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چکیده 

ظرفیت جذب دانش به مجموعهای از فرایندها و روندهای سازمانی اشاره دارد که طی آن
سازمان به کسب ،شبیهسازی ،انتقال و استخراج دانش میپردازد ،تا قابلیتهای پویایی در خود
ایجاد کند .این قابلیت ها ،توانایی سازمان را برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش
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میکند .همچنین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ،نقش میانجی ظرفیت
جذب سازمانی در رابطه بین متغیرهای ظرفیت جذب فردی و عملکرد نوآورانه مورد تأیید قرار گرفت.
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.1مقدمه

امروزه با شکلگیری محیطهای پیچیده رقابتی ،تنها سازمانهایی میتوانند به فعالیت خود
ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیتهای مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت کنند
(فارسیجانی و نیستانی .)1321 ،انجام فعالیتهای نوآورانه ،منبعی پایانناپذیر برای مزیت
رقابتی فراهم میکند (آزاد و ارشدی .)1322 ،عملکرد نوآورانه ،1با خلق دانش مورد نیاز برای
توسعه محصول و فرایندهای تولیدی جدید ،یا بهبود فرایندهایی موجود ،بهدست میآید.
سازمانها با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت اقتصادی خود
هستند (میرفخرالدینی و همکاران .)1321 ،نوآوری فعالیت پیچیدهای است که دانش جدید را
برای اهداف تجاری بهکار میگیرد .بخشی از این دانش از منابع خارجی بهدست میآید ،از این
رو توانایی برای بهرهبرداری از دانش خارجی یک عامل حیاتی برای قابلیتهای نوآورانه است
(فسفری و تریبو.)2002 ،
2
مفهوم ظرفیت جذب دانش به دیدگاه کالنی برمیگردد که توانایی اقتصاد را برای
بهرهگیری و جذب اطالعات و منابع خارجی مدنظر قرار میدهد .کوهن و لوینتال در سال
 1110این مفهوم کالن اقتصادی را به حوزه نظریههای سازمانی وارد کردند و ظرفیت جذب را
بهعنوان توانایی یک سازمان برای تشخیص ارزش اطالعات جدید از منابع بیرونی ،شبیهسازی
و به کارگیری آن برای اهداف تجاری در نظر گرفتند .ظرفیت جذب به خودی خود هدف
نیست ،اما میتواند بروندادهای سازمانی مهمی چون عملکرد نوآورانه را خلق کند
(کاستوپولوس و همکاران.)2011 ،
ظرفیت جذب دانش با قابلیت پویا رابطه تنگاتنگی دارد .از نقطه نظر قابلیت پویا ،سازمانها
بهعنوان نهادهای دانش در قالب فرایندهای دانش به فعالیت میپردازند (جانتونن .)2005 ،بر
این اساس ،زاهرا و جرج در سال  2002تعریف عمومی کوهن و لوینتال ( )1110را گسترش
دادند و ظرفیت جذب را بهعنوان یک مجموعه از فرایندها و روندهای سازمانی معرفی کردند
که طی آن سازمان به کسب ،شبیهسازی ،انتقال و استخراج دانش میپردازد تا قابلیتهایی پویا
در خود ایجاد کند .این قابلیتها به خلق و بهرهگیری از دانش مرتبط هستند و توانایی سازمان
را برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش میدهند (زاهرا و جرج .)2002 ،رویکرد
دانشمحور بهدلیل چشمپوشی از فعالیت و کنش فردی و توجه بیش از حد به قابلیتهای
سازمانی ،مورد انتقاد قرار گرفته است .این رویکرد ،انتقال دانش را بهعنوان یک موضوع مهم
در تلفیق دانش سازمانی مطرح کرده ،اما غالباً روی تجمع منابع دانش سازمان تمرکز میکند
(فلین و هیسترلی )2009،و این به معنای ناچیز شمردن نقش افراد در فرایندهای دانش است.
1. Innovation Performance
2. Absorptive Capacity
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تمرکز روی افراد بر اساس این نظریه مورد توجه قرار گرفته است که نمیتوان به فرایند دانش
بین سازمانی دست یافت مگر اینکه انتقال دانش از سطح فردی شروع شود .درواقع حوادث
سازمانی در بستر سازوکار رخ میدهند که در سطح فردی آغاز میشوند (مینباوا و همکاران،
 .)2010امروزه این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است و انتقال دانش بین سازمانی ،درجهی
بهکارگیری و استفاده دانش توسط افراد ،معرفی میشود (مینباوا و همکاران .)2010 ،کسب و
استفاده از دانش در سطح فردی یک مفهوم رفتاری است ،که بهدلیل آشکار بودن ،قابلیت
مشاهده و اندازهگیری را دارد (مینباوا و همکاران .)2003 ،بر این اساس افراد در توانایی و
انگیزه برای کسب و استفاده از دانش با هم تفاوت دارند .این حقیقت وجود دارد که دانش در
وهله اول به افراد مربوط است و در گام بعد به کل سازمان برمیگردد؛ بنابراین نیازمند
رویکردی هستیم که ظرفیت جذب دانش را نه فقط در سطح سازمان بلکه در سطح افراد آن
سازمان نیز بررسی کند.
در پژوهش حاضر دو صنعت مهم کشور؛ یعنی صنایع داروسازی و بیمه مورد بررسی قرار
می گیرند .صنعت داروسازی در بخش تولیدی کشور از جایگاه ارزشمندی برخوردار است که به
دو عامل فناوری و نیروی انسانی ،بهطور یکسان توجه دارد .از سوی دیگر کسب مزیت رقابتی
و بهبود عملکرد در سازمانها ،بیشتر از آن که وابسته به منابع فیزیکی آنها باشد ،به دانشی
که در اختیار کارکنان سازمان است ،بستگی دارد (یوهانسن و اولسن .)2003 ،شرکتهای
داروسازی بهعنوان سازمانهایی دانشمحور؛ برای ارتقای نوآوری در ارائه محصوالت جدید،
نیازمند انتقال و تسهیم دانش بین کارکنان و سازمان هستند .همانطور که اشاره شد ظرفیت
جذب دانش ،باید بهعنوان بستری مناسب بهمنظور انتقال دانش و بهبود عملکرد نوآورانه مورد
توجه قرار گیرد (تسای.)2001 ،
یکی از صنایع مهم در بخش خدمات ،صنعت بیمه است .شرکتهای بیمه جهت ارائه
خدمات مطلوب به مشتریان ،نیازمند راهکارهای خالق و نوآورنهاند .بنابراین این شرکتها به
نیروهای کارآمدی وابستهاند که به کسب و انتقال دانش حساس هستند و یادگیری از منابع
داخلی و خارجی را مورد توجه قرار میدهند .کارکنان با توانایی باال در جذب دانش ،سطح
جذب دانش سازمان را بهبود میبخشند و به بهبود نوآوری در عملکرد سازمان کمک میکنند
(کاستوپولوس و همکاران.)2011 ،
با توجه به اهمیت موضوع در دو صنعت مذکور؛ پژوهش حاضر بهدنبال دستیابی به اهداف
زیر است:
 .1بررسی دو بعد فردی و سازمانی ظرفیت جذب و تعیین رابطه بین آنها؛ تاکنون در
پژوهشها این دو مفهوم در کنار هم مورد توجه و بررسی قرار نگرفتهاند.
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 .2تعیین رابطه بین ظرفیت جذب فردی و سازمانی با عملکرد نوآورانه .نقش ظرفیت جذب در
عملکرد نوآورانه در پژوهشهای زیادی مورد توجه قرار گرفته اما این پژوهشها در زمینه
ظرفیت جذب سازمانی بودهاند و پژوهشهای تجربی زیادی نقش ظرفیت جذب فردی در
عملکرد نوآورانه را مورد توجه قرار ندادهاند.
 .3تعیین نقش میانجی ظرفیت جذب سازمانی در رابطهی بین ظرفیت جذب فردی و عملکرد
نوآورانه .هدف اصلی این پژوهش ،تعیین اثر ظرفیت جذب فردی بر روی ظرفیت جذب
سازمانی از یکسو و تعیین نقش ظرفیت جذب سازمانی بر عملکرد نوآورانه از سوی دیگر است
که این به معنای بررسی نقش میانجی متغیر ظرفیت جذب سازمانی است.

.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

مفهومعملکردنوآورانه .امروزه نوآوری یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت و بقای سازمانهای
دانشمحور محسوب میشود (اردکانی .)1321 ،بسیاری از صاحب نظران ،نوآوری و ایجاد تمایز
را بهعنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کردهاند (معطوفی.)1321 ،
نوآوری عبارت است از یک ایده ،محصول یا فرایند ،یک سامانه یا وسیله که توسط افراد،
گروهها یا سازمانها ،حتی یک بخش صنعت و جامعه بهعنوان یک موضوع جدید درک شود
(راجرز ،1115 ،جزنی و همکاران .)1310 ،نوآوری فرایندی است که جهت ایجاد ارزش ،طراحی
و مدیریت میشود (رحمان سرشت و هاشمی ،1329 ،اردکانی .)1321 ،در بازار رقابتی
شرکتها باید دانش خود را بهمنظور انطباق محصول و فناوریهای جدید باال ببرند و دانش
بهدست آمده را بهطور پیوسته با کارکنان خود به اشتراک بگذارند .بر مبنای عاملهای داخلی
سازمان ،ماهیت نوآوری میتواند شامل نوآوری محصول ،فرایند یا فناوری باشد (رضوانی،
گرایلینژاد .)1310 ،این عاملهای داخلی شامل منابع دانش و مهارت ،سامانههای مدیریت،
ارزشها و هنجارها هستند .عاملهای خارجی نیز وجود دارند که روی نوآوری سازمان اثر
میگذارند که شامل مشتریان ،رقبا ،قوانین و فناوری هستند (یوآن هونگ.)2011 ،
پژوهشهای قابل مالحظهای در رابطه با سنجش عملکرد نوآورانه وجود دارد (پراجوگو و
سوهال2003 ،؛ یوآن هونگ .)2010 ،نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف نشان میدهد که
شرکتهایی که بهصورت ویژه ،به موضوع نوآوری توجه میکنند ،سهم بازار و سود خود را به
میزان قابل مالحظهای افزایش میدهند (فارسیجانی و نیستانی .)1321 ،عملکرد نوآورانه اغلب
با بررسی تعداد دستاوردهای آشکار ،گزارشهای ثبت شده ،و پروژههای جدید که سازمان در
روال کاری خود بر عهده میگیرد ،تعیین میشود .همچنین مقایسه کیفیت و کارکرد
محصوالت جدید و فرایندهای نو با رقبا نیز نشان دهنده نوآورانه عمل کردن سازمان است.
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شهرت و وجهه در بازار نیز از جمله عوامل تعیین کننده در این باره است (یوآن هونگ.)2011 ،
عملکرد نوآورانه در پژوهش حاضر با دو بعد نوآوری در محصول و نوآوری در فرایند
سنجیده میشود (یوآن هونگ .)2011 ،این دو بعد در پژوهشهای مختلف بهعنوان ابعاد مهم
در رابطه با سنجش نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان مطرح شدهاند.


مفهومظرفیتجذب .اگر چه ادبیات ،روشهای بسیاری را برای مفهوم سازی و عملیاتی
کردن ظرفیت جذب نشان میدهد ،اغلب دستیابی به جنبههای گوناگون ظرفیت جذب ممکن
نیست .عالوهبر آن به این که سازمانها چگونه میتوانند ایجاد و توسعه ظرفیت جذب را
افزایش دهند ،توجه کمی شده است .ظرفیت جذب در سه حال مفهومسازی و اندازهگیری
میشود -1 :دارایی -2 ،قابلیت ذاتی (متداول) و  -3قابلیت پویا (لین و همکاران.)2002 ،
ظرفیت جذب بهعنوان دارایی ،بهمعنای سطح دانش پیشین واحدهای سازمانی است (ظرفیت
ایستای دانش) و با معیارهایی چون شدت تحقیق و توسعه و  ...سنجیده میشود (تسای،
 .)2001ظرفیت جذب بهعنوان قابلیت ذاتی سازمان ،آن را بهعنوان فرایندهای کاری به حساب
میآورد که شرکت برای تعیین ،شبیهسازی ،تبدیل و بهکارگیری دانش خارجی بهکار گرفته
است .قابلیت پویا بهطور ضمنی به ظرفیت سازمان برای خلق ،توسعه و اصالح پایگاه منابع
اشاره میکند (رابرتز و همکاران .) 2012 ،قابلیت پویا از قابلیت ذاتی متمایز است و به توانایی
برای تغییر و بازسازی قابلیتهای ذاتی موجود برمیگردد .مفهوم قابلیت پویا برای ظرفیت
جذب سازمان ،توانایی آن برای بازسازی قابلیتهای متداول موجود است.
توجه به موارد اشاره شده برای شناسایی و مفهوم سازی ظرفیت جذب ضروری است.
دیدگاه غالب این است که ظرفیت جذب ،توانایی سازمان است نه دارایی آن (لین و همکاران،
 .)2002زاهرا و جرج در سال  2002با مرور ادبیات ظرفیت جذب به این نتیجه دست یافتند که
ساختار ظرفیت جذب به شفافسازی بیشتری نیاز دارد .مفهومسازی گسترده آنها ،آنرا
بهعنوان مجموعهای از فرایندها و روالهای عادی سازمانی معرفی کرد که طی آن ،سازمان
دانش خارجی را کسب ،تبدیل و استخراج میکند تا قابلیت سازمانی پویا خلق کند (زاهرا و
جرج.)2002 ،
در ادامه دو رویکرد ظرفیت جذب فردی و سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد.
ظرفیتجذبفردی .پژوهش در زمینه انتقال دانش ،زمینه ساز نگرش جدیدی به ظرفیت
جذب شده است که ظرفیت جذب کارکنان سازمان نامیده میشود .در ادبیات انتقال دانش،
ظرفیت جذب دریافتی ،هر واحد یا فرد در سازمان بهعنوان یک عنصر مهم در انتقال دانش
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درونی سازمان در نظر گرفته میشود (گوپتا و گویندراجان .)2000 ،افراد ،ظرفیت جذب دانش
متفاوتی دارند که این امر روی انتقال دانش سازمان اثر میگذارد .ظرفیت جذب شرکت یک
مفهوم در سطح سازمانی است که در کارکنان آن شرکت نهفته و با آنها همراه است (مینباوا و
همکاران.)2003،
ظرفیت جذب از این منظر به دو عامل توانایی و انگیزه کارکنان برمیگردد .بهمنظور
تسهیل در جذب بیشینهی دانش در بخشها یا کارکنان سازمان ،باید هر دو جنبه از ظرفیت
جذب وجود داشته باشند (مینباوا و همکاران .)2003،توانایی کارکنان (مبنای دانش) و انگیزه
کارکنان (شدت تالش کارکنان) تداعی کننده دو مفهوم ظرفیت جذب بالقوه و واقعی هستند.
چرا که ظرفیت جذب بالقوه؛ داشتن پتانسیل باال در توانایی کارکنان است درحالیکه ظرفیت
جذب واقعی ،پتانسیل انگیزشی باال در کارکنان را نشان میدهد.


توانايی کارکنان .تعریف لغوی توانایی؛ به ویژگیهای انسانی مثل مهارتهای اولیه،
شایستگیها ،تجارب و دستاوردهای پیشین اشاره دارد که برای انجام ماهرانه وظایف مورد نیاز
است .توانایی یک فرد میتواند دانش مرتبط پیشین او را نشان دهد؛ این دانش قبلی که
توانایی کارکنان را میسازد برای بهرهگیری از دانش جدید مورد نیاز است.


انگیزهکارکنان  .انگیزه به تمایل به درگیری در یک فعالیت خاص اشاره دارد .بحث اساسی
در ادبیات این است که افراد توانمند (با توانایی باال برای یادگیری) ،اگر انگیزه کافی نداشته
باشند ظرفیت جذب با موفقیت صورت نمیگیرد.
2
1
انگیزه کارکنان به دو بخش تقسیم میشود :انگیزه بیرونی و درونی  .افراد زمانی به شکل
بیرونی انگیخته میشوند که نیازهایشان به شکل مستقیم از طریق جبرانهای مالی برآورده
شود (اوسترلو و همکاران .)2002 ،این نوع انگیزش با محرکهای بیرونی چون سامانه پاداش
افزایش مییابد .زمانی فرد بهصورت درونی انگیخته میشود که وظیفهای را قبول نماید که
نیازهای درونی او را برآورده میکند .این انگیزه با تعهد به اهدافی که خود فرد تعیین میکند
همراه است (اوسترلو و همکاران.) 2002 ،
ادبیات پژوهش نشان میدهد هم محرکهای درونی و هم بیرونی برای برانگیختن
کارکنان بهمنظور انجام کار چالشی الزم و ضروری هستند و به آنها انگیزههایی را برای ایجاد
ایدههای برتر ارائه میدهند (برومند و رنجبری .)1322 ،با این وجود نتایج نشان میدهد انگیزه
بیرونی به اندازه درونی نمیتواند به انتقال دانش کمک کند .بهطور مثال افرادی که به شکل
1. Extrinsic
2. Intrinsic
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درونی انگیخته شدهاند نسبت به افرادی که توسط محرکهای بیرونی برانگیخته شدهاند،
سطوح باالتری از یادگیری را نشان میدهند (دسی.)1111 ،
ظرفیتجذبسازمانی .در این پژوهش ظرفیت جذب سازمانی در قالب فرایندهای یادگیری
سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد .ظرفیت جذب بهطور واضح با یادگیری سازمان مرتبط است
(لین و همکاران ،)2002 ،متأسفانه ماهیت و میزان دقیق این ارتباط واضح نیست .با توجه به
پژوهشهای صورت گرفته ،دو عامل اکتشاف و استخراج بهعنوان ارکان اصلی یادگیری
سازمانی هستند .اکتشاف به یادگیری بهدست آمده از طریق فرایندها ،آزمایشها و تجارب
سازمانی جدید و جستجوی دانش شناسایی ندانستههای بازار سنجیده میشود .استخراج به
یادگیری بهدست آمده از طریق جستجو ،پاالیش تجربی و استفاده از دانش موجود ،شایستگی
و فن آوری اشاره دارد (رابرتز و همکاران.)2012 ،
مفهوم ظرفیت جذب دارای فرضیات ،ابعاد و شرایط محدود خاص است .اما ابعاد یادگیری
سازمانی که شامل اکتشاف و استخراج است مفاهیم وسیعی هستند که هر یک طیفی از
فعالیتها را در بر میگیرند (گوپتا و گویندراجان .)2002 ،یادگیری فزاینده در یک محیط
خاص ،پایگاه دانش سازمان را در آن حوزه افزایش میدهد ،که با افزایش سطح ظرفیت جذب
سازمان همراه است که به نوبه خود یادگیری بیشتر را تشویق میکند .مجموعهای از عوامل
ظرفیت جذب را از یادگیری سازمانی متمایز میکنند ،بهطور مثال؛ تمرکز ظرفیت جذب روی
نقش دانش خارجی است ،درحالیکه یادگیری سازمانی هم دانش خارجی و هم داخلی را در
نظر میگیرد.
با تمامی این ابهامات نمیتوان نقش یادگیری سازمانی و رابطه تنگاتنگ آن با ظرفیت
جذب را انکار کرد .شرکت میتواند دانش را بهدست آورد یا تلفیق کند اما ممکن است توانایی
انتقال و استخراج دانش برای خلق سود را نداشته باشد .این نگرش به مفهوم ظرفیت جذب به
توانایی یادگیری و فرایندهای آن در سازمان توجه دارد و ظرفیت جذب را توانایی یادگیری
سازمانی میداند .این برداشت از ظرفیت جذب توسط نویسندگان و پژوهشگران مختلف مورد
توجه قرار گرفته است و امروزه نگرش غالب به مفهوم ظرفیت جذب است (رابرتز و همکاران،
.)2012
تعریف مبتنی بر فرایند از ظرفیت جذب این است که ظرفیت جذب توانایی سازمان برای
استفاده از دانش خارجی از طریق فرایند یادگیری متوالی اکتشاف ،تبدیل و استخراج است (لین
و همکاران.)2002 ،
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يادگیری اکتشافی .1همان اکتساب دانش خارجی است و ظرفیت جذب بالقوه را نشان
میدهد (زاهرا و جرج .)2002 ،برای یادگیری اکتشافی دانش پیشین ضروری است
(سزوالنسکی .)1112 ،سطح باالیی از یادگیری اکتشافی به شرکت کمک میکند که دانش
بیرون سازمان را کسب کند و با توجه به مزایایی چون انعطافپذیری راهبردی،
مسئولیتپذیری نسبت به مشتری و پرهیز از تالشهای بیهوده عملکرد پایدار باالیی داشته
باشد (زاهرا و جرج ،2002 ،لیچتنهالر.)2001 ،

2

يادگیریاستخراجی  .به بهکارگیری دانش بهدست آمده برمیگردد و مفهوم ظرفیت جذب
واقعی را تداعی میکند (زاهرا و جرج .)2002 ،یادگیری استخراجی بر مبنای تعریف مبتنی بر
فرایند ،به دانش نهفته در محصول یا خدمت توجه میکند و مفهومی فراتر از شبیهسازی دانش
خارجی است (لین و همکاران .)2002 ،درواقع نوعی هماهنگ سازی بین دانش سازمان و
محیط پیرامون است .شرکت ممکن است با سطح باالی یادگیری استخراجی با شبیهسازی و
تلفیق دانش در فرایندهای نوآوری به عملکرد باالیی دست یابد (زاهرا و جرج.)2002 ،

3

يادگیریتبديلی  .بین این دو مفهوم رابطه برقرار میکند و به حفظ دانش طی زمان اشاره
دارد .یادگیری تبدیلی ضروری است چرا که گاهی دانش شبیهسازی شده باید برای سالها
حفظ شود تا در تولید یک محصول جدید بهکار گرفته شود (لیچتنهالر.)2001 ،

4

رويکردمکملی  .رویکرد فرایندی به یادگیری سازمانی به سه فرایند مذکور بهطور جداگانه
نگاه نمیکند بلکه آنرا در قالب فرایندهای متوالی پیوسته و مکمل میبیند (لیچتنهالر،
 .) 2001فرایندهای یادگیری مکمل در عین اینکه مجزا هستند ،اما وابسته به هم و بهطور
متقابل پشتیبان هم هستند .به دلیل محدودیت در منابع برای نوآوری داخلی ،سطح باال در
یکی از این فرایندها بهمعنای کاهش سطح دیگری است( .گوپتا و گویندراجان )2000 ،بنابراین
اثر آنها روی نوآوری و عملکرد ،وابسته به یکدیگر است (زاهرا و جرج2002 ،؛ لین و
همکاران.)2002 ،


1. Exploratory Learning
2. Transformative Learning
3. Exploitative Learning
4. Complementarity
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پیشینه پژوهش .طی سالهای اخیر مفاهیم عملکرد نوآورانه و نوآوری سازمانی در کنار
مفاهیم مدیریت دانش و ظرفیت جذب مورد توجه نویسندگان قرار گرفتهاند .مفهوم ظرفیت
جذب در سطوح مختلفی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است .اگرچه مطالعات اندکی
وجود دارند که بهصورت قدرتمند ابعاد مختلف ظرفیت جذب را مورد بررسی قرار دهند
(موروس و پرودان.)2001 ،
 ورود مفهوم ظ رفیت جذب به حوزه مدیریت و سازمان با کار کوهن و لوینتال در سال 1110صورت گرفته است .ظرفیت جذب از دیدگاه آنها ،توانایی تشخیص ارزش اطالعات خارجی
جدید ،تلفیق و بهکارگیری آن برای اهداف تجاری است .آنها به بررسی ظرفیت جذب در
سطح فردی و سازمانی پرداختند .بسیاری از نویسندگان دنباله رو تعریف کوهن و لوینتال
هستند.
 لین و همکاران در سال  2001برای حمایت از مفهوم ((ظرفیت جذب وابسته)) ،پژوهشی رابه انجام رساندند .یافتههای آنها نشان داد که اندازهگیری سنتی از ظرفیت جذب با مؤلفههایی
چون میزان تحقیق و توسعه و  ...همیشه مناسب نیست بلکه بهتر است ،این مفهوم بهجای
اینکه بهصورت منحصر به فرد و مجزا سنجیده شود ،بهطور وابسته با یادگیری سازمانی و به
صورت یک متغیر وابستهی بین سازمانی در نظر گرفته شود.
 زاهرا و جرج در سال  2002مفهوم ظرفیت جذب را به دو بخش ظرفیت جذب واقعی وبالقوه تقسیم نمودند و برای اولین بار آن را در قالب فرایندهای یادگیری مطرح کردند .ظرفیت
جذب بر این اساس به چهار مرحله دستیابی ،تلفیق و شبیهسازی ،انتقال و استخراج تقسیم
میشود .از نظر آنها ،مطالعاتی که برای سنجش ظرفیت جذب ،از عواملی چون شدت تحقیق
و توسعه ،تعداد کارهای علمی در واحدهای تحقیق و توسعه و  ...استفاده میکنند ،ماهیت
بدوی دارند و پیچیدگی ساختار را منعکس نمیکنند و نقش افراد در سازمانها را که برای
استفاده و استخراج دانش ضروری است ،نادیده میگیرند.
 مینباوا و همکاران در سال  2003بیان کردند که توانایی و انگیزه یادگیری کارکنان ،برایظرفیت جذب آنها ضروری است .کار پژوهشی آنها در همین سال و در سالهای بعد نشان
داد که ظرفیت جذب دانش کارکنان با فعالیتهای مدیریت منابع انسانی که روی انتقال دانش
بین کارکنان (در سازمان) اثرگذار است ،توسعه مییابد (مینباوا.)2010-2003 ،
 در بازبینی ادبیات ظرفیت جذب ،لین و همکاران در سال  2002فرایندهای ظرفیت جذب(شناسایی ،شبیهسازی و بهکارگیری دانش خارجی) را به سه فرایند یادگیری سازمانی (یادگیری
اکتشافی ،تبدیلی و استخراجی) مرتبط کردند .یادگیری اکتشافی بهمنظور تشخیص و درک
دانش خارجی است .یادگیری تبدیلی دانش جدید را با دانش موجود ترکیب میکند ،بنابراین به
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شرکت اجازه میدهد که دانش خارجی ارزشمند را شبیهسازی کند .یادگیری استخراجی نیز
بهمنظور بهکارگیری دانش خارجی شبیهسازی شده است.
 لیچتنهالر در سال  2001مفهوم ظرفیت جذب بر گرفته از نظر لین و همکاران را بارویکردی پویا به عوامل محیطی ،مورد بازنگری و توجه قرار داد .از دیدگاه او فرایندهای
یادگیری سازمانی با توجه به پژوهشهای صورت گرفته ،مکمل هم هستند .این فرایندها در
عین مجزا بودن برای اثرگذاری باید بهطور متوالی و پیوسته در نظر گرفته شوند.
 شان چن و همکاران در سال  2001و کاستوپولوس و همکاران در سال  2011با بررسیظرفیت جذب سازمانی ،آنرا توانایی سازمان برای کسب ،شبیهسازی ،تبدیل و استخراج دانش
میدانند (برگرفته از اندیشه اولیه کوهن و لوینتال).کار تجربی آنها ،از اثر مثبت ظرفیت جذب
سازمانی بر عملکرد نوآورانه حمایت کرد.
 رابرتز و همکاران در سال  2012بیان کردند که ظرفیت جذب سازمان ،وابسته به ظرفیتجذب تک تک افراد آن سازمان است ،همچنین ظرفیت جذب سازمانی تنها به مجموع ظرفیت
جذب تک تک افراد برنمیگردد ،بلکه شامل دانش انتقال یافته بین افراد و واحدها نیز هست.
پژوهش آنها با توجه به نظر لین و همکاران در سال  2002نشان داد با وجود اینکه ظرفیت
جذب بهعنوان یک ساختار چند بعدی مطرح شده است ،اغلب نویسندگان تمایل دارند که
ظرفیت جذب فردی اعضای سازمان را نادیده بگیرند.
در ایران نیز کارهای پژوهشی زیادی در زمینه نوآوری و یادگیری صورت گرفته است اما
پژوهشها درباره مفهوم ظرفیت یا توانایی جذب و عملکرد نوآورانه محدود است.
 در سال  1322جوانمرد و سخایی در رابطه با مهارتهای فردی ،یادگیری سازمانی و نوآوریپژوهشی را به انجام رساندند .بر اساس پژوهش آنها عملکرد سازمان و افراد وابسته به عواملی
چون مهارتهای فردی ،یادگیری و نوآوری سازمانی است و این عوامل با هم رابطه مثبت و
معنی داری دارند.
 در سال  ،1321معطوفی و همکاران به نقش محوری یادگیری بر عملکرد و نوآوری درشرکتهای کوچک اشاره کردند و یک بینش جدید در باره روابط متغیرها ارائه کردند.
 میرفخرالدینی و همکاران در سال  ،1321در پژوهشی تجربی رابطه بین نوآوری دانش وعملکرد نوآوری را مثبت و معنیداری تعیین کردند و به رتبهبندی عوامل اثرگذار بر عملکرد
نوآوری و سایر متغیرهای پژوهش پرداختند.
 رمضانیان و همکاران در سال  1310به بررسی رابطه میان تسهیم دانش ،توانایی جذب وقابلیت نوآوری سازمان پرداختند .رویکرد آنها به مفهوم توانایی جذب ،توجه به هر دو بعد
ظرفیت جذب سازمانی و فردی با مبنا قرار دادن توانایی جذب فردی است ،که با توجه به
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پژوهش صورت گرفته از رابطه مثبت بین ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری سازمانی حمایت شد.
همانطور که اشاره شد پژوهشها در زمینه ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه کمتر
بهصورت پژوهش تجربی منسجم دیده میشود ،بنابراین به دلیل نقشی که این عوامل در
عملکرد کلی و مزیت رقابتی سازمان دارند و به دلیل فقدان پژوهشهای جامع در این زمینه
(بهویژه در ایران) این پژوهش بهدنبال بررسی رابطه بین ظرفیت جذب فردی ،سازمانی و
عملکرد نوآورانه سازمانی است.
فرضیههاوالگویمفهومی 

.3توسعه

رابطه بین ظرفیت جذب فردی و سازمانی .برای بررسی ظرفیت جذب سازمان باید
مالحظات و پیش فرضهایی در نظر گرفته شود (رابرتز و همکاران.)2012 ،
نخست اینکه ظرفیت جذب به دانش پیشین سازمان وابسته است .بدون در نظر گرفتن این
دانش ،سازمان قادر نیست بهطور صحیح ارزش بالقوه دانش خارجی را در نظر بگیرد .دانش
پیشین در کارکنان سازمان نهفته است.
همچنین ظرفیت جذب سازمان به ظرفیت جذب تک تک افراد آن سازمان بستگی دارد.
اگرچه این امر به معنای جمع ساده ظرفیت جذب اعضای سازمان نیست و ارتباط به هم
پیوسته قابلیتهای افراد را در برمیگیرد (کوهن و لوینتال .)1110 ،بنابراین ظرفیت جذب
سازمان از ساختار دانشی افراد آن ساز مان در کنار انتقال دانش بین واحدهای آن تشکیل یافته
است .این مفهوم از ظرفیت جذب نشان دهنده خاص بودن ظرفیت جذب در هر شرکت است.
از طرفی ظرفیت جذب یک فرایند وابسته به مسیر است .ظرفیت جذب انباشته در یک
دوره به جذب و انباشته شدن آن در دوره بعد کمک میکند .یعنی هر مرحله به تقویت جذب
در مرحله بعد میانجامد .بنابراین از یک جنبه دیگر نشان میدهد که ظرفیت جذب در طی
زمان شکل میگیرد و مراحلی را طی میکند .این مفهوم نشان میدهد که یادگیری و ظرفیت
جذب از سطح فردی آغاز میشود و طی زمان به سطح سازمانی میرسد (سان و اندرسون،
.)2010
واحدهای بررسی یادگیری در سازمانها به سه بخش یادگیری فردی ،گروهی و سازمانی
تقسیم میشوند .الگو های ذهنی زیادی انتقال یادگیری از افراد به گروه و از آن به سازمان را
مطرح میکنند .انتقال یادگیری از افراد به سازمان ،سامانه اعتقادی جدیدی را برای
سازمانهایی که دانش و شایستگیهای محوری جدید خلق میکنند ،به همراه دارد که رفتار
سازمان را تغییر میدهد (سان و اندرسون .)2010 ،در ادبیات به شکل گسترده به این موضوع
اشاره شده استکه یادگیری از سطح فردی آغاز میشود (کوهن و لوینتال1110 ،؛ سان و
اندرسون .)2010 ،یادگیری افراد (یادگیری در سطح فردی) به هم میپیوندد و یادگیری در
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سطح گروهی را شکل میدهند .آنچه در گروه یاد گرفته میشود باید به سازمان انتقال یابد و
نتیجه آن تغییر در الگوی سازمانی است (باپوجی و کراسون .)2002 ،انتقال یادگیری بین
واحدهای سازمانی به مواردی چون توانایی افراد برای توسعه ظرفیت یادگیری پایدار و تشویق
افراد به تسهیم دانش (با تسهیم اطالعات و عقاید در گروهها درباره منابع سازمان) وابسته است
(سان و اندرسون .)2010 ،همچنین با توجه به ادبیات ،انگیزه کارکنان بهعنوان عامل ضروری
برای یادگیری سازمانی است (هایسا و هیل .)2001 ،همانطور که اشاره شد این دو عامل
یعنی توانایی و انگیزه کارکنان بهعنوان ظرفیت جذب فردی هستند .بر این اساس اگر ظرفیت
جذب سازمانی را در قالب فرایند یادگیری سازمانی مورد توجه قرار دهیم (لین و همکاران،
 )2002و اگر انتقال یادگیری در سازمان را از سطح فردی به سطح سازمانی در نظر بگیریم،
رابطه ظرفیت جذب فردی و ظرفیت جذب سازمانی مشخص میشود .بر این اساس فرضیه
اول پژوهش شکل میگیرد:

فرضیه اول :بین ظرفیت جذب فردی و ظرفیت جذب سازمان رابطه معنیداری وجود دارد.


رابطه ظرفیت جذب سازمانیوفردی با عملکرد نوآورانه .با وجود اینکه پژوهشهای
زیادی با مدلهای نظری به بررسی و تفسیر ماهیت ،مقدمات و نتایج ظرفیت جذب پرداختهاند
و پژوهش در زمینه ظرفیت جذب رو به رشد است ،اما توجه جامع و چندجانبه به این مفهوم با
در نظر گرفتن نتایج آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در سطح سازمانی؛ کوهن و لوینتال در سال  1110ظرفیت جذب را با عملکرد نوآورانه و
قابلیتهای نوآوری در ارتباط دانستند .پژوهش آنها و پژوهش داغفس در سال  2002نشان
میدهد که ظرفیت جذب برای یادگیری سازمانی و فعالیتهای تحقیق و توسعه ،ضروری و
برای قابلیتهای نوآوری ،حیاتی است .زهرا و جرج در سال  2002بیان کردند که شرکتها
نیازمند مدیریت ابعاد ظرفیت جذب هستند تا به عملکرد باالتری دست یابند .سازمانها به
دانش خارجی بهمنظور پرورش نوآوری و بهبود عملکرد وابسته هستند (زولو و وینتر .)2002 ،بر
این اساس ظرفیت جذب شرکت به خودی خود هدف نیست اما نتایج سازمانی مهمی را خلق
میکند (فسفری و تریبو .)2002 ،چهار بعد ظرفیت جذب سازمانی از دیدگاه زهرا و جرج یعنی
اکتساب ،شبیهسازی ،تبدیل و استخراج دانش میتوانند منجر به نوآوری و عملکرد نوآورانه در
سازمان شوند .از آنجایی که در پژوهشهای زیادی اثر ظرفیت جذب بهعنوان عامل تعیین
کننده در تعیین سطح نوآوری و شایستگی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است (چن و
همکاران ،)2001 ،بنابراین بهبود آن میتواند منجر به بهبود عملکرد شرکت در زمینه نوآوری
شود.
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از سویی دیگر در سطح فردی برای ایجاد و انجام نوآوری ،سازمانها ممکن است روی
سرمایه انسانی تأثیر بگذارند تا تخصص سازمانی را برای ایجاد ایدههای جدید توسعه دهند.
دانش موجود در سرمایه انسانی ،سازمانها را قادر میسازد تا فرصتهای نوآوری را کشف کنند
(برومند و رنجبری .)1322 ،مینباوا و همکاران نیز در سالهای  2003و  2010بیان کردند که
ظرفیت جذب فردی موجب تسریع و بهبود در انتقال دانش در سازمان میشود .درواقع ظرفیت
جذب بهعنوان مجرایی برای دانش انتقالی بین واحدهای سازمانی است ،دانشی که میتواند
وسیلهای برای فعالیتهای نوآورانه شرکت باشد (تسای .)2001 ،سازمانها با اقدامات خود در
زمینه ایجاد انگیزه در کارکنان که به بهبود توانایی آنها نیز منجر میشود میتوانند بر رفتار
آنها اثر گذاشته و ارزش بیشتری در ایجاد و توسعه نوآوری داشته باشند (برومند و رنجبری،
 ،)1322که توسعه عملکرد نوآورانه سازمان را بهدنبال دارد .مدیریت موثر دانش ،انتقال و مبادله
دانش مورد نیاز ،فرایند نوآوری را آسان میکند و عملکرد نوآورانه را از طریق ایجاد و توسعه
بینش و ظرفیتهای جدید افزایش میدهد.
هارگادسون و سوتون در سال  1119اعالم کردند که ظرفیت جذب میتواند در عملکرد
نوآورانه سازمان سهیم باشد؛ هم بهصورت یک ابزار برای فرایندسازی دانش خارجی جدید
(ظرفیت جذب سازمانی) و هم مسیری برای انتقال دانش الزم برای فعالیتهای نوآورانه بین
سازمانی (ظرفیت جذب فردی) (کاستوپولوس و همکاران.)2011 ،
با توجه به مطالب ارائه شده ،فرضیه های  2و  3این پژوهش عبارتند از:

فرضیه دوم :بین ظرفیت جذب سازمانی و عملکرد نوآورانه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین ظرفیت جذب فردی و عملکرد نوآورانه رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه ظرفیت جذب فردی ،ظرفیت جذب سازمانی را به دنبال دارد (فرضیه اول)
و با در نظر گرفتن این موضوع که ،از نتایج ظرفیت جذب سازمانی ،نوآورانهتر عمل کردن
سازمان است (فرضیه دوم)؛ و با توجه به نقش ظرفیت جذب فردی در عملکرد نوآورانه (فرضیه
سوم) میتوان فرضیه چهارم پژوهش را بهشکل زیر بیان کرد:
فرضیه چهارم :ظرفیت جذب سازمان ،در رابطه بین ظرفیت جذب فردی و عملکرد نوآورانه

نقش میانجی ایفا میکند.
بر این اساس الگوی مفهومی پژوهش بهشرح زیر است:
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ظرفیت جذب
فردی

عملکرد نوآورانه





ظرفیت جذب
سازمانی


شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش


.روششناسیپژوهش 

4

نوعطرحپژوهشی،ابزارگردآوریدادههاوسنجشپايايی .روش پژوهش در این مقاله

پیمایشی -تحلیلی است .بهمنظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای استاندارد
موجود در ادبیات استفاده شد که در جدول  1ارائه شده است .سؤاالت با طیف  5گزینهای
لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) اندازهگیری شدهاند .به دلیل ترجمه سؤاالت
مندرج در پرسشنامه بهمنظور اطمینان از روایی ،از نظر اساتید و صاحب نظران در این حوزه
بهره گرفته شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت
که به علت این که میانگین پایایی کلیه متغیرها باالی  0/9است بنابراین پرسشنامهی حاضر
دارای پایایی کامالً مطلوبی است .تمامی تحلیلهای آماری به کمک نرمافزار  SPSSنسخهی
نوزدهم صورت گرفته است.
جدول  .1سنجش پایایی پرسشنامه



جامعه و نمونه آماری ،روش نمونهگیری .با توجه به متغیرهای مورد بررسی در این
پژوهش و بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه نیازمند بررسی سازمانهای نوآور و
دانشمحوری بودیم که انتقال و ظرفیت جذب دانش کارکنان در آنها از اهمیت خاصی
برخوردار باشد و این مهم مورد توجه و تشویق واقع شود .بر این اساس دو صنعت مهم بورس



بررسي نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه ...

31

اوراق بهادار تهران یعنی صنعت داروسازی (در بخش تولید) و صنعت بیمه (در بخش خدمات)
بهعنوان صنایع منتخب پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند .جامعه آماری این پژوهش کلیهی
سرپرستان و کارشناسان ارشد واحدهای سازمانی در این دو صنعت است .تعداد  12شرکت از
بین  22شرکت داروسازی و  3شرکت از بین  2شرکت بیمه پذیرفته شده در بورس حاضر به
همکاری شدند .از بین سرپرستان و کارشناسان ارشد واحدهای مرکزی سازمانهای مذکور،
افرادی بهعنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند که حداقل دارای  5سال سابقهی کاری بودند و
آشنایی الزم و کافی را نسبت به سازمان خود و رویههایش داشتند .تعداد افراد واجد شرایط در
واحدهای مرکزی  11سازمان مورد بررسی حدود  200نفر بود .نمونهگیری به شیوه تصادفی
ساده و با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران صورت گرفت .بر اساس مقدار آماره ( Zدر
سطح اطمینان  15درصد) برابر با  1/12و مقدار ( Pنسبت صفت موجود در جامعه) برابر با 0/5
و مقدار ( dمقدار اشتباه مجاز) برابر با 0/05؛ حجم نمونه  112نفر تعیین شد.
با توجه با همکاریهای صورت گرفته با محقق و محدودیتهای موجود در توزیع و پخش،
بهطور متوسط در هر سازمان تعداد  10تا  15پرسشنامه توزیع و در نهایت تعداد  151پرسشنامه
بازگشت داده شد.
تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

.5

توصیفجمعیتشناختینمونه .از  151پرسشنامه مربوط به نمونهی آماری تعداد  102نفر
از پاسخ دهندگان مرد ( )%2282و تعداد  29نفر ،زن ( )%3182بودند 23 .نفر ( )%2285از پاسخ
دهندگان دارای مدرک کارشناسی 22 ،نفر ( )%21دارای مدرک کارشناسی ارشد و  22نفر
( )%3085دارای مدرک دکتری بودند 31 .نفر ( )%2582از پاسخ دهندگان دارای سابقهی کاری
بین  5تا  10سال 22 ،نفر ( )%2282دارای سابقه کاری بین  10تا  15سال و  22نفر ()%3182
دارای سابقه کاری باالی  15سال بودند.


بررسینرمالبودنتوزيعدادهها .پیش از تعیین نوع آزمون مناسب جهت تحلیل دادهها،

ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها مورد بررسی قرار گرفت .اگر دادهها از توزیع نرمال برخوردار
باشد از آزمونهای پارامتریک و در غیر این صورت از آزمونهای ناپارامتریک استفاده میشود.
در این آزمون فرض صفر ،نرمال بودن توزیع دادههاست.
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جدول  .2آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
ظرفیتجذبفردی

ظرفیتجذبسازمانی

عملکردنوآورانه

151
1/292
0/091

151
0/911
0/291

151
1/122
0/123

تعداد
مقدار آماره z
سطح معنیداری

با توجه به جدول ،سطح معنی داری همه متغیرها باالی  0/05است بنابراین دادهها از
توزیع نرمال برخوردارند و میتوان از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای
بررسی فرضیات پژوهش استفاده کرد.
آمار توصیفی و میزان همبستگی بین متغیرها .جدول زیر میانگین ،انحراف معیار و
همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .3میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متغیرهای پژوهش
میانگین انحراف ظرفیتجذب

متغیر

تعداد

ظرفیت جذب فردی

151

3/52

ظرفیت جذب سازمانی

151

3/23

0/921

عملکرد نوآورانه

151

3/55

0/599

معیار

فردی

0/235

1
**
**

ظرفیتجذب

عملکرد

سازمانی

نوآورانه

1

0/902
0/200

**

0/222

1

تحلیل جدول:
 .1بین ظرفیت جذب فردی و ظرفیت جذب سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد و میزان
همبستگی دو متغیر ( )08902در سطح اطمینان  11درصد معنیدار است.
 .2بین ظرفیت جذب فردی و عملکرد نوآورانه رابطه معنیداری وجود دارد و میزان همبستگی
دو متغیر ( )08200در سطح اطمینان  11درصد معنیدار است.
 .3بین ظرفیت جذب سازمانی و عملکرد نوآورانه رابطه معنیداری وجود دارد و میزان
همبستگی دو متغیر ( )08222در سطح اطمینان  11درصد معنیدار است.
بر این اساس با توجه به نتایج بهدست آمده ،فرضیات یک تا سه پژوهش حمایت میشوند.
برای بررسی بهتر و در نظر گرفتن نقش هر متغیر از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده میشود.
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تحلیلرگرسیونبرایبررسیفرضیاتپژوهش.

 رابطه بین ظرفیت جذب فردی و ظرفیت جذب سازمانینتایج تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطه بین دو متغیر در جدول  2ارائه شده است .مدل
اول؛ رابطه ظرفیت جذب فردی ،با ظرفیت جذب سازمانی را نشان میدهد .بر این اساس با
توجه به ضریب تعیین ( )R2حدود  21درصد از تغییرات متغیر ظرفیت جذب سازمانی مربوط به
ظرفیت جذب فردی است .ضریب تعیین تعدیل شده نیز برای در نظر گرفتن تعداد درجه آزادی
است .همچنین مقدار بتا نشان میدهد که سهم نسبی ظرفیت جذب فردی در تبیین تغییرات
متغیر ظرفیت جذب سازمانی برابر با  0/902است و این مقدار در سطح اطمینان  11درصد
معنیدار است .این نتیجه نشاندهنده نقش موثر متغیر ظرفیت جذب فردی بر ظرفیت جذب
سازمانی است.

 رابطه بین ظرفیت جذب سازمانی و عملکرد نوآورانهمدل دوم در جدول  ،2رابطه ظرفیت جذب سازمانی ،با عملکرد نوآورانه را نشان میدهد .بر این
اساس با توجه به ضریب تعیین ( )R2حدود  32درصد از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه مربوط
به متغیر ظرفیت جذب سازمانی است .همچنین مقدار بتا نشان میدهد که سهم نسبی متغیر
ظرفیت جذب سازمانی در تبیین تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه برابر با  0/222است و این
مقدار در سطح اطمینان  11درصد معنی دار است .این نتیجه نشاندهنده نقش مؤثر متغیر
ظرفیت جذب سازمانی بر عملکرد نوآورانه سازمان است.


 رابطه بین ظرفیت جذب فردی و عملکرد نوآورانهمدل سوم در جدول  ،2رابطه ظرفیت جذب فردی را با عملکرد نوآورانه نشان میدهد .با
توجه به ضریب تعیین حدود  32درصد از تغییرات متغیر وابسته به متغیر جذب فردی مربوط
میشود .مقدار بتا نشان میدهد که متغیر ظرفیت جذب فردی در تبیین تغییرات عملکرد
نوآورانه به مقدار  0/200نقش دارد و این مقدار در سطح اطمینان  11درصد معنی دار است؛ و
نشان دهنده نقش موثر متغیر ظرفیت جذب فردی بر عملکرد نوآورانه سازمان است.


 بررسی نقش میانجی ظرفیت جذب سازمانی در رابطه بین ظرفیت جذب فردی و عملکردنوآورانه
بهمنظور بررسی نقش میانجی بودن متغیر ظرفیت جذب در رابطه بین ظرفیت جذب فردی
و عملکرد نوآورانه باید سه شرط وجود داشته باشد( :بارن و کنی )1122 ،

38

چشمانداز مديريت بازرگاني-شماره  - 31بهار 3131

 .1بین متغیر مستقل (ظرفیت جذب فردی) و متغیر میانجی (ظرفیت جذب سازمانی) رابطه
معنی داری وجود داشته باشد .
 .2بین متغیر میانجی (ظرفیت جذب سازمانی) و متغیر وابسته (عملکرد نوآورانه) رابطه معنی دار
باشد .
 .3ضریب رگرسیون بین متغیر مستقل (ظرفیت جذب فردی) و متغیر وابسته (عملکرد نوآورانه)
معنی دار باشد و زمانی که متغیر میانجی ظرفیت جذب سازمانی را به مدل اضافه کنیم این
رابطه متوقف یا کم شود .بر این اساس مدل رگرسیون چهارم پژوهش شکل میگیرد.
با در نظر گرفتن نتیجه مدل سوم و چهارم در جدول  ،2شرایط میانجی بودن متغیر ظرفیت
جذب سازمانی برقرار است .یعنی ،با توجه به اینکه در مدل سوم رابطه بین متغیر ظرفیت جذب
فردی (متغیر مستقل) با عملکرد نوآورانه معنی دار بود با ورود متغیر ظرفیت جذب سازمانی به
معادله رگرسیون در مدل چهارم ،این رابطه (رابطه متغیر مستقل و وابسته) متوقف شد (غیر
معنیدار شد) .زمانی که با ورود متغیر میانجی رابطهی بین متغیر مستقل و وابسته کامالً
متوقف شود میتوان بیان کرد که متغیر ورودی بهطور کامل نقش میانجی را در رابطه بر عهده
دارد .نتایج؛ نشان دهنده نقش میانجی متغیر ظرفیت جذب سازمانی در رابطه بین ظرفیت
جذب فردی و عملکرد نوآورانه سازمان است.
جدول  .2تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی
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بر اساس پژوهشهای پریچر و هیس ( )2002و بارن و کنی ( 3 )1122شرط بررسی شده
در باال جزء شروط الزم و نه کافی برای اثبات نقش میانجی بودن متغیر است .شرط کافی در
اثبات نقش متغیر میانجی این است که نتایج حاصل از آزمون سًبل 1نیز معنادار شود .معادله
سبل بهشرح زیر است:
=Sab

 :bضریب رگرسیون استاندارد نشده زمانی که متغیر ظرفیت جذب فردی در نقش متغیر مستقل و
ظرفیت جذب سازمانی را بهعنوان متغیر وابسته در معادله رگرسیون در نظر بگیریم( .مدل اول)
 :Sbخطای استاندارد ( bمدل اول)
 :aضریب رگرسیون مربوط به متغیر ظرفیت جذب سازمانی زمانی که متغیر ظرفیت جذب فردی و
ظرفیت جذب سازمانی را بهعنوان متغیر مستقل و عملکرد نوآورانه را بهعنوان متغیر وابسته در معادله
رگرسیون در نظر بگیریم( .مدل چهارم)
 :Saخطای استاندارد ( .aمدل چهارم)

بنابراین ( ) sb=0/111( ،)a=0/221( ،)b=1/292و ( ) sa =0/120است .اعداد بهدست آمده را باید در
فرمول سبل قرار دهیم و آماره  Zرا محاسبه کنیم .در این حالت ( )Z=2/252و سطح معناداری
برابر  0/022میشود.
(قابل محاسبه به صورت آنالین )http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm:
اگر سطح معناداری کوچکتر از  0/05باشد آزمون سبل تأیید شده و شرط کافی نیز برقرار
خواهد شد .بنابراین میتوان بیان کرد که با احتمال  %15ظرفیت جذب سازمانی در رابطهی
بین ظرفیت جذب فردی و عملکرد نوآورانه سازمانی نقش میانجی را دارد ،بهعبارت بهتر
ظرفیت جذب فردی با تأثیری که بر ظرفیت جذب سازمانی دارد و بهواسطهی آن منجر به
بهبود عملکرد نوآورانه در سازمان خواهد شد.
.نتیجهگیریوپیشنهادها 

6

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه و تأثیر ظرفیت جذب فردی و سازمانی بر
عملکرد نوآورانه سازمانها است .در این پژوهش ظرفیت جذب دانش با دو رویکرد مورد
بررسی قرار گرفت :رویکرد فردی و رویکرد سازمانی .پژوهشهای زیادی مفهوم ظرفیت جذب
را از مناظر مختلف مورد بررسی قرار دادهاند دیدگاه غالب در این باره با توجه به پژوهش
بنیادی زهرا و جرج در سال  2002و لین و همکاران در سال  2002است که به این عامل در
1. Sobel Test
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قالب فرایندهای یادگیری سازمانی توجه کردهاند اما دیدگاه دیگری که از منظر روانشناسی و
علوم رفتاری به این موضوع نگاه میکند رویکردی است که مینباوا و همکاران در سال 2003
و در ادامه آرگوته در سال  2003آنرا مطرح کردند .این دیدگاه از آن جهت ارزشمند است که
به مفهوم ظرفیت جذب در قالب دانش جذب شدهی تک تک افراد و کارکنان سازمان توجه
میکند .بر این اساس در این پژوهش هر دو رویکرد مورد توجه قرار گرفت.
یافته های حاصل از پژوهش از رابطه مثبت بین ظرفیت جذب فردی و سازمانی حمایت
میکنند و این با پژوهشهایی که اثر توانایی و انگیزش افراد را بر میزان یادگیری آنها مؤثر
میدانند (سان و اندرسون2010 ،؛ هایسا و هیل ،)2001 ،مطابقت دارد و بر مبنای پژوهشهایی
است که از این ایده حمایت میکنند که یادگیری از سطح فردی آغاز میشود و ظرفیت جذب
سازمان به ظرفیت جذب تک تک افراد وابسته است (رابرتز و همکاران .)2012 ،همچنین
یافتههای پژوهش از رابطه بین ظرفیت جذب سازمانی و عملکرد نوآورانه حمایت میکنند ،که
با نتایج پژوهشهای چن و همکاران در سال  2001و کاستوپولوس و همکاران در سال 2011
که به بررسی نقش ظرفیت جذب سازمانی بر عملکرد نوآورانه پرداختهاند ،مطابقت و همخوانی
دارد .نقش ظرفیت جذب فردی با توجه به نقشی که افراد در خلق ایده های نو دارند و
پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفته است (برومند و رنجبری ،1322 ،تسای  )2001بر
عملکرد نوآورانه ،مورد حمایت واقع شد .رویکرد جدید پژوهش ،بررسی نقش میانجی ظرفیت
جذب سازمانی است که با توجه به مطالب اشاره شده و با توجه به اینکه ظرفیت جذب سازمانی
تحت تأثیر ظرفیت جذب فردی است و بر عملکرد نوآورانه اثر میگذارد ،مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج حاکی از معنی دار بودن این رابطه و نقش موثر ظرفیت جذب سازمانی در رابطه
بین ظرفیت جذب فردی و عملکرد نوآورانه است.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به عدم همکاری برخی از سازمانهای مربوط به دو
صنعت داروسازی و بیمه حاضر در بورس تهران اشاره کرد .موضوع مهم دیگر سنجش مناسب
میزان دانش جذب شده توسط کارکنان و در سازمان است .اندازهگیری دانش بهعنوان یک
دارایی نامشهود دشوار است و نیازمند ایجاد تمهیدات خاصی است .همچنین اگرچه در سطح
فردی سنجش ظرفیت جذب با دو عامل توانایی و انگیزش صورت گرفته اما رویکردهای جدید
یک بعد فرصتهای تعامل بین افراد را نیز به این دو بعد اضافه کردهاند که در این پژوهش
رعایت نشده است (مینباوا و همکاران .)2010 ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده این
بعد نیز در نظر گرفته شود .در سطح سازمانی نیز رویکرد پژوهش بررسی ظرفیت جذب در
قالب سه فرایند یادگیری برگرفته از پژوهش لین و همکاران ( )2002بوده است ،تقسیمبندی
در قالب چهار فرایند و جداسازی فرایند شبیهسازی از فرایند تبدیل دانش (به دلیل اهمیت

بررسي نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه ...

33

فرایند شبیهسازی) ،از دیگر پیشنهادها برای پژوهشهای آینده است (جانسن و همکاران
2005؛ گبائور و همکاران .)2011 ،همچنین پژوهش حاضر تنها دو صنعت مهم بورس تهران را
مورد بررسی قرار داده است با گسترش جامعه پژوهش میتوان به نتایج محکمتری دست
یافت .
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