9

بررسی اثر معنابخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با...

بررسی اثر معنابخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نوآورانه
با تاکید بر نقش میانجی ظرفیت جذب

نیما مختارزاده

متین رشیدی آستانه

1

*2

چکیده
اين پژوهش با هدف بررس��ی اثر معنابخش��ی فناورانه و توانمندی س��ازمانی بر عملکرد نوآوری انجام
شدهاس��ت که در این ارتباط ب��ر نقش میانجی ظرفیت جذب نیز تأکید شدهاس��ت .پژوهش حاضر از
نظر روش ،توصيفي از نوع همبس��تگي است .جامعة آماري پژوهش حاضر را تمام بنگاههاي داروسازي
سراسر كشور دربرميگيرد .دادهها به كمك پرسشنامهاي گردآوري شدند كه روايي و پايايي آن به تأييد
رس��يد .براي تجزيهوتحليل دادهها ،از مدلسازي معادالت ساختاري و تكنيك حداقل مربعات استفاده
 Smart-PLSشدهاست .يافتهها نشان ميدهد که توانمندی سازمانی به همراه قابلیت ظرفیت جذب

سازمانها ،منجر به بهبود توانمندی معنابخشی فناوری شده و نهایتاً نوآوری محصول و فرایند را افزایش
میدهد اما این قابلیتها در شرایطی است که عدم اطمینان محیط فناورانه ،اندک باشد.
واژههای کلیدی:
توانمندی معنابخشی ،حافظه سازمانی ،ظرفیت جذب ،توانمندی سازمانی ،تالطم محیطی.
 . 1عضو هیات علمی گروه مدیریت ،دانشگاه تهران
 . 2دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه تهران
* نویسنده عهده دار مکاتباتmatinrashidi@ut.ac.ir :
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مقدمه
محیط فناورانه ،محیط پیچیدهای اس��ت .این پیچیدگی ،مس��تلزم توانمندی باال در پردازش اطالعات
بوکار جهانی و افزایش میزان اطالعات درباره
س��ازمانی ،افزایش پویایی محیط س��ازمان و محیط کس 
محتوا و س��اختار محیط است (ستیش .)1997 ،سازمانی که با پیچیدگی و ابهام روبرو میشود ،سعی
میکند این پیچیدگی را کاهش دهد .سازمانی که پیچیدگی را کاهش میدهد ،بر درون سازمان تمرکز
کرده و تالش میکند تا سیس��تمهای داخلی را از تغییرات محیطی حفظ کند .این س��ازمان بهدنبال
همسوسازی ابعاد مختلف محیطی و توجه به عوامل بیرونی بهمنظور پاسخ به تغییرات محیط فناورانه
اس��ت (نایل و همکاران .)2007 ،در حقیقت ،این س��ازمان باید تالش کند ،به درک واحدی از مفاهیم
فناورانه دست یابد تا بتواند متغیرهای مختلف این محیط را درک کند ،پس نیازمند مهارت معنایی و
قابلیت ورود به حوزههای معنادهی 1است ،که همان توانمندی درک تلقی میشود و مجموعهایاز امور
عادی را دربر میگیرد که به اطالعات جمعآوریشده ،شکل داده ،آن را تعبیر و تفسیر کرده و اقدامات
ضروری را بهعمل میآورد.
مفهوم معنابخش��ی فناوری ،اولین بار توس��ط ویک ( )1990مطرح شد .ادبیات این حوزه درباره
نحوه پذیرش فناوری براساس معنا و مفاهیم اجتماعی ساختیافته توسط کاربران است .معنابخشی،
یک فرایند اجتماعی است که کاربران از طریق تعامل با دیگران ،محیط خود را تفسیر میکنند و به
رویدادها پاس��خ میدهند .کاربران ممکن است ،فناوریهای پیرامون خود را به انواع مختلفی ،درک
کنند ،چون نگرش و اقدامات آنها بر پذیرش ،رد یا بکارگیری از یک فناوری خاص ،اثرگذار اس��ت
(س��یائو و همکاران .)2008 ،درک و معنادادن به پیامهای دریافتی از محیط فناورانه ،اهمیت زیادی
دارد زیرا زمینهساز اقدامات بعدی برای پاسخدهی به این نشانهها است .مسئله اساسی این است که
از مرحله دریافت نش��انههای مرتبط با تغییرات محیطی در حوزه فناوری ،چه اتفاقاتی برای پذیرش
این نش��انهها ،انتقال آنها به س��ازمان ،تس��هیم آنها به افراد مرتبط ،درک آنها و پردازش آنها و
نهایتاً بروز نوآوریهای فناورانه در ش��رکت رخ میدهد و چه عواملی در این راستا تأثیرگذار هستند

(ارتنزو؛ .)2012

مسئله اصلی این پژوهش ،این است که صرفاً توانمندی معنابخشی نمیتواند بر عملکرد نوآورانه
1 . Sense making
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مؤثر باشد ،در پژوهش کویین و همکارانش ( ،)2014این قابلیت بههمراه حافظه سازمانی ،بر نوآوری

س��ازمان مؤثر بودند اما ما اعتقاد داریم که توانمندی معنابخشی صرفاً یک توانمندی بالقوه است که
اطالعات از محیط بیرون جذب ش��ده و با اطالعات پیشین ترکیب میشود اما برای تبدیلشدن این
قابلی��ت به یک قابلیت بالفعل نیازمند توانمندی ظرفیت جذب هس��تیم تا عملکرد نوآورانه را بهبود
دهیم .در حقیقت توانمندی معنابخش��ی نوعی توانمندی مفهومشناس��ی از اطالعات محیطی است
که با مش��ارکت اعضاء صورت میگیرد اما این مفهومشناسی بهخودیخود منجر به عملکرد نوآورانه
نمیش��ود و نیازمند توانمندی دیگری برای تحلیل و بهرهگیری از این اطالعات اس��ت .ضمن اینکه
تالطم محیطی میتواند بر این توانمندیها تأثیرگذار بوده و میزان آن را کاهش دهد .بنابراین سؤال
اساس��ی ما این است که آیا توانمندی معنابخش��ی در کنار ویژگیها و خصوصیات درونی سازمان از
جمله حافظه سازمانی و ساختار سازمانی و همچنین بهرهمندی از ظرفیت جذب بر نوآوری سازمان
مؤثرند؟
بررس��ی ادبیات موضوعی این حوزه نش��ان میدهد که پژوهشهای اندکی به موضوع معنابخشی
فناورانه ،پرداختهاند .اگرچه در مقاله کویین و همکارانش( ،)2014به پیامدهای معنابخشی پرداختهانداما
به نظر میرس��د ،همچنان ،جای کار زیادی در این زمینه وجود دارد ،از جمله ضرورت اتخاذ یک نگاه
جامع به عوامل تأثیرگذار بر متغیر معنابخش��ی بهویژه متغیر ظرفیت جذب و توانمندیهای سازمانی.
اگرچه به مفهوم معنابخشی در سایر تحقیقات که در سطح سازمان صورت گرفته ،پرداخته شدهاست
(ویک1993 ،؛ نیل و همکاران2007 ،؛ توماس و همکاران ،)1993 ،اما در حوزه فناوری ،همچنان ،خالء
احس��اس میشود .بنابراین ،در این مقاله سعی میش��ود ،عوامل اثرگذار بر متغیر معنابخشی و تأثیر و
نقش ظرفیت جذب و تالطم محیطی بر معنابخشی و نوآوری شرکت بررسی شود .تمرکز پژوهشی این
مقاله بر صنایع داروسازی ایران است .از جمله دالیل انتخاب صنعت داروسازی در این تحقیق عبارتند
از اینکه در صنعت داروس��ازی توانمندیهای فناورانه نقش کلیدی در موفقیت شرکتهای داروسازی
قوتوس��عه داروس��ازها باالست ،ریسک شکس��ت محصوالت جدید در پاسخ به
دارند ،هزینههای تحقی 
الزامات سالمتی دارو باالست و صنعت بسیار رقابتی است .با این شرایط ،اگر شرکتها در شناسایی و
بهرهبرداری از فرصتهای فناورانه ،دچار تعلل یا اشتباه شوند ،این هزینهها دو یا چندبرابر خواهند شد.
پس وجود مکانیزمها و عواملی که بتواند در شناس��ایی دقیق این نش��انهها و تحلیل آنها کمک کند،
اهمیت زیادی در سودآوری شرکتهای داروسازی خواهد داشت.
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ادبیات پژوهش
معنا بخشی

در ادبیات موضوعی ،فرایند معنابخشی فناوری تابع سه مرحله از فرایند انطباق با فناوری 1است :اول،
معنابخشی در پذیرش اولیه یعنی زمانی که کاربران ،فناوری جدید را درک میکنند؛ دوم ،معنابخشی
در پذیرش انتقالی یعنی زمانی که کاربران به فرایند حساس شده و از آن برای فعالیتهای خود استفاده
میکنند و سوم ،عدم درک فناوری در مرحله پس از پذیرش یعنی زمانی که کاربران ،هیچ حسی نسبت
به فناوری ندارند .نقش عامل انسانی در مرحله دوم ،زیاد است (سیائو و همکاران.)2008 ،
تعاریف مختلفی از معنابخشی وجود دارد :تحقیق توماس و همکارانش( ،)1993معنابخشی را بهصورت
تعاملی دوجانبه از جس��تجوی اطالعات ،تحلیل و عمل تعریف میکند .پژوهش دیگری ،معنابخش��ی را
مجموعه مکانیزمهایی میداند که استانداردها و قوانین سازمان را برای درک ،تفسیر ،باور و عمل ،تعریف
میکنند( .سکمن ( .)1991اکویین و همکارانش ( ،)2014معنابخشی را شامل مجموعهای از اقدامات و
فعالیتهای مرتبط با چیستی دانش جدید و اطالعات فناورانه و نحوه تعبیر و تفسیر اطالعات و تعیین
اقداماتی که باید برای دستیابی به استراتژی فناوری در سازمان انجام شود ،میدانند.
در ادبیات مختلف ،معنابخشی متشکل از ابعاد مختلفی است .در پژوهش نایل و همکارانش (،)2007
توانمندی بخش��ی دارای س��ه بعد است :ارتباطی ،تفس��یری و تحلیلی .آنها معتقدند که معنابخشی
بهعنوان یک توانمندی اس��تراتژیک ،فرایندی است که سازمان ،اطالعات محیط خود را کسب ،تفسیر
و براس��اس آن عمل میکند .در بعد ارتباطی به مبادله اطالعات اس��تراتژیک اش��اره میش��ود .در بعد
تفسیری به تجزی هوتحلیل اطالعات اشاره میشود و در بعد تحلیل ،به دیدگاه و نظرات افراد تأثیرگذار
بر فرایند تحلیل اشاره میشود .درمقاله آکوئن و همکارانش( ،)2014ابعاد توانمندی معنابخشی براساس
کار نای��ل و همکارانش( )2007و دیدگاه ویک ( )1995درباره مفهوم معنادادن ،ترکیبی از اول .پایش
(اسکن) اطالعات مرتبط با تکنولوژی از جمله تعبیر و تفسیر محیط بیرونی از دیدگاه دانش و اطالعات
تکنول��وژی دوم .مبادله اطالعات مرتبط با تکنول��وژی از جمله درجهای که اطالعات (خارجی) مرتبط
با تکنولوژی میان اعضای سازمان مبادله میشوند و سوم .مالحظات مربوط به دیدگاههای مختلف در
حوزه تکنولوژی است.
1 . Technology adoption
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پیچیدگی محیط فناورانه مس��تلزم مبادله اطالعات توس��ط افرادی با دانش ،مهارت و ارزشهای
مختل��ف اس��ت .در بعد ارتباطی ،دی��دگاه و نظرات افراد تأثیرگذار در فراین��د تحلیل به همراه دیدگاه
مدیران تصمیمگیرنده بررس��ی میشود و ارتباط و مشارکت شکل میگیرد (هات و همکاران.)1988 ،
با توجه به چالشهای درونی در ش��کلگیری اس��تراتژی و ظرفیت مح��دود تصمیمگیرندگان فردی،
تس��هیم اطالعات استراتژیک ،یک بعد ضروری از معنابخشی اس��ت .هرچقدر محیط پیچیدهتر شود،
شناسایی اطالعات استراتژیک و تحلیل آنها دشوارتر میشود .در چنین محیطی ،مدیران باید توانایی
و توانمندی تش��خیص فناوریهای پیشرفته ،جهانیش��دن ،بازارها و تغییرات فناورانه را داشته باشند.
عل��م پیچیدگی ب��ه مدیران کمک میکند تا چالشها و فرصتهایی که با آن مواجه هس��تند را درک
کنند (جی .اسنودن و ای.بون .)2007 ،مدیران برای تصمیمگیری استراتژیک در چنین شرایطی باید
دیدگاهها و نقطه نظرات مختلف را در نظر گیرند .در این راستا ،این مطالعه ،سه مرحله را دربرمیگیرد:
شناسایی ،توسعه و انتخاب .این مراحل متوالی نیستند بلکه بهم پیوستهاند .سازمانها با درنظرگرفتن
همزمان دیدگاههای مختلف در طی تعریف مسئله ،توسعه گزینهها و انتخاب راهحل ،وارد تصمیمگیری
پیچیدهای میشوند (آکوئن و همکاران.)2014 ،
از نظر محققان این پژوهش و براس��اس مطالب اش��اره ش��ده فوق ،میتوان معنابخشی را فرایند
پیوس��تهای از جس��تجوی فرصتهای محیط فناورانه ،انتخاب اطالعات کلیدی ،تحلیل و به اشتراک
گذاشتن میان افراد کلیدی و متخصص هر حوزه و کسب دیدگاههای آنها دانست .باید اشاره کنیم
که ظرفیت معنابخش��ی به مفهومشناسی قضیه نگاه میکند و بحث ترکیب اطالعات ،متناسبسازی
آن با نیازهای داخلی و بهرهبرداری از آن مطرح نیس��ت .نکته اساس��ی این اس��ت که این اطالعات
جدید به تنهایی جوابگوی نیازهای س��ازمانی در حیطه نوآوری نیست .قطعا کسب اطالعات کلیدی
و تحلیل آنها نیازمند پیش زمینهای از حمایتهای مدیریتی ،س��اختاری ،توانمندی نیروی انسانی،
مشارکت ،تجارب و روتینهای سازمانی است که در اینجا با عنوان توانمندی سازمانی اطالق میشود
که در ادامه مقاله ،تشریح خواهد شد ،این توانمندیها ،فرایند معنابخشی فناوری را تقویت میکنند.
ضمن اینکه محیط فناورانه ،محیط پیچیدهای اس��ت و عدم اطمینانهای محیطی ،همواره تحلیل و
جداس��ازی اطالعات کاربردی و مفید را از اطالعات غیرکاربردی دش��وار میسازد .قطعا هرچقدر این
پیچیدگی بیشتر شود ،میزان ابهام نیز افزایش یافته و تصمیمگیری برای پاسخ به موقع و صحیح به
این اطالعات دشوارتر میشود.
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اصلیترین کار در حوزه توانمندی معنابخش��ی فناوری ،توس��ط ای .آکویین و همکارانش ()2014
انجام ش��د که بخش��ی از کار مقاله ما نیز برگرفته از این مقاله اس��ت .در این پژوهش ،تأثیر توانمندی
معنابخش��ی فناورانه به همراه متغیرهای حافظه س��ازمانی و تالطم محیطی بر نوآوری شرکت بررسی
ش��د .از دیدگاه ما ،پیشنیازهای تأثیرگذار بر توانمندی معنابخش��ی فناورانه ،اندک اس��ت و به عوامل
درونی س��ازمان از جمله ساختارس��ازمانی و حمایتهای مدیریتی ،اشاره نشدهاست .نایل و همکارانش
( ،)2007به توانمندی معنابخش��ی از دیدگاه سازمانی نگریستند .آنها نیز در پژوهش خود بهنوعی از
ابعاد توانمندی معنابخش��ی فناوری استفاده کردند و پیشنیازهای این متغیر را چالشهای بازار ،تنوع
تیمی و روابط آزاد میان اعضاء شرکت دانستند و تأثیر این متغیرها را بر استراتژی بازار ،پاسخگویی و
مشتریمداری بررسی کردند .توماس و همکارانش ( ،)1993تأثیر معنابخشی استراتژیک را بر عملکرد
س��ازمانی بررسی کردند .آنها نیز بهنوعی از همان ابعاد توانمندی معنابخشی برای ارزیابی تأثیرآن بر
عملکرد س��ازمانی اس��تفاده کردند .عملکرد سازمانی در این پژوهش ،بر حسب سود ،شهرت و پذیرش
سازمان بررسی شد.
توانمندی سازمانی
همانطورکه اشاره ش��د ،توانمندی معنابخشی فناوری نیازمند پیشنیازی با عنوان توانمندی سازمانی
اس��ت .توانمندیهای سازمانی ،منبع مزیت رقابتی هستند زیرا در بلندمدت شکل میگیرند و توسعه
مییابند .محققان مختلف ،توانمندی سازمانی را به ابعاد مختلف تقسیم کردهاند :تامر ( )1995توانمندی
س��ازمانی را نوعی روابط انسانی ش��کل گرفته میان افراد سازمان و همچنین ظرفیت تولید بلندمدتی
میداند که بهواس��طه برقراری روابط بلندمدت میان افراد شکل میگیرد .داونپورت ( )1999توانمندی
سازمانی را مجموعهای از توانمندیهای سازمان میداند که مجزا از توانمندیهای شکلدهنده سرمایه
انسانی است .کاپالن و نورتون ( ،)2004توانمندی سازمانی را توانایی ایجاد و حفظ فرایند تغییر برای
اجرای اس��تراتژی تعریف کردند .بارنی ( )1999توانمندی سازمانی را ساختارهای رسمی ،برنامهریزی
رسمی و غیررسمی ،سیستمهای کنترل و هماهنگکننده و روابط غیررسمی میان افراد شرکت و افراد
بیرون از ش��رکت میداند .بارنی و هسترلی ( )1999توانمندی س��ازمانی را کار تیمی ،صداقت ،روابط
دوس��تانه و ش��هرت افراد درون ش��رکت تعریف کردند .دراین پژوهش ،ما براساس مجموعه تعاریف و
ابعادی که از سوی محققان مختلف در زمینه توانمندی سازمانی مطرح شدهاست ،این مفهوم را به دو
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دسته جو سازمانی و حافظه سازمانی تقسیم کردیم تا تقریباً تمامی ابعادی که توسط محققان مطرح
شدهاست ،لحاظ گردد:
 .1جو سازمانی

1

جو سازماني به ادراك مشترك از خطمشيها ،عادتها و رويههاي رسمي و غيررسمي گفته ميشود.
هم چنين جو س��ازماني دربرگيرندهی نظامي ارزش��ي اس��ت ،به اين معني كه شيوه ي انجام كار و
اينكه به چه رفتارهايي پاداش داده میش��ود را مش��خص میسازد (بولدن .)1992 ،مديران سازمان
نيز بايد هميشه به فكر بهبود و اصالح جو سازماني باشند تا افزون بر نگهداري كارا و اثربخش آن ،در
افراد ايجاد انگيزه كرده و نيازهاي مادي و معنوي آنها را برآورده كنند (می .)1959 ،جو س��ازماني
به تصورات ،احساس��ات و ارزشهاي كاركنان در محيط كارشان اطالق ميشود .همينطور احساس
تعهد نس��بت به س��ازمان ،حس اعتماد و تعلق ،اعتماد به نفس و وفاداري را نيز ش��امل ميشود كه
تحتتأثير عوامل مختلفي مانند فضاي فيزيكي ،قوانين سازماني حاكم و ويژگيهاي رفتاري افراد در
محيط كار قرار ميگيرد (الیس .)2000 ،در اینجا به برخی از مؤلفههای تشکیلدهنده جو سازمانی
اشاره میشود:
 -1-1ساختار سازماني :ساختار سازماني الگوي تعيين شده براي روابط ميان اعضاي يك سازمان
و همچنين يك نظام رس��مي اس��ت زيرا مديران عالي سازمانها آن را به صورت رسمي پديد ميآورند
بهطوريكه نوع ساختار سازمانها بر رفتار كاركنان و بهرهوري آنها اثرگذار است (فرای .)1993 ،یک
س��ازمان موفق مجموعهای اس��ت از انسانهای با فرهنگ سازمانی ،اندیشه و اهداف مشترک که با کار
گروهی در نظام انعطافپذیر س��ازمان تجربه و دانش خود را با امید به پیش��رفت روزافزون سازمان در
اختیار مدیریت قرار میدهند ،نحوه مدیریت منابع انسانی با تغییر در اندازه سازمان تغییر میکند و در
نتیجه مدیریت منابع انسانی در شرکتهای بزرگ و کوچک متفاوت است( .شفیعی.)1392 ،
از دیدگاه مزیت رقابتی ،برنامهریزی راهبردي مدیریت منابع انسانی ،الگوی استفاده بهینه از منابع
انسانی موجود و برنامهریزی برای تعیین نیازهای آتی برای توانمندسازی سازمان در کسب اهداف است.
این امر به این معنی است که چگونه منابع انسانی میتوانند به عملکرد و بقای شرکت و کسب مزیت
1 . Environmental Climate
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رقابتی یاری رسانند( .مومنی.)1386 ،
 -1-2حمایت مدیریت ارش�د :خالقیت و نوآوری در سازمانها ،دارای سه رکن اساسی هستند
ک��ه در صورت وجود ویژگیهای خالق در هر یک ،امکان تحقق همهجانبه خالقیت و نوآوری بهوجود
میآید .این ارکان س��هگـانـه ش��ـامـل مـدیر خالق ،س��ازمان خالق و کارکنان خالق است که تأثیر
نقشمدیران خالق در رأس این مثلث قرار دارد .نـقـش مـدیـر در سـازمـان از سـاخـتـار ،نـیـروی
انـسانی ،تجهیزات و سایر عـوامـل تـأثـیـرگـذارتـر اسـت .نـقـش مـدیـریـت در مـجـمـوعـههـایـی
کـه خـالقـیـت و نـوآوری از ضـروریـات و عـوامـل اصـلی س��ـازمـان اسـت بـسـیـار مهم و حساس
است ،زیرا مدیریت میتواند توانایی خـالقـیـت و نـوآوری را در افـراد ایـجـاد ،ترویج و تشویق کند یا
رفتار و عملکرد او میتـواند مانع این امر حیاتی شود .مدیران جهت پرورش افراد خالق و آموزش آنان،
موارد زیر را باید امکانپذیر سازند (سید جوادین:)1383 ،
 -1-3تیمهای دانش :س��رمایه انسانی کلیدی برای رشد اقتصادی و یک سرمایه مهم و ضروری
است که شرکت نوپا را در جهت رشد کمک میکند و از این نظر ميتوان آن را با سرمایهها و داراییهای
فیزیکی مقایسه کرد .از آنجا که توانایی و مهارت افراد به عملکرد بهتر و بهرهوری سازمان کمک میکند،
انجام هرگونه هزینه در آموزش و توس��عه آن نوعی سرمایهگذاری بلندمدت محسوب میشود که یک
شرکت نوپا تا مدتها میتواند از نتایج آن بهرهمند شود (شفیعی.)1392 ،
کاظمی و همکاران ( ،)1391تأثیر جوسازمانی را بر نوآوری بررسی کردند .تحقيق نشان داد از ميان
هفت متغير جو سازماني (با بررسي ضرايب معنيداري براي روابط مفروض شده) تنها تأثير چهار متغي ِر
تعهد سازماني ،ريسكپذيري ،كار گروهي و ارتباطات سازماني بر نوآوري تأييد شد؛ اما بين جو سازماني

و نوآوري همبستگي مستقيم و مثبتي وجود دارد .زارع و همکاران ( ،)1389در پژوهش خود با عنوان
بررس��ي رابطهي جو س��ازماني با استرس ش��غلي و خالقيت كاركنان ،جو س��ازماني را داراي رابطهی
معنيدار با خالقيت دانسته و نتيجه گرفتند كه در جو باز عواملي مانند صميميت ،مالحظهگري ،نفوذ
و پويايي؛ موجب خالقيت و كاهش استرس كاركنان شده و در جو بسته نتايج عكس آن به بار ميآيد.
س��ونه ( ،)2009در پژوهش خود به بررس��ي رابطهي ش��يوههاي رهبري و جو س��ازماني با خالقيت و
نوآوري پرداخت .نتايج پژوهش وي نشان داد كه متغير سبك رهبري مديران با متغيرهاي خالقيت و
نوآوري كاركنان رابطه مثبت ،مستقيم و معنادار دارد .همچنين متغير جو سازماني اثر مثبت و معنادار
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بر متغيرهاي خالقيت و نوآوري دارد .يعني هرچه سبكهاي رهبري و جو سازماني مناسبتر و حامي
فرهنگ خالقيت و نوآوري باش��د ،نوآوري در آن س��ازمان نيز افزايش مييابد .وانگ و احمد (،)2004
در پژوهش��ي با عنوان توسعه و تأييد نوآوري سازماني ،نتيجه گرفتند در سازمانهايي كه جو سازماني
منس��جم و حامي فرهنگ نوآوري وجود دارد ،همهي اعضاي س��ازمان نسبت به ابتكارات جديد پايبند
بوده و ابتكارات فعلي و رايج در سازمان را بازنگري ميكنند.
در این پژوهش به س��ه عامل س��اختار س��ازمانی ،حمایت مدیریت ارش��د و وجود تیمهای دانش
بهعنوان مؤلفههای جوس��ازمانی اشاره شد .وجود ساختار س��ازمانی منعطف ،امکان تفویض اختیار به
کارکنان را هموار میس��ازد .در سازمانی که در حیطه فناوری عمل میکنند و هر لحظه با فرصتهای
محیطی متغیری مواجه است قطعا چنین ساختاری ،بیشتر اهمیت مییابد ،ساختاری که امکان تبادل
ایدهها و مشارکت کارکنان را تسهیل کند .وقتی سازمان با چالشهای محیطی مواجه میشود ،همکاری
و مش��ارکت کارکنان بهویژه حمایت مدیریت ارشد ،میتواند باعث غلبه بر کاستیها و مشکالت شود.
وجود تیمهای تخصصی و دانش برای شرکتهایی که در حوزه فناوری و پروژههای فناورمحور فعالیت
میکنند اهمیت بیش��تری دارد بهویژه وقتی ش��رکت با اتکا به توانمن��دی ظرفیت جذب ،دانشهای
جدید را وارد سازمان کرده و نیازمند تحلیل و بهرهگیری از آنها است .همه این عوامل میتواند باعث
توانمندی سازمان در حوزه مفهومشناسی و معنابخشی گردد.
 .2حافظه سازمانی
دی ( )1994بیان کرد که حافظه س��ازمانی ،توانایی معنا کردن رویدادها و روندهای محیط فناوری را
به شرکت داده بهنحوی که بتواند حفظ یا جذب مشتریان جدید یا بهبود روابط را پیشبینی کند .در
زمینه نوآوری سازمان ،حافظه سازمان ،منبع داخلی از دانشی است که سهم مهمی در معرفی نوآوری
س��ازمان دارد .حافظه س��ازمان یک مخزن برای اطالعات تاریخی سازمان بوده که میتواند سهمی در
تصمیمات جاری داشته باشد .بنابرین ،دسترسی به حافظه سازمانی قوی میتواند احتمال بکارگیری از
بوکار در شرکت را افزایش داده و به حفظ دانش بدستآمده توسط سازمان کمک
انواع اقدامات کس�� 
میکند (کامیزون و ویالر -لوپژ.)2011 ،
از زمان مطالعه والش و انگسن ( ،)1991مفهوم حافظه سازمانی موردتوجه ادبیات مدیریت نوآوری

و فناوری قرار گرفت .در ادبیات ،عمدتاً حافظه سازمانی را سه نوع میدانند:
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حافظه اظهاری :1حافظه مرتبط با حقایق ،رویدادها یا فرضیات شامل دانستن چیستی ،چرایی و
بوکار شرکت،
چه زمانی .آگاهی از نیاز مشتریان و ترجیحات آنها؛ ویژگیهای محصول و اهداف کس 
شرایط بازار ،استراتژیهای بازاریابی ،موقعیت رقابتی و غیره است .اهمیت حافظه اظهاری به افراد امکان
میدهد تا مسائل جدید را تحلیل کنند ،تفسیر جدیدی از اطالعات جاری داشته باشند و از آن اطالعات
در طیف مختلفی از کاربردها استفاده کنند (نیل و همکاران.)2007 ،
حافظ�ه روی�های :2حافظه مرتبط با نحوه و چگونگی انجام کارها ،ام��ور عادی یا رویهها .حافظه
رویهای برای هدایت و اثرگذاری بر اقدامات افراد و تسهیل رفتارها و مهارتها بهمنظور سرعت بخشیدن
به اقدامات س��ازمانی اس��ت .حافظه رویهای شامل دانش درباره امور روتین ،فرایندها و رویهها است (از
قبیل امورعادی برای ش��رکتهای تیمی ،مهارت در مراحل توس��عه محصول (مانند ارزیابی بازار پیش
از توس��عه ،س��اخت نمونه اولیه ،تست مفهومی و بازار است) و رویهها ،سفارشات خرید عادی ،نیازهای
مشتری ،شکایات مشتری و غیره را مدیریت میکند (زوهر و لوریا.)2004 ،
حافظه احساسی :3حافظه مرتبط با ذخیره تجارب احساسی پیشین یا رویدادها در سازمان است.
تجارب احساسی سازمان (تنش شغلی ،استرس و بحرانهای اقتصادی) منبعی را فراهم میسازد ،درباره
اینکه کدام فعالیتها و رفتارهای س��ازمانی به تازگی ش��کل گرفتهاند ،تحلیل شدهاند و تغییر یافتهاند
و بر باورها و اطالعات/دانش در س��ازمان تأثیرگذار اس��ت .حافظه احساس��ی بهعنوان ذخیره تجارب یا
رویدادهای احساسی گذشته تعریف میشود که بهصورت داستانی و تحریکآمیز است .حافظه احساسی
یک منبع واقعی یا تخیلی اس��ت که رویدادها یا تجارب داستانی پیشین را تحلیل میکند (سالوادور و
کلودیا .)2008 ،در مجموع ،حافظه سازمانی ،شبیه مخزنی از دادهها ،اطالعات ،تجارب ،باورها ،روتینها،
احساساتی است که مکمل تحلیل اطالعات ورودی جدید به سازمان است.
فرضیه :1توانمندی سازمانی با توانمندی معنابخشی ارتباط دارد.
ظرفیت جذب:
عامل تأثیرگذار دیگر که بهنوعی مکمل توانمندی معنابخشی است ،ظرفیت جذب است .در معنابخشی
1 . declarative memory
2 . Procedural memory
3 . Emotional memory
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به مفهومشناس��ی اشاره میشود در حقیقت تمامی تالشها برای جذب و تحلیل اطالعات کسب شده

از محیط فناورانه است اما عملیاتیسازی این اطالعات و متناسبسازی آنها با نیازهای داخلی و نهایتاً

بهرهگیری از این اطالعات در راستای نوآوری سازمان مدیون توانمندی دیگری با عنوان ظرفیت جذب
اس��ت .ظرفيت جذب توانايي سازمان براي تشخيص ارزش پديدههاي جديد ،اطالعات خارجي ،جذب
و انطباق آن و بهكارگيري آن در جهت اهداف ارزش��مند براي فعاليتهاي نوآوري س��ازمان است .اين
تواناييها در مجموع ظرفيت جذب يك س��ازمان ناميده میش��ود .مطالعات نشان داده که شرکتها و
بوکارهایی که دارای منابع دانشی بیشتر و جدیدتر هستند نسبت به رقبای خود ،سرعت بیشتری
کس 
در تولی��د نوآوری و فناوری دارند (کش��اورزی و همکاران .)1394 ،س��طح اولية ظرفيت جذب همان
شناس��ايي دانش بيروني اس��ت .زهرا و جورج ( ،)2000ظرفيت جذب را مجموعهاي از فرايندها و امور
روتین تعريف ميكنند كه به وسيلة آن سازمان دانش را تحصيل ،جذب ،انتقال و بهرهبرداري ميكند
تا قابليت س��ازماني پويايي را ايجاد كند .اين چهار بعد بنگاه را قادر ميس��ازد تا دوباره به منابع خود
شكل دهد و آن را با شرايط بازار درحال تغيير منطبق سازد و به مزيت رقابتي دست يابد آنها مطابق
شكل يك ،ظرفيت جذب بالقوه را شامل »اكتساب و جذب « و ظرفيت جذب بالفعل را شامل »تغيير
شكل و بهرهبرداري « میدانند .در این راستا ،ظرفیت جذب بهعنوان یک توانمندی پویا محسوب شده
که به شرکتها امکان میدهد تا از سه طریق ،از دانش بیرونی بهره گیرند .1 :تشخیص و درک دانش
جدید و ارزشمند بیرونی از طریق یادگیری اکتشافی  .2ترکیب دانش موجود با دانش بیرونی از طریق
یادگی��ری تحولی و  .3بهرهگیری از دانش ترکیبی بهمنظ��ور خلق دانش جدید و پیامدهای تجاری از
طریق یادگیری ناشی از بهرهبرداری (الن و همکاران.)2006 ،
گارس��یا -مورالز ،روئز -مورنو و لورنز -مونتز ( ،)2007در پژوهش خود دریافتند که شرکتهایی با
دانش فنی فناورانه انباشته و درجه معینی از ظرفیت جذب فناوری قادر به کسب مزیت از فرصتهای
فناورانه در محیط و افزایش نوآوری هس��تند .موروز و پرادان ( ،)2009نشان دادند که ظرفیت شرکت
در جذب دانش علمی و بازار ،تأثیر مثبتی بر نوآوری محصول و فرایند دارد .چن و همکارانش ()2009
بیان کردند که س��طوح باالتری از ظرفیت به ش��رکتهای تولیدی امکان میدهد تا موفقیت تجاری و
کیفی محصوالت جدید معرفی شده به بازار و بهرهوری فرایند را افزایش دهند .داقفوز ( )2004دریافت،
ظرفیت جذب به ش��رکتها امکان میدهد تا بهنحو مؤث��ری ،دانش درونی و بیرونی که بر تواناییهای
نوآوری اثرگذار اس��ت را کسب کرده و استفاده کنند .فرارس -مندز و همکارانش ( )2015نشان دادند
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بوکار باشد.
که ظرفیت میتواند عامل میانجی در ارتباط میان دانش بیرونی و نوآوری و عملکرد کس 
بنابراین ،میتوان اینگونه مطرح ساخت که توانمندی شناسایی اطالعات استراتژیک و تحلیل آنها
ب��ه همراه اعضاء تأثیرگذار در فرایند تصمیمگیری میتواند مکمل ظرفیت جذب باش��د .در حقیقت با
توانمندی معنابخشی ،مفهومشناسی دقیق صورت گرفته و در توانمندی ظرفیت جذب از این اطالعات
بهره گرفته میشود ،پس:
فرضیه :2توانمندی معنابخشی با ظرفیت جذب ارتباط دارد.
عملکرد نوآورانه
در نهایت خروجی توانمندی معنابخشی به همراه توانمندی سازمانی و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه
س��ازمان اس��ت .سازمانها با بهرهگیری از توانمندی کس��ب اطالعات از محیط فناورانه و تحلیل آنها
به همراه اعضاء تأثیرگذار در فرایند تصمیمگیری ،میتوانند عملکرد نوآورانه مؤثرتری داش��ته باش��ند.
سازمانها در پی شناسایی فرصتها و کسب دانش جدید هستند و دستیابی به توان تغییر فناوری قادر
به نوآوری در محصوالت و فرایندها ش��ده و توان نوآوری آنها موجب بهبود عملکرد میش��ود (مون و
همکاران .)1998 ،بهعبارت دیگر ،نوآوری بهعنوان یک نیروی مهم در جهت توسعه شرکتها و بهبود
عملکردشان محسوب میشود .بنگاههای با ظرفیت باالی نوآوری میتوانند با انطباق مناسب محیطی
و توسعه توانمندیهای جدید به مزیت رقابتی و عملکرد باال دست یابند (هالت و همکاران.)1997 ،
نوآوری شرکت مستلزم ترکیبی از منابع حافظه از حافظه رویهای تا جنبههایی از حافظه اظهاری
و تجارب و پاس��خهای احساس��ی اس��ت .تجارب احساس��ی به افراد کمک میکند تا بازار ،مش��تری و
موقعیتهای فناوری را تفس��یر کرده و سهم خود در تفس��یر و روشهایی که افراد تفسیر میکنند را
تقویت کنند .افراد این تفاسیر و ارزیابیهای داخل سازمان را از طریق مبادله تجارب احساسی گذشته
با دیگران مبادله میکنند (تیپینز و س��وحی .)2003 ،حافظه اظهاری میتواند در قالب اسناد مکتوب،
پایگاه داده ،ثبتهای گروهی ،دانش فردی و سیس��تمهای اینترانت ذخیره ش��ود ،آن میتواند توسط
کاربران دس��تکاری ش��ده ،ترکیب شده و تحلیل ش��ود بهطوری که امکان مقایسه رویدادها و دانش را
فراهم سازد و به کاربر امکان دهد تا از دانش به شیوهای استفاده کند که قابلیت پیشبینی نداشته باشد،

بهنحوی که دانش بتواند مجددا ً تفسیر شده و مفهومسازی شود (آکئون و همکاران.)2012 ،

پژوه��ش صف��رزاده و جعفري ( )1390نش��ان داد که در بین عوامل س��اختاري ،عوامل مربوط به
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س��اختار سازمان ،بیشترین تأثیر را روي استقرار حراج الکترونیک داشته است .در بین عوامل رفتاري،
عوامل مربوط به فرهنگ س��ازمانی بیشترین اثر را روي استقرار حراج الکترونیک داشته است .در بین
عوامل محیطی ،عوامل مربوط به دولت و قوانین و بانکها بیشترین اثر را روي استقرار حراج الکترونیک
داشتهاس��ت .عوامل ساختاري بیشتر از عوامل محیطی و عوامل محیطی بیشتر از عوامل رفتاري روي
استقرار حراج الکترونیک تأثیر داشتهاند.
در تحقيقی که توس��ط پانووات وانیچ ،اس��تیوارت و محمد ( )2007انجام شد ،بين زمينههاي اجرا
و انتش��ار نوآوري و جو كاري در دو س��ازمان مورد مطالعه ارتباط معنادار وجود داشت .در اين تحقيق
از فرايند نوآوري در اين دو س��ازمان كه از طريق ش��بكههاي ارتباطي ميان اعضاي يك نظام اجتماعي
و جو كاري منتش��ر ميش��ده ،همراه با نوع جو سازماني مبتني بر نفوذ اجتماعي كه تك تك كاركنان
ب��ر روي يكديگ��ر دارند ،بهعنوان عامل مهم برای توانمندی در حوزه نوآوری نام برده ش��د .بر پایه این
پژوهش ،سه عامل شکلگیری جو سازمانی بر نوآوری ،فرهنگ سازمانی ،رهبری و جو گروهی یا حاکم
بر گروههای کاری است.
در مطالعه بازیک و رادس ( ،)2009عوامل مؤثر بر فعالیتهای نوآورانه بنگاههای زودبازده در یک
اقتصاد در حال گذار بررسی شد .در زمان بررسی شاخصهای نوآوری ،محققان بین محصوالت جدید
با سطح پایین نو بودن (تدریجی بودن) و نوآوریها با سطح باالی نو بودن (رادیکال) تمایز قائل شدند
و مش��خص ش��د که این دو نوع نوآوری به وسیله سیاستهای مختلف حمایت میشود .در بین عوامل
بیرونی ،همکاری با دیگر ش��رکتها یا س��ازمانها ،اثر مثبت بر نوآوری در فرایند و نوآوری در محصول
دارد .داشتن پیوند با مؤسسات دانشگاهی و تحقیقاتی ،تنها بر نوآوری در محصول ،اثر مثبت دارد .در
پژوهش دیگری تائید ش��د که ش��ركتهاي نوآور در مقابل ش��ركتهاي غيرنوآور رشد بيشتري دارند
كه اين رش��د عالوه بر گردش مالي ،ش��امل رش��د به كارگيري نيروي انساني و سرمايهگذاري ميشود
(سابراهمانيا ،ماتيراجيان و كريشناسوامي.)2010 ،
تمامی متغیرهای شناس��ایی ش��ده در این تحقیق بهدنبال دستیابی به یک عملکرد مؤثر هستند.
در ای��ن مقاله ،عملکرد ش��رکت را به لحاظ نوآوری (محصول و فراین��د) در نظر گرفتیم .تمامی تالش
متخصصان حوزه فناوری در رصد محیط فناورانه ،شناس��ایی فرصتها ،کسب دانش ،تسهیم ،تحلیل و
بهرهبرداری برای دستیابی به نوآوری و مزیت رقابتی است .شرکتها با دستیابی به قابلیتهای شایسته
از جمله ظرفیت جذب میتوانند سریعتر از رقبا به تغییرات محیطی و مشتریان ،پاسخ دهند.
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فرضیه :3توانمندی معنابخش��ی به همراه توانمندی ظرفیت جذب و توانمندی س��ازمانی منجر به
عملکرد نوآورانه میشود.
عدم اطمینان محیط فناوری
تالطم محیطی به شرایطی اطالق میشود که تصمیم گیرندگان درباره عوامل محیطی ،اطالعات کافی
ندارند و برای پیشبینی تغییرات خارجی با مش��کل روبهرو هس��تند .تالطم محیطی میتواند منجر به
تنوع در نیازهای مشتریان ،تأمینکنندگان ،شرکای تجاری ،شدت رقابت و تنوع رقبا شود (حسنی توابع
و همکارانش .)1392 ،جو هچ ( )1997معتقد است ،آنچه بر سازمانها تأثیر میگذارد ،شرایط محیطی
نیست بلکه برداشتهای تصمیمگیرندگان سازمان در مورد میزان تالطم محیطی است.
حس��نی توابع و همکارانش ( ،)1392تأثیر تالطم محیطی بر نوآوری س��ازمان را بررس��ی کردند.
هدف آنها ،بررسی نقش میانجی ساختار سازمانی (رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی) میان تالطم محیطی
و نوآوری س��ازمانی بود .رابطه میان تالطم محیطی با ابعاد س��اختار سازمانی و رابطه میان رسمیت و
پیچیدگی س��اختار سازمانی با نوآوری ،معنادار بود اما رابطه میان تمرکزگرایی و نوآوری معنادار نبود.
پژوهش��ی توس��ط ای .آکویین و همکارانش ( )2014انجام ش��د که در این پژوهش ،تأثیر توانمندی
معنابخشی فناورانه به همراه متغیرهای حافظه سازمانی و تالطم محیطی بر نوآوری شرکت بررسی شد.
از دیدگاه ما ،پیشنیازهای تأثیرگذار بر توانمندی معنابخش��ی فناورانه ،اندک است و به عوامل درونی
سازمان از جمله ساختارسازمانی و حمایتهای مدیریتی ،اشاره نشدهاست.
وقتی چالش و تغییرات محیطی کمتر باشد ،افراد راحتتر میتوانند از تجربیات احساسی ،دانش و
تخصص ،امورعادی و رویههای مؤثر برای مبادله اطالعات مربوط به تکنولوژی استفاده کنند ،دیدگاههای
مختلف را توسعه دهند و رقبا و مشتریان خود را درک کنند .مثال در مورد حافظه اظهاری ،چون افراد
طبق یک چارچوب دانش و تخصص خاص رفتار میکنند ،تغییر محیطی باال باعث میشود آنها نتوانند
اطالعات جدید را درک کنند و این مسئله ،قابلیت فهم و درک تکنولوژی آنها را محدود میکند .در
مورد حافظه رویهای ،چون طبق رویهها و امور عادی خاصی ،رفتار میش��ود ،وقتی محیط با تغییرات
زیادی مواجه اس��ت ،قابلیت درک و فهم فناوری محدود میشود (موریس و همکاران .)2007 ،حافظه
احساسی ،تجارب احساسی پیشین است و افراد بندرت تمایل دارند باورهای آنها موردسؤال قرار گیرد.
در نتیجه افراد ،دیدگاه محدودی نسبت به رویدادها و اطالعات جدید دارند و این ،قابلیت درک و فهم
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فناوری آنها را کاهش میدهد.
فرضیه :4تالطم محیطی بر رابطه میان توانمندی معنابخشی و عملکرد نوآورانه مؤثر است.
در مطالب پیش��ین مطرح شد که این پژوهش در زمینه شرکتهای داروسازی است و محیط این
ش��رکتها ،محیط متالطم و متغیری اس��ت .وقتی ش��رکت در چنین محیطی قرار میگیرد نمیتواند
نس��بت به واکنشها و تحرکات سایرین بخصوص رقبا بیتفاوت باشد .عکسالعمل شرکت به تغییرات

محیطی لزوماً با بهرهگیری از مخزن دانش و تجارب پیشین میسر نیست و رصد و شناسایی فرصتهای
محیطی بهمنظور پاسخ به نیازهای مشتری ضروری است .اینجاست که توانمندی ظرفیت جذب اهمیت
زی��ادی پیدا میکند .وجود کارکنان متخصص و دانش��ی که بتوانند دانش موردنی��از بهویژه در حوزه
قوتوسعه زیادی است ،را کسب کنند و از آن بهرهبرداری کنند.
داروسازی که نیازمند تحقی 

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی
اين پژوهش از لحاظ هدف ،از نوع پژوهشهاي كاربردي به ش��مار ميرود و از نظر گردآوري دادهها و
اطالعات و روش تجزيهوتحليل ،از نوع مطالعات توصيفي همبس��تگي محسوب ميشود .جامعة آماري
آن را تمام بنگاههاي توليدكنندة دارو در كش��ور جمهوري اس�لامي ايران شكل داده است .با توجه به
اینکه واحد تحلیل ما در س��طح بنگاه اس��ت برای هر بنگاه داروس��ازی ،یک پرسشنامه درنظر گرفته
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ش��د .در مجموع  198بنگاه تولیدکننده دارو درنظرگرفته ش��د که براساس جدول کوکران 138 ،مورد

قوتوسعه ،تولید ،فروش و سایر
بهعنوان نمونه انتخاب گردید .جامعة پاس��خگويان را نيز مديران تحقی 
(مدیران حوزه فناوری اطالعات ،مدیران منابع انس��انی ،مدیران مالی) تش��کیل میداد چون جامعیت

متغیرهای تحقیق بگونهای است که همه مدیران در جریان نحوه انتقال و تسهیم اطالعات قرار دارند.
در مجموع  198پرسش��نامه به دو ش��كل حضوري و الكترونيكي در اختيار بنگاهها قرار گرفت .از اين

تعداد 148 ،پرسش��نامه جمعآوري ش��د که  132نس��خه براي تحليل معتبر بود .پرسشنامه در شش
بخش توانمندی معنابخشی ،توانمندی سازمانی ،ظرفیت جذب ،عدم اطمینان محیط فناورانه ،نوآوری

و اطالعات عمومي افراد تدوين شد .این سؤاالت برگرفته از ادبیات پیشین است که توسط نویسندگان

تغییرات در آن صورت گرفته و به تأیید  5نفر از اس��اتید دانشگاه رسیدهاست .سؤالها در مقياس پنج
مرتبهاي ليكرت (مخالفت كامل 1-و موافقت كامل )5 -پاس��خ داده ش��دند .گويههاي به كاررفته در

پژوهش به تفكيك سازهها در جدول  1مشاهده ميشود.

جدول .1گویههای پرسشنامه
متغیر

گویهها

توانمندی معنا بخشی

مبادله اطالعات فناوری
1.1ما برای بحث درباره روندها و توسعه فناوری ،جلسات منظمی برگزار میکنیم.
2.2کارکنان فنی درباره نیازهای آتی سازمان و مشتریان به کارکنان بخش کسبوکار گفتگو میکنند.
3.3اطالعات مرتبط با فناوری جدید بهصورت منظم در میان همه سطوح سازمان منتشر میشود.
4.4در تصمیمات مرتبط با فناوری استراتژیک ،مدیران سازمان ،روابط رسمی میان همه بخشهای
درگیر در تصمیم ایجاد میکنند.
5.5در فرایند تصمیمگیری در زمینه فناوری ،مدیران سازمان ،فرایندهای رسمی و غیررسمی برای
تسهیم اطالعات درون بخشها دارند.
مالحظات مربوط به دیدگاههای مختلف
1 .1در توسعه استراتژی فناوری ،سازمان ،مسائل را در زمینه مختلف بررسی میکند.
2 .2در توسعه استراتژی فناوری ،مالحظات مختلف درنظرگرفته میشود.
3 .3در توسعه استراتژی فناوری ،بهدنبال راهحلهایی با درنظرگرفتن دیدگاههای مختلف هستیم.
4 .4در توسعه استراتژی فناوری ،درباره دیدگاههای جدید بحث میشود.
5 .5در توسعه استراتژی فناوری ،هر راهحل از همه زوایا بررسی میشود.

بررسی اثر معنابخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با...
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متغیر

گویهها

توانمندی معنا بخشی

پایش اطالعات مربوط به فناوری
1 .1در تعیین جهت فناوری استراتژیک ،بهدنبال روندهای خارج از صنعت هستیم.
2 .2استراتژی فناوری ما ،روندهای بیرون از صنعت را به فرصتهای کسبوکار تبدیل میکند.
3 .3اهداف سازمان ما تحتتأثیر روندهای فناورانه خارج از صنعت قرار دارد.
4 .4مدیریت ارشد درباره نقاط ضعف و قوت استراتژیهای فناورانه رقبا بحث میکند
5 .5ما پاسخ سریع به اقدامات رقابتی که ما را تهدید میکند ،میدهیم.
حافظه سازمانی
حافظه اظهاری:

1 .1در سازمان ما ،با حجم زیادی از دانش و اطالعات درباره ترجیحات مشتری مواجه هستیم.
2 .2در حوزه توسعه محصول ،تخصص داریم.
3 .3درباره ویژگیهای محصول ،آگاهی داریم.
4 .4درباره استراتژیهای رقبا ،آگاهی داریم.
توانمندی سازمانی

حافظه رویه ای:

1 .1برای تعیین نیازهای مشتریان خود ،رویههای استانداردی داریم.
2 .2در تصمیمگیری درباره مسائل مرتبط با کارکنان ،کارایی داریم.
3 .3برای مشارکت و تعامل کارکنان ،دارای روتینهای عملیاتی هستیم.
4 .4برای مقابله با استراتژیهای رقبا ،مهارت اثربخشی داریم.
حافظه احساسی:

1 .1ما برای خلق سناریوهای متفاوت برای مسائل سازمانی ،از تجارب احساسی پیشین بهره میگیریم.
2 .2برای فعالیتهای مرتبط با تصمیمگیری استراتژیک از تجارب احساسی گذشته استفاده میکنیم.
3 .3برای بخاطرآوردن تجارب احساسی گذشته از نمادهای مختلف همچون تصاویر و نامها استفاده
میکنیم.
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متغیر

گویهها
توانمندی سازمانی
ساختار

1 .1در سازمان ما دارای ساختارهای انعطافپذیری است.
2 .2در سازمان ،از کار گروهی بهره گرفته میشود.
3 .3ارتباطات سازمانی تسهیل میشود.
توانمندی سازمانی

4 .4تعهد سازمانی باال است.
حمایت مدیریت ارشد

1 .1مدیران شرکت بهدنبال انجام تغییرات در هر حوزه بهمنظور انطباق با محیطهای جدید هستند.
2 .2ایدههای نوآورانه توسط مدیران شرکت ،تقدیر میشود.
3 .3از صندوق پیشنهادات در شرکت استفاده میشود.
تیمهای دانش

1 .1سازمان از افراد متخصص در هر حوزه بهره گرفتهاست.
2 .2تیمهای تخصصی برای پیشبرد اهداف با یکدیگر ،همکاری میکنند.
 3 .تیمهای دانش ،آموزشهای الزم و نوین جهانی را کسب میکنند.
1 .1ما ،محیط را برای فناوریهای جدید بهصورت مداوم بررسی میکنیم.
2 .2ما روندهای فناورانه را مشاهده میکنیم.
ظرفیت جذب

3 .3ما برای پاسخ به فرصتهای کسب فناوری ،دانش فناورانه را تسهیم میکنیم.
4 .4ما ،دانش مرتبط را در طی زمان ،ذخیره و نگهداری میکنیم.
5 .5ما تقاضای بازار برای فناوری موردنیاز خود را تحلیل و تفسیر میکنیم.
6 .6ما فناوریهای جدید را با ایدههای مربوط به محصوالت جدید ،انطباق میدهیم.
7 .7ما به نحوه بهرهبرداری از فناوریها ،توجه میکنیم.
8 .8ما ،دانش فناورانه را به محصوالت جدید ،تبدیل میکنیم.
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متغیر

گویهها

عدم اطمینان محیط فناورانه

1 .1محیط فناورانه سریعاً تغییر میکند.
2 .2فناوری صنعت ،سریعا در حال تغییر است.
3 .3تعداد زیادی از محصوالت جدید در صنعت وارد میشوند.
4 .4ترجیحات مشتری ،سریعا در حال تغییر است.
5 .5مشتریان بهدنبال محصوالت جدید هستند.
نوآوری محصول

1 .1در معرفی محصول و خدمات جدید ،شرکت ما پیشقدم است.
2 .2محصوالت و خدمات جدید ما ،تغییرات عمدهای با محصوالت و خدمات پیشین دارند.
نوآوری شرکت

3 .3در مقایسه با رقبا ،شرکت ما ،محصوالت و خدمات نوآورانهتری را در طی  5سال گذشته معرفی
کردهاست.
4 .4در مقایسه با رقبا ،شرکت ما ،محصوالت و خدمات جدید را سریعتر از رقبا وارد بازار میکند.
نوآوری فرایند

1 .1ماهیت فرایند تولید شرکت ما در مقایسه با رقبا ،جدیدتر است.
2 .2ما فرایند کسبوکار خود را بهصورت مداوم بهبود میدهیم.
3 .3شرکت ما ،روشهای تولید را با سرعت باالتری از رقبا ،تغییر میدهد.

روایی و پایایی دادهها
پایایی سازههای ابزار پژوهش به کمک روش پایایی سازه همراه با آلفای کرونباخ تعیین شد .هر سازه
در صورتی پایاست که روایی مرکب آن از  ،0/70میانگین واریانس استخراج شده آن بزرگتر از 0/50
و آلفای کرونباخ آن بزرگتر از  0/70باش��د (ژانگ و دوان .)2010 ،همانطورکه در جدول  2نش��ان
داده شدهاست ،ضریب آلفای کرونباخ و روایی مرکب تمام سازهها از  0/70بیشتر است .همچنین ،همه
میانگینهای واریانس استخراج شده ،بزرگتر از  0/50است .بنابراین ،سازهها از قابلیت اطمینان کافی
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برخودارند.
برای تعیین روایی پرسش��نامه ،از روش روایی همگرایی و روایی تش��خیصی استفاده شد .شاخص
ارزش میانگین واریانس اس��تخراج شده ،ارزیابی روایی همگرایی را امکانپذیر میسازد .همانطورکه در
جدول  3مشاهده میشود ،ارزش میانگین واریانس استخراج شده برای سازههای توانمندی معنابخشی
()0/742؛ توانمندی سازمانی ()0/736؛ ظرفیت جذب ()0/821؛ عدم اطمینان محیط فناورانه ()0/761
و نوآوری ش��رکت ( )0/793از سطح  0/50بیشتر است .روایی مرکب همه عوامل نیز بزرگتر از 0/80
است .با توجه به این نتایج ،روایی همگرایی سازههای پرسشنامه تأیید میشود.
روای��ی واگرایی میتواند از طریق تحلیل همبس��تگی بین س��ازهها و جذر متوس��ط واریانسهای
استخراجشده آنها بررسی شود (لی ،اوی ،چنگ و سئو .)2014 ،جذر متوسط واریانس استخراج شده
همه عوامل از ضریب همبستگی بین آنها بیشتر است .بنابراین ،پرسشنامه سطح قابل قبول از روایی
واگرایی را نشان میدهد .بهمنظور تجزی هوتحلیل دادهها ،روشهای آماری توصیفی (میانگین و انحراف
معیار) و آمار استنباطی (مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر) بهکار رفتهاست.
یافتههای پژوهش
جدول 2میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای مطالعه را نشان میدهد .رابطه مثبت
و معناداری میان متغیرهای توانمندی معنابخش��ی ،توانمندی سازمانی ،ظرفیت جذب ،عدم اطمینان
محیط فناورانه و نوآوری بنگاه برقرار اس��ت .مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نگرش حداقل
مربعات جزئی برای تخمین اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها به اجرا درآمد .مدلیابی و تحلیل مدل
 PLSدر دو مرحله انجام میش��ود.1 :ارزیابی و تخمین مدل اندازهگیری از طریق تحلیلهای روایی و
پایایی و  .2آزمون مدل ساختاری (کامیسون و ویالر -لوپز.)2014 ،
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جدول .2آمار توصیفی و همبستگی
متغیرها

میانگین انحراف معیار

.1توانمندی معنابخشی

3/450

1/329

.2توانمندی سازمانی

4/540

1/263

.3ظرفیت جذب

4/430

1/156

.4عدم اطمینان محیط
فناورانه

3/65

1/420

 .5نوآوری شرکت

4/489

1/930

1

1

2

3

5

4

***0/39*** 0.31*** 0/36*** 0/29
1

***0/31*** 0/39*** 0/41
1

***0/36*** 0/28
1

***0/32
1

*** معنادار در سطح( 0/001دو دامنه)
جدول.3نتایج مدل اندازهگیری
سازه ها

آلفای کرونباخ

میانگین واریانس استخراج شده

پایایی مرکب

توانمندی معنابخشی

0/742

0/710

0/856

توانمندی سازمانی

0/736

0/721

0/82

ظرفیت جذب

0/821

0/863

0/818

عدم اطمینان محیط فناورانه

0/761

0/714

0/856

نوآوری بنگاه

0/793

0/734

0/826
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جدول.4همبستگی متغیرهای پنهان و روایی تشخیصی
توانمندی معنابخشی توانمندی سازمانی

ظرفیت جذب

عدم اطمینان
محیط فناورانه

توانمندی معنابخشی

()0/79

توانمندی سازمانی

0/29

()0/84

ظرفیت جذب

0/36

0/41

()0/86

عدم اطمینان محیط
فناورانه

0/31

0/39

0/28

()0/83

نوآوری بنگاه

0/39

0/31

0/36

0/32

تذکر :اعداد داخل پرانتز ،جذر میانگین واریانس تبیین شده و اعداد خارج پرانتز ،همبستگی بین سازهها را
نشان میدهند.

ارزیابی مدل ساختاری
همانطورکه در جدول  5نش��ان داده شدهاس��ت ،تمام شاخصهای به دستآمده در دامنه صفر تا یک
قرار دارند و این به معنای برازش مدل است .قابلیت پیشبینی مدل از طریق میانگین ارزش  R2برای
متغیرهای وابس��ته پنهان ارزیابی میشود .جدول  6نشان میدهد ارزش  R2برای سازههای درون زا از
حداقل ارزش  0/1تجاوز میکند.
جدول .5شاخصهای نکویی برازش
مطلق

0/5672

نسبی

0/5302

مدل بیرونی

0/6456

مدل درونی

0/6194
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آزمون فرضیهها
همانطورکه در جدول  6مش��اهده میشود ،متغیر توانمندی سازمانی در سطح اطمینان  99/99درصد
اثرمعناداری بر متغیر توانمندی معنابخش��ی دارد .با توجه به ضریب این مسیر میتوان گفت ،نوع این
رابطه مستقیم است .بنابراین فرضیه اول ،تأیید میشود .متغیر توانمندی معنابخشی در سطح اطمینان
 99/99درصد اثرمعناداری بر متغیر ظرفیت جذب دارد .با توجه به ضریب این مسیر میتوان گفت ،نوع
این رابطه مستقیم است .بنابراین فرضیه دوم ،تائید میشود .متغیر تالطم محیطی در سطح اطمینان
 99/99درص��د اثرمعناداری بر رابطه میان توانمندی معنابخش��ی و عملک��رد نوآورانه دارد .با توجه به
ضریب این مسیر میتوان گفت ،نوع این رابطه غیرمستقیم است .بنابراین فرضیه سوم ،تأیید میشود.
متغیر توانمندی معنابخش��ی در س��طح اطمینان  99/99درصد از طریق رابطه میان متغیر توانمندی
س��ازمانی و ظرفیت جذب ،اثرمعناداری بر عملکرد نوآورانه دارد .با توجه به ضریب این مس��یر میتوان
گفت ،نوع این رابطه غیرمستقیم است .بنابراین فرضیه چهارم ،تأیید میشود.
جدول .6نتایج مدل معادله ساختاری
ضریب مسیر استاندارد

مقدار T

نتیجه

فرضیههای پژوهش

توانمندی سازمانی

توانمندی معنابخشی

***0/246

3/25

تأیید

توانمندی معنابخشی

ظرفیت جذب

***0/250

3/67

تأیید

تالطم محیطی

توانمندی معنابخشی و
عملکرد نوآورانه

***0/21

2/02

تأیید

توانمندی معنابخشی

عملکرد نوآورانه

***0/296

4/98

تأیید

*** همبستگی در سطح  0/001معنادار است (دو دامنه)

نتیجهگیری
در این مقاله ،اثر توانمندی معنابخش��ی و س��ازمانی بر نوآوری بنگاه با تأکید بر متغیر میانجی ظرفیت
جذب بررس��ی ش��د .یافتهها نش��ان داد که توانمندی س��ازمانی بر توانمندی معنابخش��ی مؤثر است
بهعبارتدیگر ،توانمندی س��ازمانی که در این مقاله حافظه س��ازمانی و جو سازمانی درنظرگرفته شد
تقویتکننده توانمندی معنابخشی است .بنگاه به هنگام پایش ،کسب و مبادله اطالعات محیط فناورانه
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نیازمند توانمندیهای درونی سازمان و بهرهگیری از دانش متخصصان و حمایت مدیریت ارشد سازمانی
است .در پژوهشی که توسط آکوئن و همکارانش ( )2014انجام شد ،تأثیر مثبت این رابطه تأیید شده
بود اما در آن مقاله تنها تأثیر حافظه سازمانی بر توانمندی معنابخشی بررسی شده بود که ما متغیرهای
دیگری به این رابطه افزودیم.
همچنین ،یافتهها نشان میدهد که توانمندی سازمانی و معنابخشی بر ظرفیت جذب نیز مؤثر است
و میتواند مکملی برای متغیرهای حافظه س��ازمانی و توانمندی معنابخش��ی باشد .وقتی دانش جدید
وارد سازمان میشود ،تحلیل و تغییر شکل آن براساس مالحظات و دیدگاههای متخصصان مختلف و
مخزن تجارب و دانشهای پیش��ین صورت میگیرد .کسب دانش و منابع جدید همواره یکی از عوامل
قوتوسعه که بهروز بودن و همراه داشتن دانش نوین
مؤثر در نوآوری بودهاست بهویژه در مرحله تحقی 
میتواند س��ودمند باشد ،کس��ب دانش در محیطهای پیچیده دشوار است چون در این شرایط ،میزان
دانش ضمنی افزایش یافته و باید تالش بیشتری برای دستیابی به دانش و منابع صورت گیرد .این رابطه
برای اولین بار در تحقیق فوق ،بررسی شد.
نتایج نش��ان داد که وقت��ی تالطم محیطی بیش از ح��د افزایش مییابد ،تأثی��ر رابطه توانمندی
معنابخش��ی و توانمندی س��ازمانی از طریق ظرفیت جذب بر نوآوری ،مختل میشود .در گفتگویی که
با برخی از مدیران ش��رکتهای داروس��ازی انجام ش��د آنها اظهار کردند که فرایند تولید دارو ،فرایند
قوتوسعه تا تولید دارو ،گاهی اوقات تا سالها به طول میانجامد و در طی
زمانبری است و بازده تحقی 
این مدت ،بس��یاری از عوامل و ش��رایط تغییر میکند اما در ش��رایط فعلی و هزینه باالی تجهیزات و
ماش��ینآالت ،امکان بررس��ی تمامی جوانب در هر لحظه وجود ندارد ،بخصوص در ش��رایط تحریم که
امکان دسترس��ی به برخی از مواد اولیه امکانپذیر نبود ،پس در ش��رایط با عدم اطمینان باال ،حتی به
شرط برخورداری از توانمندی درونی و بیرونی ،باز هم فرایند تصمیمگیری با احتماالت همراه خواهد
بود و در شرایط بحرانیتر ،این وضعیت دشوار میشود .در مطالعات میلر ( ،)1991گوردون و نارایانان
( ،)1994ل��ی و گروور ( )2000و همچنین آکوئن و همکارانش ( )2014نیز این قضیه تأیید ش��د .در
حقیقت س��ازمانها در شرایط عدم اطمینان ،ترجیح میدهند ساختارهای رسمیتری داشته باشند و
متمرکزتر عمل کنند و این مس��ئله توانمندی معنابخش��ی که نیازمند مشارکت میان اعضاء و تسهیم
ایدهها است را مختل کرده و بر نوآوری تأثیر منفی میگذارد.
از یافتهها دریافتیم که یکی از توانمندیهای اثرگذار بر عملکرد نوآوری محصول و فرایند ،توانمندی
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ظرفیت جذب است .وجود افراد متخصص در حوزه دانش که بتوانند دانش موردنیاز را شناسایی کرده،
کسب کنند و متناسب با شرایط سازمان ،تحلیل کرده و بکارگیرند .هرچقدر این توانمندی بیشتر باشد،
تأثیر آن بر نوآوری بیشتر خواهد بود .مقاالت متعددی درباره تأثیر ظرفیت جذب بر نوآوری و عملکرد

س��ازمان وجود دارد که یکی از معروفترین مقاله ،متعلق به زهرا و جورج ( )200اس��ت که صراحتاً به
این رابطه اشاره میکند .فررس -مندز و همکارانش ( )2015نیز ،تأثیر ظرفیت جذب بر نوآوری را تأیید
کردند .همچنین ،چن و همکاران ( )2008و کاستوپولوس و همکاران ( )2011نیز نقش ظرفیت جذب
سازمانی بر عملکرد نوآورانه را تأیید کردند.
در نهایت دریافتیم که سازمان به کمک توانمندی سازمانی و توانمندی معنابخشی و ظرفیت جذب
میتواند عملکرد نوآورانه را بهبود بخش��د .اگر سازمانی بهدنبال پیش��رفت و نوآوری است باید خود را
متناس��ب با نیازهای جدید و تغییرات محیطی همگام س��ازد و این نیازمند توانمندی درونی و بیرونی
است .سازمان با ایجاد تغییرات ساختاری و انعطافپذیری و برقراری ارتباطات باز میان اعضاء سازمان،
قابلیت و انگیزه الزم برای ایدهپردازی و تس��هیم آنها را فراهم میسازد ،ضمن اینکه برای موفقیت در
این زمینه در جهت کس��ب دانش جدید از محیط بیرون نیز تالش میکنند .تأثیر مثبت ش��یوههای
رهبری و جو س��ازمانی در خالقیت و نوآوری توس��ط س��ونو ( ،)2009جوان��ا ( ،)2006وانگ و احمد
( )2004نیز تأیید شدهاست.
براساس نتایج پژوهش موارد زیر پیشنهاد میشود:
1.1باتوجه به تأثیر و نقش مثبت توانمندی س��ازمانی بر توانمندی معنابخش��ی ،پیشنهاد میشود که
مدیران بنگاههای داروسازی ،شرایط الزم برای تقویت توانمندی سازمانی را مهیا سازند .تا زمانیکه
ساختارها ،انعطافپذیر نباشند و حمایت همهجانبه مدیران و مشارکت اعضاء متخصص نباشد ،امکان
تجزی هوتحلیل اطالعات مربوطه فراهم نخواهد شد .محیطی که شرکتهای داروسازی در آن فعالیت
میکنند بس��یار متالطم اس��ت و هر لحظه امکان ارائه اطالعات و دانش جدیدتر و س��اخت دارو بر
آناساس وجود دارد .بنابراین توانمندی مفهومشناسی و شناخت اطالعات استراتژیک بسیار اهمیت
دارد و این امکانپذیر نخواهد بود جز با فراهم ساختن یک سازمان منعطف و مدیران حمایتگر و
تیمهای تخصصی .مدیران برای بقای ش��رکتهای داروسازی در چنین محیطی باید به این مسئله
توجه داشته باشند.
2.2یکی از مس��ائلی که بنگاههای داروسازی با آن مواجه بودند و همواره بهعنوان یک مشکل از آن یاد
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قوتوسعه در
شد ،تالطم محیطی نسبت به تغییرات سریع اطالعات و دادهها بود ،چون بخش تحقی 
بنگاههای داروس��ازی نقش محوری ایفاء میکند و ممکن است سالها پژوهش منجر به تولید یک
داروی خاص شود ،هرگونه تغییر شرایط و عدم اطمینان شدید میتواند هزینه زیادی را بر بنگاهها
وارد س��اخته و منجر به هدر رفتن وقت و انرژی آنها ش��ود .بنابراین بنگاهها ترجیح میدهند در
ش��رایط عدم اطمینان کمتر ،فعالیت کنند .بهعنوان یک پیش��نهاد میتوان اینگونه مطرح کرد ،در
ش��رایطی که تولید دارویی مس��تلزم هزینه و تالش زیادی است و ریسک باالیی در تولید آن وجود
دارد ،از طریق شراکت با سایر بنگاههای دارویی داخلی یا خارجی ،تا حدودی میتوان این مشکالت
را رفع کرد .به گفته یکی از مدیران ش��رکت داروس��ازی ،دانش تولی��د دارو در ایران وجود دارد ما
سالهاس��ت که داروس��از هستیم .اما دانش بهبود و توس��عه و ورود به بازار جهانی به صورت مدون
وجود ندارد و آموزش این تواناییها نیز در دانش��گاهها انجام نمیش��ود و دورههای خصوصی هم در
قوتوسعه وجود ندارد .درواقع بازخورد مصرف یک
بیرون دانش��گاهها برای بررس��ی محصول و تحقی 
محصول را باید شرکتهای تولیدکننده با بررسی میدانی و کار آماری بدست بیاورند ولیکن در حال
حاضر این بیماران هس��تند که با مصرف داروهای متعدد در مقادیر مختلف بهصورت خودجوش به
بازخورد تأثیر یک دارو میرس��ند .اگر بخواهیم چابک باش��یم و در بازار داروی جهان س��هم خوبی
کسب کنیم و پیشرفت داشته باشیم باید با شرکتهای صاحب نام در دنیا ،همکاری کنیم یا تحت
لیس��انس آنها تولیدکنیم تا به دانش روز مجهز ش��ویم و سپس از پتانسیلهای قابل توجه داخلی
بهره ببریم .سرمایهگذاری خارجی و داخلی انجام شود و از همه مهمتر این که از تولید سنتی خارج
شده و تولید صنعتی داشته باشیم.
این مطالعه با محدودیتهایی مواجه شد که میتواند راهنمایی برای پژوهشهای آتی باشد:
1.1تعداد جامعه آماری پژوهش ،محدود بود و برخی از شرکتها بهدالیلی حاضر به همکاری در پژوهش
نبودند و این مسئله ،میتواند تاحدی منجر به خطا در نتایج شود.
2.2پژوهش حاضر در س��طح بنگاههای داروس��ازی اجرا شدهاست .پیشنهاد میشود محققان با مطالعه
و پیادهسازی این مدل بر بنگاهها و صنایع دیگر ،نتایج را با یافتههای این پژوهش مقایسه کنند.
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