرا 1نیز هناامی وجود دارد که پیشبینی شود دو (یا چند) منغیر بر اساس نظریه یا
نظریههای مربوط ،همب نای ندارند (مهرگان و زاای .)1385 ،با توجه به ای که جذر روایی هم-
گرای هر مؤافه (موارد پررن شده) باید بیشنر از حداکثر همب نای آن مؤافه با مؤافههای دیار
باشد ،بر همی اساس ،اعداد مندرج در جدو ( ،)5مؤید روایی واگرای مناسبی در روش فورنل و
الکر بوده است.

روش سوم :روایی واگرای یگانه-دوگانه
هن لر و همکاران )2015( 2شاخص جدیدی به نا نرخ یاانه-دوگانه 3یا  HTMTبرای ارزیابی
روایی واگرا ارائه کردهاند .شاخص  HTMTجایازی روش فورنل-الرکر گزارش شده است .نرخ
یاانه-دوگانه عبارت است از میانای همب نایهای ( HTیعنی ،همب نایهای شاخصها در
سازههایی که پدیدههای مخنلف را اندازه میگیرند) ،ن بت به میانای همب نای ( MTیعنی،
1

Discriminant Validity
Henseler et al
3
Heterotrait-Monotrait Ratio
2
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همب نایهای شاخصها در همان ساخنار)؛ اگر مقادیر ای معیار کمنر از  /9باشد روایی واگرا
قابل قبو است ،و اگر کمنر از  /85باشد ایدهآ است .امکان محاسبه ای معیار در نر افزار
 WapPLS7وجود دارد که ننایج آن در جدو ( )5آمده است.
جدول  .5ماتریس سنجش روایی یگانه-دوگانه مدل تحقیق
سازه
EL
OLC
AC
inOI
outOI
EL

0/882

0/845

OLC

0/891

0/823

AC

0/872

0/872

0/801

inOI

0/812

0/792

0/698

outOI

مثلثبندی پایایی :آلفای کرونباخ و ترکیبی (سنتی) و پایایی دایسترا (نوین)
فورنل و الکر معنقدند ،ضریب آافای کرونباخ ،»1بیانار میزان توانایی سؤاالت در تبیی مناسب
ابعاد مربوط به خود است ،همچنی ضریب پایایی مرکب »2نیز میزان همب نای سؤاالت یک
بُعد به یکدیار برای برازش کافی مد های اندازهگیری را مشخص میکند .مقادیر باالتر از 0/7
برای آافای کرونباخ و  0/6برای پایایی ترکیبی نشان از پایایی مد دارند (طباطبایی،1395 ،
 .)211همانطور که در جدو ( )6مشاهده میشود ،برای پایایی ترکیبی ،همه سازهها مقدارشان
باالی  0/8میباشد؛ بنابرای برازش ای شاخص ،مطلوب ارزیابی میشود .همچنی شاخص
آافای کرونباخ ،برای همه سازهها مقدارشان باالی  0/8میباشد؛ بنابرای  ،در حد مطلوبی برازش
میشود.
بر خالف روشهای کالسیک پایایی (کرونباخ و ترکیبی) ،روش دای نرا( 3روش نوی ) ،بر مبنای
بارهای عاملی مخنلف محاسبه میشود؛ بنابرای مقادیر آن ،واقعیتر میباشند(کوک)9 ،2019 ،1؛
1

Cronbach's alpha
Composite Reliability
3
Dijkstra's Mhetod
2
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بنابرای  ،عالوه بر روایی (که در ق متهای قبل ،اشاره شد) ،در ای تحقیق ،جهت پایایی نیز از
مثلثبندی اسنفاده شده است.

یافتههای پژوهش:
در ای پژوهش ابندا اعنبار مد مورد سنجش قرار میگیرد و سپس آزمون فرضیات مورد بررسی
قرار میگیرد .در واقع ،معیارهای برازش برای پاسخ به ای سؤا است که آیا مد بازنماییشده
بهوسیله دادهها ،مد مفهومی پژوهش را تأیید میکند یا خیر؟ بر همی اساس ،مد پژوهش در
شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل  .2اعتبارسنجی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از پی ال اس

Kock
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شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
در ای بخش با توجه به جدو ( ،)6شاخصهای برازش مد تحقیق بر اساس مد معادالت
ساخناری ،مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  .6شاخصهای برازش مدل ساختاری تحقیق با استفاده از «پی ال اس»

AC

OLC

outOI

inOI

0/627

0/673

0/627

0/627

0/671

0/625

0/618

0/662

0/622

مقدار اسناندارد

EL

 = 0/15منوسط
 =0/35عاای
 = 0/19ضعیف
 = 0/33منوسط

سازه
شاخص
قدرت پیشبینی

ضریب تعیی

-

ضریب تعیی تعدیلشده

0/957

0/932

0/933

0/956

0/925

≥0/6

پایایی مرکب

0/948

0/901

0/913

0/947

0/908

≥0/7

آافای کرونباخ

0/948

0/901

0/916

0/947

0/918

≥0/7

پایایی دای نرا

0/761

0/773

0/700

0/758

0/580

≥0/4

میانای واریانس اسنخراجشده

3/725

4/392

4/938

4/993

2/907

≤5

تور واریانس
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شاخصهای برازش کلی مدل
درنهایت ننایج برازش کلی مد  ،در جدو ( )7ارائه شده است:
جدول  .7شاخصهای برازش نهایی مدل با استفاده از نرمافزار «وارپ پی ال اس»
معناداری

تف یر

میزان

شاخصهای برازش

-

مطلوب

-

مطلوب

یر3

0/355

 0/05

 0/001

مطلوب

4

0/641

 0/05

 0/001

مطلوب

1

میانای نرخ تور واریانس

شاخص نیکویی برازش
میانای ضریب م

میانای ضریب تعیی

کلی2

2/261

0/699

مالک
 ≤ 5قابل قبو
 ≤ 3/3ایدهآ
 ≥ 0/1ضعیف
≥ 0/25
منوسط
 ≥ 0/36عاای

آزمون فرضیههای پژوهش
در ادامه با توجه به تائید اااوی ساخناری پژوهش ،به بررسی فرضیههای پژوهش با اسنفاده از
مد اندازهگیری و ساخناری پرداخنه میشود .الز به ذکر است بهمنظور بررسی معناداری تأثیر
میانجی یک منغیر در رابطه بی دو منغیر دیار در ای مطااعه ،از آزمون سوبل 5اسنفاده گردید .در
ای آزمون یک مقدار  Z-valueاز طریق رابطه ( )1بهدست میآید (داوری و رضازاده ،)1392 ،که
در صورت بیشنر شدن ای مقدار از  1/96میتوان در سطح اطمینان  95درصد معناداری تأثیر
میانجی یک منغیر را تائید نمود .در ای رابطه  aمقدار ضریب م یر بی منغیّر م نقل و میانجی،
 bمقدار ضریب م یر بی منغیّر میانجی و واب نه Sa ،خطای اسناندارد مربوط به م یر بی منغیّر
م نقل و میانجی و  Sbخطای اسناندارد مربوط به م یر بی منغیّر میانجی و واب نه است.
1

)Average Variance Inflation Factor (AVIF
)Goodness-of Fit Index (GOF
3
)Average path coefficient (APC
4
)Average R-squared (ARS
5
Sobel Test
2
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رابطۀ ( .)1آزمون سوبل

𝑏∗𝑎
) √(𝑏2 ∗ 𝑠𝑎 2 )+(𝑎2 ∗𝑠𝑏 2 )+(𝑠𝑎 2 ∗𝑠𝑏 2

=𝒁

همچنی برای تعیی شدت اثر غیرم نقیم از طریق منغیر میانجی از آمارهای به نا ،VAF1
اسنفاده میشود که مقداری بی  0و  1را اخنیار میکند و هر چه ای مقدار به  1نزدیکتر باشد
نشان از قویتر بودن تأثیر منغیر میانجی دارد (داوری و رضازاده.)1392 ،
𝑏∗𝑎

𝑐𝑽𝑨𝑭 = (𝑎∗𝑏)+

رابطه ( .)2بررسی شدت اثر غیرمستقیم متغیر میانجی

ننایج کلّی آزمون فرضیههای پژوهش در جدو ( )8نمایش داده شده است ،که بر اساس آن،
رهبری توانمندساز توان نه است بر نوآوری باز داخلی و خارجی تأثیرگذار باشد و از سوی دیار،
فرهن یادگیری سازمانی نیز توان نه است ارتباط بی رهبری توانمندساز و نوآوری باز را
میانجی گری نماید؛ اما ظرفیت جذب ،ننوان نه است رابطه بی فرهن یادگیری سازمانی و
نوآوری باز را تعدیل نماید.
جدول  .8بررسی فرضیههای پژوهش

)Variance Accounted For (VAF
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فرضیه
او
دو
سو
چهار
پنجم
ششم
هفنم

ادعای فرضیههای پژوهش
اثر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز خارجشونده

نهم

0/21

 0/001

تائید فرضیه

0/79
0/26
0/61
0/59

 0/001
 0/001
 0/001
 0/001

تائید فرضیه
تائید فرضیه
تائید فرضیه
تائید فرضیه
 VAF Zننیجه

اثر رهبری توانمندساز بر فرهن یادگیری سازمانی
اثر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز واردشونده
اثر فرهن یادگیری سازمانی بر نوآوری باز خارجشونده
اثر فرهن یادگیری سازمانی بر نوآوری باز واردشونده
آزمونهای میانجی
Sb Sa c b a
رهبری توانمندساز بر نوآوری باز داخلی از طریق فرهن یادگیری
 0/64 9.69 0/079 0/075 0/26 0/59 0/79تأیید
سازمانی ،تأثیر میگذارد.
رهبری توانمندساز بر نوآوری باز خارجی از طریق فرهن یادگیری
 0/69 9.71 0/079 0/075 0/21 0/61 0/79تأیید
سازمانی ،تأثیر میگذارد.
آزمونهای تعدیلار

هشنم

ضریب م یر

معناداری

ننیجه

اثر فرهن یادگیری سازمانی بر نوآوری باز واردشونده با تعدیل-
گری ظرفیت جذب
اثر فرهن یادگیری سازمانی بر نوآوری باز خارجشونده با تعدیل-
گری ظرفیت جذب

ضریب م یر

معناداری

ننیجه

0/00

0/49

رد فرضیه

0/01

0/45

رد فرضیه

نتیجهگیری و پیشنهادها:
ای مطااعه به بررسی ارتباط بی رهبری توانمندساز و نوآوری باز (واردشونده و خارجشونده) و
نقش میانجی فرهن یادگیری سازمانی با تعدیلاری ظرفیت جذب در شرکتهای دانشبنیان
اسنان چهارمحا و بخنیاری پرداخنه است ،آن هم در کشوری که بیکاری همچنان برای
سیاستگذاران همچنان یک چااش است .اخیراً ،کشور ایران از طریق رشد مبننی بر نوآوری و
توسعه کارآفرینی را بهعنوان برخی از سازوکارهای ایجاد اشنغا اتخاذ کرده است ،ای مطابق با
تحقیقات کوران و بلکبورن )1994( 1است که خاطرنشان کردند برای تحقق توسعه اقنصادی،
ایجاد نوآوری در سطوح مخنلف (فردی ،سازمانی و ملی) ،حیاتی است.

Curran and Blackburn

219

1

نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی ،سال چهارم ،شماره  ،12بهار 1400

از آنجایی که اااوی نوآوری باز محبوبیت و پذیرش فزایندهای در سراسر جهان بهدست آورده
است ،برای آزمودن اااوی توسعهیافنه ،در ای مطااعه ،شرکتهای دانشبنیان اننخاب شدند.
اکوسی نم نوآوری از توایدکنندگان دانش مانند مؤس ات علمی و ف آوری ،دانشااهها ،افراد
نوآوری و کاربران دانش در بخشهای دوانی و خصوصی تشکیل شده است (جک ون.)2011 ،1
اوای یافنهها نشان داد که رهبری توانمندساز ،نوآوری باز واردشونده را افزایش میدهد .از
ای رو شرکتهایی که دارای رهبرانی بودند که پیروان خود را به انجا فعاایتهای مربوط به
ایجاد و ک ب دانش ترغیب میکردند ،به ننایج نوآوری باز واردشونده باالتری دست یافنند.
رهبران توانمند رفنارهای مطلوب را در بی پیروان اااوبرداری کرده و به آنها انایزه میدهند تا
ضم ج توجوی دانش و ایدههای جدید در بازارهای خارجی ،رفنارهای باثباتی را به نمایش
باذارند .ای یافنه مطابق با مطااعات گذشنه است که نقش ت هیلکننده رهبری توانمندساز را در
ننایج نوآورانه تبیی میکند (باتنار2012،2؛ ژان و بارتو .)2010 ،3
به همی ترتیب ،ای یافنه با ننایج تحقیقات بورپیت و بیاونس )1997( 4همراسنا شد که
گزارش دادند که نوآوری ،به کارمندان توانمند و با انایزهای نیاز دارد که قادر به اتخاذ تصمیماتی
م نقالنه باشند؛ بنابرای از آنجا که یک سبک رهبری توانمند ،ای مؤافههای مطلوب را شامل
ال ک ب دانش و منابع را ارتقا میبخشد و در ننیجه ننایج نوآوری باز واردشونده
میشود ،احنما ً
باالتری پیدا میکند .ای بدان معنی است که شرکتهایی که رهبران توانمند داشنند ،دانش خود
را بهطور مؤثرتر مدیریت میکنند.
همانطور که ای مطااعه نشان میدهد ،رهبران توانمند کارمندان خود را تشویق میکنند تا
شرکتها از کارمندان توانمند خود بهره ببرد .با ای حا  ،در تحقیقات گذشنه نشان داده است که
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توانمندسازی برای دستیابی به نوآوری ضروری است (باتنار2012 ،؛ ژان
کاکر و ارتورک.)2010 ،1

و بارتو 2010 ،؛

مطااعات گذشنه همچنی نشان داده است که رهبران توانمند برای پیروان خود جهت
مشارکت در تصمیمگیری و ایجاد انایزه در انجا وظایف از طریق پاداشهای ذاتی و بیرونی
خواهان ایجاد اسنقال بیشنری ه نند (ژیو و همکاران .)2011 ،2از آنجا که رهبران توانمند
اعنماد و اطمینان خود را در مورد پیروان خود بهوجود میآورند (آرنواد و همکاران،)2000 ،3
پیروان هم رفنارهای ری کپذیرانه را نشان میدهند که منجر به عملکرد بهنر در فعاایتهای
نوآورانه میشود.
ای مطااعه همچنی نقش میانجی فرهن یادگیری سازمانی در ارتباط بی توانمندسازی
رهبری و نوآوری باز را تائید کرد .فرهن یادگیری مجموعهای از قراردادهای سازمانی ،ارزشها،
شیوهها و فرآیندهای سازمانی است که کارکنان و سازمانها را به سمت توسعه دانش و
شای نای ترغیب میکند؛ بنابرای  ،اسننباط میشود که رهبران توانمند در سازمانهای مورد
بررسی ،محیطی را ایجاد میکنند که از ایجاد ،تباد و اسنفاده از ایدههای جدید حمایت میکند و
در ننیجه یک فرهن یادگیری مؤثر باعث ترویج جریان دانش میشود و از ای رو نوآوری باز را
ترغیب میکنند.
��ﺕ اوگبنا و هریس )2000( 4که رهبری را عامل مهمی در توسعه فرهن
ای یافنه با�
سازمانی عنوان میکند ،سازگار است .در راسنای مطااعات دیار (بهعنوان مثا ساان و
همکاران2011 ،5؛ ژیو و همکاران ،)2011 ،همچنی نشان دادهاند که رهبران توانمند ،یک جو و
فرهن سازمانی حمایتکننده از نوآوری را ایجاد میکنند ،که منجر به ارتقاء فعاایتهای مربوط
به ورود جریان دانش و نوآوری است.
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ای مطااعه همچنی نشان داد که رهبری توانمندساز ،بر فرهن یادگیری سازمانی تأثیر
میگذارد ،که به نوبه خود بر نوآوری باز تأثیر میگذارد؛ از ای رو ،چنی اسننباط میشود که
رهبران توانمند ،در شرکتهای خود ،فرهن یادگیری را توسعه میدهند که تباد دانش بی
اعضا را ت هیل میکند .ای به نوبه خود ،به اننشار اطالعات به اعضای سازمان که میتوانند از
آن برای تواید راهحلهای نوآورانه اسنفاده کنند ،کمک میکند .رهبری توانمندساز همچنی از
طریق قدردانی از کارکنان به واسطه فعاایتهای مشنرک ،فرهن یادگیری را ارتقا میبخشد.
اگرچه به سخنی یک مطااعهای در ای زمینه پیدا میشود ،اما بهطور کلی ،یافنهها توسط
مطااعات گذشنه پشنیبانی میشود که خاطرنشان کرد ،رهبران توانمند ،انایزه کارمندان را با
تشویق و پاداش دادن به آنها تقویت میکنند (تون و چان .)2011 ،1
چنی رهبرانی همچنی به اشنراکگذاری ایدهها بی اعضای سازمان (سیریواسناوا و
همکاران2006 ،2؛ ژیو و همکاران )2011 ،را که در ننیجه منجر به بهبود ننایج نوآورانه شد را
ترویج میدهند .شایان ذکر است ،که فرهن یادگیری سازمانی بهطور کامل بی روابط
توانمندسازی رهبری و ابعاد نوآوری باز میانجیگری نموده است .ای یافنه ما را به ای ننیجه
میرساند که فرهن یادگیری سازمانی نقش مهمی در نوآوری باز داشنه است.
تحقیقات گذشنه عوامل واسطهای احنماای دیاری را مورد بحث قرار داده است .بهعنوان
مثا  ،اوکه و همکاران )2009( 3قدرت زمینه را مورد بررسی قرار داد که میتواند پیوند سبکهای
رهبری و نوآوری را تحت تأثیر قرار دهد .زمینه به انواع فرایندها و سامانههای فرهنای ،رسمی و
غیررسمی در سازمان اشاره دارد که هماهنای مؤثر بی واحدهای سازمانی را برای ت هیل
فرآیندهای نوآوری در مراحل مخنلف امکانپذیر میسازد.
یکی دیار از عوامل احنماای که میتواند پیوند نوآوری با رهبری را میانجیگری کند ،میزان
ابنکار و پیشبرد شخصی فرد و نارش کارکنان ن بت به بهرهبرداری از داراییهای دانش است (د
آراژو بورچارت و همکاران )2014 ،4که رهبران میتوانند در تقویت نوآوری تأثیر باذارند.
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ای مطااعه ننوان نه است نقش تعدیلکننده ظرفیت جذب در ارتباط فرهن یادگیری
سازمانی و نوآوری باز را تائید کند؛ بنابرای نمیتواند اسننباط شود که یک فرهن سازمانی
یادگیرنده ،دارای تأثیر مثبت بیشنری در نوآوری باز در سطوح باالتر از ظرفیت جذب است.
ب یاری از مطااعات (بهعنوان مثا  ،گان2001 ،؛ موسکیو )2007 ،اظهار داشنهاند که بنااهها
ال به دایل سرمایهگذاری ضعیف یا محدود در تحقیق و توسعه و کیفیت نامناسب کارمندان
معمو ً
خود برای مشارکت مؤثر در فعاایتهای مبننی بر تحقیق و توسعه یا نوآوری باز ،سطح ضعیفی از
ظرفیت جذب را نشان میدهند(اسپینهون و همکاران.)2010 ،1
با توجه به عد مطااعه خاص در مورد نقش تعدیلکننده ظرفیت جذب ،دشوار است که ای
یافنه را با هر مطااعه مشابهی مرتبط کرد است؛ بنابرای تحقیقات بیشنری در ای زمینه نیاز
است؛ بر همی اساس ،ننیجهگیری میشود که بنااهی که دارای سطوح باالتری از توانایی پویا
در زمینه خلق دانش و کاربرد دانش (یعنی ظرفیت جذب) و همچنی اشنراک دانش را در بی
اعضای خود تشویق میکند ،ایدههای جدید و تأکید زیادی را بر یادگیری م نمر اعما میکند
ال در تجارت دانش یعنی نوآوری باز خارجشونده موفقتر است.
(یادگیری فرهن سازمانی) احنما ً
ای یافنهها تا حدودی با ننایج تحقیقات کارایانیس )2012( 2که دارای اهمیت باالیی در
ظرفیت جذب است ،مغایرت دارد و خاطرنشان کرد :سطوح باالتر ظرفیت جاذب به یک شرکت
کمک میکند تا دانش دریافتشده ،سبب حل م ایل سازمانی شود و در نهایت اسنفاده از آن را
برای اهداف تجاری بهدست آورد .اما بهطورکلی ،فقدان نقش تعدیلکننده ظرفیت جذب باید
بیشنر مورد بررسی قرار گیرد .در واقع ،ظرفیت جذب باعث ایجاد فرصتهایى براى نوآورى باز یا
به بیان دیار باعث کاهش محدودیتهاى ترکیب داخلى منابع دانش در یک مد نوآورى باز
مىشود .ظرفیت جذب ،از فرآیندهاى تحقیق و توسعه داخلى مننج مىشود و همچنی از محیط
خارجى نیز تأثیر میپذیرد.
نوآورى باز مرزهاى دانش خارج از شرکت را که در اننظار جذب توسط شرکتها و تبدیل آن
به محصوالت و خدمات جدید و با ارزش ه نند تحت فشار قرار میدهد؛ اما ای دانش خارجى
Spithoven et al
Carayannis
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بهراحنی قابل بهرهبردارى نی ت؛ بنابرای پیشنهاد میشود ابندا دانش مورد نظر در شرکتهای
دانشبنیان اسنان شناسایى شود و شرکتها باید به دنبا ساز و کارهایى براى اننقا و تطابق
ای دانش با شرایط داخل شرکت باشند .ظرفیت جذب از راههاى مخنلفى بهدست مىآید که
مهمتری آنها سرمایهگذارى در تحقیق و توسعه داخلى است که مىتواند بهصورت یک
محصو از عملیات ساخنارى شرکت یا فرسنادن کارکنان به دورههاى آموزشى فنی پیشرفنه
باشد.
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رضاییدواتآباد ،ح ی ؛ بهارسنان ،امید و محمدیصدر ،محمد" .تحلیل ارتباط فرهن یادگیری سازمانی ،فرهن
ابداع در صنایع غذایی کرمان ،مورد مطااعه :شرکتهای زمز  ،روغ و پااه کرمان)" ،فصلنامه ابنکار و خالقیت در علو
ان انی ،دوره دو  ،شماره سو .25-1 ،1391 ،

نوآورانه و

رمضانپور نرگ ی ،قاسم؛ داوری ،علی؛ افراسیابی ،راحله و زرگران یزد ،بهاره" .بررسی عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز
(مطااعه موردی :مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علو )" ،فصلنامه مدیریت توسعه ف آوری ،دوره دو -46 ،1393 ،1 ،
.29
ح نی ،عاطفه .شناسایی اثر ظرفیت جذب دانش در پذیرش نوآوری باز در سازمانهایی با تجربه نوآوری باز .پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشااه تهران.1390 ،
خ روپور ،ح ی ؛ فیضی ،کما و طبائیان ،سیدکما " .بررسی و رتبهبندی عاملهای مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد
نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران" .نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری ،سا دو .1-26 ،1393 ،4 ،
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، فصلنامه سیاست علم و ف آوری،" "تأثیر رویکرد نوآوری باز بر ظرفیت جذب ف آوری در صنایع دفاعی. علیرضا،صابرفرد
.30-15 ،1398 ،4  شماره،11 دوره
 روندها و، رویکردها، "نوآوری باز؛ نااهی جامع بر مفاهیم. غالمرضا، منوچهر و توکلی، مصطفی؛ منطقی،صفدری رنجبر
.10-17 ،1393 ،40 ، سا دهم، فصلنامه رشد ف آوری."عوامل کلیدی موفقیت
 تاثیر رهبری توانمندساز بر انایزش: بررسی عوامل نر مؤثر بر بهرهوری.)1396(  زهره، حمید و ترکانلو،عرفانیانخانزاده
،40  شماره، دوره دهم،) فصلنامه مدیریت بهرهوری (فراسوی مدیریت.پیشرفت و انایزش ااها بخش و ترغیب ذهنی
.157-131
: "یکپارچه سازی مشنریان در مقدمات نوآوری به کمک رویکرد نوآوری باز. جواد، سلطانزاده، شیرازی بابک،مالیی علیاصغر
.48-38 ،1395 ،47 ، سا دوازدهم، فصلنامه رشد ف آوری." تواید و اننخاب ایدههای نوآورانه محصو

 فصلنامه فرهن،" "در ج توجوی فنون تعیی روایی در پژوهشهای مدیرینی. محمدرضا، محمدرضا و زاای،مهرگان
.26-5 ،1385 ،14  شماره،  سا چهار،مدیریت
 نقش میانجی، تاثیر رهبری توانمندساز بر بهبود عملکرد خدمات هنل ها.)1396(  محمدرضا، مهدی و ادیبپور،یزدانشناس
 شماره،12  دوره،) فصلنامه مطااعات مدیریت گردشاری (مطااعات جهاناردی.قراردادهای روانشناخنی و تباد دانش
.83-114 ،40
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