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 .1مقدمه

نوآوری راهبردی در چند سال اخیر به کی از مفاهیم مطرح در سازمانپژوهی تبد ل شـده اسـت.
پیدا ش فیای بَارقابتی [ ،]6گستر مرزهای کسبوکار ،تغییرات و تنوع احساسـی و نـه منطقـی
سال ق مشتر ان و مصرفکنندگان و درمیموع تالطم و پیچیدگی فاا نده حاکم بر بافت کسـبوکـار
امروزی ،سازمانها را میبور به بهرهگیری از تغییرات بنیاد ن و آفر نش پیوسته سازوکارها و الگوهای
بد د کرده است؛ بهعبارتد گر ،شرکتها ی در ا ن فیای سرشار از گسسـت موفـق مـیشـوند کـه
بهطور مستمر چـارچوا کسـبوکـار را خلـق کننـد و تغییـر دهنـد و د گـر بـاز گران را تحـتتـأثیر
نوآوریهای خود قرار دهند .ا ن تغییرات و نوآوریها بهطور معمول در ارا ه محصوالت بد د ،ورود به
فیاهای بغرافیا ی نـو ،تعامـل بـا مشـتر ان در فیـاهای متفـاوت بـا تیربیـات قبلـی و اسـتفاده از
فنآوریهای تیربهنشده ،منعکا میشوند؛ اما نوآوری راهبردی از طر ق روابط خطی سـادهانگارانـه و
اقدامات کوتاهمدت و مقطعی محقق و پا دار نمیشود.
به نظر میرسد که کی از عوامل مؤثر و ر شه ای در تأمین پا دار چنین هدفی فرهنگ اسـت .در
واق  ،برای ا نکه سازمان توانمندی ساخت و بازساخت مداوم عناصر بنیاد ن کسبوکار خود را داشـته
باشد ،نیاز به فرهنگی تسهیل کننده و حامی اسـت .ا ـن نـوع فرهنـگ با ـد مشـتمل بـر ارز هـا و
هنیارها ی باشد که کسب دانش از مراکا مختل  ،تسهیم و انتشـار آن در سـازمان ،خلـق دانـش در
سرتاسر سازمان و بهره گیری از آن را پشتیبانی کند؛ ز را در چنین بستری است که دانش برخاسـته از
حوزههای مختل با کد گر همافاا ی ا یاد میکنند و بوشش پا دار نوآوریهای راهبردی را پا ـدار
میسازند .پا میتوان فرض نمود که ا یاد و تقو ت فرهنگ کاری دانـشمحـور مـیتوانـد سـهمی
بارگ در تحقق نوآوریهای راهبردی داشته باشد.
کی از کارکردهای اصلی وبود چنین فرهنگی ،افاا ش ررفیت بدا دانش در سرتاسـر سـازمان
است .در چنین بوی است که تمامی افراد و گروهها در تمـامی سـطوح و قلمروهـا آمـادگی و تما ـل
بیشتری در کسب دانش از مراکا مختل پیدا میکنند .بهعالوه ،فرهنگ کاری دانشمحور میتواند به
ا ن هستارها 1در بهکار گیری چنین آمادگی و تما لی کمک کند .در ا ـن صـورت ،دانـش بـداشـده
بهنحوی اثربخش تر در ساخت دانش بد د و به تب آن خلق الگوهای نو استفاده میشود؛ اما هنوز هم
نمیتوان به سادگی بین فرهنگ کاری دانش محور ،ررفیت بدا دانش و نـوآوری راهبـردی ارتبـا
برقرار کرد .به نظر میرسد سازمانها ی که به لحاظ فرهنگ کـار دانـشمحـور و ررفیـت دانـش در
1. Entities
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سطح کسانی قرار دارند لاوماً نوآوری راهبردی کسانی را بـه ارمغـان نمـیآورنـد .عوامـل متعـددی
می تواند بر شدت ا ن رابطه مؤثر باشند و آن را تعد ل کنند .کی از ا ن عوامل مهمی کـه مـیتوانـد
رابطه بین دو متغیر مدکور را تیعی کند ،انعطافپد ری راهبـردی اسـت؛ بـهعبـارتد گـر ،ا ـنکـه
فرهنگ سازمانی دانش محور و ررفیت بدا دانش خود را در نوآوری راهبردی نمودار کند ،بستگی به
آن دارد که سازمان موردنظر تا چه حد نسبت به تغییرات حساس است و آمادگی و ذهنیت انیام تغییر
را در خود پرور داده است .انتظار میرود سازمانها ی که از ا ن توانمندی برخوردارند بهتر میتوانند
فرهنگ کاری دانشمحور و ررفیت بدا دانش را در راستای تأمین نوآوری راهبردی اهرم کنند.
پار علم و فنآوری دانشگاه تهران بهعنوان کی از میموعههای دانشی فعال در کشور کـی از
دغدغه های اصلی خود را نوآوری تعر کرده است [ .]29ا ن نوآوری بنبـه هـای مختلفـی دارد کـه
بخشی از آن را میتوان به نوآوری راهبردی شرکت های ز رمیموعه منتسـب کـرد .از طـرف د گـر،
ماهیت شرکتهای واق در ا ن میموعه و سرما ههای انسانی دانشی آنها ا یاا میکند کـه خلـق،
بدا و تسهیم دانش و د گر فرآ ندهای مرتبط با مد ر ت دانش اموری حیاتی و بنیاد ن برای آنهـا
محسوا شوند .درنتییه ،میتوان ادعا کرد نهاد نهشدن فرهنگ دانش محور و تقو ت ررفیـت بـدا
دانش از عناصر کلیدی در موفقیت آنها هستند .انتظار میرود با تقو ـت ا ـن متغیرهـا سـازمانهـای
مدکور هدف نوآوری راهبردی را اثربخشتر و کاراتر محقق کنند.
ازا نرو ،نوشتار پیشرو با درنظرگرفتن موارد فوق به دنبال پاسخ به پرسشهای اصلی ز ر است:
ـ نهاد نهشدن فرهنگ دانشمحور چه نقشی در ررفیت بدا دانش در شرکتهـای واقـ در پـار
علم و فنآوری دانشگاه تهران دارد؟
ـ ررفیت بدا چه نقشی در تحقق نوآوری راهبردی در شرکتهای واقـ در پـار علـم و فنـآوری
دانشگاه تهران دارد؟
ـ انعطافپد ری راهبردی در رابطه میان ررفیت بدا و نوآوری راهبـردی در شـرکتهـای واقـ در
پار علم و فنآوری دانشگاه تهران ،چه نقشی ا فا میکند؟
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

فرهنگ دانشمحور .فرهنگ در تکتک روابط انسانی ،از کوچکتر ن تعامالت با دنیای بیـرون تـا
روابط درونشخصی نقش دارد و به همین دلیل است که توبه به مفـاهیم فرهنگـی بـا زنـدگی بشـر
عیین شده است .رسوخ فرهنگ و اثرات آن در زندگی فردی و ابتماعی بشـر غیرقابـلانکـار بـوده و
میتواند به تمامی بوانب ابتماع نیا تعمیم ابد .سـازمانهـا نیـا از ا ـن مقولـه بـینصـیب نیسـتند؛
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سازمانپژوهان از ا ن موضوع ،بهعنوان فرهنگ سازمانی اد میکنند .فرهنگ سازمانی منعکاکننـده
میموعهای از هنیارها و ارز ها است که در هدا ت رفتار کارکنان در تکتک تعـامالتشـان مـؤثر
هستند .ا ن فرهنگ است که بهعنوان مرزی روانی ،سرما ه انسانی ک سـازمان را از افـراد بیـرون از
سازمان بدا و تبد ل به خودی و غیرخودی میکند [ .]21فرهنگ ،عاملی است که میتواند مان و ـا
مشوق افراد در سازمان برای انیام کاری به شیوه خاص و متفاوت از د گر سازمانها باشد.
از طرف د گر ،در سازمانهای مدرن ،افاا ش وابستگیهای متقابل بین شغل و انفیـار اطالعـات
ناشی از ارتباطات و تغییرات سر  ،به ا ن معنی است که د گر مانند قد م بسیاری از مردم همـه چیـا
را نمیدانند و دانش و اطالعات بهصورت تکهتکه در اختیار کارمندان دانشمحور قرار دارد [ .]32ا ـن
امر محرکی برای شکلگیری و پیدا ش کی از مهمتر ن ابتماعات عصر اطالعات عنی سازمانهای
دانشبنیان بوده است [ .]41با پیوندزدن فرهنگ به چنین سازمانها ی به مفهوم فرهنگ دانشمحـور
و ا فرهنگ کسب ،تسهیم و خلق دانش میرسیم .در فرهنگ دانشمحور ،اهمیت رو به رشد سـرما ه
فکری و نیاز سازمان به شیوههای مؤثر مد ر ت دانش در آن احساس میشـود .چنـین فرهنگـی کـه
اشترا گداری دانش بهطور گسترده را تسهیل میکند منیر به ا یاد و اعمال نفوذ دارا یهای دانشی
در سازمان میشود .در فرهنگ دانشمحور افراد به تسـهیم آشـکار اطالعـات و تیـارا ،تما ـل بـه
آموز و راهنما ی د گران و چالش آزادانه تفکرات تشو ق میشوند .در ا ن نوع فرهنـگ مکالمـات،
بلسات ،فرآ ندها ،پا گاههای داده و حتی پرسشها با محور ت تسهیم و خلق دانش صورت میگیرند؛
بهعبارتد گر فرهنگ تسهیم دانش عمیقتر از رفتارهای سطحی کارکنان عمل میکند [.]32
فرهنگ دانشمحور از سه بُعد تشر ک مساعی (همکاری) ،اعتماد و ادگیری تشکیل شـده اسـت
[ .]19تشر ک مساعی کارکنان را میتوان بهعنوان ک مفهوم چنـدوبهی تعر ـ کـرد کـه موبـب
دخالت نفا فرد در کار ،سطوح مختل مشارکت و همدلی افراد در کـار خـود و تعهـد بـه همکـاران
میشود .پژوهشگران بیان کردهاند که عوامل تعیینکننده در همکاری منیر به شـنیدهشـدن صـدای
کارکنان در اتخاذ تصمیمات کار خود ،افـاا ش اعتمادبـهنفـا و کمـک بـه آنهـا بهـت شـناخت و
اعتباربخشیدن خود میشود .پژوهشهـای مختلفـی در مـورد تـأثیرات همکـاری بـر سـا ر عوامـل و
متغیرهای شغلی افراد انیام شده است .برای مثال لمبرت ( ،)2010نشان داد که رابطه معناداری میـان
همکاری افراد و تنظیم تعادل کار -زندگی ،تعهد سازمانی و رضا ت شغلی وبود دارد [.]22
اعتماد عبارت است از میاان تما ل افراد در نسبتدادن نیات خوا به د گران و داشـتن اطمینـان
به گفتار و کردار آنان [ .]28اعتماد میتواند پلی در تقسیم اطالعات ،تعهد سـازمانی و رضـا ت شـغلی
محسوا شود .با بررسی مبانی نظری پژوهش چهار مؤلفه شا ستگی ،خیرخواهی ،قابلیت پیشبینـی و
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صداقت برای اعتماد درنظر گرفته شده است .شا ستگیها به باور توانا یهـا و مهـارتهـای شـخص
موردنظر برمیگردد .خیرخواهبودن در راستای توبه به منفعت عام توبیه میشود .قابلیت پیشبینی نیا
به پیشیبینیپد ربودن رفتار فرد در حوزهای خاص اشاره دارد و در آخر صداقت بر پا بندی به اصول و
استانداردهای رفتاری داللت دارد.
ادگیری فرآ ندی است که اشاره به تغییر پا دار در دانش ا رفتار دارد .در ا ن راستا ادگـار شـا ن
ادگیری مهارت و عادت ،شرطی سازی احساسـی و اضـطراا اکتسـابی و کشـ دانـش را سـه نـوع
عمومی ادگیری نامگداری میکند [ .]18نکته بعدی توبه به امـر ـادگیری در سـه سـطح ـادگیری
درون فردی ،تیمی و سازمانی است .در سطح فردی ،افراد واحد تشکیلدهنده تیم و سازمان هسـتند و
سازمان از طر ق بم ببری تکتک اعیا اد میگیرد .در سطح تیمی ،تیمها میآموزند که بهعنـوان
ک هو ت واحد فکر کرده ،خلق کنند و بیاموزند .در سطح سازمانی هم ادگیری عبـارت اسـت از بـه
اشترا گداشتن بینش ،دانش ،تیربه و مدلهای ذهنی که از تعامالت افراد و تیمها برمیخیاد [.]25
ظرفیت جذب .ررفیت بدا در سازمانهای دانشبنیان که در قالب فرا ندهای دانشی بـه فعالیـت
میپردازند ،بسیار اهمیت دارد .ا ـن مفهـوم را مـیتـوان توانـا ی ـک سـازمان در تشـخیص ارز
اطالعات بد د از مناب بیرونی و ادغام آن با امور روزمـره کسـبوکـار تعر ـ نمـود [ .]42در واقـ ،
ررفیت بدا را میموعهای از فرآ ندها و روندهای سازمانی میدانند که طی آن سـازمان ،دانـش را
کسب ،شبیهسازی ،منتقل و استخراج میکند تا قابلیتهای پو ا ی در خـود ا یـاد کنـد کـه توانـا ی
سازمان را برای دستیابی و حفظ ما ت رقابتی افاا ش میدهند [ .]23تعر د گری نیا از ا ن مفهوم
وبود دارد که ررفیت بدا را توانا ی ک بنگاه برای تشخیص ارز اطالعات از تمامی مناب  ،فهـم
کامل آن ،و بهکاربستن آن برای مقاصد کسبوکار معرفی میکند [.]13
میتوان از تعار مدکور ابعادی را برای فرآ ند بـدا دانـش درنظـر گرفـت [ .]31بُعـد نخسـت
اکتساا 1است که از آن هم در توانا ی استفاده از دانش و هم در انتقال آن از بنگاهی به بنگـاه د گـر
اد شده است .بُعد دوم فهـم 2دانـش در ـافتی اسـت .در راسـتای در کامـل دانـش و دسـتیابی بـه
ما تهای ناشی از آن ،اعیای سازمان با د بهگونهای به تفسیر و در افت دانش بپردازند که در نها ت
بتوانند آن را درونی کنند .بُعد سوم تبد ل 3است .ا ن بُعد به دنبال ترکیب دانش درونی موبود سازمان
1. Acquisition
2. Assimilation
3. Transformation
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با دانش بد د کسب شده است و شامل توانا ی شناخت دو میموعهی راهراً نامتیانا از اطالعات و
ترکیب آنها برای دستیابی به ساختارهای شناختی بد د است .بُعد بهرهبرداری 1است .ا ـن بُعـد از آن
رو برای بنگاه مفهومی راهبردی است که در آن تال های اکتساا ،فهم و تبد ل دانـش بـه نتییـه
میرسد.
ا ن ابعاد را میتوان در دو دسته قرار داد :ررفیـت بـدا بـالقوه 2و ررفیـت بـدا بالفعـل.]10[3
ررفیت بدا بالقوه بنگاه را قادر میسازد تا آماده پد ر و اخد دانش خـاربی باشـد و ا ـن امـر بـه
معنای پد ر  ،تحلیل ،تفسیر و فهم ا ن دانش است .ا ن نوع از ررفیت بدا از ترکیب ابعاد اکتساا
و فهم بهدست میآ د .ررفیت بدا بالفعل نیا مـنعکاکننـده توانـا ی بنگـاه بـرای تغییـر شـکل و
بهرهگیری از دانش بد د و تلفیق آن با دانش موبود سازمان در قالب عملیات کاربردی است؛ ازا نرو
ا ن ررفیت از ترکیب ابعاد تبد ل و بهرهبرداری بهدست میآ د .ا ن پژوهش نقش ابعاد ررفیت بدا
بالقوه و ررفیت بدا بالفعل را برای عملیاتیکردن مفهوم ررفیت بدا درنظر میگیرد.
انعطافپذیری راهبردی .انعطافپد ری راهبردی مفهومی است که از منظر پژوهشگران و
متخصصان منبعی مهم در کسب ما ت رقابتی به حساا میآ د .درواق  ،توبه به ا ن مفهوم هم در
فیای نظری و هم در بخش عملیاتی از اهمیت و ژهای برخوردار است [ .]7در مبانی نظری
انعطافپد ری دو تعر بر مبنای دو د دگاه وبود دارد :تعر اول توانا ی مقابله با موقعیتهای
نامطمئن و تنشزا است .ا ن تعر شبیه تعر در علم فیا ک است :مواد انعطافپد ر هستند اگر
بتوانند پا از منقبضشدن به شکل اولیه خود بازگردند .انعطافپد ری سازمانی در ا ن د دگاه تأکید
بر توانا ی بازگشت سر به سطوح عملکردی موردنظر دارد .رو کرد دوم بر نوسازی متمرکا است و
شامل خلق توانمندیهای بد د ،ا یاد فرصتهای بد د ،بهرهگیری از چالشهای غیرقابلپیشبینی و
تغییرات است [.]5
انعطافپد ری راهبردی توانا ی سازمان برای استفاده مؤثر از مناب و قابلیتها بهمنظور پاسخدهی
به تغییر محیطی در خالل فرا ند ادگیری مداوم تعر میشود .انعطافپد ری راهبردی توانا ی
پیشبردن و مقاومتکردن ا سازگاری با ضربههای متعدد وارده از سوی وقا غیرقابلپیشبینی است
[ .]2انعطافپد ری راهبردی واکنشی به تغییراتی چون ناپا داری و بیثباتی بازار (بهعلت رشد بخش
1. Exploitation
2. Potential absorptive capacity
3. Realized absorptive capacity
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کوچکی از بازار ،کثرت ارائه محصوالت بد د و نیا افول دوره عمر محصول) ،رقابتهای شد د ناشی
از افاا ش فشار ها نهای ،رقابتپد ری فاا نده و توسعه کوتاهمدت محصوالت بد د ،تغییرات نیازهای
مشتر ان (ناشی از تقاضای سفارشی) ،شتاا تغییرات تکنولوژ ک و تغییرات عوامل ابتماعی که برای
حفارت از محیطز ست ،انتظارهای نیروی کار و فشارهای حقوقی و قانونی پد دار میشوند [.]34
توبه به عامل زمان بر اهمیت ا ن مفهوم راهبردی در سازمانها میافاا دو نشانگر انطباق با شرا ط
پیچیده و درحال تغییر ،مهم ولی مهمتر از آن توبه به موق و ا یاد لوازم تطبیق در زمان مناسب
است .انعطافپد ری راهبردی به قابلیتهای سازمان در ا یاد انطباق با شرا ط در زمانهای مختل
توبه مینما د []33؛ بهعبارتد گر ،ا ن مفهوم نشانگر قابلیتهای سازمان در شناسا ی ،تولید و حفظ
راهبردهای مختل برای پاسخ به ابهامات محیطی است [.]24
در ک طبقهبندی انعطافپد ری راهبردی را در سه سطح سازمانی ،رفتاری و کنشی تعر
میکنند .انعطافپد ری راهبردی در سطح سازمانی عبارت است از انعطافپد ری سازمانها و
سیستمها در پاسخدهی اثربخش به تغییرات قابلتوبهی است که الگوهای مورد انتظار وقا را از هم
میپاشند .در بُعد رفتاری نیا بیانگر میاان بهرهمندی کارکنان از میموعه گستردهای از الگوهای
رفتاری است؛ بهنحویکه به آنان امکان سازگاری با الاامات خاص ک موقعیت را میدهد .درواق ،
استدالل ا ن است که اگر کارکنان قادر باشند الگوهای رفتاری متعدد را بهطور مقتیی در شرا ط
مختل بهکار ببرند ،سازمان با سهولت بیشتری با موقعیتهای متغیر سازگار شده و به آنها واکنش
نشان میدهد و درنتییه ،رقابتپد ری خود را افاا ش میدهد .انعطافپد ری کنشی نیا بهصورت
شا ستگی افراد در موابهه با رو دادها ی که بهصورت معناداری ناگوار هستند تعر میشود؛ به بیان
د گر ،انعطافپد ری کنشی سازگاری مثبت در واکنش به شرا ط ناگوار است [.]37
نوآوری راهبردی .نوآوری ک عامل اساسی در فیای رقابتی متالطم امروزی است و به سازمانها
ا ن امکان را میدهد که در اقتصاد بهانی موفقتر باشند [ .]26نخستین بار شومپتر ،در سال 1934
مفهوم نوآوری را تعر کرد .او نوآوری را با توسعه اقتصادی مرتبط دانست و آن را بهعنوان ترکیب
بد دی از مناب مولد ثروت معرفی کرد [ .]36ا ن مفهوم بهو ژه در سالهای اخیر بسیار توسعه افته
است.
چن و همکاران ( )2004با پیروی از تعر شومپتر ( )1983عقیده دارند نوآوری اشاره به معرفی
ک ترکیب بد د از عوامل اساسی تولید در ک سیستم تولیدی دارد [ .]4 ،36به تعبیر دراکر
( ،)1999از د دگاه مد ر تی نوآوری به معنای تغییری است که بُعد تازهای از عملکرد را خلق میکند
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[]8؛ اما از د دگاه سازمانی نوآوری به معنای بهرهبرداری از ا دهای بد د است و به فرآ ند خلق ،توسعه
و ابرای ک ا ده بد د ا رفتار تازه گفته میشود .میتوان گفت نوآوری سازمانی عبارت از ا یاد
محصوالت و خدمات ارزشمند در سازمان است [.]17
نوآوری راهبردی کی از بوانب کلیدی نوآوری است .نوآوری راهبردی ررفیتی برای ترسیم
میدد مدلهای متعارف موبود در صنعت است؛ بهگونهایکه ارز های بد دی برای مشتر ان و
ثروت و دارا ی بد دی را برای ذینفعان از طر ق خلق ک محصول ا خدمت ،تعر میدد فیای
بازار ا طراحی میدد مرزهای صنعت تولید میکند .هدف نوآوری راهبردی ا ن است که نوعی
دگرد سی را در بازار و محیط رقابتی ا یاد کند [.]40
در واق نوآوران راهبردی به مناله شرکتهای هیومآورندهای که مدلهای تیاری متفاوت را به-
کار میگیرند و مدلهای پیشین را مورد ترد د قرار میدهند ،محسوا میشوند .نوآوری راهبردی
انحراف خالق از اقدامات گدشته در دست کی از سه معماری زنییره ارز  ،مفهومسازی میدد
ارز منتقلشده به مشتری ا تعر مشتر ان بد د است [ .]13نوآوری راهبردی با تغییرات اساسی
عیین شده است .نکته مهم ا ن است که تفکر راهبردی به سازمان میآموزد هیچگاه ک بهتر ن
شیوه بهت انیام کار وبود ندارد؛ چراکه د ر ا زود رقبا درگیر اقدامات مشابه خواهند شد [.]35
نوآوری راهبردی به سازمانها میآموزد که در مورد کسبوکار و مفروضات حاکم بر آن بازنگری
شود .روحیه پرسشگری موبب خواهد شد که قوانین بیربط و دست و پاگیر شکسته شوند .ا ن
عملکرد از راههای مختلفی شکل میگیرد که برخی از آنها عبارتاند از :تطبیق فرهنگ سازمانی با
روحیه پرسشگری ،تغییر فرآ ندها به سمت اکتشاف خالقانه ،درگیرشدن با بازه گستردهتری از افراد
(مشتر ان) و مانند آنها [ .]38مطالعه مبانی نظری در حوزه نوآوری راهبردی نشان میدهد که تمرکا
ا ن د دگاه به محیط اطراف سازمان است و تعامالت قوی برونسازمانی از طر ق شبکههای ارتباطی
غنی به رشد آن کمک میکند .دسترسی به اطالعات بیشتر ،دانش و تیارا بروزتر ،ارتباطات
ارتقا افته و همکاریهای شبکهای میتواند ررفیتهای نوآوری راهبردی را در سازمانها گستر
دهد [.]39
پیشینه پژوهش .در بدول  1برخی از پژوهشهای صورتگرفته در حوزه موضوع پژوهش حاضـر
نشان داده شدهاند.
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بدول  .1پیشینه پژوهش
پژوهشگر
[]31
[]3

[]32

[]9

[]30

[]15
[]14
[]9
[]1

[]20

نتیجه
ررفیت بدا بر نوآوریهای فنی و غیرفنی اثر مستقیم دارد .فرهنگ نوآورانه نیا در رابطه میان ررفیت بدا
و نوآوریهای فنی و غیرفنی نقش میانیی را ا فا میکند.
انعطافپد ری مناب انسانی و منب محور بر ررفیت بدا بالفعل و بالقوه اثر مستقیم دارد .ررفیت بدا نیا در
بروز رفتارهای کاری نوآورانه و پاسخگو ی بازار تاثیر مستقیم دارد .ررفیت بدا در رابطه میان انعطافپد ری با
رفتارهای کاری نوآورانه و پاسخگو ی بازار نقش میانیی را ا فا میکند.
فرهنگ دانش محور بر کسب ما تهای رقابتی سازمانی اثر مستقیم دارد .فرهنگ دانشمحور میتواند موبب
رضا ت شغلی کارکنان دانشمحور شود .پد ر اهداف ،هنیارها ،ارز ها و نمادهای سازمانی کی از
شیوههای استقرار فرهنگ دانشمحور در سازمان است.
ررفیت بدا بر نوآوری راهبردی اثر مستقیم دارد و ا یاد شبکهای از ارتباطات برای تقو ت رابطه ا ن دو
مفهوم الزم است .ا یاد شبکهای بهت تقو ت روابط امری ضروری است ولی هرچه تمرکا و رسمیت افاا ش
پیدا کند موبب تیعی رابطه بدا دانش و نوآوری راهبردی میشود .برای دستیابی به نوآوری راهبردی اتخاذ
سیاستهای مشارکتی ،تسهیم دانش و کاهش رسمیت موثر واق میشوند.
ادگیری از خطاهای سازمانی موبب ارتقای ررفیت بدا کارکنان میشود و موبب افاا ش میل و رغبت در
کارکنان برای کسب دانش بد د میشود .توانا ی و انگیاه کارکنان بهعنوان دو عامل مهم در ررفیت بدا
میتواند منیر به بهبود و ارتقای نوآوری در سازمان شود.
ررفیت بدا دانش در سازمان میتواند منیر به افاا ش نوآوری سازمانی شود .ررفیت بدا دانش در سازمان
میتواند منیر به افاا ش انعطافپد ری شود .سازمانها برای توسعه و نوآوری و انعطافپد ری نیازمند توبه و
بهکارگیری مناب مهم دانش موبود در خارج از مرزهای خود است.
همراستا ی مد ر ت دانش با راهبرد و رهبری سازمان اهمیت باال ی دارد.
شرکتی دارای ما ت رقابتی پا دار است که دارای راهبرد مشخصی بهت ا یاد ارز برای مشتر ان باشد.
شرکتها با د با بهکارگیری ماا ای مرتبط با گرا ش ادگیری ،قابلیتهای نوآور خود را تقو ت کنند.
رابطه معناداری میان تفکر راهبردی مد ران و ابعاد آن با میاان نوآوری سازمانی وبود دارد.
راهبرد وقتی در ک سازمان تدو ن میشود ،مبتنی بر فیای فرهنگی آن سازمان است و نمیتوان گفت که
راهبرد در خأل تدو ن میشود .از طرف د گر ،گونههای متفاوت راهبرد ،نظیر راهبرد پیشرو ،وقتی در سازمانی
اتخاذ میشوند که فیای فرهنگی آن سازمان ،از ا ن گونه راهبرد استقبال کند .راهبرد پیشرو ،عموماً همراه با
نوآوری است و طبیعی است که با فیای فرهنگی نوآوری همراستا باشد .همین مسئله در مورد سا ر انواع
فرهنگ و گونههای راهبرد صادق است.
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ا ن پژوهش بهصورت شکل  1ترسیم میشود:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

میشوند:

فرضیهها .بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای اصلی پژوهش به شرح ز ر تعر
ـ فرهنگ دانشمحور بر ررفیت بدا دانش مؤثر است.
ـ ررفیت بدا دانش بر نوآوری راهبردی مؤثر است.
ـ انعطافپد ری راهبردی در رابطه میان ررفیت بدا و نوآوری راهبردی نقش تعـد لی معنـاداری را
ا فا میکند.
 .3روششناسی پژوهش

بدول  2خالصهای از ابعاد و بوانب مختل رو شناسی مورداستفاده در ا ـن پـژوهش را نشـان
میدهد.
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بدول  .2رو شناسی پژوهش
رکن پژوهش

انتخاب پژوهش

فلسفه

اثباتباوری
ـ به لحاظ هدف :کاربردی؛
ـ به لحاظ نتییه :تبیینی؛ و
ـ به لحاظ رو کرد :کمّی(قیاسی)
پیما ش
ـ مکانی :شرکتهای واق در پار علم و فنآوری دانشگاه تهران
ـ زمانی :نیمه اول سال 1395
کلیه نیروهای ستادی شرکتهای موردمطالعه
 200نفر
تصادفی ساده

نوع
راهبرد
قلمرو
بامعهی آماری
حیم بامعه
رو نمونهگیری
حیم نمونه
رو
دادهها

گردآوری

رو
دادهها

تحلیل

ارز ابی اباار
گردآوری دادهها
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ـ مطالعه کتااخانهای شامل کتب و مقاالت علمی و پژوهشی ،واٍسا تهای ا نترنتی و اسناد مرتبط
ـ پرسشنامه استاندارد شامل فرهنگ دانشمحور ( 9پرسش) ،ررفیت بدا ( 7پرسش) ،انعطافپد ری
راهبردی ( 4پرسش) و نوآوری راهبردی ( 4پرسش)
ـ تحلیل آماری توصیفی
ـ تحلیل آماری استنباطی (با کمک نرمافاار )Smart PlS
ـ تحلیل روابط بین متغیرها از طر ق ماتر ا همبستگی (بدول  )5و آزمون معادالت ساختاری
(بداول  4تا  6و شکلهای  2و )3
ـ آزمون براز مدل:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ *̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
 :)GOF1= √Communalityبا توبه به ا نکه عدد
(R Square( =√0.59* 0.64=0.61
موردنظر بیش از  0/36است پا مدل براز دارد)
ـ پا ا ی (بدول )3
ـ روا ی محتوا ی و صوری (با استفاده از نظر صاحبنظران و بهرهگیری از پرسشنامههای استاندارد)
ـ روا ی سازه (با اتکا بر تحلیلعاملی تأ یدی :بدول )4

 .4تحلیل یافتهها

در پژوهش حاضر بهت دستیابی به میاان اعتبار همگرا و همبستگی دادههای بم آوریشده از
آزمونهای پا ا ی مرکب و میانگین وار انا استفاده شد .ضر ب آلفای کرونباخ پرسشنامه به همراه
تعداد پرسشهای پژوهش ،پا ا ی مرکب و میانگین وار انا در بدول  3به تفکیک برای هر ک از
1. Goodness of Fit
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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
باالی  0/7و میانگین وار انا بیش از  0/5و در حد قابلقبول است.
بدول  .3پا ا ی اباار گردآوری دادهها
شاخص

آلفای کرونباخ

CR

AVE

اشتراکپذیری

R2

پرسشها

همکاری

0/88

0/82

0/60

0/60

---

3

اعتماد

0/84

0/80

0/58

0/58

---

ادگیری

0/74

0/78

0/59

0/57

---

ررفیت بدا بالقوه

0/70

0/86

0/63

0/64

0/66

ررفیت بدا بالفعل

0/79

0/76

0/52

0/52

0/58

انعطافپد ری راهبردی

0/81

0/89

0/55

0/56

---

4

نوآوری راهبردی

0/72

0/84

0/69

0/69

0/67

4

متغیر

3
3
3
4

بهمنظور تحلیل ساختار درونی ا بهعبارتی روا ی پرسشنامه و کش عوامل تشکیلدهنده هر
متغیر آشکار ،از اباار تحلیلعاملی تأ یدی استفاده میشود .نتا ج تحلیلعاملی تأ یدی گو ههای
پرسشنامه پژوهش در بدول  4خالصه شدهاند .بارهای عاملی مربو به هر ک از سازهها در سطح
اطمینان  95درصد معنادار بودهاند؛ بنابرا ن سازههای موردمطالعه از بهت روا ی دارای اعتبار باال ی
هستند .به کمک بار عاملی میتوان گفت کدام گو ه در سنیش متغیر پنهان خود سهم بیشتری دارد.
هر گو ه پرسشنامه که بار عاملی باالتری داشته باشد ،قدرت ا سهم بیشتری در سنیش متغیر پنهان
مربو به خود دارد .در بدول  4بارهای عاملی مربو به هر متغیر در ستون مربو به آن آورده شده
است .چنانچه ا ن مقاد ر باالی  0/4باشند نیاز به حدف آنها نیست.
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بدول  ،5همبستگی میان متغیرهای پنهان پژوهش را نشان میدهد .با توبه به نتا ج ضرا ب
همبستگی بهدستآمده ،میتوان به ا ن نتییه رسید که تمامی متغیرهای فرضیههای پژوهش ،در
سطح اطمینان  95درصد ،رابطه معناداری با کد گر دارند.
بدول  .5ماتر ا همبستگی متغیرهای پنهان
شاخص
متغیر

()1

()2

()3

()4

همکاری

1/00

اعتماد

0/74

1/00

ادگیری

0/61

0/65

1/00

ررفیت بدا بالقوه

0/75

0/72

0/67

1/00

() 5

()6

ررفیت بدا بالفعل

0/76

0/68

0/69

0/61

انعطافپد ری راهبردی

0/78

0/74

0/66

0/72

0/64

1/00

نوآوری راهبردی

0/73

0/69

0/71

0/69

0/70

0/77

()7

1/00
1/00

پا از بررسی و تأ ید مدل ،بهمنظور آزمون معناداری فرضیهها از دو شاخص بائی ضر ب مسیر
و  t-valueاستفاده شده است .توسط مقاد ر  t-valueمعناداری ضرا ب مسیر بررسی میشود .در
سطح اطمینان  95درصد چنانچه مقاد ر آمارهی  tباالتر از  1/96باشد ،فرضیه تأ ید و در صورت
کمتربودن ،فرضیه رد میشود .در شکلهای  2و  3مدل پژوهش که دربرگیرنده فرضیههای فرعی
پژوهش و ا بهعبارتی معادله ساختاری دوم تحقیق است ،در دو حالت تخمین ضرا ب مسیر و
معناداری در شکلها  2و  3نشان داده شده است .شکل  2در واق همان مقدار ضر ب مسیر و ضر ب
تعیین و شکل  3نیا مقدار آماره  tرا نشان میدهد.

تأثیر فرهنگ دانشمحور بر نوآوری راهبردی ،ظرفیت جذب دانش و ...

شکل  .2ضرا ب مسیر

شکل  .3ضرا ب آماره t-value

پا ،میتوان نتییه گرفت که کلیه فرضیهها تأ ید میشوند .بدول  6ا ن ادعا را منعکا میکند.
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بدول  .6افتههای فرضیههای پژوهش
فرضیههای پژوهش

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

 )1فرهنگ دانشمحور بر ررفیت بدا دانش مؤثر است.

-

-

تا ید

ـ همکاری بر ررفیت بدا بالقوه تاثیر مثبت دارد.

0/423

4/993

تا ید

ـ همکاری بر ررفیت بدا بالفعل تاثیر مثبت دارد.
ـ اعتماد بر ررفیت بدا بالقوه تاثیر مثبت دارد.
ـ اعتماد بر ررفیت بدا بالفعل تاثیر مثبت دارد.
ـ ادگیری بر ررفیت بدا بالقوه تاثیر مثبت دارد.
ـ ادگیری بر ررفیت بدا بالفعل تاثیر مثبت دارد.
 )2بدا دانش بر نوآوری راهبردی مؤثر است.
ـ ررفیت بدا بالقوه بر نوآوری راهبردی تاثیر مثبت دارد.
ـ ررفیت بدا بالفعل بر نوآوری راهبردی تاثیر مثبت دارد.
 )3نقش تعد لی انعطافپد ری راهبردی.
ـ انعطافپد ری راهبردی در رابطه میان ررفیت بدا بالقوه و نوآوری
راهبردی نقش تعد لگر دارد.
ـ انعطافپد ری راهبردی در رابطه میان ررفیت بدا بالفعل و نوآوری
راهبردی نقش تعد لگر دارد.

0/228
0/223
0/260
0/270
0/380
0/641
0/769
-

2/275
2/258
2/424
3/447
0/409
2/590
3/337
-

تا ید
تا ید
تا ید
تا ید
تا ید
تا ید
تا ید
تا ید
تا ید

1/156

2/453

تا ید

0/842

2/321

تا ید

دادههای موبود در بدول  6فرضیههای پژوهش را به شرح ز ر تبیین میکنند:
فرضیه نخست .فرضیه نخست خود از  6فرضیه فرعی تشکیل شده و نشان میدهد که ابعاد
فرهنگ دانشمحور بر ررفیت بدا دانش بالقوه و بالفعل تأثیر مستقیم دارد .نتا ج بهدستآمده از
آماره  tمنعکاکننده ا ن امر است که ابعاد متغیر فرهنگ دانشمحور در سطح اطمینان  95درصد با
متغیر ررفیت بدا دانش (ررفیت بدا بالقوه و بالفعل) رابطه معناداری دارند ،به ا ن دلیل که آماره
 tدر خارج از بازه  -1 /96تا  +1 /96قرار گرفته است .همچنین میتوان گفت که نوع ا ن رابطه مثبت
و مستقیم است .درضمن ضرا ب تعیین مربو به ررفیت بدا بالقوه و بالفعل به ترتیب برابر با
 0/66و  0/58است .ا ن مقدار نشان میدهد که ابعاد متغیر فرهنگ دانشمحور توانسته  66/2درصد
بُعد ررفیت بدا دانش بالقوه و  58/9درصد ررفیت بدا دانش بالفعل را پیشبینی ا تبیین کند.
فرضیه دوم .ا ن فرضیه خود از دو فرضیه فرعی تشکیل شده است .بر طبق نتا ج بهدستآمده از
آماره  tابعاد ررفیت بدا دانش (ررفیت بدا بالقوه و بالفعل) در سطح اطمینان  95درصد با متغیر
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نوآوری راهبردی رابطه معناداری دارند ،به ا ن دلیل که آماره  tدر خارج از بازه  -1/96تا  +1/96قرار
گرفته است ،نوع ا ن رابطه مثبت و مستقیم است؛ بنابرا ن فرضیه اصلی دوم پژوهش نیا مورد تأ ید
است .درضمن ضر ب تعیین مربو به نوآوری راهبردی برابر با  0/709است .ا ن مقدار نشان میدهد
که ررفیت بدا دانش بالقوه و بالفعل توانستهاند  70/9درصد نوآوری راهبردی را پیشبینی ا تبیین
کند.
فرضیه سوم .بر طبق نتا ج آماره  tدر بدول  ،4انعطافپد ری راهبردی بر رابطه ابعاد ررفیت بدا
دانش و نوآوری راهبردی در سطح اطمینان  95درصد تأثیر معناداری دارد (آماره  tدر خارج از بازه
 -1/96تا  +1/96است) .با توبه به مثبتبودن ضر ب مسیر ا بتا میتوان گفت که انعطافپد ری
راهبردی نوع رابطه را در بهت مثبت و مستقیم تعد ل کرده و توانسته تأثیر ابعاد ررفیت بدا دانش
بر نوآوری راهبردی را بهبود بخشد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

تأ ید فرضیه نخست ا ن نکته را منعکا میکند که فرهنگ دانشمحور در افاا ش ررفیت بدا
دانش نقش معناداری دارد .به سخن بهتر ،با تقو ت و بهبود فرهنگ دانشمحور در میان کارکنان
شرکتهای واق در پار علم و فنآوری دانشگاه تهران ررفیت بدا دانش بالقوه و بالفعل افاا ش
خواهد افت .نتییه ضمنی چنین رابطهای برای مد ران ،تصمیمگیرندگان و سیاستگداران سازمانها
فوق ا ن است که با توبه به اهمیت بدا دانش در ا ن نوع سازمانها با د در ا یاد و نهاد نهکردن
باورها و ارز های معطوف به تسهیم دانش سرما هگداری و برنامهر ای شود .در حقیقت ،با د تال
و تمرکا بیشتری در مورد ا یاد هنیارها ی چون همکاری ،اعتماد و ادگیری صورت پد رد.
تأ ید فرضیه دوم نشان میدهد که ررفیت بدا دانش نقش مثبتی در افاا ش نوآوری راهبردی
در سازمانهای موردمطالعه دارد؛ بهعبارتد گر ،مشخص میکند که با بهبود و افاا ش ررفیت بدا
بالقوه و بالفعل دانش در میان کارکنان شرکتهای واق در پار علم و فنآوری دانشگاه تهران،
نوآوری راهبردی افاا ش خواهد افت .نوآوری راهبردی کی از دغدغههای شرکتهای فعال در
چنین بسترها ی است .ا ن سازمانها بهطور مستمر وادار به تغییر مدل کسبوکار خود میشوند؛
ازا نرو ،برای تأمین چنین هدفی آن با د تال و تمرکا فراوانی را نشان دهند .کی از مسیرهای
تحقق چنین هدفی بهبود ررفیت بدا بالقوه و بالفعل دانش است .درواق  ،ا ن شرکتها با
سرما هگداری در ا یاد فرهنگ دانشمحور و مد ر ت آن به سمت افاا ش ررفیت بدا دانش
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میتوانند امیدوار به افاا ش نوآوری در حوزههای محصول ،بازار و فنآوری باشند.
فرضیه سوم ا ن نکته را بازتاا میدهد که انعطافپد ری راهبردی میتواند در شدت نقشآفر نی
ررفیت بدا دانش در تقو ت نوآوری راهبردی مؤثر باشد؛ بنابرا ن ،میتوان نتییه گرفت که با بهبود
و افاا ش انعطافپد ری راهبردی در شرکتهای واق در پار علم و فنآوری دانشگاه تهران تأثیر
ابعاد ررفیت بدا دانش بر نوآوری راهبردی افاا ش می ابد .نتییه ضمنی چنین ادعا ی برای
مد ران و سیاستگداران سازمانها ا ن است که رابطهی مستقیم بین ررفیت بدا دانش و نوآوری
راهبردی بدون مد ر ت مناسب د گر متغیرهای به سختی و در حداقل ممکن تحقق می ابد.
سازمانها میتوانند با سرما هگداری در زمینهسازی برای خلق توانمندیهای بد د ،ا یاد فرصتهای
بد د ،بهرهگیری از چالشهای غیرقابلپیشبینی و تغییرات در بهبود سطح نوآوری راهبردی از طر ق
تقو ت ررفیت بدا دانش نقش داشته باشند.

61

...  ظرفیت جذب دانش و،تأثیر فرهنگ دانشمحور بر نوآوری راهبردی

منابع
1. Beikzad, J., & Soltani, F. (1394). Assessment Strategic Thinking Managers and its
Impact on Organizational Innovation. Journal of Strategic Management Studies, 24:
145-167.
2. Boyle, P., & Haggerty, K. (2012). Planning for the Worst: Risk, Uncertainty and the
Olympic Games. British Journal of Sociology, 63(2): 241–259.
3. Chang, S., & Gong, Y. (2013). Flexibility-Oriented HRM Systems, Absorptive
Capacity, and Market Responsiveness and Firm Innovativeness. Journal of
Management, 39(7): 1924-1951.
4. Chen, J., Zhaohui, Z., & Xie, H. Y. (2004). Measuring intellectual capital. Journal of
Intellectual Capital, 5(1): 195-212.
5. Cynthia , A., & Tammy, B. (2011). Developing a capacity for organizational
resilience through strategic human resource management. review, 21: 243-255.
6. D' Aveni, R. (1995). hypercompetiton rivalries. New York: Free Press.
7. Dreyer, B., & Gronhaug, K. (2004). Uncertainty, flexibility, and sustain competitive
advantage. Journal of Business Research, 57: 484-494.
8. Drucker, P. (1999). Knowledge Worker Productivity: The Biggest Challenge.
California Management Review(winter): 79-94.
9. Fathi, S., Dehghan, F., & Dehghan, N. (1391). Explaining and Examining the
Interaction Strategy of Capabilities of Learning, Innovation and Sustainable Competitive
Advantage. Journal of Strategic Management Studies, 9: 133-155.
10. Flatten, T., & Engelen, A. (2011). A measure of absorptive capacity: scale
development and validation. Eur. Manage. J. 29: 98–116.
11. Gebauer, H., Worch, H., & Truffer, B. (2012). Absorptive capacity, learning
processes and combinative capabilities as determinants of strategic innovation.
European Management Journal, 30(1): 57–73.
12. Govindaraian, V., & Trimble, C. (2012). Strategic innovation and the science of
learning. MIT Sloan Management Review, 45: 1-22.
13. Harvey, G., & Skelcher, C. (2006). Absorptive capacity in a nonmarket environment.
Public Management Review, 12(1): 77-97.
14. Hooshmand, H., & Afsar, A. (1391). Strategy and Leadership Interaction with
Knowledge Management in E-Banking. Journal of Strategic Management Studies, 12:
49-93.
15. Hosseini, M., & Hajipour, B. (2008). Explaining the relationship between the
common mentality, knowledge absorptive capacity, innovation and flexibility:
Pharmaceutical Companies. 59, . Journal of Human Sciences MODARES, 59: 155–176.
16. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic managem ent
research: a review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2): 195-204.
17. Johannessen, J. A. (2008). Organizational innovation as part of knowledge
management. International Journal of Information Management, 28: 403-412.
18. Kamya, M., & Ahiauzu, A. (2011). Organizational learning and competitive
advantage: Testing for the interacting influence of knowledge management and
innovation. International Journal of Innovation and Learning, 10(4): 376–401.

1396  ـ تابستان30 مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره

62

19. Kaya, M. (2013). The effects of perceived organizational justice on police job
satisfaction, job involvement and job stress. Spalding University.
20. Khorshidi, G., Ahmadi, M., & Parhizgar, M. (n.d.). Investigating the Mutual Effect
of Corporate Strategy and Culture in Investing Companies in Construction Industry: 4:
151-166.
21. King, W. (2007). A research agenda for the relationships between culture and
knowledge management. Knowledge and Process Management, 14(3): 226–236.
22. Lambert, E. G. (2010). Take this job and shove it: An exploratory study of turnover
intent among jail staff. Journal of Criminal Justice, 38: 139−148.
23. Lee, C., & Wu, F. (2010). Factors affecting knowledge transfer and absorptive
capacity in multinational corporations. The Journal of International Management
Studies, 5(2): 118–126.
24. Li , Y., & Liu, Y. (2011). Fast adaptation, strategic flexibility and entrepreneurial
roles. Chinese Management Studies, 5(3): 256–271.
25. Liao, L. (2006). A learning organization perspective on knowledge-sharing behavior
and firm innovation. Human Systems Management, 25(4): 227-241.
26. Lin, C., & Chen, M. (2007). Does innovation lead to performance? An empirical
study of SMEs in Tawian. Management Research News, 30(2): 115-132.
27. Lin, C., & Chih Huang, C. (2009). Understanding social loafing in knowledge
contribution from the perspectives of justice and trust. Expert Systems with Applications,
36: 6156–6163.
28. Maurer, I. (2010). How to build trust in inter-organizational projects: The impact of
project staffing and project staffing and project rewards on the formation of trust,
knowledge acquisition and product innovation. International Journal of Project
Management, 28: 629–637.
29. Mission, Vision and Values. (2016). Retrieved from Tehran University Science and
Technology Park: http://stp.ut.ac.ir
30. Moradi, M., & Abdollahyan, P. (2013). The Role of Knowledge absorptive capacity
on the relationship between learning from organizational errors and organizational
innovation. Journal of Management Studies in Development and Evolution, 69: 150-121.
31. Murad , A., & Park, K. (2016). The mediating role of an innovative culture in the
relationship between absorptive capacity and technical and non-technical innovation.
Journal of Business Research, 69(5): 1669-1675.
32. Panagiotis, T., & Zoe, A. (2015). The Impact of Knowledge Sharing Culture on Job
Satisfaction in Accounting Firms. The Mediating Effect of General Competencies.
Procedia Economics and Finance, 19: 238-247.
33. Pattariya, P. (2015). A Conceptual Model of Strategic Organizational Flexibility
Capability and Business Survival. Academy of Strategic Management, 14(2), 77-92.
34. Roberts, n., & Stockport, G. (2009). Defining strategic flexibility. Global Journal of
Flexible Systems Management. 10(1), 27-32.
35. Schlegelmilch, B. (2003). Strategic innovation: The construct, its drivers and its
strategic outcomes. Journal of Strategic Marketing, 11: 117–132.
36. Schumpeter, J. A. ((1983) [1934]). The theory of economic development: an inquiry
into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. New Jersey: New

63

...  ظرفیت جذب دانش و،تأثیر فرهنگ دانشمحور بر نوآوری راهبردی

Brunswick.
37. Sharma, M., & Jain, P. (2010). Revisiting flexibility in organizations: Exploring its
impact on performance. Global Journal of Flexible Systems Management, 11(3): 51-68.
38. Sillince, J. (2012). Shaping strategic action through the rhetorical construction and
exploitation of ambiguity. Organization Science, 23: 630–650.
39. Tse, T. (2013). Paradox resolution: A means to achieve strategic innovation.
European Management Journal, 31(6): 682–696.
40. Weeks, M., & Feeny, D. (2008). Outsourcing: from cost management to innovation
and business value. Manage. Rev. 50(4): 127–146.
41. Yesil, S., & Kaya, A. (2013). The effect of organizational culture on firm financial
performance: Evidence from a developing country. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 83: 428–437.
42. Zahra, S., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization
and extension. Academy of Management Review, 27(2): 185–203.

