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تأثير سرمایة فکري بر نوآوري سازمانی
در شرکتهاي خدمات کشاورزي استان زنجان
2

روحاله رضائی* ،1فاطمه مغانلو
 .1دانشيار دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه زنجان
 .2کارشناس ارشد ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشگاه زنجان
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چکيده
نوآوري عاملي کليدي براي بقاي سازمان محسوب ميشود ،از اينرو ،مطالعة عوامل تأثيرگذار بر آن
از جمله سرماية فکري بهعنوان يکي از مهمترين داراييهاي نامشهود جديد سازماني ،امري ضروري به
نظر ميرسد .با توجه به اهميت موضوع ،هدف اين تحقيق بررسي ميزان تأثير سرماية فکري بر نوآوري
سازماني در شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي است .اين تحقيق بر حسب
هدف از نوع تحقيقات کاربردي و بهلحاظ نحوة گردآوري دادهها از نوع تحقيقات توصيفي-
همبستگي است .جامعة آماري اين تحقيق را  280نفر از کارشناسان شرکتهاي خدمات کشاورزي در
استان زنجان تشکيل دادند که با توجه به جدول کريجسي -مورگان ( 200 ،)1970نفر از کارشناسان از
طريق روش نمونهگيري طبقهاي انتخاب شد .براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي استاندارد استفاده
شد .روايي محتوايي پرسشنامهها با نظر پانلي از متخصصان تأييد شد و روايي سازه و پايايي ترکيبي
آنها نيز از طريق برآورد مدل اندازهگيري و پس از انجامدادن اصالحات الزم بهدست آمد .نتايج نشان
داد فرضيههاي تحقيق تأييد شده است و سه مؤلفة سرماية فکري شامل انساني ،ساختاري و رابطهاي اثر
مثبت و معنيداري بر متغير وابسته داشتند و درمجموع  51درصد از واريانس نوآوري سازماني در
شرکتهاي مطالعهشده را تبيين کردند.
واژههاي کليدي :استان زنجان ،سرماية فکري ،شرکت خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي
کشاورزي ،نوآوري سازماني.
* نویسندة مسئول:

Email: r_rezaei@znu.ac.ir
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مقدمه
درحال حاضر ،نوآوري سازماني يکي از ارزشمندترين و پايدارترين منابع ايجاد مزيت نسبي
براي شرکتهاي مختلف محسوب ميشود ( )Camisón & Villar-López, 2014: 2891و از
اصليترين ابزار الزم توسعة شيوههاي جديد سازماني براي مديريت کسبوکار بهشمار ميرود
( .)OECD, 2005: 25امروزه ،با درنظرگرفتن شرايط پويا و پيچيدة فراروي سازمانها در
محيط رقابتي شديد ،نياز مستمر به توسعة نوآوري سازماني بيش از هر زمان ديگري براي
سازمانها و شرکتهاي مختلف ملموس شده است ( ;Gumusluoglu & Ilsev, 2009: 461

 .)Hogan & Coote, 2014: 1609با توجه به ماهيت نوآوري سازماني که بهطور شايان
توجهي متأثر از زمينه و بستر فعاليت شرکت يا سازمان است ( ،)Hamel, 2007: 105به نظر
ميرسد اين پديده ميتواند نقش بسزايي در توسعه و تقويت فعاليت شرکتهاي خدمات
مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي ايفا کند و موجب افزايش درآمد و پايدارسازي فعاليت
آنها شود؛ زيرا زمينه و حوزة فعاليت اين شرکتها از تنوع و گستردگي زيادي برخوردار
است و طيف وسيعي از خدمات از سوي آنها ميتواند به کشاورزان و روستاييان ارائه شود
(مغانلو.)9 :1393 ،
اکنون ،حدود  67شرکت خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي در سطح
روستاهاي استان زنجان مشغول به فعاليت هستند .نتايج مطالعات انجامگرفته بيانگر آن است که
عليرغم فعاليتها و گذشت حدود هشت سال از آغاز فعاليت شرکتهاي خدماتي ،به داليل
زير سطح نوآوري سازماني در شرکتهاي خدمات کشاورزي تا حدود زيادي پايين است و
وضعيت چندان مطلوبي ندارد (مغانلو:)75 :1393 ،
ضعف مهارتهاي ارتباطي اعضاي شرکتها و نداشتن توانايي کافي آنها در برقراري
ارتباط مطلوب با کشاورزان ،تمايلنداشتن اعضا به فعاليتهاي تيمي و کار گروهي (نوري،
 ،)1391داشتن ساختار بروکراتيک و وجود فضاي رسمي ،خشک و بسته ،نداشتن توجه کافي
به آموزش اعضا و توانمندسازي آنها (رضائي و همکاران ،)42- 41 :1390 ،پايينبودن تعداد
و کيفيت اعضاي شرکتها (رحيمي و همکاران )236 :1391 ،بهويژه ضعف قابليتهاي
کارآفرينانة آنها (احمدپور دارياني و همکاران )539 :1390 ،و ساير موارد .در چنين شرايطي،
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به نظر ميرسد يکي از الزامات اصلي براي رفع موانع اشارهشده و بهبود سطح نوآوري سازماني
در شرکتهاي خدمات کشاورزي ،مطالعه و واکاوي دقيق متغيرها و مؤلفههاي تأثيرگذار بر
نوآوري سازماني باشد .در اين زمينه ،بسياري از دانشمندان و صاحبنظران بر اين باورند که
سرماية فکري از اصليترين متغيرهاي مؤثر بر نوآوري سازماني است (حاتمي و همکاران،
22 :1391؛ 721:2014 ,Panahandeh & Ahmadkhani؛ )128 :2012 ,Mohammed Assi
و حتي در اين زمينه وردي )2011( 1بيان ميکند نوآوري فرايندي مبتني بر دانش و محصول
سرمايههاي فکري در سازمان يا شرکت است .با توجه به مطالب اشارهشده و با درنظرگرفتن
اين مسئله که تاکنون مطالعة تجربي خاصي در سطح استان زنجان در زمينة بررسي رابطة
سرماية فکري و نوآوري سازماني در بستر شرکتهاي خدمات مشاورهاي صورت نگرفته
است ،هدف اين تحقيق بررسي ميزان تأثير سرماية فکري بر نوآوري سازماني در شرکتهاي
خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي بود.
مروري بر مبانی نظري و پيشينة تحقيق
تعاریف
الف) نوآوري سازمانی

در مورد مفهوم نوآوري سازماني ،دريني ( )1392با تأکيد بر شرکتهاي خدمات کشاورزي،
نوآوري سازماني را به منزلة رويهها و شيوههاي مديريتي و فرايندهاي خدماتي نوآورانهاي
تعريف ميکند که براي پاسخ به تغييرات محيطي بهويژه استفاده از فناوريهاي جديد
کشاورزي و در راستاي برآوردهساختن نيازها و انتظارات متنوع و جديد کشاورزان بهکار
گرفته ميشوند و از طريق ارائة خدمات جديد در زمينههاي مختلف ،به خلق مزيت نسبي براي
يک شرکت در رقابت با ساير شرکتها منجر ميشوند .با توجه به اينکه نوآوري سازماني
مفهومي تکبعدي نيست ،بلکه به منزلة حيطهاي چندعاملي دربرگيرندة مجموعهاي از مؤلفهها
و ابعاد مختلف است ( ،)Lam 2010: 175کروسان و آپايدين )2010( 2در طبقهبندياي جامع،
1. Verde
2. Crossan and Apaydin
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اصليترين مؤلفهها را در سه دستة نوآوري خدماتي (ارائة خدمات جديد يا پاسخ به نياز بازار يا
مشتري بيروني) ،نوآوري اداري (ايجاد تغييرات نوآورانه در راهبرد و ساختار سازماني و
فرايندها و رويههاي اداري) و فرهنگ يا فضاي نوآوري (سوقدادن فضاي سازماني در راستاي
تسهيل انجامدادن فعاليتهاي نوآورانه و فراهمکردن شرايط الزم براي خالقيت و ايدهپردازي
کارکنان) معرفي کردهاند .با توجه به جامعيت اين طبقهبندي و همچنين کاربرديبودن آن به
لحاظ سادگي در سنجش نوآوري سازماني ( ،)Crossan & Apaydin, 2010: 1162در اين
مطالعه از اين دستهبندي استفاده شده است.
ب) سرمایة فکري و ارتباط آن با نوآوري سازمانی

از نظر استوارت ،)1997( 1سرماية فکري به مجموعهاي از دانش و اطالعات در شرکت يا
سازمان گفته ميشود که موجب افزايش ارزش محصوالت و خدمات از طريق هوش و نه فقط
از طريق بهکارگيري سرماية مالي براي شرکت ميشود .درواقع ،سرماية فکري نمايندة کل
داراييهاي ناملموسي است که بهعنوان داراييهاي دانشي معروفاند (چوپاني و همکاران،
 .)34 :1391بر اين اساس ،سرماية فکري در شرکتهاي خدمات کشاورزي شامل مهارتها و
دانش فني و اطالعات و تجارب اعضا و مديران شرکت ،ساختار سازماني پشتيبان ايدهپردازي و
خالقيت اعضا و همچنين ارتباط شرکت با محيط بيروني بهويژه تعامل مستمر با کشاورزان و
تالش در راستاي رفع نيازها و جلب رضايت آنها ميشود که نقشي اساسي در ارزشآفريني
براي شرکتها و استمرار فعاليت آنها در مناطق روستايي دارد (رضائي .)1392 ،دربارة
مؤلفههاي سرماية فکري ،بهطور معمول اين مؤلفهها در قالب سه بخش انساني ،ساختاري و
رابطهاي درنظر گرفته ميشوند ( )Abdullah & Sofiana, 2012: 538که هريک از آنها به
شکلهاي مختلف ميتوانند بر نوآوري سازماني تأثيرگذار باشند .در ادامه ،به شرح آنها
پرداخته ميشود:
 .1سرماية انساني :اين مؤلفة سرماية فکري شامل قابليتها و تخصص اعضاي انساني
شرکت يا سازمان ميشود ( .)Maditinos et al., 2009: 3برخورداري از منابع انساني باهوش،
1. Stewart
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باانگيزه و باتجربه پاية تمام فرايندهاي نوآوري در شرکت است و منبع اصلي براي کسب و
توسعة دانش و ايدههاي جديد بهشمار ميرود ( .)Snell & Dean, 1992: 492افراد و
داراييهاي انساني عوامل حياتي براي هدايت سازمان به سوي مرز فناوريهايي هستند که
ظرفيت سازمان را براي جذب و گسترش حيطههاي دانشي جديد و متفاوت افزايش ميدهند
( .)Subramaniam & Youndt, 2005: 454به همين منوال ،شايد منابع انساني باانگيزه و
آموزشديده رويههاي معمول سازماني را به چالش بکشند و با ارائة ايدههاي نو موجب ايجاد
تغييرات اساسي در آنها شوند ( .)Hill & Rothaermel, 2003: 262به اين ترتيب،
شرکتهايي که سرماية انساني مناسبي دارند ،ميتوانند شمار زيادي از ايدههاي نو را خلق کنند
و خدمات نوآورانه و متفاوتي را به مشتريان ارائه دهند( .)Verde, 2011: 6براساس مطالب
اشارهشده ،فرضية  1اين تحقيق عبارت بود از:
مؤلفة انساني سرماية فکري بر نوآوري سازماني شرکتهاي خدمات کشاورزي اثر مثبت و
معنيداري دارد.
 .2سرماية ساختاري :مؤلفة ساختاري سرماية فکري ،به ساختار و فرايندهاي موجود در
سازمان اشاره دارد که کارکنان از آنها استفاده ميکنند و از اين طريق دانش و مهارتهايشان
را بهکار ميگيرند ( .)Maditinos et al., 2009: 3صرف نظر از سرماية انساني ،بخشي مهم از
دانش ،توانايي و تجارب مورد نياز براي توسعة موفق خدمات جديد به فرايندها و فضاي دروني
سازمان و درواقع ساختار آن بستگي دارد ()Verde, 2011: 6؛ بهعبارت ديگر ،سازمان براي
مشارکت و درگيرکردن کارکنانش در فرايند نوآوري ،بايد قوانين ،زيرساختها ،سازوکارها
و رويههاي مشخصي را ايجاد کند و توسعه دهد (.)O‟Connor & McDermott, 2004: 12
در اين زمينه ،همانطور که ون دي ون )1986( 1اشاره دارد ،بهطور کلي فرايند نوآوري
دستاورد جمعي اعضاي سازمان محسوب ميشود ،جايي که حمايت سازماني عنصري کليدي
است .به اين ترتيب ،سرماية ساختاري ابزاري براي حفظ دانش و رويههاي سازماني بهشمار

1. Van de Ven
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ميآيد و جريان انباشت ،نگهداري و توسعة دانش جمعي را تسهيل و تسريع ميکند ( Verde,

 .)2011: 6-7براساس مطالب اشارهشده ،فرضية  2اين تحقيق عبارت بود از:
مؤلفة ساختاري سرماية فکري بر نوآوري سازماني شرکتهاي خدمات کشاورزي اثر
مثبت و معنيداري دارد.
 .3سرماية رابطهاي :اين مؤلفة سرماية فکري شامل وابستگيهاي برونسازماني يا روابط
سازمان با محيط پيرامون است ( .)Maditinos et al., 2009: 5روابط سازمان با محيط بيروني
خود بهويژه با مشتريان ،شرکا و ديگر سازمانها و شرکتها منبعي بسيار مناسب را براي
جمعآوري و دستيابي به دانش و اطالعات بيروني و در نتيجه بهبود فرايند يادگيري و نوآوري
سازماني فراهم ميکند ( .)Tseng & Goo, 2005: 199در اين خصوص ،نظرية مشهور کوهن
و لوينتال )1990( 1در مورد «ظرفيت جذب» 2که به توانايي سازمان در شناخت ارزش دانش
جديد بيروني و سپس ادغام و بهکارگيري آن براي اهداف تجاري اشاره دارد ،بهطور شايان
توجهي بر مبناي مؤلفة رابطهاي سرماية فکري پايهريزي شده است ( .)Verde, 2011: 8به اين
ترتيب ،نوآوري بهعنوان فرايندي چندعاملي درنظر گرفته ميشود که به سطح بااليي از
تعامالت با مشتريان و ساير شرکتها نياز دارد (.)Adamides & Karacapilidis, 2006: 53
براساس مطالب اشارهشده ،فرضية  3اين تحقيق عبارت بود از:
مؤلفة رابطهاي سرماية فکري بر نوآوري سازماني شرکتهاي خدمات کشاورزي اثر مثبت
و معنيداري دارد.
پيشينة تحقيق
در اين بخش ،به مرور نتايج برخي از مطالعات مرتبط تجربي در داخل و خارج از کشور پرداخته
ميشود (جدول  .)1البته همانطور که اشاره شد از آنجا که تاکنون مطالعة خاصي در زمينة
بررسي رابطة بين نوآوري و سرماية فکري در بخش کشاورزي بهويژه در شرکتهاي خدمات
کشاورزي انجام نگرفته است ،مطالعات مرورشده در حوزة ساير شرکتها و سازمانها بودند.
1. Cohen and Levinthal
2. Absorptive Capacity
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جدول  .1خالصة پژوهشهاي تجربي در زمينة رابطة بين نوآوري سازماني و سرمایة فکري
محقق (سال)

عنوان تحقيق

نتايج تحقيق

زرین سبب
()1390

مؤلفههاي سرمایة فکري توانایي پيشبيني گرایش به
بررسي رابطة بين سرمایة فکري با
نوآوري سازماني را دارند و از بين این مؤلفهها،
گرایش به نوآوري سازماني در
مؤلفة سرمایة انساني بيشترین سهم را در پيشبيني
پارک علموفناوري دانشگاه تهران
تغييرات متغير وابسته داشت.

چوپاني و

رابطة بين سرمایة فکري با نوآوري هر سه مؤلفة سرمایة فکري شامل مشتري ،انساني و

همکاران

سازماني (مطالعة موردي :شرکت ساختاري با نوآوري سازماني رابطة مثبت و

()1391
حاتمي و
همکاران
()1391

سهامي بيمة توسعه)

معنيداري داشتند.

تأثير سرمایة فکري بر نوآوري سرمایة فکري از تأثير مثبت و معنيداري بر نوآوري
سازماني در شرکت فوالد خوزستان سازماني برخوردار بود.

سرمایة فکري و عملکرد نوآوري سرمایة فکري و مؤلفههاي آن شامل انساني ،ساختاري
 Zerenler et al.سازماني (شواهد تجربي از شرکت و رابطهاي 56 ،درصد از واریانس نوآوري سازماني در
)(2008

هاي توليد خودرو در ترکيه)
& Ngah
Ibrahim
)(2009

Amiri et al.
)(2011

شرکتهاي مطالعهشده را تبيين کردند.

رابطة سرمایة فکري ،نوآوري و بين سرمایة فکري و نوآوري سازماني در شرکتهاي
عملکرد سازماني در شرکتهاي کوچک و متوسط رابطة مثبت و معنيداري وجود
کوچک و متوسط در مالزي

داشت.

بين سرمایة فکري و مؤلفههاي آن (انساني ،ساختاري
بررسي تأثير سرمایة فکري بر
و رابطهاي) با نوآوري سازماني رابطة مثبت و
نوآوري سازماني
معنيداري وجود داشت.

)Verde (2011

نقش دارایيهاي سرمایة فکري بر
نوآوري :آثار مستقيم و تعدیلگر

Mohammed
)Assi (2012

تأثير سرمایة فکري بر نوآوري
سازماني

مؤلفههاي ساختاري ،انساني و رابطهاي داراي اثر مثبت
و معنيداري بر نوآوري بودند و مؤلفة انساني از طریق
مؤلفة رابطهاي بيشترین تأثير را بر نوآوري داشت.
بين سرمایة فکري و نوآوري سازماني رابطة مثبت و
معنيداري وجود داشت و مؤلفة انساني سرمایة
فکري داراي بيشترین تأثير بر متغير وابسته بود.

 Mariz-Perez etسرمایة انساني بهعنوان پيشبرندة سرمایة انساني پيششرط اساسي براي توسعة
)al. (2012
فرایندهاي نوآوري در سازمان محسوب ميشود.
نوآوري
سه مؤلفة انساني ،ساختاري و رابطهاي سرمایة فکري
&  Panahandehرابطة بين سرمایة فکري و نوآوري
در حدود  55درصد از تغييرات نوآوري سازماني را
Ahmadkhani
سازماني در صنعت بانکداري
)(2014
تبيين کردند.
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چارچوب نظري
با توجه به مطالب اشارهشده در بخشهاي پيشين و مرور مباني نظري و پيشينة تحقيق و با
درنظرگرفتن هدف اصلي اين تحقيق در زمينة بررسي تأثير مؤلفههاي سرماية فکري بر نوآوري
سازماني در شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي ،در اين بخش
چارچوب مفهومي پژوهش در قالب شکل  1ترسيم شد.
مؤلفههاي سرمایة فکري
اداري توليدي
خدماتي
فرهنگ نوآوري

رابطهاي
نوآوري
سازماني

ساختاري
انساني

شکل  .1چارچوب مفهومي پژوهش :تأثير مؤلفههاي سرمایة فکري بر نوآوري سازماني

روششناسی
اين تحقيق از نظر ماهيت از نوع تحقيقات کمي ،با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي و
از لحاظ نحوة گردآوري دادهها ،جزء تحقيقات توصيفي -همبستگي است .جامعة آماري اين
تحقيق  280نفر از کارشناسان شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي در
استان زنجان است .با توجه به جدول کريجسي -مورگان ( 165 ،)1970نفر از کارشناسان اين
شرکتها براي انجامدادن تحقيق انتخاب شد که براي افزايش دقت ،تعداد اين کارشناسان به
 200نفر افزايش يافت .بهمنظور دستيابي به نمونههاي آماري ،با توجه به دردسترسبودن
چارچوب نمونهگيري و با درنظرگرفتن اين موضوع که واريانس بين طبقات (شهرستانهاي
مطالعهشده) تقريبا زياد ولي واريانس درون طبقات کم بود ،از روش نمونهگيري طبقهاي با
انتساب متناسب استفاده شد .به اين ترتيب ،با درنظرگرفتن تعداد کارشناسان در هريک از
شهرستانها ،بهصورت متناسب تعداد نمونة الزم به هريک از آنها شامل  39نمونه به هريک از
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شهرستانهاي زنجان و ابهر 33 ،نمونه به شهرستان طارم 14 ،نمونه به شهرستان ابهر 43 ،نمونه به
شهرستان خدابنده 18 ،نمونه به شهرستان ايجرود و  14نمونه به هريک از شهرستانهاي
خرمدره و ماهنشان اختصاص داده شد و سپس نمونهها در هريک از شهرستانها بهصورت
تصادفي انتخاب شدند .شايان ذکر است از مجموع  200پرسشنامة توزيعشده در بين نمونة
آماري ،درنهايت  181پرسشنامه گردآوري و در تحليلها استفاده شد (ميزان بازگشت
پرسشنامه=  90/5درصد) .در اين تحقيق ،ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه بود که از سه بخش
مشخصههاي جمعيتشناختي پاسخگويان و پرسشهاي مرتبط با سنجش مؤلفههاي نوآوري
سازماني (شامل پانزده پرسش) براساس پرسشنامة استاندارد کروسان و آپايدين ( )2010و
پرسشهاي مرتبط با سنجش مؤلفههاي سرماية فکري (شامل بيست پرسش) بر مبناي پرسشنامة
استاندارد استوارت ( )1997تشکيل شده بود (جدول  .)2مقياس سنجش بخشهاي دوم و سوم،
طيف ليکرت پنج سطحي از خيلي کم ( )1تا خيلي زياد ( )5بود.
جدول  .2بخشهاي اصلي پرسشنامه بههمراه شاخصها و گویهها و نمادهاي مربوط به آنها
مفاهيم

شاخص

نوآوري
خدماتي

نوآوري
سازماني

نوآوري
اداري

گويهها (نمادها)
در این شرکت ،همواره خدمات جدیدي به کشاورزان و روستایيان عرضه ميشود (خدماتي
 .)1این شرکت همواره در عرضة خدمات جدید به کشاورزان و روستایيان پيشتاز است و در
مقایسه با سایر شرکتها در سطح منطقه وضعيت بهتري دارد (خدماتي  .)2شرکت ما بهطور
انعطافپذیري براساس انتظار و نيازهاي روستایيان و کشاورزان ،خدمات جدیدي را به آنان
ارائه ميدهد (خدماتي  .)3در شرکت ما ،خدمات مختلف ارائهشده به کشاورزان و روستایيان
بهطور مستمر ارزیابي ميشود و در راستاي ارتقاي کيفيت آنها تالش ميشود (خدماتي .)4
در این شرکت ،اعضا براي نوآورشدن و ارائة خدمات جدید به کشاورزان و روستایيان
آموزش داده ميشوند (خدماتي  .)5این شرکت در ورود به زمينههاي نو و ارائة خدمات
جدید به کشاورزان و روستایيان اصال محتاط یا محافظهکار نيست (خدماتي .)6
شرکت ما بهطور مستمر پيشنهاد و انتقادهاي کشاورزان و روستایيان را دریافت ميکند و
متناسب با آنها ،در روشها و فرایند ارائة خدمات خود به روستایيان تغييراتي را بهوجود
ميآورد (اداري  .)1شرکت ما همواره بر شناسایي و بهکارگيري نوآوريهاي مدیریتي (از
جمله :نوآوريهاي مرتبط با فناوري اطالعات ،سيستمهاي جدید تشویق و پاداشدهي و
شيوههاي نوین آموزش اعضا) تأکيد دارد (اداري  .)2این شرکت فناوريهاي جدید را زودتر
از سایر شرکتهاي مشابه مستقر در سطح منطقه شناسایي ميکند و بهکار ميگيرد (اداري .)3
این شرکت همواره در ارائة روشها و فرایندهاي نوین خدماتي پيشتاز است (اداري  .)4در
این شرکت ،اعضا ترجيح ميدهند براي انجام وظایف خود از شيوههاي جدید استفاده کنند
(اداري .)5
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ادامةجدول  .2بخشهاي اصلي پرسشنامه بههمراه شاخصها و گویهها و نمادهاي مربوط به آنها
مفاهيم

شاخص
فرهنگ
نوآوري

سرمایة
انساني

سرمایة
فکري

سرمایة
ساختاري

سرمایة
رابطهاي

گويهها (نمادها)
نوآوري در شرکت ما اقدامي ریسکآميز نيست و با مقاومت روبهرو نميشود (فرهنگ .)1
در شرکت ما ،مدیر و اعضا بهطور فعال در جستوجوي ایدههاي نوآورانه هستند (فرهنگ
 .)2در شرکت ما ،اعضا براي ایدههاي جدیدشان که نتيجهاي دربر ندارند ،بازخواست و
تنبيه نميشود (فرهنگ  .)3ایدههاي نوآورانه در شرکت ما بهخوبي استقبال ميشوند
(فرهنگ )4
اعضاي شرکت ما افراد خالق ،نوآور و باهوشي هستند (انساني  .)1شرکت ما از بهبود و
ارتقاي مهارت و تحصيالت اعضایش حمایت و پشتيباني ميکند (انساني  .)2اعضاي
شرکت ما اطالعات و تجارب خود را بهراحتي در اختيار یکدیگر قرار ميدهند (انساني
 .)3بيشتر اعضاي شرکت ما کارها و وظایف تعریفشدة خود را بهخوبي انجام ميدهند
(انساني  .)4اعضاي شرکت ما از هماهنگي و همکاري مناسبي با یکدیگر براي دستيابي به
اهداف شرکت برخوردارند (انساني  .)5اعضاي شرکت ما تمایل زیادي براي مشارکت در
کارهاي گروهي و انجامدادن فعاليتهاي تيمي دارند (انساني  .)6در شرکت ما ،اعضایي
هستند که با عملکرد باالي خود ،سطح عملکرد سایر اعضا را ارتقا ميدهند (انساني .)7
رویههاي کاري و ساختار شرکت ما بهگونهاي تعریف شده است که پشتيبان خالقيت و
نوآوري است (ساختاري  .)1در شرکت ما ،نظرها و ایدههاي جدید زیادي از سوي مدیر و
اعضا پيشنهاد و اجرا ميشود (ساختاري  .)2اعضاي شرکت ما بهراحتي به منابع اطالعاتي
مختلف دسترسي دارند (ساختاري  .)3ایدههاي جدید در شرکت ما بهشکل مناسبي بين
اعضا انتقال ميیابد (ساختاري  .)4ساختار سازماني شرکت ما داراي بوروکراسي
کسلکننده و محدودیتآور نيست (ساختاري  .)5ساختار سازماني شرکت ما بهگونهاي
است که ارتباط اعضا با یکدیگر و مدیر را تسهيل ميکند (ساختاري .)6
ميزان دانش فني و تخصص اعضاي شرکت ما براي ارائة خدمات مناسب به کشاورزان و
روستایيان در سطح مطلوبي قرار دارد (رابطهاي  .)1کشاورزان و روستایيان از خدمات
ارائهشده از سوي شرکت ما رضایت دارند و به آن وفادارند (رابطهاي  .)2از نظر
مدتزمان فعاليت (در طول روز) ،کشاورزان و روستایيان از شرکت ما رضایت دارند
(رابطهاي  .)3شرکت ما در هر شرایطي به دنبال دریافت نظرها و پيشنهادهاي کشاورزان و
روستایيان است (رابطهاي  .)4اعضاي شرکت ما تالش زیادي براي ارائة خدمات مناسب
به کشاورزان و روستایيان و رفع نيازها و خواستههاي آنان ميکنند (رابطهاي  .)5شرکت ما
از طریق ابداع و بهکارگيري روشهاي خالقانه و نوآورانه به دنبال تسریع ارائة خدمات به
کشاورزان و روستایيان و حل مشکالت آنان در کوتاهترین زمان است (رابطهاي  .)6مدیر
و اعضاي شرکت ما بهطور مستمر با کشاورزان در ارتباطند و نظرهاي آنان را براي رفع
نيازهایشان جویا ميشوند (رابطهاي .)7

براي تعيين روايي ابزار تحقيق از روايي محتوايي و روايي سازه (شامل روايي همگرا و
منطقي) استفاده شد .روايي محتوايي پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان در زمينة موضوع
مورد پژوهش تأييد شد .در زمينة روايي سازه ،براي ارزيابي روايي همگرا از سه معيار مختلف
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شامل بارهاي عاملي استاندارد مساوي و بزرگتر از  ،0/5ميانگين واريانس استخراجشدة
مساوي و بزرگتر از  0/5و پايايي ترکيبي مساوي و بزرگتر از  0/7استفاده شد ( Hair et al.,

 .)2010: 678همچنين ،براي بررسي روايي منطقي ،از ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مکنون
در مدل اندازهگيري استفاده ميشود ،بهنحوي که اين ضرايب بايد معنيدار باشند ( Paswan,

 .)2009: 48افزون بر بررسي روايي ابزار تحقيق در قالب موارد اشارهشده ،براي بررسي پايايي
ابزار تحقيق نيز از آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي استفاده شد که مقدار آنها براي هريک از
متغيرهاي مکنون بايد بزرگتر از  0/7باشد ( .)Hair et al., 2010: 679در نهايت ،براي
آزمون درستبودن مدلهاي اندازهگيري و ساختاري و برازش آنها با دادههاي ميداني از
شاخصهاي مختلف برازندگي استفاده شد و تجزيه و تحليل دادهها با کاربرد نرمافزارهاي
 SPSSWin20و  AMOS20انجام گرفت.
یافتهها
توصيف جمعيتشناختی

براساس نتايج ،ميانگين سن و سابقة فعاليت کارشناسان شرکتهاي مطالعهشده بهترتيب  30و
هفت سال بود .از نظر جنس 69/6 ،درصد پاسخگويان مرد و  30/4درصد آنها زن بودند.
نتايج نشان داد بيشترين فراواني به لحاظ سطح تحصيالت مربوط به پاسخگويان با مدرک
کارشناسي ( 77/2درصد) و از نظر رشتة تحصيلي ،مربوط به رشتة زراعت و اصالح نباتات
( 28/3درصد) بود .همچنين ،نتايج تحقيق در مورد محل سکونت کارشناسان بيانگر آن بود که
 75/6درصد از آنها ساکن شهر و  24/4درصد ساکن روستا بودند.
مدلهاي اندازهگيري تحقيق

به منظور برآورد مدلهاي اندازهگيري نوآوري سازماني و سرماية فکري ،دادههاي
گردآوريشده با استفاده از نرمافزار  AMOS20از طريق تحليل عاملي تأييدي (مرتبة اول) ،تجزيه
و تحليل شدند که يافتهها در جدولهاي  3و  4آورده شده است .با توجه به نتايج ،در مدل
اندازهگيري نوآوري سازماني به استثناي سه متغير خدماتي  ،6اداري  5و فرهنگ  -3که بهدليل
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داشتن بار عاملي کمتر از  0/5از مدل اندازهگيري کنار گذاشته شدند -ساير متغيرها داراي بار
عاملي بزرگتر از  0/5بودند .بههمين منوال ،در مدل اندازهگيري سرماية فکري نيز متغيرهاي
انساني  ،4انساني  ،7ساختاري  ،3ساختاري  ،4رابطهاي  3و رابطهاي  6بهدليل داشتن بار عاملي
کمتر از  0/5از مدل حذف شدند .همچنين ،نتايج بيانگر آن بود که مقادير ميانگين واريانس
استخراجشده براي تمامي متغيرهاي مکنون مطالعهشده شامل نوآوري خدماتي ،اداري و فرهنگ
نوآوري در مدل اندازهگيري نوآوري سازماني و متغيرهاي مکنون سرماية انساني ،ساختاري و
رابطهاي در مدل اندازهگيري سرماية فکري ،بيشتر از  0/5بودند (جدول  .)3افزون بر اين دو
معيار ،نتايج تحقيق بيانگر آن بود که مقادير پايايي ترکيبي محاسبهشده براي متغيرهاي مکنون
اشارهشده در قالب دو مدل اندازهگيري مطالعهشده ،بزرگتر از  0/7بودند (جدول  .)3در
مجموع ،با توجه به نتايج براساس معيارهاي سهگانه و پس از انجامدادن اصالحات اشارهشده،
روايي همگراي ابزار تحقيق بهدست آمد .در زمينة روايي منطقي ،نتايج نشان داد ضرايب
همبستگي بين تمامي متغيرهاي مکنون در قالب مدلهاي اندازهگيري معنيدار بود و درنتيجه ابزار
تحقيق داراي روايي منطقي بود .از آنجا که مقادير آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي براي
مکنونهاي مختلف باالتر از  0/7بودند ،ابزار تحقيق نيز پايايي مناسبي داشت.
جدول  .3خالصة نتایج مدلهاي اندازهگيري تحقيق
آلفاي

پايايي

کرونباخ

ترکيبي

0/893
0/948
0/899

0/943
0/893
0/937

مفاهيم

متغيرهاي مکنون

نوآوري
سازماني

نوآوري خدماتي
نوآوري اداري
فرهنگ نوآوري

0/776
0/811
0/782

سرمایة انساني
سرمایة ساختاري
سرمایة رابطهاي

0/824
0/795
0/815

ضرايب همبستگي بين مکنونها
نوآوري

نوآوري

فرهنگ

خدماتي

اداري

نوآوري

-*0/786
***0/337
سرمایه
ساختاري
-*0/681
***0/652

--*0/747
سرمایه
رابطهاي
--*0/754

*0/635
***0/406
***0/407
سرمایه انساني

سرمایة فکري

* مقادیر ميانگين واریانس استخراجشده

*0/770
***0/571
***0/584

*** معنيداري در سطح 0/01
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نتايج تحقيق در زمينة برازش مدلهاي اندازهگيري نشان داد که براساس معيارهاي
پيشنهادشده براي شاخصهاي مختلف ،برازش هر دو مدل اندازهگيري نوآوري سازماني و
سرماية فکري در سطح قابل قبولي بود (جدول .)4
جدول  .4نتایج ميزان انطباق مدل اندازهگيري با شاخصهاي برازندگي
شاخص

x2
df

معيار پيشنهادشده (مقدار استاندارد)

≤3

IFI

RMR

CFI

GFI

RMSEA

≤ 0/90 ≤ 0/90 ≤ ≤ 0/08 0/90

≤ 0/08

مدل اندازهگيري نوآوري سازماني

1/660

0/983

0/044

0/983

0/930

0/064

مدل اندازهگيري سرمایة فکري

2/015

0/967

0/071

0/966

0/901

0/073

مدل ساختاري تحقيق
نتايج اجرا و برآورد مدل ساختاري تحقيق در جدولهاي  5و  6و شکل  2آورده شده است.
البته شايان ذکر است پيش از اجراي مدل ساختاري ،به بررسي نرمالبودن چندمتغيرة دادهها
پرداخته شد که براي اين منظور ،از دو شاخص چولگي و کشيدگي استفاده شد .با توجه به
نتايج ،دامنة مقادير شاخص چولگي بين  -1/126الي  +0/298و شاخص کشيدگي بين -1/287
الي  +1/129بود که بر اين اساس ،دادهها نرمال بودند .در مورد برازش مدل ساختاري،
يافتههاي تحقيق نشان داد براساس معيارهاي پيشنهادشده ،مدل برآوردشده برازش قابل قبولي
داشت (جدول .)5
جدول  .5نتایج ميزان انطباق مدل ساختاري با شاخصهاي برازندگي
شاخص

x2
df

معيار پيشنهادشده (مقدار استاندارد) ≤3
2/093
مقدار گزارششده

IFI

RMR

CFI

GFI

RMSEA

≤ 0/90
0/939

≤ 0/08
0/075

≤ 0/90
0/938

≤ 0/90
0/931

≤ 0/08
0/078

همانطور که از شکل  2پيداست ،مؤلفههاي رابطهاي ،ساختاري و انساني حدود  51درصد
از واريانس نوآوري سازماني در شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي را
تبيين ميکنند .افزون بر اين ،با توجه به نتايج تحقيق رابطة بين سه مؤلفة سرماية فکري با
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يکديگر مثبت و معنيدار شده است که بر اين اساس ،ميتوان گفت اين سه مؤلفه از هم مجزا
نيستند و افزايش يا کاهش هريک از آنها ميتواند بهطور مستقيم به تغيير در سطح نوآوري
سازماني در شرکتهاي مطالعهشده منجر شود.
Z

0/89

اداري توليدي

e1

0/76
e2

خدماتي

0/94

0/87

0/58
0/25

نوآوري

سرماية ساختاري

سازماني

0/57

0/32

فرهنگ نوآوري

e3

0/37

0/51

0/92

0/84

سرماية رابطهاي
0/65

سرماية انساني

شکل  .2مدل ساختاري تحقيق با مقادیر ضرایب رگرسيوني استانداردشده

نتايج آزمون فرضيههاي تحقيق در جدول  6آورده شده است که براساس آن ،هر سه
فرضية تحقيق تأييد شده است .هريک از سه مؤلفة رابطهاي ،ساختاري و انساني اثر مثبت و
معنيداري بر متغير وابستة نوآوري سازماني داشتند و در بين اين سه مؤلفه ،مؤلفة رابطهاي
بيشترين تأثير در توسعه و تقويت نوآوري سازماني داشت.
جدول  .6نتایج آزمون فرضيههاي تحقيق
فرضيههاي تحقيق

ضرايب رگرسيوني استانداردشده

مقدار t

سطح معنيداري

نتيجة آزمون

1

0/322

3/675

0/000

تأیيد فرضيه

2

0/253

5/138

0/000

تأیيد فرضيه

3

0/368

2/324

0/000

تأیيد فرضيه
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بحث و نتيجهگيري
امروزه ،نوآوري سازماني روشي نو براي ايجاد ارزش شناخته ميشود .نوآوري در سازمان
فرايندي دانشمحور است و بهکارگيري دانش و سرماية فکري ،نوآوري را در پي دارد .با
توجه به اين مطالب و با درنظرگرفتن اين مسئله که شواهد تجربي اندکي در زمينة بررسي رابطة
بين مؤلفههاي سرماية فکري و نوآوري سازماني بهويژه در بستر شرکتهاي خدمات
کشاورزي وجود دارد ،اين تحقيق با هدف اصلي بررسي ميزان تأثير سرماية فکري بر نوآوري
سازماني در شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي استان زنجان انجام
گرفت .نتايج اين تحقيق نشان داد هر سه فرضية تحقيق تأييد شده است و سه مؤلفة سرماية
فکري شامل سرماية انساني ،ساختاري و رابطهاي اثر مثبت و معنيداري بر نوآوري سازماني
دارند .در زمينة فرضية  1تحقيق و تأثير مثبت و معنيدار مؤلفة انساني سرماية فکري بر نوآوري
سازماني ،اين يافته با نتايج تحقيقات زرينسبب ( ،)1390زرنلر و همکاران ( ،)2008وردي
( ،)2011محمد آصي ( )2012و ماريز -پرز و همکاران ( )2012همخواني داشت .البته براساس
نتايج برخي از اين مطالعات مانند وردي ( ،)2011محمد آصي ( )2012و ماريز -پرز و
همکاران ( ،)2012مؤلفة انساني مؤثرترين مؤلفة سرماية فکري بر نوآوري سازماني بود،
درحاليکه در اين تحقيق اين موضوع تأييد نشد .براساس فرضية اشارهشده ،همانطور که نتايج
تحقيق زرينسبب ( )1390و اسنل و دين )1992( 1نشان ميدهد ،هر اندازه کارکنان يک
سازمان ازجمله کارشناسان شرکتهاي مطالعهشده دانش و توانايي يادگيري بيشتري داشته
باشند ،در صالحيتها و مهارتهاي فني و تخصصي کارآمدتر باشند و آموزشهاي
اثربخشتري را براي نوآورشدن و ارائة خدمات جديد به کشاورزان و روستاييان دريافت
کنند ،انتظار ميرود ميزان نوآوري شرکت افزايش يابد .بههمين ترتيب ،نيروي انساني خالق،
نوآور و باتجربه و ماهر در يک شرکت ميتواند با پيادهسازي ايدهها و آزمون عقايد جديد،
خدمات جديدي را به کشاورزان در زمينههاي مختلف ارائه دهد.

1. Snell and Dean
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براساس نتايج تحقيق و تأييد فرضية  2تحقيق ،مؤلفة ساختاري سرماية فکري از اثر مثبت و
معنيداري بر نوآوري سازماني برخوردار بود .اين نتيجه نيز با يافتههاي پژوهشهاي چوپاني و
همکاران ( ،)1391اميري و همکاران ( ،)2011وردي ( )2011و پناهنده و احمدخاني ()2014
همخواني داشت .براي نمونه ،نتايج تحقيق وردي ( )2011نشان داد مؤلفة ساختاري شرايط الزم
را براي شکلگيري و تقويت دو مؤلفة ديگر سرماية فکري بهويژه مؤلفة انساني فراهم آورده
است و از اين طريق بر نوآوري سازماني تأثير ميگذارد .همچنين ،نتايج تحقيق پناهنده و
احمدخاني ( )2014نيز بيانگر آن بود که مؤلفة ساختاري شامل فرايندهاي عملياتي ،ساختار
دروني سازمان ،سيستمهاي اطالعاتي ،فضاي سازماني و غيره تأثير مستقيم بر بهبود ظرفيت
نوآوري شرکت دارد .بههمين منوال ،اميري و همکاران ( )2011در تحقيقشان دريافتند ساختار
سازماني مناسب بهعنوان پيشفرض اصلي براي توسعة نوآوري است و نقش اساسي در نهادينه
کردن آن در سازمانهاي مختلف (از جمله شرکتهاي خدمات کشاورزي) دارد .به اين
ترتيب ،مؤلفة ساختاري سرماية فکري ميتواند با کمک به دسترسي اعضاي شرکت به منابع
اطالعاتي ،تسهيل جريان انتقال اطالعات و تسهيم ايدههاي جديد در بين اعضاي شرکت،
فراهمکردن فضاي بيشتر براي ايدهپردازي اعضا ،تقويت ارتباط و تعامل ميان اعضا و مدير
شرکت و کمک به پيادهسازي مديريت مشارکتي ،موجب تقويت سطح نوآوري در
شرکتهاي مطالعهشده شود .پس از دو فرضية اشارهشده ،براساس نتايج تحقيق مشخص شد
فرضية  3تحقيق نيز تأييد شده است و مؤلفة رابطهاي سرماية فکري از تأثير مثبت و معنيداري
بر نوآوري سازماني برخوردار بود .اين يافته با نتايج مطالعات چوپاني و همکاران (،)1391
زرنلر و همکاران ( )2008و پناهنده و احمدخاني ( )2014همخواني داشت .شايان ذکر است
برخالف مطالعات قبلي که در بيشتر آنها مؤلفة انساني بهعنوان مهمترين عامل تأثيرگذار بر
نوآوري سازماني مد نظر قرار گرفته بود ،در اين مطالعه مؤلفة رابطهاي بيشترين تأثير را داشت.
يکي از داليل اصلي اين موضوع را ميتوان به محيط و بستر فعاليت شرکتهاي خدمات
کشاورزي در مناطق روستايي نسبت داد .بهدليل دامنه و تنوع زياد انتظارها و نيازهاي مخاطبان
اين شرکتها (کشاورزان) بهعنوان اصليترين منبع دانش و اطالعات بيروني ،اين شرکتها
ظرفيت جذب بااليي دارند و ميتوانند با بهکارگيري اطالعات دريافتشده از سوي کشاورزان
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به نوآوري و ارائة خدمات جديد به آنان بپردازند .درحقيقت ،همانگونه که نتايج مطالعات
چوپاني و همکاران ( )1391و زرنلر و همکاران ( )2008نشان داد ،مؤلفة رابطهاي ميتواند از
طريق بهبود سطح رضايت مشتريان (کشاورزان) از خدمات ارائهشده ،دريافت نظرها و
پيشنهادهاي مشتريان و تالش مستمر در راستاي برآوردهکردن انتظارات و خواستههاي متغير و
متنوع آنها و بهبود ارتباط شرکت با مشتريان براي شناسايي و پاسخگويي مناسب به مسائل و
نيازهاي اصلي آنها ،شرکتها را به نوآوري و ارائة خدمات متفاوت در رقابت با ساير
شرکتها ترغيب کند.
پيشنهادها
 .1به منظور بهبود ارتباط با کشاورزان و روستاييان ،مدتزمان فعاليت شرکتها در طول
روز افزايش داده شود و حتي زماني براي مراجعة کشاورزان به شرکتها در خارج از وقت
اداري اختصاص داده شود.
 .2براساس پيشنهادها و انتقادهاي کشاورزان و همچنين با درنظرگرفتن نيازها و مسائل
اصلي آنها ،تغييرات ضروري در شيوه يا نوع خدمات ارائهشده از سوي شرکتها به عمل آيد
و اين خدمات به شکل متناسبتر و واقعيتر ارائه شوند.
 .3دورههاي آموزشي مرتبط براي کارشناسان شرکتها در زمينة مشتريمداري و تکريم
اربابرجوع و تقويت سطح مهارتهاي ارتباطي کارشناسان تدوين و برگزار شود .افزونبراين،
برگزاري چنين دورههايي با تأکيد بر تقويت دانش فني و تخصصي اعضاي شرکت نيز پيشنهاد
ميشود.
 .4برگزاري مستمر جلسهها و نشستهاي رودررو با اعضا و ايجاد فضايي دوستانه مبتني بر
صداقت و اعتماد متقابل در بين اعضاي شرکت ،ميتواند به تسهيم دانش و اطالعات و بهبود
تبادل نظر افراد با يکديگر کمک کند.
 .5توجه جدي مديران شرکت به توسعة فعاليتهاي تيمي و انجامدادن کارهاي گروهي ،از
جمله مواردي است که بهطور شايان توجهي ميتواند در بهبود سطح نوآوري در شرکتهاي
مطالعهشده تأثيرگذار باشد.
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