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تبیین نقش اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی :نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت
(مورد مطالعه :شرکتهای تولید دارو)
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چکیده
در حال حاضر ،تعداد پژوهشها دربارة دوسوتوانی رو به رشد است ،اما درک مقدمات هر دو فعالیت تا حدودی روشن
نیست .هدف این پژوهش تبیین تأثیر اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و بهرهبرداری) با توجه به نقش
میانجی ظرفیت جذب شرکت است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی– همبستگی ،بهطور
مشخص مدل معادالت ساختاری است .جامعة آماری پژوهش شامل شرکتهای تولید دارو در کشور میشود که با روش
نمونهگیری دردسترس  97نفر از مدیران شرکت نمونه درنظر گرفته شدند .دادهها از طریق پرسشنامة استاندارد گردآوری
شدهاند .برای ارزیابی ابعاد مقیاس دوسوتوانی سازمانی از پتریدو وکایرگیدو ( ،)2011مقیاس اشتراک دانش فان دن هوف
و ریدر ( )2004و مقیاس ظرفیت جذب زهرا و جورج ( )2002استفاده شده است .نرمافزار  SmartPLS3نیز برای تحلیل
دادهها و بررسی مدل پژوهش بهکار گرفته شده است .یافتهها نشان میدهد اشتراک دانش و ظرفیت جذب شرکت تأثیر
مثبت و معناداری بر دوسوتوانی سازمانی دارد .بهعالوه ،ظرفیت جذب شرکت بهعنوان متغیر میانجی رابطة اشتراک دانش و
دوسوتوانی سازمانی عمل نمیکند.

واژههای کلیدی :اشتراک دانش ،اکتشاف ،بهرهبرداری ،دوسوتوانی سازمانی ،ظرفیت جذب.

 نویسندة مسئول

Email: y.vakili@khu.ac.ir
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مقدمه
به موازات افزایش رقابت و تغییرات محیطی و روند رو به رشد آن ،شرکتها با تنش بین
بهرهبرداری از شایستگیهای موجود و کشف شایستگیهای جدید روبهرو هستند (
& March, 1993

& Floyd

 .)Lane, 2000; Levinthalافزایش انتظارات مشتری ،جهانیشدن و تغییرات

مکرر در محیط ،سازمانها را وادار کرده است بهطور مستمر شکلهای جدیدی از مزیت
رقابتی را خلق کنند

)et al., 2008; March, 1991

 .(Schulzeسازگاری با این شرایط مستلزم

کشف ایدهها و فرایندهای جدید و ارائة محصوالت و خدمات جدید به بازارهای نوظهور
است .با اینحال ،شرکتها برای اهرمیکردن شایستگیهای کنونی و بهرهبرداری از خدمات و
محصوالت به ثبات نیاز دارند ) .(Benner & Tushman, 2003بهاینمنظور ،توجه سازمانها به
دوسوتوانی سازمانی 1جلب شده است (.)Schulze et al., 2008; March, 1991
دوسوتوانی بهمعنی توانایی شرکت برای دنبالکردن دو چیز متفاوت بهصورت همزمان
است

(& Birkinshaw, 2004: 210

 .)Gibsonشرکت دوسوتوان ،توانایی بهرهبرداری از

شایستگیهای موجود و همچنین کشف فرصتهای جدید با مهارت و چابکی برابر را دارد
( .)Lubatkin et al., 2006: 647شرکت با استفاده از راهبرد دوسوتوانی ،مقرونبهصرفه عمل
میکند و نیازهای مشتریان مختلف را تأمین میکند و بهاینترتیب بقا و موفقیت شرکت تضمین
میشود .با اینحال ،اگر شرکتی در جستوجوی دوسوتوانی باشد ،باید به برخی مقدمات برای
پشتیبانی از این راهبرد توجه کند.
اشتراک دانش بهعنوان یکی از مراحل مدیریت دانش ،به دوسوتوانی در سازمان کمک
میکند .براساس پژوهشها

(et al., 2005; Van Den Hooff & De Ridder, 2004

،)Smith

مدیریت دانش به دوسوتوانی در سازمان یاری میرساند .موفقیت در این زمینه ،نهتنها به توانایی
شرکت در خلق و کسب دانش ،بلکه به توانایی شرکت در به اشتراکگذاشتن دانش بستگی
دارد

(2007: 48

 .)Riege,اشتراک دانش موجب میشود سازمان دانش موجود در داخل و

خارج از سازمان را تسخیر کند .ترکیب دانش داخلی و خارجی ،ظرفیت کارکنان را برای
1. Organizational Ambidexterity
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توسعه و ارائة محصوالت ،خدمات و فرایندهای جدید افزایش میدهد ( ;Wang & Noe, 2010

 )Nonaka & Takeuchi, 1995و فرصتهایی را برای کسب مزیتهای رقابتی پایدار و تحول
در عملکرد سازمان فراهم میکند ( .)Tsai, 2001; Smith et al., 2005درواقع ،اشتراک اثربخش
دانش ،کارکنان را برای اشتراک ایدهها و عقاید تشویق و آنها را برای ارائة نوآوری در
سازمان هدایت میکند

(& McEvily, 2003

 .)Reagansالبته نشر دانش درصورتی به

دوسوتوانی منجر میشود که شرکت ظرفیت جذب دانش مناسبی داشته باشد .ظرفیت جذب
شرکت ،پتانسیل و قابلیت شرکت برای کسب ،جذب ،تبدیل و بهکارگیری منابع دانش برای
ایجاد قابلیتهای پویا مانند نوآوری تعریف میشود .بههرحال ،ظرفیت جذب باالتر و تالش
برای بهبود آن ،هم نوآوری را بهبود میبخشد و هم توانایی شرکت را برای مدیریت اثربخش
نوآوری ارتقا میدهد

(& George, 2002

 .)Zahraدرحقیقت ،نوآوری در وهلة اول به افراد

(اشتراک دانش) و در وهلة دوم به سازمان (ظرفیت جذب شرکت) ارتباط دارد.
در پژوهش حاضر ،صنعت داروسازی بررسی میشود که در بخش تولیدی کشور جایگاه
ارزشمندی دارد .صنعت داروسازی برای تولید داروهای باکیفیت و جدید ،به دو عامل فناوری
و نیروی انسانی متکی است .همچنین ،کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد در این شرکتها،
بیش از آنکه به منابع فیزیکی آنها وابسته باشد ،به دانش در اختیار کارکنان شرکت متکی
است ( .)Johannessen & Olsen, 2003از اینرو ،شرکتهای داروسازی بهعنوان شرکتهای
دانشبنیان ،برای ارتقای نوآوری و ارائة محصوالت جدید به اشتراک دانش بین کارکنان و
ظرفیت جذب شرکت نیاز دارند .با توجه به اهمیت موضوع در صنعت داروسازی ،ابتدا نقش
اشتراک دانش (گردآوری دانش و انتشار دانش) در دوسوتوانی سازمانی (دو بعد اکتشاف و
بهرهبرداری) بررسی میشود .سپس با توجه به نقش مهم ظرفیت جذب شرکت در دوسوتوانی
سازمانی ،نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت (قابلیت کسب و جذب ،تبدیل و بهکارگیری
دانش) در رابطة اشتراک دانش و دوسوتوانی در شرکتهای دارویی بررسی میشود .از
اینرو ،هدف این پژوهش ،تبیین نقش ظرفیت جذب شرکت در رابطة اشتراک دانش و
دوسوتوانی سازمانی در شرکتهای تولید دارو است.
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مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
دوسوتوانی سازمانی :دانکن در سال  1976برای نخستینبار دوسوتوانی در زمینة
کسبوکار را با معرفی ساختارهای دوگانة بهرهبرداری و اکتشاف در واحدهای سازمانی
مطرح کرد ( .)O’Reilly & Tushman, 2013دوسوتوانی سازمانی ،توانایی سازمان برای کشف
و بهرهبرداری همزمان از منابع داخلی و خارجی خود برای برآوردهساختن نیاز کسبوکار و
تطبیق با تغییرات بازار است (
& Birkinshaw, 2004

;O’Reilly & Tushman, 2013; Raisch & Birkinshaw, 2008

 .)Gibsonترنر و همکاران ( )2015نیز دوسوتوانی را همزیستی

1

بهرهبرداری و اکتشاف میدانند که بهطور همزمان رخ میدهند و دو سر یک طیف نیستند .در
این پژوهش ،دوسوتوانی توازن مناسب بین اکتشاف و بهرهبرداری تعریف میشود .اکتشاف
شامل نوآوریهای رادیکال و طراحیشده برای پاسخگویی به نیازهای درحال ظهور مشتریان و
بازارهای جدید است

(& Tushman, 2003: 243

 .)Bennerبعد بهرهبرداری نیز دربردارندة

دانش و مهارتهای موجود ،بهبود طرح تأسیس ،گسترش محصوالت و خدمات موجود و
افزایش کارایی کانالهای موجود توزیع است

)2014: 290

(Mathias,؛ بهعبارت دیگر،

بهرهبرداری ،نوآوریهای تدریجی و طراحیشده برای پاسخگویی به نیازهای کنونی مشتریان
یا بازار موجود است .از اینرو ،نوآوری بهرهبردارانه براساس دانش موجود ،تقویت مهارتها،
فرایندها و ساختارهای موجود ایجاد میشود (.)Benner & Tushman, 2002
اشتراک دانش :اشتراک دانش ،فرایند مبادلة دوسویة دانش و خلق دانش جدید با
همکاری یکدیگر است

(et al., 2015

 .)Dysvikون دن هوف و دی ریدر ( )2004معتقدند

اشتراک دانش دوسویه است که در هر دو طرف انتشار و گردآوری دانش رخ میدهد .برای
اینکه بهاشتراکگذاری دانش و ترکیب دانش مؤثر باشد ،هر دو بعد انتشار دانش و گردآوری
دانش ضروریاند (همان) .برای اهداف این پژوهش ،اشتراک دانش شامل دو بعد گردآوری و
انتشار دانش 2است .انتشار دانش تمایل فرد به انتقال دانش یا مهارتهای شخصی خود به
همکاران است ،درحالیکه گردآوری دانش ،متقاعدکردن دیگران برای به اشتراکگذاشتن
1. Co-existence
2. Knowledge Collecting and Knowledge Disseminating
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داراییهای دانشی خود است ( .)Naim & Lenkla, 2016درواقع ،گردآوری دانش ،تالش برای
جذب و اخذ دانش از دیگران و نیز متقاعدکردن آنان برای به اشتراکگذاشتن دانستهها
تعریف میشود و انتشار دانش ،ارتباط و توزیع دانش بین افراد است که به انتقال سرمایة فکری
در سازمان میانجامد (.)Van Den Hooff & De Ridder, 2004
ظرفیت جذب :آدلر 1در سال  1965برای اولینبار ظرفیت جذب را به مفهوم بهکارگیری
و جذب اطالعات و منابع خارجی مطرح کرد .کوهن و لوینتال ( )1990نیز برای اولینبار ظرفیت
جذب را در سطح شرکت مطرح کردند .آنها ظرفیت جذب شرکت را «توانایی تشخیص ارزش
اطالعات جدید ،جذب و بهکارگیری آن برای اهداف تجاری» تعریف کردهاند ( Flatten et al.,

 .)2011: 138زهرا و جورج ( )2002جامعترین پژوهش را دربارة ظرفیت جذب انجام دادند.
آنها ظرفیت جذب را مدلی چهاربعدی شامل قابلیت شرکت برای کسب و جذب ،تحول و
بهکارگیری دانش تعریف کردهاند ( .)Camison & Fores, 2011: 69کسب دانش به قابلیت یک
شرکت برای شناسایی و کسب دانش ارائهشدة خارجی اساسی برای عملیات سازمان اشاره دارد.
جذب دانش عبارت است از روال و فرایندهای شرکت که به آن اجازه میدهد اطالعات
بهدستآمده از منابع خارجی را تجزیه و تحلیل ،پردازش ،تفسیر و درک کند .تبدیل دانش
عبارت است از قابلیت شرکت برای توسعه و اصالح روالهایی که ترکیب دانش موجود و دانش
کسب و جذبشدة جدید را تسهیل میکند .بهکارگیری دانش نیز دربردارندة رویههایی است که
به شرکت اجازه میدهد شایستگیهای موجود را اصالح و اهرمی کند و گسترش دهد یا با
ترکیب دانش کسبشده و تبدیلشده در عملیات ،شایستگیهای جدید خلق کند

( Lau & Lo,

.)2015: 103- 104
اشتراک دانش و دوسوتوانی :در پژوهشهای قبلی (

;Hargadon & Sutton, 1997

2002; Kamasak & Blutlar, 2010; Mathuramaytha, 2012; Tsai, 2001

)Storey & Kelly,

بیان شده است اشتراک دانش ،جزئی جداییناپذیر از اکتشاف و بهرهبرداری است .دورتی و
همکاران ( )2002پی بردند نوآوری بهشدت به گردآوری دانش جدید در سازمان متکی است
1. Adler
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و ارائة راهحلهای خالقانه را تسهیل میکند .هاگادون و ساتون ( )1997نیز پی بردند حل
مشکالت مستلزم انتقال مؤثر دانش بین گروهها و افراد است .به باور آنها ،وقتی دانش در میان
گروههای سازمان منتقل میشود ،ایدههای گروهها برای یکدیگر جدید بهنظر میرسد و
برایناساس ،بهطور بالقوه محصوالت یا خدمات جدید شکل میگیرد .استوری و کلی ()2002
پی بردند نبود دانش ،مانع اصلی نوآوری در شرکتهای خدماتی است .در پژوهشی دیگر،
تسای ( )2001بیان کرد دانش جدید برای توسعة محصوالت یا ایدههای جدید بسیار مهم
است .کاماساک و بلوتالر ( )2010نیز نقش اشتراک دانش در دوسوتوانی را بررسی کردند.
نتایج نشان داد جمعآوری دانش اثر شایانتوجهی بر انواع نوآوری و دوسوتوانی دارد .با
اینحال ،اهدای دانش ،شامل اهدای دانش به داخل و خارج از گروه ،هیچ اثری بر نوآوری
اکتشافی ندارد .همچنین ،اهدای دانش در گروه بر دو نوآوری بهرهبردارانه و دوسوتوانی
تأثیرگذار است .ماتورامیتا ( )2012نیز سه بعد قابلیت اشتراک دانش شامل تمایل به اشتراک
دانش ،توانایی یادگیری و توانایی انتقال دانش بر قابلیت نوآوری سازمان را بررسی کرد و
نتیجه گرفت هر سه قابلیت اشتراک دانش بر قابلیت نوآوری تأثیر مثبت دارد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد انتشار دانش یکی از دو مؤلفة تأثیرگذار بر دوسوتوانی
است ( .)Kamasak & Bulutlar, 2010جمعآوری مداوم و یکپارچهسازی دانش جدید نیز به
نوآوری منجر میشود

(Youndt, 2005

&  .(Subramaniamتأثیر اشتراک دانش را زمانی

میتوان بهتر توضیح داد که هر دو بعد دوسوتوانی (اکتشاف و بهرهبرداری) با هم درنظر گرفته
شوند .برای بعد بهرهبرداری ،دانش انتشاریافته برای بهبود محصوالت ،فرایندها یا خدمات
موجود یک سازمان استفاده میشود ،درحالیکه درمورد اکتشاف از دانش بهشکل یک پایه و
اساس برای تولید محصوالت و فناوریهای جدید بهره گرفته میشود (.)Bierly et al., 2009
بههرحال ،زمانیکه افراد ،تجارب و دانش انباشتة خود را با دیگران به اشتراک میگذارند،
نوآوری ارتقا مییابد؛ بنابراین ،اشتراک دانش برای تعقیب همزمان اکتشاف و بهرهبرداری
(دوسوتوانی سازمانی) ضروری است .درنتیجه ،انتظار میرود اشتراک دانش بر دوسوتوانی
سازمانی تأثیر مثبت داشته باشد .از اینرو ،فرضیة زیر مطرح میشود:

تبیین نقش اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی :نقش میانجی ظرفیت...

579

اشتراک دانش (انتشار و جمعآوری دانش) بر دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و بهرهبرداری)
تأثیر مثبت دارد.
نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت :طبق نظر زهرا و جورج ( ،)2002ظرفیت جذب
شرکت یک قابلیت ترکیبی (ترکیب قابلیت کسب ،جذب ،تبدیل و بهکارگیری دانش) است
که از ادغام منابع مختلف دانش حمایت میکند .با ترکیب ابعاد ظرفیت جذب ،شرکت تمایز
نوآوریها خود را افزایش میدهد و محصوالت و خدمات خود را بدون آسیب به روندهای
کنونی توسعه میدهد .ابعاد کسب و جذب ،توانایی شرکت را برای دریافت و درک ارزش
دانش خارجی بهبود میبخشد و موجب میشود شرکت بهمنظور شناسایی ارزش فعالیتها،
محصوالت ،فرایندها و فناوری موجود ،پذیرای دانش خارجی باشد .از آنجاکه اکتشاف
مستلزم دانش جدید یا رهاساختن دانش موجود است ( Levinthal & March, 1993; McGrath,

 ،)2001کسب و جذب دانش خارجی جدید به توانایی شرکت برای دستیابی به آن کمک
میکند .بدون استفاده از دانش خارجی که بهتازگی کسب و جذب شده است ،واحدهای
سازمانی ،نوآوری اکتشافی موفقی نخواهند داشت

(et al., 2005

 .)Jansen,ابعاد تبدیل و

بهکارگیری دانش ،دانش جذبشده را بهعنوان منبع اصلی بهبود عملکرد بهکار میگیرد و به
تجاریسازی دانش جذبشده ،سودآوری و بهبود عملکرد شرکت منجر میشود .درواقع،
ابعاد تبدیل و بهکارگیری ،در تبدیل دانش به محصوالت ،خدمات و فناوری ،اصالح
فرایندهای موجود بهمنظور کاهش هزینههای مربوطه ( )George & Zahra, 2002و تعمیق دانش
و مهارتهای موجود و بهبود بهرهوری واحدهای سازمانی کمک میکند .از اینرو ،ممکن
است ابعاد تبدیل و بهکارگیری برای توسعه و استفاده از دانش تازه کسبشدة خارجی بهمنظور
تعقیب نوآوری اکتشافی مدنظر قرار گیرد ( ،)Jansen et al., 2005زیرا نوآوری اکتشافی در
ترکیب و تفسیر دانش خارجی موجود و تازه کسبشده ریشه دارد.
بنابراین میتوان فرض کرد :قابلیت کسب و جذب برای بازسازی و تجدید موجودی دانش
شرکت و توسعة پیامدهای نوآورانه -که از محصوالت ،خدمات و فناوری موجود متفاوت
است -ضروری است .قابلیت تبدیل و بهکارگیری دانش شرکت نیز برای فرایند نوآوری یک
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واحد حیاتی است و به هر دو بعد دوسوتوانی یعنی اکتشاف و بهرهبرداری کمک میکند
(& George, 2002

 .)Jansen et al., 2005; Zahraخیمنز باریونیو و همکاران )2011( 1تأکید

کردهاند سازمانها باید بر ظرفیت جذب تمرکز کنند و بدین طریق مفهوم دوسوتوانی سازمانی
را بهبود دهند ( .)Raisch & Birkinshaw, 2008درنتیجه ،انتظار میرود اشتراک دانش از مسیر
ظرفیت جذب شرکت بر دوسوتوانی سازمانی تأثیر مثبت داشته باشد .از اینرو ،فرضیة زیر
مطرح میشود:
ظرفیت جذب شرکت نقش میانجی در ارتباط اشتراک دانش و دوسوتوانی سازمانی دارد.
چارچوب مفهومی پژوهش
با توجه به پژوهشهای گذشته و تعاریف ارائهشده ،مدل مفهومی پژوهش حاضر در قالب یک
الگوی ترسیمی در شکل  1به تصویر کشیده شده است که نحوة روابط میان متغیرها را پیشنهاد
میدهد.
بهره بردای

اکتشاف

جمعآوری دانش

انتشار دانش

اشتراک دانش

دوسوتوانی سازمانی

ظرفیت جذب شرکت

قابلیت کسب

قابلیت جذب

قابلیت تبدیل

قابلیت بکارگیری

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع
همبستگی و بهطور مشخص مبتنیبر مدل معادالت ساختاری است .در مدل تحلیلی پژوهش،
اشتراک دانش شامل دو بعد گردآوری و انتشار دانش متغیر پنهان برونزا ،دوسوتوانی سازمانی
1. Jiménez-Barrionuevo et al.
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شامل دو بعد اکتشاف و بهرهبرداری متغیر پنهان درونزا و ظرفیت جذب شرکت شامل چهار
بعد قابلیت کسب ،قابلیت جذب ،قابلیت تبدیل و قابلیت بهکارگیری متغیر میانجی است .در
این مدل ،متغیرهای پنهان اشتراک دانش و ظرفیت جذب شرکت برای متغیر دوسوتوانی نقش
متغیر مستقل را دارند و همچنین در ارتباط میان دو متغیر اشتراک دانش و ظرفیت جذب
شرکت ،متغیر ظرفیت جذب متغیر وابسته و متغیر اشتراک دانش نقش متغیر مستقل را دارد .از
آنجا که متغیرهای پژوهش یعنی اشتراک دانش ،ظرفیت شرکت و دوسوتوانی سازمانی
پدیدههای در سطح بنگاه هستند ،سطح تحلیل در این پژوهش ،سطح بنگاه است و جامعة
آماری ،شرکتهای تولیدکنندة دارو در کشور است .حداقل نمونة الزم نیز با توجه به
بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعدة  .1ده ضرب در تعداد شاخصهای مدل اندازهگیری با
بیشترین تعداد شاخص؛  .2ده ضرب در تعداد روابط متغیری با بیشترین رابطه در بخش
ساختاری (داوری و رضازاده )1392 ،برابر با  60شرکت بوده است .با بررسی سامانة غذا و
دارو و آمارنامة دارویی ایران در سال  ،1394شرکتهای تولید دارو شناسایی شدند که با
مراجعه به نمونهای دردسترس از  105شرکت در تهران 97 ،نفر از مدیران شرکتهای تولید
دارو (هر شرکت یک نفر) پرسشنامه را تکمیل کردند .ابزار گردآوری اطالعات در این
پژوهش پرسشنامة استاندارد بوده است .برای سنجش دوسوتوانی سازمانی که شامل دو بعد
اکتشاف و بهرهبرداری است ،از معیارهای سنجش دوسوتوانی سازمانی (هر بعد شش پرسش)
کییرگیدو و پتریدو ( )2011استفاده شده است ( .)Kyrgidou & Petridou, 2011برای سنجش
اشتراک دانش که شامل دو بعد گردآوری و انتشار دانش است ،از مقیاس اشتراک دانش (هر
بعد شش پرسش) فان دن هوف و ریدر ( )2004استفاده شده است (

Van Den Hoof & De

 .)ridder, 2004برای سنجش ظرفیت جذب شرکت نیز پرسشنامة ظرفیت جذب شرکت (شش
پرسش برای هریک از ابعاد قابلیت کسب ،قابلیت جذب ،قابلیت تبدیل و قابلیت بهکارگیری)
زهرا و جورج ( )2002بهکار رفته است ( .)Zahra & George, 2002در تحلیل دادهها از روش
مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با بهکارگیری نرمافزار

Smart

 PLS3برای بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است .در این پژوهش ،هشت
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متغیر پنهان در مرتبة اول ،سه متغیر پنهان در مرتبة دوم و  43متغیر آشکار پس از حذف پنج
پرسش  27 ،26 ،20 ،9و  29بهدلیل کمبودن بار عاملی) وجود دارد .متغیرهای مرتبة اول یا ابعاد
مدل مستقیم با پرسشها در رابطهاند و از طریق آنها اندازهگیری میشوند .همچنین ،منظور از
متغیرهای مرتبة دوم متغیرهایی است که با ابعاد در ارتباط هستند و غیرمستقیم با پرسشها
مرتبط میشوند.
یافتهها
بر اساس توزیع فراوانی  7درصد پاسخ دهندگان از مدیران شرکت¬های تولید دارو زن و 93
درصد آنها مرد بودهاند 27.درصد پاسخ دهندگان دارای تحصیالت کارشناسی 42 ،درصد
دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  31دارای تحصیالت دکتری بودهاند .حداقل تجربه
مدیریتی پاسخ دهندگان  3سال است ،همچنین متوسط تجربه مدیریتی تمامی پاسخ دهندگان
کمی بیشتر از  7سال بوده است .یافتههای حاصل از تحلیل دادههای این پژوهش در دو بخش
زیر بهطور خالصه مطرح میشود:
 .1بررسی برازش مدل پژوهش

این بخش شامل الف) برازش مدلهای اندازهگیری ،ب) برازش مدل ساختاری و ج) برازش
مدل کلی میشود.
الف) بررسی برازش مدل -مدلهای اندازهگیری :این برازش شامل سه معیار
پایایی ،روایی همگرا و واگراست.
پایایی :با استفاده از سه معیار ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
اندازهگیری میشود .طبق شکل  ،2تمام بارهای عاملی پرسشها از  0/4بیشتر است .از اینرو،
دیگر حذف هیچیک از آنها الزم نیست.
شایان ذکر است ابتدا مدل با  48پرسش (متغیر آشکار) اجرا شد .پنج پرسش شامل( :یک
پرسش یعنی شمارة  )9از پرسشهای مربوط به بهرهبرداری ،یک پرسش (شمارة  )20از
پرسشهای مربوط به گردآوری دانش و سه پرسش (شمارههای  27 ،26و  )29مربوط به
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قابلیت انتقال دانش بهدلیل پایینبودن بار عاملی حذف شدند .با حذف پنج پرسش مذکور
بهطور مرحلهای ،مدل دوباره اجرا شد که نتایج آن در شکل  2آمده است.
ب) آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی :مطابق با جدول  ،1مقادیر آلفای کرونباخ (ستون
دوم) و پایایی ترکیبی (ستون سوم) تمام متغیرها باالتر از  0/7است که برازش مدلهای
اندازهگیری را نشان میدهد.
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شکل  .۲مدل پژوهش همراه با ضرایب استانداردشدة بار عاملی

روایی همگرا و واگرا (تشخیصی) :با مقایسة مقدار ضریب  ،AVEمتغیرها با  0/5بررسی
میشود .با توجه به بزرگتربودن مقدار این ضریب از  0/5در جدول  ،1برای همة متغیرهای پنهان
مرتبة اول و دوم ،روایی همگرای مدل و مناسببودن مدلهای اندازهگیری تأیید میشود.
براساس جدول  ،2مقدار جذر  AVEتمام متغیرهای مرتبة اول از مقدار همبستگی میان آنها
بیشتر است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.
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جدول  .1مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی R2،AVE ،و  Q2متغیرهای پنهان پژوهش
سازه

آلفای کرونباخ

CR

AVE

R2

Q2

دوسوتوانی سازمانی
اکتشاف
بهرهبرداری
اشتراک دانش
گردآوری دانش
انتشار دانش
ظرفیت شرکت
قابلیت جذب
قابلیت اکتساب
قابلیت تبدیل
قابلیت بهکارگیری

0/885
0/911
0/89۲
0/883
0/891
0/904
0/918
0/836
0/9۲7
0/917
0/904

0/80۲
0/931
0/9۲1
0/804
0/9۲0
0/9۲6
0/883
0/901
0/943
0/936
0/9۲7

0/671
0/694
0/70۲
0/67۲
0/703
0/689
0/658
0/753
0/735
0/709
0/679

0/536
0/803
0/5۲5

0/4۲1
0/546
0/354

0/711
0/6۲4

0/490
0/416

0/808
0/385
0/775
0/340

0/601
0/7۲3
0/541
0/463

جدول  .۲ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
سازه

() 1

() 2

() 3

() 4

اکتشاف ()1

0/833

بهرهبرداری ()۲

0/343

0/838

گردآوری دانش ()3

0/43۲

0/35۲

0/837

انتشار دانش ()4

0/3۲0

0/135

0/347

0/8۲4

() 5

() 6

() 7

قابلیت جذب ()5

-0/084

-0/۲69

0/059

0/083

0/868

قابلیت اکتساب ()6

-0/176

-0/۲43

0/۲18

-0/005

0/404

0/857

قابلیت تبدیل ()7

-0/09۲

-0/۲00

0/040

0/065

0/351

0/307

0/84۲

قابلیت بهکارگیری ()8

0/019

-0/131

0/018

0/189

0/363

0/187

0/3۲8

() 8

0/8۲4

ب) بررسی برازش مدل -مدل ساختاری .1 :ضرایب معناداری  :tمطابق شکل  ،3به
جز مسیر اشتراک دانش -ظرفیت جذب شرکت تمام ضرایب معناداری  tاز  1/96بزرگترند
که این موضوع معناداربودن تمام پرسشها و روابط میان متغیرها به غیر از این مسیر را در سطح
اطمینان  0/95درصد نشان میدهد .پایینبودن ضریب  tبیانگر رد فرضیة تأثیر اشتراک دانش بر
ظرفیت جذب شرکت است .2 .معیار  :R2با توجه به شکل  2و ستون پنجم جدول  ،1تمام
مقادیر  R2مربوط به متغیرهای درونزای مدل ،مساوی یا بیشتر از  0/33است که نشانگر برازش
مناسب مدل ساختاری است .3 .معیار  :Q2این معیار برای تمام سازهها از  0/35بیشتر است که
مؤید برازش قوی مدل ساختاری است.
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ج) بررسی برازش مدل -مدل کلی :معیار

585
GoF

یا نیکویی برازش معیاری است

برای بررسی برازش کلی مدل که هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند.
این معیار بهصورت زیر محاسبه میشود:
GOF  Communality  R2  0/ 5560/ 612 0/ 583

با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی
برازش معرفی شده است

(2010

 )Kline,و بهدستآمدن مقدار  ،GoF= 0/583برازش بسیار

مناسب مدل کلی تأیید میشود.
 .2آزمون فرضیات پژوهش

این آزمون شامل الف) بررسی ضرایب استانداردشده (شکل  )2و ب) بررسی ضرایب
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براساس یافتهها ،مقدار  tیا ضریب معناداری مسیرهای روابط میان اشتراک دانش و دوسوتوانی
( )11/039و نیز ظرفیت جذب شرکت و دوسوتوانی ( )2/489از  1/96بیشتر است که بیانگر
معناداربودن تأثیر اشتراک دانش و ظرفیت جذب شرکت بر دوسوتوانی در سطح اطمینان 0/95
است؛ ضریب استاندارد مسیر میان اشتراک دانش و دوسوتوانی  0/699است که بیان میکند
اشتراک دانش تقریباً  70درصد از تغییرات دوسوتوانی سازمانی را تبیین میکند؛ ضریب استاندارد
مسیر میان ظرفیت جذب شرکت و دوسوتوانی  0/212است که بیان میکند ظرفیت جذب شرکت
تقریباً  21درصد از تغییرات دوسوتوانی سازمانی را تبیین میکند .با اینحال ،ضریب معناداری مسیر
ارتباط میان اشتراک دانش و ظرفیت جذب شرکت ( )0/038کمتر از  1/96است که بیانگر
پشتیبانینکردن دادههای پژوهش از تأثیر اشتراک دانش بر ظرفیت جذب شرکت است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت اشتراک دانش و ظرفیت جذب دانش شرکت در دوسوتوانی ،در این پژوهش
تأثیر اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی متغیر ظرفیت جذب در
شرکتهای دارویی بررسی شده است .نتایج نشان میدهد اشتراک دانش بر دوسوتوانی تأثیر مثبت
و معنادار دارند؛ بنابراین ،تمرکز بر اشتراک اثربخش دانش در شرکتهای دارویی ،دوسوتوانی
(نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه) را در شرکتها تسهیل میکند .یافتههای پژوهش در این زمینه با
یافتههای کاماساک و بلوتالر ( )2010و بایرلی و همکاران ( )2009همخوانی دارد .کاماساک و
بلوتال پی بردند اشتراک دانش بر نوآوری و دوسوتوانی تأثیر مثبت دارد .بایرلی و همکاران ()2009
نیز پی بردند اثر اشتراک دانش را زمانی میتوان بهتر توضیح داد که هر دو بعد دوسوتوانی
(اکتشاف و بهرهبرداری) با هم درنظر گرفته شوند .بهنظر آنها ،از اشتراک دانش در نوآوری
بهرهبردارانه ،برای بهبود محصوالت ،فرایندها یا خدمات موجود یک سازمان استفاده میشود ،ولی
در زمینة نوآوری اکتشافی از دانش مبنایی برای تولید محصوالت و فناوریهای جدید بهره برده
میشود ( .)Bierly et al., 2009بعالوه ،یافتههای پژوهش بیان میکند ظرفیت جذب شرکت بر
دوسوتوانی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد .درواقع ،شرکتها با داشتن ظرفیت جذب دانش ،هم
تمایز نوآوریها خود را افزایش میدهند و هم محصوالت و خدمات خود را بدون آسیب به
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شیوهها و مسیرهای کنونی توسعه میدهند .این یافته با یافتة خیمنز باریونیو و همکاران ()2011
سازگار است که تأکید دارند شرکتها باید بر ظرفیت جذب تمرکز کنند تا بتوانند مفهوم
دوسوتوانی را در شرکت بهبود ببخشند .درنهایت ،نتایج پژوهش از تأثیر اشتراک دانش بر ظرفیت
جذب شرکت پشتیبانی نکرد؛ یعنی اشتراک دانش و ظرفیت جذب شرکت تأثیر مستقیم بر
دوسوتوانی در شرکتها دارند و اشتراک دانش از مسیر ظرفیت جذب شرکت تأثیر غیرمستقیم بر
دوسوتوانی ندارد و ظرفیت جذب شرکت ،نقش میانجی در رابطة بین دوسوتوانی سازمانی و
اشتراک دانش ایفا نمیکند.
بههرحال ،این پژوهش نشان داد توانایی شرکتهای داروسازی برای بهرهبرداری از
شایستگیهای موجود و همچنین کشف فرصتهای جدید در این زمینه ،از سویی مستلزم به
اشتراکگذاشتن دانش (یعنی جمعآوری و انتشار دانش) و از سوی دیگر ،پتانسیل و ظرفیت
شرکتهای دارویی در کسب ،جذب و بهکارگیری دانش داخلی و خارجی است .درنتیجه،
شرکتهای دارویی برای توسعة دوسوتوانی ،اول اینکه باید منابع مهم دانش موجود در خارج
از سازمان (یعنی دانش مشتری ،دانش تهیهکنندگان مواد اولیه و سایر رقبا) را بهکار بگیرند.
دوم اینکه توجه ویژهای به تحقیقات بنیادی در شرکت و یافتههای تحقیقات دانشگاهی در این
حوزه و صنعت داشته باشند و بودجههای ویژهای را برای تحقیق و توسعه اختصاص دهند .سوم
اینکه مدیران شرکتهای دارویی نهتنها باید بر ایجاد انگیزه و جو مبتنیبر اعتماد برای به
اشتراکگذاشتن دانش تمرکز کنند ،بلکه باید فرهنگ نوآورانه و ساختارهای منعطفی را در
شرکت ارتقا دهند تا نگرش مثبتی را برای دوسوتوانی در شرکت ایجاد کنند.
محققان آینده باید توجه داشته باشند که براساس جدیدبودن موضوع دوسوتوانی (نوآوری
تدریجی و انقالبی بهطور همزمان) ،بررسی نقش رهبری تحولآفرین در دوسوتوانی حائز
اهمیت است .همچنین ،از آنجاکه دوسوتوانی متکی به اشتراک دانش است و دانش در
مالکیت افراد قرار دارد ،نقش انعطافپذیری منابع انسانی در این زمینه قابلتأمل است و
درنهایت ،وجود فرهنگ نوآورانه برای شکلگیری دوسوتوانی ضروری است .درنتیجه ،متغیر
فرهنگ نوآورانه باید بهعنوان یک متغیر تعدیلگر در این زمینه بررسی شود.
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