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 چکیده

های واقـ  در پـار     در شرکت راهبردیبر نوآوری  محور یر فرهنگ دانشتأث بررسی ،پژوهش اصلیهدف      
همچنین پژوهش حاضر به نقش میـانیی ررفیـت بـدا دانـش در ا ـن       ؛وری دانشگاه تهران استآعلم و فن

 ؟نما ـد  ـا تیـعی     ا ن رابطه را تقو ـت مـی   راهبردی،پد ری  کند که آ ا انعطاف پردازد و بررسی می رابطه می
منظـور و پـا از مـرور    آن پیما ش است و بـد ن  راهبردباوری، رو کرد آن قیاسی و  فلسفه ا ن پژوهش اثبات

 113پرسش بـه نمونـه آمـاری متشـکل از      24ای مشتمل بر  و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه مبانی نظری
و  Smart PlSافـاار   شده به کمک نرمهای گردآوری سپا، داده ؛شده ئهای موردنظر ارا نیروی ستادی شرکت

مـورد تحلیـل و آزمـون قـرار      بـراز  مـدل   آزمـون ی و آزمون معادالت ساختاری، همبستگ ا ماتر ق از طر
ها و باورهای معطوف به تسهیم  در نها ت، هر سه فرضیه پژوهش تأ ید شدند و مشخص شد که ارز . گرفتند

انند در ررفیت بدا بالقوه و بالفعل دانش مؤثر باشند و همچنـین ا ـن ررفیـت بـدا در     تو و خلق دانش می
همچنین نتا ج پژوهش حاکی از آن است که رابطـه بـین ررفیـت     ؛کار مؤثر است و های بد د کسب خلق مدل

 شود. تقو ت می راهبردیپد ری  با باالرفتن سطح انعطاف راهبردیبدا و نوآوری 
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 . مقدمه1

شـده اسـت.     ل تبد یپژوه مطرح در سازمان میاز مفاه یک به  ریدر چند سال اخ راهبردی ینوآور     
 یو نـه منطقـ   یو تنوع احساسـ  راتییکار، تغ و کسب یگستر  مرزها ،[6] تیرقاب بَا یفیا ش دایپ

کـار   و حاکم بر بافت کسـب  نده فاا یدگیچیکنندگان و درمیموع تالطم و پ و مصرف ان مشتر ق سال
 یسازوکارها و الگوها وستهیپ نش و آفر ن ادیبن راتییاز تغ یریگ ها را میبور به بهره سازمان ،یامروز

کـه   شـوند  یسرشار از گسسـت موفـق مـ    یفیا ن در ا  یها شرکت گر، دعبارتبه ؛کرده است د بد
ـ کـار را خلـق کننـد و تغ    و طور مستمر چـارچوا کسـب   به  ریتـأث را تحـت  گران بـاز  گـر  دهنـد و د  ریی

ورود به  د، محصوالت بد ه طور معمول در ارابه ها یو نوآور راتییتغ ن خود قرار دهند. ا یها ینوآور
ـ متفـاوت بـا تیرب   یدر فیـاها  ان نـو، تعامـل بـا مشـتر      یایبغراف یفیاها ـ  اتی و اسـتفاده از   یقبل

انگارانـه و   سـاده  یروابط خط ق از طر راهبردی ینوآور اام ؛شوند یمنعکا م ،نشدهتیربه یها یورآفن
 . شود ینم دار محقق و پا یمدت و مقطع اقدامات کوتاه

ای در تأمین پا دار چنین هدفی فرهنگ اسـت. در   رسد که  کی از عوامل مؤثر و ر شه به نظر می     
کار خود را داشـته   و که سازمان توانمندی ساخت و بازساخت مداوم عناصر بنیاد ن کسبا نواق ، برای 

هـا و   کننده و حامی اسـت. ا ـن نـوع فرهنـگ با ـد مشـتمل بـر ارز         نیاز به فرهنگی تسهیل ،باشد
هنیارها ی باشد که کسب دانش از مراکا مختل ، تسهیم و انتشـار آن در سـازمان، خلـق دانـش در     

ز را در چنین بستری است که دانش برخاسـته از   ؛گیری از آن را پشتیبانی کند ازمان و بهرهسرتاسر س
را پا ـدار   راهبردیهای  کنند و بوشش پا دار نوآوری افاا ی ا یاد می های مختل  با  کد گر هم حوزه

 توانـد سـهمی   محـور مـی   توان فرض نمود که ا یاد و تقو ت فرهنگ کاری دانـش  سازند. پا می می
 داشته باشد.  راهبردیهای  بارگ در تحقق نوآوری

 کی از کارکردهای اصلی وبود چنین فرهنگی، افاا ش ررفیت بدا دانش در سرتاسـر سـازمان        
ها در تمـامی سـطوح و قلمروهـا آمـادگی و تما ـل       است. در چنین بوی است که تمامی افراد و گروه
تواند به  محور می عالوه، فرهنگ کاری دانشکنند. به بیشتری در کسب دانش از مراکا مختل  پیدا می

شـده  گیری چنین آمادگی و تما لی کمک کند. در ا ـن صـورت، دانـش بـدا     کار در به 1ا ن هستارها
اما هنوز هم  ؛شود تر در ساخت دانش بد د و به تب  آن خلق الگوهای نو استفاده می نحوی اثربخش به

ارتبـا    راهبـردی محور، ررفیت بدا دانش و نـوآوری   توان به سادگی بین فرهنگ کاری دانش نمی
محـور و ررفیـت دانـش در     ها ی که به لحاظ فرهنگ کـار دانـش   رسد سازمان برقرار کرد. به نظر می
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متعـددی   وامـل نـد. ع آور  کسانی را بـه ارمغـان نمـی    راهبردیسطح  کسانی قرار دارند لاوماً نوآوری 
توانـد   تواند بر شدت ا ن رابطه مؤثر باشند و آن را تعد ل کنند.  کی از ا ن عوامل مهمی کـه مـی   می

کـه  د گـر، ا ـن  عبـارت بـه  ؛اسـت  راهبـردی پد ری  انعطاف ،رابطه بین دو متغیر مدکور را تیعی  کند
نمودار کند، بستگی به  راهبردیمحور و ررفیت بدا دانش خود را در نوآوری  فرهنگ سازمانی دانش

آن دارد که سازمان موردنظر تا چه حد نسبت به تغییرات حساس است و آمادگی و ذهنیت انیام تغییر 
توانند  ها ی که از ا ن توانمندی برخوردارند بهتر می رود سازمان را در خود پرور  داده است. انتظار می

 اهرم کنند.   راهبردیی تأمین نوآوری محور و ررفیت بدا دانش را در راستا فرهنگ کاری دانش
از  یکـ  فعال در کشور  یدانش یها از میموعه یک عنوان دانشگاه تهران به یورآفن و علم پار      

هـای مختلفـی دارد کـه     [. ا ن نوآوری بنبـه 29] است کرده   تعر ینوآور را خود یلاص یها دغدغه
های ز رمیموعه منتسـب کـرد. از طـرف د گـر،      شرکت راهبردیتوان به نوآوری  بخشی از آن را می

کند کـه خلـق،    ها ا یاا می های انسانی دانشی آن های واق  در ا ن میموعه و سرما ه ماهیت شرکت
هـا   بدا و تسهیم دانش و د گر فرآ ندهای مرتبط با مد ر ت دانش اموری حیاتی و بنیاد ن برای آن

محور و تقو ت ررفیـت بـدا    شدن فرهنگ دانشنهاد نه توان ادعا کرد محسوا شوند. درنتییه، می
هـای   رود با تقو ـت ا ـن متغیرهـا سـازمان     ها هستند. انتظار می دانش از عناصر کلیدی در موفقیت آن

 تر و کاراتر محقق کنند.  را اثربخش راهبردیمدکور هدف نوآوری 
 های اصلی ز ر است: به پرسش رو با درنظرگرفتن موارد فوق به دنبال پاسخرو، نوشتار پیشازا ن

هـای واقـ  در پـار      در شرکتررفیت بدا دانش در  چه نقشیمحور  فرهنگ دانششدن نهاد نهـ 
 وری دانشگاه تهران دارد؟ آعلم و فن

ـ     در شرکت راهبردینوآوری  چه نقشی در تحققررفیت بدا ـ  وری آهای واقـ  در پـار  علـم و فن
 دانشگاه تهران دارد؟

هـای واقـ  در    در شـرکت  راهبـردی در رابطه میان ررفیت بدا و نوآوری  راهبردیپد ری  انعطافـ 
 کند؟ وری دانشگاه تهران، چه نقشی ا فا میآپار  علم و فن

 

 پژوهش نظری چارچوبمبانی و . 2

تر ن تعامالت با دنیای بیـرون تـا    از کوچک انسانی،تک روابط  در تکفرهنگ  .محور فرهنگ دانش
توبه به مفـاهیم فرهنگـی بـا زنـدگی بشـر      نقش دارد و به همین دلیل است که شخصی  روابط درون
انکـار بـوده و   آن در زندگی فردی و ابتماعی بشـر غیرقابـل   اثرات. رسوخ فرهنگ و استعیین شده 

؛ نصـیب نیسـتند   هـا نیـا از ا ـن مقولـه بـی      ابتماع نیا تعمیم  ابد. سـازمان  بوانبتواند به تمامی  می
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  کننـده  منعکاسازمانی  فرهنگ کنند. عنوان فرهنگ سازمانی  اد میبه هان از ا ن موضوع،پژو سازمان
مـؤثر  شـان   تک تعـامالت  که در هدا ت رفتار کارکنان در تک است ها ای از هنیارها و ارز  میموعه
ز ا بیـرون را از افـراد   سرما ه انسانی  ک سـازمان  ،عنوان مرزی روانیا ن فرهنگ است که بههستند. 
تواند مان  و  ـا   عاملی است که می ،فرهنگ[. 21] کند و تبد ل به خودی و غیرخودی می بداسازمان 

 باشد.ها  و متفاوت از د گر سازمانمشوق افراد در سازمان برای انیام کاری به شیوه خاص 
اطالعـات  های متقابل بین شغل و انفیـار   های مدرن، افاا ش وابستگی در سازماناز طرف د گر،      

د گر مانند قد م بسیاری از مردم همـه چیـا    ناشی از ارتباطات و تغییرات سر  ، به ا ن معنی است که
[. ا ـن  32] محور قرار دارد تکه در اختیار کارمندان دانش صورت تکهدانند و دانش و اطالعات بهرا نمی

های  سازمان عنی اطالعات  ابتماعات عصر  تر ن  کی از مهمگیری و پیدا ش  امر محرکی برای شکل
محـور   ها ی به مفهوم فرهنگ دانش فرهنگ به چنین سازمان پیوندزدن. با [41] بوده استبنیان  دانش

اهمیت رو به رشد سـرما ه   ،محور رسیم. در فرهنگ دانش دانش میو خلق تسهیم کسب، و  ا فرهنگ 
فرهنگـی کـه   چنـین  . شـود میثر مد ر ت دانش در آن احساس ؤهای م فکری و نیاز سازمان به شیوه

های دانشی  منیر به  ا یاد و اعمال نفوذ دارا ی کند را تسهیل میطور گسترده گداری دانش به اشترا 
آشـکار اطالعـات و تیـارا، تما ـل بـه        تسـهیم افراد به  محور . در فرهنگ دانششود سازمان می در

شوند. در ا ن نوع فرهنـگ مکالمـات،    لش آزادانه تفکرات تشو ق میچاو  آموز  و راهنما ی د گران
 ؛گیرند با محور ت تسهیم و خلق دانش صورت میها  پرسشحتی های داده و  بلسات، فرآ ندها، پا گاه

 .[32] کند تر از رفتارهای سطحی کارکنان عمل می د گر فرهنگ تسهیم دانش عمیقعبارتبه

 اسـت  شـده  لیتشک یریادگ  و اعتماد ،(ی)همکار یمساع ک عد تشربُمحور از سه فرهنگ دانش     
ـ تعر یمفهوم چنـدوبه  ک عنوان به توان یکارکنان را م یمساع ک تشر .[19] کـه موبـب    کـرد    

افراد در کـار خـود و تعهـد بـه همکـاران       یدخالت نفا فرد در کار، سطوح مختل  مشارکت و همدل
 یشـدن صـدا  دهیمنیر به شـن  یدر همکار کننده نییاند که عوامل تع کرده انیب گران پژوهششود.  یم

هـا بهـت شـناخت و     نفـا و کمـک بـه آن    اعتمادبـه  ش کار خود، افـاا  ماتیکارکنان در اتخاذ تصم
 و عوامـل  ر سـا  بـر  یهمکـار  راتیتـأث  مـورد  در یمختلفـ  یهـا  پژوهش. شود یخود م دنیاعتباربخش

ـ م یمعنادار رابطه که داد نشان (،2010) لمبرت مثال یبرا. است شده  انیام افراد یشغل یرهایمتغ  انی
 .[22] دارد وبود یشغل ت رضا و یسازمان تعهد ،یزندگ -کار تعادل میتنظ و افراد یهمکار

 نـان یاطم داشـتن  و گران د به خوا اتین دادننسبت در افراد ل تما اانیاعتماد عبارت است از م     
 یشـغل  ت رضـا  و یسـازمان  تعهد اطالعات، میتقس در یپل تواند یم اعتماد. [28] آنان کردار و گفتار به

ـ یب شیپ تیقابل ،یرخواهیخ ،یستگ شا مؤلفه چهار پژوهش مبانی نظری یبررس با. شود محسوا  و ین
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 شـخص  یهـا مهـارت  و هـا   یتوانا باور به هایستگ شا. است شده گرفته درنظر اعتماد یبرا صداقت
 این ینیب شیپ تیقابل. شود یم هیتوب عام منفعت به توبه یراستا در بودنرخواهیخ. گردد یبرم موردنظر

 و اصول به یبند پا بر صداقت آخر در و دارد اشاره خاص یا حوزه در فرد رفتار ربودن پدینیب یشیپ به
 .دارد داللت یرفتار یاستانداردها

در ا ن راستا ادگـار شـا ن    .در دانش  ا رفتار داردپا دار است که اشاره به تغییر  فرآ ندی ادگیری      
سازی احساسـی و اضـطراا اکتسـابی و کشـ  دانـش را سـه نـوع          ادگیری مهارت و عادت، شرطی

 ـادگیری  نکته بعدی توبه به امـر  ـادگیری در سـه سـطح      [.18] کند گداری میعمومی  ادگیری نام
دهنده تیم و سازمان هسـتند و  دی، افراد واحد تشکیلاست. در سطح فردرون فردی، تیمی و سازمانی 

عنـوان  بهکه آموزند  ها می گیرد. در سطح تیمی، تیمتک اعیا  اد می سازمان از طر ق بم  ببری تک
 ک هو ت واحد فکر کرده، خلق کنند و بیاموزند. در سطح سازمانی هم  ادگیری عبـارت اسـت از بـه    

 [.25] خیاد برمیها های ذهنی که از تعامالت افراد و تیم و مدل ، دانش، تیربه بینشگداشتن اشترا 
 

 فعالیـت  بـه  دانشی قالب فرا ندهای در بنیان که های دانش سازماندر  بدا ررفیت .ظرفیت جذب

 ارز  تشـخیص  سـازمان در   ـک  توانـا ی  تـوان  را مـی ا ـن مفهـوم   بسیار اهمیت دارد.  ،پردازند یم

در واقـ ،  . [42] تعر ـ  نمـود   کـار  و آن با امور روزمـره کسـب   و ادغام بیرونی مناب  از بد د اطالعات
 را دانـش  سـازمان،  آن طی که دانند می سازمانی روندهای و  ندهاآاز فر ای همیموع را ررفیت بدا

توانـا ی   کـه  کنـد  ا یـاد  خـود  در پو ا ی های قابلیت تا کند می استخراج و منتقلسازی،  شبیه کسب،
د گری نیا از ا ن مفهوم  تعر   .[23] دنده یم دستیابی و حفظ ما ت رقابتی افاا شسازمان را برای 

فهـم   ،از تمامی مناب وبود دارد که ررفیت بدا را توانا ی  ک بنگاه برای تشخیص ارز  اطالعات 
 .[13] کند معرفی می کار و کسبکاربستن آن برای مقاصد  هکامل آن، و ب

عـد نخسـت   . بُ[31] ابعادی را برای فرآ ند بـدا دانـش درنظـر گرفـت    مدکور توان از تعار    می     
استفاده از دانش و هم در انتقال آن از بنگاهی به بنگـاه د گـر    توانا یاست که از آن هم در  1اکتساا

در راسـتای در  کامـل دانـش و دسـتیابی بـه       .دانـش در ـافتی اسـت    2فهـم عد دوم بُ  اد شده است.
تفسیر و در افت دانش بپردازند که در نها ت ای به  گونهبه با دهای ناشی از آن، اعیای سازمان  ما ت

عد به دنبال ترکیب دانش درونی موبود سازمان . ا ن بُاست 3تبد لعد سوم بُدرونی کنند. بتوانند آن را 
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ا از اطالعات و ی راهراً نامتیان و شامل توانا ی شناخت دو میموعه استبا دانش بد د کسب شده 
عـد از آن  است. ا ـن بُ  1برداری عد بهرهها برای دستیابی به ساختارهای شناختی بد د است. بُترکیب آن

دانـش بـه نتییـه     تبد لو  فهمهای اکتساا،  است که در آن تال  راهبردیرو برای بنگاه مفهومی 
 رسد.   می

. [10]3بالفعـل  ررفیـت بـدا   و 2بـدا بـالقوه  ررفیـت   داد:در دو دسته قرار توان  میا ن ابعاد را      
دانش خـاربی باشـد و ا ـن امـر بـه      و اخد   پد رآماده سازد تا  ررفیت بدا بالقوه بنگاه را قادر می

معنای پد ر ، تحلیل، تفسیر و فهم ا ن دانش است. ا ن نوع از ررفیت بدا از ترکیب ابعاد اکتساا 
کننـده توانـا ی بنگـاه بـرای تغییـر شـکل و        مـنعکا  آ د. ررفیت بدا بالفعل نیا دست میو فهم به

رو  ا ن از ؛تلفیق آن با دانش موبود سازمان در قالب عملیات کاربردی است و گیری از دانش بد د بهره
ررفیت بدا  ابعادآ د. ا ن پژوهش نقش  دست میبرداری به و بهره تبد ل ابعادا ن ررفیت از ترکیب 

 گیرد. کردن مفهوم ررفیت بدا درنظر میبرای عملیاتیبالقوه و ررفیت بدا بالفعل را 
 

و  گران پژوهشمنظر  ازاست که  یمفهوم یراهبرد یر پدانعطاف راهبردی.پذیری  انعطاف
مفهوم هم در  ن توبه به ا درواق ،. د آیبه حساا م یرقابت ت مهم در کسب ما یمتخصصان منبع

 مبانی نظری. در [7] برخوردار است یاژه و تیاز اهم یاتیو هم در بخش عمل ینظر یفیا
 یها تیموقع با مقابله  یتوانا اول وبود دارد: تعر   دگاه د دو یمبنا بر   تعر دو یر پد انعطاف

 اگر دهستن ر پد انعطاف مواد :است ک ایف علم در   تعر هیشب تعر   ن ا. است زاتنش و نامطمئن
 دیکأت دگاه د ن ا در یسازمان یر پد انعطاف. بازگردند خود هیاول شکل به شدنمنقبض از پا بتوانند

 متمرکا است و نوسازی بر دوم کرد روبازگشت سر   به سطوح عملکردی موردنظر دارد.   یتوانا بر
 و ینیب شیپرقابلیغ یهاچالش گیری از بهره د، بد یها فرصت یاد ا د، بد های توانمندی خلق شامل

 .[5] است راتییتغ

 یده پاسخ منظوربهها تیثر از مناب  و قابلؤاستفاده م یسازمان برا  یتوانا یراهبرد یر پدانعطاف     
  یتوانا یراهبرد یر پدشود. انعطافیم   تعر مداوم یریادگ  ند فرا خاللدر  یطیمح رییبه تغ

 است ینیبشیپرقابلیغ   وقا یمتعدد وارده از سو یهاضربه با یسازگار ا  کردنمقاومت و بردنشیپ
علت رشد بخش )به بازار یثباتیب و یدار چون ناپا یراتییتغ به یواکنش یراهبرد یر پد. انعطاف[2]
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 یناش د شدی ها رقابت(، محصول عمر دوره افول این و د از بازار، کثرت ارائه محصوالت بد یکوچک
 یازهاین راتییتغ د، محصوالت بدمدت کوتاه توسعه و نده فاا یر پدرقابت ،یانه ها فشار ش افاا از

 یکه برا یعوامل ابتماع راتییو تغ ک تکنولوژ راتیی(، شتاا تغیسفارش یاز تقاضا ی)ناش ان مشتر
. [34] شوندیم دار پد یقانون و یحقوق یفشارها و کار یروین یانتظارها ست، زطیمح ازحفارت 

 ط شرا با انطباق و نشانگرد افاا یم هاسازمان در یراهبردمفهوم  ن ا تیتوبه به عامل زمان بر اهم
در زمان مناسب  قیلوازم تطب یاد تر از آن توبه به موق  و ا مهم یمهم ول ،رییو درحال تغ دهیچیپ

 مختل  یها در زمان ط شرا با انطباق یاد سازمان در ا یها تیقابل به یراهبرد یر پد . انعطافاست
شناسا ی، تولید و حفظ  درهای سازمان ا ن مفهوم نشانگر قابلیت ،د گرعبارتبه ؛[33] د نما یتوبه م
 .[24] های مختل  برای پاسخ به ابهامات محیطی است راهبرد

تعر   را در سه سطح سازمانی، رفتاری و کنشی  یراهبردپد ری  بندی انعطاف در  ک طبقه     
ها و  پد ری سازمان ت از انعطافدر سطح سازمانی عبارت اس یراهبردپد ری  . انعطافکنند می

توبهی است که الگوهای مورد انتظار وقا   را از هم به تغییرات قابل دهی اثربخش پاسخ درها  سیستم
ای از الگوهای  مندی کارکنان از میموعه گسترده عد رفتاری نیا بیانگر میاان بهرهد. در بُنپاش می

درواق ،  .دهد سازگاری با الاامات خاص  ک موقعیت را میکه به آنان امکان نحویبه ؛استرفتاری 
طور مقتیی در شرا ط اگر کارکنان قادر باشند الگوهای رفتاری متعدد را بهاستدالل ا ن است که 

ها واکنش  های متغیر سازگار شده و به آنکار ببرند، سازمان با سهولت بیشتری با موقعیتمختل  به
 صورتبهنیا پد ری کنشی دهد. انعطافپد ری خود را افاا ش می ابتدهد و درنتییه، رقنشان می

به بیان  ؛شود میهستند تعر    ناگوارصورت معناداری شا ستگی افراد در موابهه با رو دادها ی که به
 .[37] پد ری کنشی سازگاری مثبت در واکنش به شرا ط ناگوار است انعطاف ،د گر

 
ها  عامل اساسی در فیای رقابتی متالطم امروزی است و به سازماننوآوری  ک  راهبردی.نوآوری 

 1934 سال در شومپتر، بار نی. نخست[26] باشند تر موفقدهد که در اقتصاد بهانی  امکان را می ا ن
 بیترک عنوانبه را آن و دانست مرتبط یاقتصاد توسعه با را ینوآور او. کرد   تعر را ینوآور مفهوم

 افته  توسعه اریبس ریاخ یهاسال در ژه و به مفهوم ن ا. [36] کرد یمعرف ثروت مولد مناب  از ید بد
 .است
 یمعرف به اشاره ینوآور دارند دهیعق (1983) شومپتر   تعر از یرویپ با (2004) همکاران و چن     

 دراکر ری. به تعب[4، 36] دارد یدیتول ستمیس ک  در دیتولی اساس عوامل از د بد بیترک ک 
 کند یم خلق را عملکرد از یاتازه بُعد که است یرییتغ یمعنا به ینوآور یت ر مد دگاه د از (،1999)
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خلق، توسعه  ند است و به فرآ د بد ای ده ا از یبردار بهره یمعنا به ینوآور یسازمان د دگاه از اما ؛[8]
 یاد ا از عبارت یسازمان یگفت نوآور توان ی. مشود یرفتار تازه گفته م ا  د بد ده ا ک  یو ابرا

 . [17] است در سازمان رزشمندا خدمات و محصوالت

ترسیم ررفیتی برای  یراهبردنوآوری  کی از بوانب کلیدی نوآوری است. ی راهبردنوآوری      
های بد دی برای مشتر ان و  که ارز ای گونهبه ؛های متعارف موبود در صنعت است مدل میدد

تعر   میدد فیای  ، ک محصول  ا خدمت خلقنفعان از طر ق  دارا ی بد دی را برای ذیثروت و 
نوعی ا ن است که  یراهبردکند. هدف نوآوری  بازار  ا طراحی میدد مرزهای صنعت تولید می

 .[40] را در بازار و محیط رقابتی ا یاد کند دگرد سی
-های تیاری متفاوت را به که مدل ای آورنده ومهیهای  به مناله شرکت یراهبرددر واق  نوآوران      

 یراهبرد. نوآوری شوند محسوا می ،ددهن های پیشین را مورد ترد د قرار می و مدلگیرند  کار می
سازی میدد   کی از سه معماری زنییره ارز ، مفهوم دستدر  گدشتهانحراف خالق از اقدامات 

با تغییرات اساسی  یراهبرد نوآوری. [13] بد د استشده به مشتری  ا تعر   مشتر ان منتقلارز  
گاه  ک بهتر ن آموزد هیچ به سازمان می یراهبردعیین شده است. نکته مهم ا ن است که تفکر 

 . [35] مشابه خواهند شد اقداماتچراکه د ر  ا زود رقبا درگیر  ؛وبود نداردشیوه بهت انیام کار 

وکار و مفروضات حاکم بر آن بازنگری  که در مورد کسب آموزد ها می به سازمان یراهبردنوآوری      
ربط و دست و پاگیر شکسته شوند. ا ن  گری موبب خواهد شد که قوانین بی شود. روحیه پرسش

 باند از: تطبیق فرهنگ سازمانی اها عبارتکه برخی از آن گیرد میشکل  مختلفیهای  از راه عملکرد
 تری از افراد هدفرآ ندها به سمت اکتشاف خالقانه، درگیرشدن با بازه گسترگری، تغییر  روحیه پرسش

دهد که تمرکا  نشان می یراهبرددر حوزه نوآوری  مبانی نظری. مطالعه [38] ها و مانند آن)مشتر ان( 
های ارتباطی  سازمانی از طر ق شبکه ا ن د دگاه به محیط اطراف سازمان است و تعامالت قوی برون

وزتر، ارتباطات رکند. دسترسی به اطالعات بیشتر، دانش و تیارا ب رشد آن کمک میغنی به 
 گستر ها  را در سازمان یراهبردهای نوآوری تواند ررفیت ای می شبکههای  ارتقا افته و همکاری

 . [39] دهد
 

گرفته در حوزه موضوع پژوهش حاضـر  صورت های پژوهشبرخی از  1در بدول  پیشینه پژوهش.
 .اند داده شده نشان
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 . پیشینه پژوهش1بدول 

 جهینت گر پژوهش

[31]  
 بدا تیررف انیدر رابطه منیا فرهنگ نوآورانه  دارد. میمستق اثر ی و غیرفنیفن یها ینوآوربدا بر  تیررف

 کند.یم فا را ا یانیینقش م یرفنیو غ یفن یهاینوآور و

[3]  
در نیا بدا  تیررف دارد. میمستق اثربدا بالفعل و بالقوه  تیبر ررف محور ی و منب مناب  انسان یر پدانعطاف

با  یر پدانعطاف انیم رابطه در بدا تیررف .دارد میمستق ریبازار تاث  یگوو پاسخ نوآورانه یکار یبروز رفتارها
 .کند یم فا ا را یانییبازار نقش م  یگوو پاسخ نوآورانه یکار یرفتارها

[32]  
تواند موبب یمحور مفرهنگ دانش دارد. میمستق اثر یسازمان یرقابت یهات کسب ما برفرهنگ دانش محور 

 از یک  یسازمان یها و نمادهاارز  هنیارها، اهداف، ر  پد .شودمحور دانش کارکنان یشغل ت رضا
 محور در سازمان است.استقرار فرهنگ دانش یها وهیش

[9]  

 دو ن ا رابطه ت تقو یاز ارتباطات برا یاشبکه یاد دارد و ا میمستق اثر یراهبرد یبدا بر نوآور تیررف
 ش افاا تیو رسم تمرکاهرچه  یاست ول یضرور یامر روابط ت بهت تقو یاشبکه یاد ا .است الزم مفهوم

 اتخاذ یراهبرد ینوآور به یابیدست یبرا شود.یم یراهبرد یرابطه بدا دانش و نوآور  یکند موبب تیع دایپ
 د.نشو یمموثر واق   تیرسم کاهشدانش و  میتسه ،یمشارکت یها  استیس

[30]  

و رغبت در  لیم ش و موبب افاا شود یبدا کارکنان م تیررف یموبب ارتقا یسازمان یاز خطاها یریادگ 
بدا  تیعامل مهم در ررفعنوان دو کارکنان به اهیو انگ  یتوانا. شود یم د کسب دانش بد یکارکنان برا

 .شوددر سازمان  ینوآور یمنیر به بهبود و ارتقا تواند یم

[15]  
 سازمان در دانش بدا تیررف. شود یسازمان ینوآور ش افاا به منیر تواند یم سازمان در دانش بدا تیررف

 و توبه ازمندین یر پد انعطاف و ینوآور و توسعه یبرا هاسازمان .شود یر پد انعطاف ش افاا به منیر تواندیم
 .است خود یمرزها از خارج در موبود دانش مهم مناب  یریکارگ به

[14]  .اهمیت باال ی دارد  سازمان و رهبری راهبرددانش با  ت ر راستا ی مد هم 

[9]  
باشد.  ان مشتر یارز  برا یاد ا بهت یمشخص راهبردی است که دارا دار پا یرقابت ت ما یدارا شرکتی

 کنند. ت نوآور خود را تقو یها تیقابل ،یریادگ  ش مرتبط با گرا یا ماا یریکارگ با به د ها با شرکت

[1]  وبود دارد. یسازمان ینوآور اانیابعاد آن با م و ران مد یراهبردتفکر  انیم یرابطه معنادار 

[20]  

گفت که  توان یآن سازمان است و نم یفرهنگ یبر فیا یمبتن شود، یم ن سازمان تدو ک در  یوقت راهبرد
 یدر سازمان یوقت شرو،یپ راهبرد ری، نظراهبردمتفاوت  یها گونه گر، از طرف د .شود یم ن در خأل تدو راهبرد
عموماً همراه با  شرو،یپ راهبرد. استقبال کند راهبرد گونه  ن ا آن سازمان، از یفرهنگ یکه فیا دنشو یاتخاذ م
انواع  ر مسئله در مورد سا نیراستا باشد. هم هم ینوآور یفرهنگ یاست که با فیا یعیاست و طب ینوآور

 صادق است. راهبرد یها فرهنگ و گونه
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 :شود ترسیم می 1صورت شکل بها ن پژوهش 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 

 شوند: تعر   میهای اصلی پژوهش به شرح ز ر  ، فرضیهپژوهشبر اساس مدل مفهومی  .ها فرضیه
 .مؤثر استررفیت بدا دانش  برمحور  فرهنگ دانشـ 

 .مؤثر استی راهبردنوآوری  بر دانش ررفیت بداـ 

نقش تعـد لی معنـاداری را    یراهبرددر رابطه میان ررفیت بدا و نوآوری  یراهبردپد ری  انعطافـ 
 کند. ا فا می

 

 پژوهش شناسی روش. 3

شناسی مورداستفاده در ا ـن پـژوهش را نشـان     ای از ابعاد و بوانب مختل  رو  خالصه 2بدول      
 دهد. می
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 پژوهش یشناس رو . 2بدول 

 
 هاتحلیل یافته. 4

شده از آوریهای بم ی دادهاعتبار همگرا و همبستگ در پژوهش حاضر بهت دستیابی به میاان     
ضر ب آلفای کرونباخ پرسشنامه به همراه . استفاده شد انا وار نیانگیمرکب و م  یا های پا آزمون

به تفکیک برای هر ک از  3، پا ا ی مرکب و میانگین وار انا در بدول پژوهشهای  تعداد پرسش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Goodness of Fit 

 پژوهش انتخاب پژوهش رکن

 یباور اثبات فلسفه

 نوع
 کاربردی؛: هدف لحاظ بهـ 
 و تبیینی؛: نتییه لحاظ بهـ 
 کمّی)قیاسی(: رو کرد لحاظ بهـ 

 یما شپ راهبرد

 قلمرو
 تهران دانشگاه یورآفن و علم پار  در واق  یها شرکتمکانی: ـ 
 1395 سال اول نیمه: زمانیـ 

 های موردمطالعه کلیه نیروهای ستادی شرکت یآمار ی بامعه

 نفر 200 بامعه حیم

 ساده تصادفی یریگ رو  نمونه

 حیم نمونه 

   
113

P1P2αZ1Nε

P1P2αZN
n

22

2







 

 یرو  گردآور
 ها داده

 اسناد مرتبط و ینترنت ا یها ت ٍسا وا ،یپژوهش و یعلم مقاالت و کتب شامل یا خانه کتاا مطالعهـ 
 یر پد انعطاف ،پرسش( 7) بدا تیررف ،پرسش( 9) محور دانش فرهنگ شاملاستاندارد  شنامهپرسـ 

 پرسش( 4) یراهبرد  یپرسش( و نوآور 4) یراهبرد

 یلرو  تحل
 ها داده

 یفیتوص یآمار لیتحلـ 
 (Smart PlSافاار  )با کمک نرم یاستنباط یآمار لیتحلـ 

 یساختار معادالت آزمون و( 5)بدول  یهمبستگ ا ماتر ق طر از رهایمتغ نیب روابط لیتحلـ 
 (3و  2های  و شکل 6تا  4بداول )

 :مدل براز  آزمونـ 

(=√0.59* 0.64=0.61 (GOF1= √Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅* R Square̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  عدد کهن ا به توبه با (:̅
 (دارد براز  مدل پا است 36/0از  شیب موردنظر

اباار   ابیارز
 ها داده یگردآور

 (3بدول )  ا یپاـ 

 (استاندارد های پرسشنامه از گیری بهره و نظران صاحب نظر از استفاده)با  یو صور  یمحتوا  یرواـ 
 (4تأ یدی: بدول عاملی با اتکا بر تحلیل) سازه روا یـ 
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متغیرها آورده شده است. در ا ن بدول ضر ب آلفای کرونباخ و پا ا ی مرکب برای هر ک از متغیرها 
 .قبول است و در حد قابل 5/0و میانگین وار انا بیش از  7/0باالی 

 
 هاداده یگردآور اباار پا ا ی. 3بدول 

       شاخص                         

 ریمتغ         
R پذیریاشتراک CR AVE کرونباخ یآلفا

 ها پرسش 2

 3 --- 60/0 60/0 82/0 88/0 همکاری

 3 --- 58/0 58/0 80/0 84/0 اعتماد

 3 --- 57/0 59/0 78/0 74/0  ادگیری

 3 66/0 64/0 63/0 86/0 70/0 بالقوه ررفیت بدا

 4 58/0 52/0 52/0 76/0 79/0 بالفعل ررفیت بدا

 4 --- 56/0 55/0 89/0 81/0 راهبردیپد ری  انعطاف

 4 67/0 69/0 69/0 84/0 72/0 راهبردینوآوری 

 
هر  دهنده لیپرسشنامه و کش  عوامل تشک  یروا یعبارتبه ا  یساختار درون لیتحل منظور به     
 یها ه گو ید یتأ یعامللیتحل ج . نتاشود یاستفاده م ید یتأ یعامللیآشکار، از اباار تحل ریمتغ

ها در سطح  از سازه ک مربو  به هر  یعامل ی. بارهااند شده  خالصه 4بدول  در پژوهش پرسشنامه
  یاعتبار باال یدارا  یاز بهت روا موردمطالعه یها سازه ن بنابرا ؛اند بوده معنادار درصد 95 نانیاطم

دارد.  یشتریپنهان خود سهم ب ریمتغ سنیشدر  ه گفت کدام گو توان یم یهستند. به کمک بار عامل
پنهان  ریدر سنیش متغ یشتریسهم ب ا داشته باشد، قدرت  یباالتر یپرسشنامه که بار عامل ه هر گو

 شده آورده آن به مربو  ستون در ریمتغ هر به مربو  یعامل یبارها 4بدول  درمربو  به خود دارد. 
 .نیستها  به حدف آن ازیباشند ن 4/0 یباال ر مقاد ن ا چنانچه. است
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دهد. با توبه به نتا ج ضرا ب  همبستگی میان متغیرهای پنهان پژوهش را نشان می ،5بدول      
پژوهش، در  هایهمتغیرهای فرضیتوان به ا ن نتییه رسید که تمامی  آمده، می دست همبستگی به

 داری با  کد گر دارند. ادرصد، رابطه معن 95سطح اطمینان 
 

 پنهان یرهایمتغ یهمبستگ ا ماتر. 5بدول 

   شاخص                                  

 متغیر               
(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) 

       00/1 همکاری

      00/1 74/0 اعتماد

     00/1 65/0 61/0  ادگیری

    00/1 67/0 72/0 75/0 بالقوه ررفیت بدا

   00/1 61/0 69/0 68/0 76/0 بالفعل ررفیت بدا

  00/1 64/0 72/0 66/0 74/0 78/0 راهبردیپد ری  انعطاف

 00/1 77/0 70/0 69/0 71/0 69/0 73/0 راهبردینوآوری 

 
 مسیر ضر ب بائی شاخص دو از ها فرضیه معناداری آزمون منظوربه مدل،تأ ید بررسی و  از پا     

 در .شود می بررسی مسیر ضرا ب داری امعن t-value مقاد ر توسط. است شده استفاده  t-value و
 در صورت و تأ ید فرضیه ،باشد 96/1 از باالتر t ی آماره مقاد ر چنانچه درصد 95 اطمینان سطح
 یفرع هایهیفرض رندهیه دربرگپژوهش کمدل  3و  2های  در شکل. شود می رد فرضیه بودن، کمتر

و  ریمس ب ضرا نیاست، در دو حالت تخم قیدوم تحق یمعادله ساختار یعبارتبه ا و  پژوهش
 ب و ضر ریمس ب در واق  همان مقدار ضر 2شکل نشان داده شده است.  3و  2 ها شکلدر  یدارامعن
 .دهدیرا نشان م tمقدار آماره  این 3 شکلو  نییتع
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 ریمس ب ضرا .2شکل 

 

 
  t-value  آماره ب ضرا .3 شکل

 
 .کند یم منعکا را ادعا ن ا 6 بدول. شوند یم د یتأ ها هیفرض هیکل که گرفت یهینت توان یم پا،
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 پژوهش یها هیفرض یها افته . 6 بدول

 جهینت t آماره ریمس بیضر پژوهش های یهفرض

 تا ید - - .است مؤثربدا دانش  تیررف برمحور ( فرهنگ دانش1

423/0 مثبت دارد. ریبدا بالقوه تاث تیبر ررف یهمکار ـ  993/4  تا ید 

228/0 .دارد مثبت ریتاث بالفعل بدا تیررف بر یهمکار ـ  275/2  تا ید 

223/0 .دارد مثبت ریتاث بالقوه بدا تیررف بر اعتمادـ   258/2  تا ید 

260/0 .دارد مثبت ریتاث بالفعل بدا تیررف بر اعتماد ـ  424/2  تا ید 

270/0 .دارد مثبت ریتاث بالقوه بدا تیررف بر یریادگ  ـ  447/3  تا ید 

380/0 مثبت دارد. ریبدا بالفعل تاث تیبر ررف یریادگ ـ   409/0  تا ید 

 تا ید - - مؤثر است. راهبردی ی( بدا دانش بر نوآور2

 تا ید 590/2 641/0 .دارد مثبت ریتاث یراهبرد یبدا بالقوه بر نوآور تیررف ـ

 تا ید 337/3 769/0 .دارد مثبت ریتاث یراهبرد یبدا بالفعل بر نوآور تیررف ـ

 تا ید - - .یراهبرد یر پد انعطاف یل ( نقش تعد3

 ینوآور و بالقوهبدا  تیررف انیدر رابطه م یراهبرد یر پد انعطاف ـ
 گر دارد. نقش تعد ل یراهبرد

 تا ید 453/2 156/1

 ینوآور و بالفعلبدا  تیررف انیدر رابطه م یراهبرد یر پد انعطاف ـ
 گر دارد. نقش تعد ل یراهبرد

 تا ید 321/2 842/0

 
 :کنند های پژوهش را به شرح ز ر تبیین می فرضیه 6های موبود در بدول  داده

ابعاد  دهد که میشده و نشان  لیتشک یفرع هیفرض 6خود از  نخست هیفرض نخست. هیفرض
آمده از دستبه ج دارد. نتا میمستق ریثأبدا دانش بالقوه و بالفعل ت تیمحور بر ررف فرهنگ دانش

درصد با  95 نانیمحور در سطح اطم فرهنگ دانش ریامر است که ابعاد متغ ن ا  کننده منعکا tآماره 
که آماره  لیدل ن ا به ،دندار یدار ارابطه معن (بالفعل و بالقوه بدا تی)ررف دانش بدا تیررف ریمتغ

t  رابطه مثبت  ن گفت که نوع ا توان یم نی+ قرار گرفته است. همچن1/ 96تا  -1/ 96در خارج از بازه
 بابرابر   بیبدا بالقوه و بالفعل به ترت تیمربو  به ررف نییتع با ضرضمن دراست.  میو مستق

درصد  2/66محور توانسته  دانش فرهنگ ریمتغ ابعادکه  دهد یمقدار نشان م ن است. ا 58/0و  66/0
 کند.  نییتب ا  ینیبشیپرا  بالفعل دانش بدا تیررف درصد 9/58 و بالقوه دانش بدا تیررف عدبُ

 
آمده از دستبه ج بر طبق نتاا ن فرضیه خود از دو فرضیه فرعی تشکیل شده است.  .دوم هیفرض
 ریدرصد با متغ 95 نانی( در سطح اطمبالفعل و بالقوه بدا تی)ررف دانش بدا تیررف ابعاد tآماره 
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+ قرار 96/1تا  -96/1در خارج از بازه  tکه آماره  لیدل ن به ا ،دارند یدار ارابطه معن یراهبرد ینوآور
 د یمورد تأ این پژوهش دوم یاصل هیفرض ن بنابرا ؛است میمثبت و مستق طهراب ن نوع ا ،گرفته است

 دهد یمقدار نشان م ن است. ا 709/0 بابرابر  یراهبرد ینوآور بهمربو   نییتع ب ضر. درضمن است
 نییتب ا  ینیبشیپرا  یراهبرد ینوآور درصد 9/70اند توانسته بالفعل و بالقوه دانش بدا تیررفکه 
 کند.

 
بدا  تیررف ابعادبر رابطه  یراهبرد یر پد ، انعطاف4در بدول  tآماره  ج بر طبق نتا .سوم هیفرض

در خارج از بازه  tآماره ) دارد یدار امعن تأثیر درصد 95 نانیدر سطح اطم یراهبرد ینوآور ودانش 
پد ری  انعطافگفت که  توان یبتا م ا  ریمس ب بودن ضر. با توبه به مثبتاست(+ 96/1تا  -96/1

بدا دانش  تیررف ابعاد ریکرده و توانسته تأث ل تعد میدر بهت مثبت و مستق نوع رابطه را یراهبرد
 را بهبود بخشد. یراهبرد یبر نوآور

 
 و پیشنهادها گیری نتیجه. 5

محور در افاا ش ررفیت بدا  فرهنگ دانشکه  کند تأ ید فرضیه نخست ا ن نکته را منعکا می     
 کارکنان انیمحور در م دانش فرهنگ بهبودو  تقو تبا دانش نقش معناداری دارد. به سخن بهتر، 

 ش افاا بالفعل و بالقوه دانش بدا تیررف تهران دانشگاه یورآفن و علم پار های واق  در  شرکت
ها  ن گداران سازما گیرندگان و سیاست ای برای مد ران، تصمیم نتییه ضمنی چنین رابطه .افت خواهد 

کردن ها با د در ا یاد و نهاد نه فوق ا ن است که با توبه به اهمیت بدا دانش در ا ن نوع سازمان
تال  ر ای شود. در حقیقت، با د  گداری و برنامه های معطوف به تسهیم دانش سرما ه باورها و ارز 

 و تمرکا بیشتری در مورد ا یاد هنیارها ی چون همکاری، اعتماد و  ادگیری صورت پد رد.
 یراهبرددهد که ررفیت بدا دانش نقش مثبتی در افاا ش نوآوری  تأ ید فرضیه دوم نشان می     

ررفیت بدا  ش که با بهبود و افااکند  د گر، مشخص میعبارتبه ؛های موردمطالعه دارد در سازمان
دانشگاه تهران،  یورآعلم و فن پار های واق  در  شرکتکارکنان  انیم دربالقوه و بالفعل دانش 

های فعال در  های شرکت  کی از دغدغه یراهبرد. نوآوری افت خواهد  ش افاا یراهبرد ینوآور
 ؛شوند خود میکار  و طور مستمر وادار به تغییر مدل کسبها به چنین بسترها ی است. ا ن سازمان

رو، برای تأمین چنین هدفی آن با د تال  و تمرکا فراوانی را نشان دهند.  کی از مسیرهای  ا ن از
ها با  تحقق چنین هدفی بهبود ررفیت بدا بالقوه و بالفعل دانش است. درواق ، ا ن شرکت

دانش  محور و مد ر ت آن به سمت افاا ش ررفیت بدا گداری در ا یاد فرهنگ دانش سرما ه
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 وری باشند.آهای محصول، بازار و فن توانند امیدوار به افاا ش نوآوری در حوزه می
آفر نی  تواند در شدت نقش می یراهبردپد ری  دهد که انعطاف فرضیه سوم ا ن نکته را بازتاا می     

با بهبود توان نتییه گرفت که  می ن، بنابرا ؛مؤثر باشد یراهبردررفیت بدا دانش در تقو ت نوآوری 
 ریتأث تهران دانشگاه یورآفن و علم پار  های واق  در شرکت در یراهبرد یر پد انعطاف ش و افاا
نتییه ضمنی چنین ادعا ی برای . ابد  یم ش افاا یراهبرد یبدا دانش بر نوآور تیررف ابعاد

ی مستقیم بین ررفیت بدا دانش و نوآوری  ها ا ن است که رابطه گداران سازمان مد ران و سیاست
 ابد.  بدون مد ر ت مناسب د گر متغیرهای به سختی و در حداقل ممکن تحقق می یراهبرد

 یها فرصت یاد ا د، بد های توانمندی سازی برای خلق گداری در زمینه توانند با سرما ه ها می سازمان
از طر ق  یراهبرددر بهبود سطح نوآوری  راتییتغ و ینیب شیپرقابلیغ یها چالش گیری از بهره د، بد

 تقو ت ررفیت بدا دانش نقش داشته باشند.
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