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چکیده
زمینه و هدف :تقویت رفتار کاری نوآورانه به عنوان یکی از راهبردهای مؤثر برای کسب مزیت رقابتی و
تحقق اهداف سازمانی با تکیه بر ظرفیتهای درون سازمانی مطرح است .هدف این پژوهش بررسی نقش
شایستگی فنی رهبران بر رفتار کاری نوآورانه با توجه به نقش میانجی ظرفیت جذب دانش است.
روششناسی :نوع پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا توصیفی – همبستگی با
رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان یک سازمان نظامی بود که با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و جدول کرجسی -مورگان ،تعداد  412نفر به عنوان افراد نمونه
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای استانداردی بود که روایی آنها به روش محتوایی و
سازه و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد.
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رهبران رابطه مثبتی با رفتار کاری نوآورانه و ظرفیت جذب دانش دارد و ظرفیت جذب دانش دارای نقش
میانجی در رابطه بین شایستگی فنی رهبران و رفتار کاری نوآورانه است.
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در سازمان میشود و میتواند در بهبود عملکرد نوآورانه کارکنان و سازمان مؤثر واقع شود.
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مقدمه
امروزه ،نوآوری به دلیل تغییر الگوهای رقابت سازمانی و ضرورت سازگاری باا تغییارات
سریع در محیط متغیر و دانش محور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .به هماین
دلیل ،یکی از مسائل فراروی رهبران سازمان ها آن است که چه اقاداماتی را بایاد بارای
توسعه و بهبود نوآوری در سازمان انجام دهند (زرین سبب .)4:31:32،نا وآور باودن باه
سازمان ها در برخورد با محیط متالطم خارجی و مقابله با پیچیادگی و تغییار ات فزایناده
کمک می کند  .پتانسیل نوآورانه یک سازم ان در دانش ،مهارت ها و توانایی های کارکناان
و رهبران نهفته است ( کلی و همکاران.)4211 ،1
از دیدگاه اندیشامندان ،رهباران نقشای حیااتی در افازایش خالقیات (کراتازر و
همکاران )4222 ،4و نوآوری کارکناان (افسار :و همکااران )4212 ،و توساعه قابلیات
نوآوری ( بورجسون 2و همکاران 4212 ،؛ کلی و همکاران ) 4211 ،ایفا می کنند .رهبرانِ
دارای شایستگی فنی به زیردستان خود در شناسایی و حل مشکالت مهم فنی کماک
می کنند ( گرانت و همکاران .) 1331 ،5تحقیقات رهبری نشان می دهد که رهبران نقشی
حیاتی در شکل دادن به نگرش و رفتار کارکنان ایفا می کن ناد ( تاایمون 6و همکااران،
 4211؛ آرونسون 1و همکاران .) 421: ،یکی از مفاهیم مرتبط با دانش سازمانی ،مفهوم
ظرفیت جذب دانش است که اولین بار به وسیله کوهن و لونیتال به عنوان توانایی یک
سازمان در شناسایی ،کسب و به کارگ یری اطالعاات خاارا از ساازمان در فرآینادها و
محصوالت نهایی خود تعریف شد .سازمانی که از ظرفیت جذب باالیی برخوردار است،
اتصاالتی با منابع دانش خارجی ایجاد می کند که به مثابه کانال هایی برای انتقال افکار
نو به درون سازمان عمل می کند؛ بنابراین جذب دانش از طریق شناسای ی دانش خارا
از سازمان می تواند نقش مؤثری در مرحله نخسات ناوآوری داشاته باشاد ( حساینی و
حاجی پور.)14631:21،
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نوآوری از ظرفیت جذب دانش نشئت مایگیارد؛ بناابراین ،تواناایی یاادگیری افاراد در
سازمان ،ظرفیت جذب و ترکیب اطالعات درون سازمان را ارتقاء میدهد و هار چاه گارایش
کارکنان به یادگیری بیشتر باشاد ،تواناایی آن در کنکااش محایط بیرونای بارای آگااهی از
الگوهای فناورانه جدید و نوآوری بیشتر خواهد شد .از این رو ،زماانی کاه داناش در ساازمان
جریان پیدا میکند و یا سازمان از دانش موجود برای توسعه ایدههای جدید استفاده مایکناد،
خالقیت و رفتار نوآورانه کارکنان برانگیخته میشود (الهی و همکاران.)1:32 ،
پیچیدگی محیطی و فناوریهای مورد استفاده در سازمانهای نظامی و چالشهای تاأمین
و بهروزسازی تجهیزات فنی باعث شده است تا نوآوری و عملکرد نوآورانه در صدر مسائل مهام
فرماندهان قرار گیرد .رفتار متداول و عملکرد جاری ممکن است قادر به پاسخگویی مناساب باه
تغییرات سریع فناااااوری یا مشکالت فنی مکرر نباشد؛ بنابراین برای رسیدگی به چاالشهاای
موجود در محیط کار ،خود کارکنان باید به توسعه ،حمایت و پیادهسازی روشها ،رویکردها و یاا
رویههای جدید بپردازند .آنها باید قادر به انجام اموری باشند که فراتر از روالهای تعیاین شاده
برای یک تیم ،گروه یا سازمان است .آنها ممکن است به جستجوی فناوریهای جدید پرداخته
و راههای جدیدی را برای دستیابی به اهداف پیشنهاد کرده و روشهای کاری جدیدی را به کار
بسته و به بررسی و تأمین منابع برای پیادهسازی ایادههاای جدیاد بپردازناد (یاوان و وودمان،1
 .)4212به این فعالیتها ،رفتار کاری نوآورانه اطالق میشود و به عنوان آشناساازی و کاربسات
عامدانه ایدهها ،محصوالت ،فرآیندها و رویههای جدید در نقاشهاای کااری ،واحاد کااری ،یاا
سازمان یک کارمند به منظور بهرهمندی از عملکرد نقش ،گروه و یا ساازمان تعریاف مایشاود
(جونگ و هارتوگ4212 ،4؛ جانسن.)4222 ،:
از نظر کارملی و همکاران ( )4226رفتار نوآورانه ،شالوده هر سازمان با عملکارد بااال را تشاکیل
میدهد .در چنین شرایطی رهبران به منظاور ترغیاب یاادگیری و ناوآوری کارکناان ،بایاد داناش و
مهارتهای فنی خود را در حوزه تخصصی خود بهروزرسانی و ارتقاء دهند .باا مارور پیشاینه پاژوهش
میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که متغیرهای شایستگی فنی ،جذب داناش و عملکارد نوآوراناه در
قالب پژوهشهایی نظیر رابطه باین ظرفیات جاذب و عملکارد نوآوراناه (چِان و همکااران،)4212،2
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مرادی و همکااران ( ،)1:34رابطاه باین ذخیاره داناش و ناوآوری (وو و شاانلی ،4223،1اِسامیت و
همکاااران )4225،4و همچنااین رابطااه بااین شایسااتگی فناای رهبااران و نااوآوری (وان مااین و
همکاران )4211،مطالعه شدهاند .با این وجود ،بررسی روابط میان متغیرهای پاژوهشِ حاضار در قالاب
یک مدل کلی و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار نگرفته اسات .بار ایان اسااس و باا
تأکید بر این شکاف تحقیقاتی ،این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اصالی کاه 3شایساتگی
فنی فرماندهان با میانجیگری جذب دانش چه تأثیری بر عملکرد نوآورانه کارکنان دارد؟
پیشینۀ پژوهش

شایستگی فنی
شایستگی فنی به عنوان توانایی به کارگیری و استفاده از منابع مرتبط با فناوری اطالعاات از
طریق ترکیب و یکپارچه ساختن سایر تواناییها تعریف میشود .این شایستگی میزانای اسات
که رهبر از دانش فناوری اطالعاات برخاوردار باوده و از آن در راساتای مادیریت اثاربخش
اطالعات استفاده میکند (پرز ارستگا و همکاران .)53 4215 ،:تحقیقات نشان میدهاد اغلاب
عملکرد خالق و نوآور هر سازمان به نوع رهباری آن ساازمان بساتگی دارد (ارن جکلیاک و
اسکرالواژ .)4215،2به عبارتی دیگر رهبران باید مهارتهای جدیدی را برای هادایت صاحی
کسب و کار فراگیرند تا قادر باشند سازمانها را به درستی هدایت کنناد .در الگوهاای جدیاد
کسب و کار ،نیاز بیشتری به رهبران احساس میشود (وان دایرندنک.)4215 ،5
با اینکه روند روبه رشد جهانیسازی ،رقابتهای شادید و سارعت سرساامآور تغییارات
فناورانه ،تالشهای مدیران را برای ایجاد یک محیط کاری مناسب برای خالقیت و ناوآوری
با مانع رو به رو ساخته است ،رهبران ،میتوانند از طریق ایجاد خالقیات ماورد نیااز ،باازخور
دادن به پیشرفت اهداف خالقانه و بهباود سارمایههاای روانشاناختی مثباتگارا ،خالقیات
کارکنان را حمایت و افزایش دهند (ماشلدیلی ،تاوران و اردیال .)421: ،عرصاه رهباری در
سازمانها عمدتاً شامل دو دیدگاه متمایز است .اولین دیدگاه یک جهتگیری یکطرفه اسات
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که عمدتاً بر رهبر تمرکز دارد و هدف آن درک تأثیر رفتارها و ویژگیهای رهبر بار عملکارد
یک فرد ،تیم و سازمان است (وانگ و همکاران .)4225 ،1دیدگاه دوم یاک جهاتگیاری دو
طرفه است که بر کیفیت رابطه بین یک رهبار و پیارو (زیردسات) تأکیاد دارد و بار اسااس
نظریاااه مبادله رهبر  -عضو 4توصیف میشود (لیدن .)1322 ،:در ایان پاژوهش ،منظاور از
شایستگی فنی فرماندهان ،نخستین دیدگاه در ماورد رهباری اسات کاه یاک جهاتگیاری
یکطرفه بوده و به بررسی رابطااااه عمودی بین فرماندهان و زیردستان آنها ،باه صاورت
خاص ،تأثیرگذاری شایستگی فنی فرماندهان بر روی نوآوری و جذب داناش مایپاردازد .در
مقالااااه حاضر ،شایستگی فرماندهان به عنوان توانایی و قابلیت رهبران برای انجام وظاایف
خود و میزان خوب بودن آنها بر حسب مهارتها ،دانش و تجربه فنی تعریف مایشاود .بار
اساس مدل شایستگی هایسونگ ،)4222( 2یک رهبر هنگامی از نظر فنی شایسته اسات کاه
دارای خصوصیات زیر باشد( 3الف) از دانش فنی و توانایی فنی باه روز بارای انجاام وظاایف
برخوردار باشد؛ (ب) درک درستی از فناوریهای مربوطه داشاته باشاد (گرانات 5و همکااران،
)1331؛ و (ا) توانایی پاسخدهی به سؤاالت فنی ،پیشنهاد راهحالهاای فنای ،باه کاارگیری
دانش برای مشکالت را داشته باشد (روزن 6و همکاران1316 ،؛ هایسونگ.)4222 ،
رفتار کاری نوآورانه
واژه عملکرد نوآورانه را میتوان مترادف با بروندادهای قابل اندازهگیری ناوآوریهاای یاک نظاام
ملی نوآوری دانست (الهی و همکاران .)1:32،عملکرد نوآورانه مترادف با ظرفیت نوآوراناه در نظار
گرفته شده است .ظرفیت نوآورانه به عنوان پتانسیل نهادی یک سیستم برای حفظ نوآوری تعریاف
شااده اساات .عملکاارد نوآورانااه ،متااأثر از برخاای صاافات سااازمانی و کااارآفرینی اساات
(هژمانولیس .)4216،1عملکرد نوآورانه به عنوان محصوالت نوآورانه شرکتها توصیف میشود کاه
با تعامل با بازیگران در محیط تعیین میشاود (ورماولن و کورساو .)4222،2رفتاار کااری نوآوراناه
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توسعه ایدههای جدید (خالقیت) و پیادهسازی این ایادههاا را در یاک چاارچوب ساازمانی شاامل
میشود (ون دی ون .)1336 ،1با وجود اتفاق نظر گسترده در خصوص تمایز خالقیت و پیادهسازی
(آکستل و همکاران4222 ،4؛ بائر ،)4214 ،:محققان و پژوهشگران اغلب آنها را به طاور یکساان
به جای یکدیگر مورد استفاده قرار دادهاند (کاارملی و همکااران .)4226،خالقیات را مایتاوان باه
عنوان اولین مرحله از فرآیند نوآوری در نظر گرفت (بائر )4214 ،و به توسعه ایادههاایی اشااره دارد
که بادیع باوده ،بارای اولاین باار صاورت پذیرفتاه و در کوتااهمادت و بلندمادت مفیاد هساتند
(آمابیل1336،2؛ وودمن و همکاران .)133: ،5پیادهسازی ایاده اماری پیچیادهتار باوده (کاارملی و
همکاران )4226 ،و به توصیف فرآیند تبدیل این ایدهها به محصاوالت ،خادمات و یاا شایوههاای
انجام امور جدید (بنیادین) و پیشرفته (رو به رشاد) مایپاردازد (وودمان و همکااران133: ،؛ باائر،
4214؛ آرونسون و همکاران .)4226 ،با این حال ،تحقیقات مدیریت ناوآوری نشاان مایدهاد کاه
ایدهپردازی و پیادهسازی هر دو به هم وابستهاند؛ چرا که پیاادهساازی ایاده در وهلاه اول مساتلزم
یافتن یا خلق ایدههاست (پارزفال و همکاران)4222 ،6؛ بناابراین ،ناوآوری را مایتاوان باه عناوان
فرآیندی تعریف کرد که شامل تولید ،اتخاذ ،پیادهسازی و تلفیق ایدهها ،شایوههاا و یاا مصانوعات
جدید در سازمان باشد (آکستل و همکاران .)4222 ،بادین ترتیاب ،ناوآوری مفهاوم گساتردهتار و
پیچیدهتری از خالقیت به شمار میرود .مفهوم نوآوری هم شامل تولید و هم پیادهسازی ایدههاایی
است که جدید نبوده (مامفورد و گوستافسون )1322 ،1و در سطوح مختلف سازمانی ماورد بررسای
قرار گرفتهاند .مبنای تمام نوآوریها ،ایدهها هستند و این کارکنان هستند کاه باه توساعه ،انتقاال،
بروز واکنش ،اصالح و پیادهسازی ایدهها میپردازند (جانسن .)4222،2رفتار کاری نوآورانه کارکناان
به عنوان فرآیند پیچیدهای شناخته میشود که ترکیبی از خالقیت و پیاده سازی ایدههاا باه شامار
میرود و شامل کشف ایده؛ تولید ایده؛ طرفداری از ایده3؛ و پیاده ساازی ایاده مایشاود (جانسان،
 4222و جونگ و هارتوگ.)4212،

1. Van de Van
2. Axtell
3. Baer
4. Amabile
5. Woodman
6. Parzefall
7. Mumford & Gustafson
8. Janssen
9. Idea championing
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ظرفیت جذب دانش
مزیت رقابتی سازمانها بیش از آنکه به منابع فیزیکی آنها وابسته باشد ،باه دانشای کاه در
اختیارشان هست ،بستگی دارد .خارا از مرزهای سازمانی منابعی از داناش وجاود دارناد کاه
سازمانها با بهرهگیری از آنهاا مایتوانناد قابلیاتهاای رقاابتی خاود را توساعه دهناد یاا
قابلیتهای نوینی را خلق کنند .سازمانها به نیروهای کارآمدی وابستهاناد کاه باه کساب و
انتقال دانش حساس هستند و یادگیری از منابع داخلی و خارجی را مورد توجه قرار میدهناد.
کارکنان با توانایی باال در جذب دانش ،سط جذب دانش سازمان را بهبود مایبخشاند و باه
بهبود نوآوری در عملکرد سازمان کمک میکنند .کوهن و لوینتال )1332( 1ظرفیت جاذب را
به عنوان یک مفهوم کالن اقتصادی ،به حوزه نظریههاای ساازمانی وارد کردناد و آن را باه
عنوان توانایی یک سازمان در شناسایی ،کسب و بهکارگیری اطالعاات خاارا از ساازمان در
فرآیندها و محصوالت نهایی خود در نظر گرفتناد (کاوهن و لوینتاال .)1:131332،باا تلقای
ظرفیت جذب دانش به عنوان یک فرآیند اجتماعی انتظار میرود که ذهنیت مشاترک نقاش
تعیینکنندهای در تبیین ظرفیت جذب دانش داشته باشد .چون جذب دانش ،یادگیری سازمان
از محیط است؛ شدت این یادگیری تابعی از ذهنیت مشترک اعضاای ساازمان دربااره مناابع
دانش خارا از مرزهای سازمان خواهد بود (حسینی و حاجیپاور .)14231:26،ظرفیات جاذب
دانش به دو عامل توانایی و انگیزه کارکنان اشاره دارد.
توانایی کارکنان 3تعریف لغوی توانایی ،به خاواص انساانی مثال مهاارتهاا ،تجاارب و
دستاوردهای پیشین اشاره دارد که برای انجام ماهرانه وظایف مورد نیاز هستند .توانایی یاک
فرد میتواند دانش پیشین او را نشان دهد؛ این دانش قبلی که توانایی کارکناان را مایساازد
برای بهرهگیری از دانش جدید مورد نیاز است.
انگیزه کارکنان 3انگیزه ،تمایل به درگیری در یک فعالیت خااص را نشاان مایدهاد .انگیازه
کارکنان به دو بخش انگیزه بیرونی و درونی تقسیم میشود .افراد زمانی به شکل بیرونای انگیختاه
میشوند که نیازهایشان به شکل مستقیم از طریق جبرانهای ماالی ارضاا شاود .زماانی فارد باه
صورت درونی برانگیخته میشود که وظیفهای را قبول کند که نیازهای درونی را ارضاا کناد .ایان
انگیزه با تعهد به اهدافی که خود فرد تعیین میکند همراه است (مرادی و همکاران.)1:31،

1. Cohen & Levintal
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شایستگی فنی رهبر و رفتار کاری نوآورانه کارکنان
تحقیقات رهبری نشان میدهد که رهبران نقش حیااتی در شاکل دادن باه نگارش و رفتاار
کارکنان ایفا میکنند (تایمون و همکاران4211 ،؛ آرونسون و همکاران .)421: ،آنها معارف
سازمان بوده و منابع شغلی را عرضه میکنند که باه تساهیل یاادگیری و ناوآوری کارکناان
میانجامد .رهبران درباره کار یک فرد آگااه هساتند و از نفاوذ قابال مالحظاهای بار باافتی
برخوردارند که خالقیت و نوآوری کارکناان در آن رخ مایدهاد (شاالی و گیلساون.)4222 ،1
ادبیات رهبری به تأثیر سبکها و رفتارهای رهباران (آکساتل و همکااران  ،4222اساکات و
بروس )1332 ،و شایستگی رهباری (باارترام و کاازیمیر )4221 ،4بار فعالیاتهاای ناوآوری
زیردستان آنان اذعان دارد .برخی از محققان رابطه مثبتی را بین شایساتگی فنای رهباران و
نوآوری زیردستاااان مطرح میکنند .به عنوان مثال ،دولی و فرایکسل )4222( :نشان دادناد
که یکی از شرایط خاص فرد که بر برداشت از قابل اعتماد بودن مؤثر است ،این باور است که
رهبران در حوزه تخصصی خود شایسته هستند .اعتماد بین رهبران و زیردستان باعاث بهباود
عملکرد زیردستان ،از جمله عملکرد نوآوری میشود .این یافته به کرّات در ادبیات توصایف و
تأیید شده است .در بررسی تیمهای پروژههای بلندمدت ،آلن و همکارانش ،)1322( 2دریافتند
که عملکرد تیم هنگامی باالتر بود که مدیران عملیاتی از نظر فنی شایسته بوده و نقشهاای
مربوط به فناوری ،از جمله انتشار اطالعات در خصوص پیشرفتهای فنی و آگاه بودن درباره
فعالیتهای حرفهای جاری را انجام میدهند .گرانت و همکااران ،)1332( 5نشاان دادناد کاه
تصور میشود مهارتهای فنی به خصوص در تیمهای با عملکارد بااال و در خاالل مراحال
اولیه یک پروژه ویژگیهای مدیریتی بسیار مهمی محسوب میشوند .دیگاران نیاز در زمیناۀ
نوآوری دریافتند که کارآیی باال ارتباط مستقیمی با درک شایستگی (فنای) رهبار از کاار دارد
(هوالندر و جولیان .)1332 ،6اندروز و فاریس )1333( 1اساتدالل کردناد کاه بیشاتر ناوآوری
تیمی تحت نظر رهبرانی به وقوع میپیوندد که از جزئیات فنی کار تیم خود آگاه بوده و قاادر

1. Shalley and Gilson
2. Bartram and Casimir
3. Dooley, R.S., Fryxell
4. Allen & et al.
5. Grant
6. Hollander and Julian
7. Andrews and Farris
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به ارزیابی حیاتی کار مزبور هستند و بر اهداف کاری خود تأثیرگذار هستند .به همین ترتیب،
گرانت و همکاران ( )4222نشان دادند که درک فناوریهاای خااص اماری ضاروری بارای
مشارکت مؤثر مدیران پروژه در جستجوی نوآوریهای فناوری و راهحلهای یکپارچاه تلقای
میشود .دی جونگ و دن هارتوگ )4221( 1درباره نقش رهبر به عنوان نیروی محرکه پشت
سر رفتار کاری نوآورانه کارکنان به ارائه استدالل پرداختند .رهبران با شایساتگی بااال طالاب
راهحلهای فنی به روزی برای مواجهه با مشکالت خواهناد باود .زیردساتان در مواجهاه باا
راهحلهای خالقانه برای برآوردن انتظارات رهبران به چالش کشیده خواهند شد .این چاالش
زیردستان را به تالش بیشتر ترغیب کرده و به افزایش بیشتر رفتار کاری نوآوراناه زیردساتان
منجر میشود .رهبران برخوردار از داناش فنای و تواناایی حال مسائله در سیساتمهاای باا
پیچیدگی روزافزون برای آینده سازمان (ماوریس و ویلیاامز )4214 ،4و عملکارد ناوآوری آن
عنصری حیاتی محسوب میشاوند .باا ایان حاال ،برخای از محققاان رابطاه منفای را باین
شایستگی فنی رهبران و عملکرد زیردستان آنان مشاهده کردند .اسالشر و همکاران)4221( :
دریافتند که اگر مدیران از شایستگی فنی برخوردار باشند ،کارکنان نقش مادیریتی را کاه باه
نوبه خود به یک گروه کاری غیر سازنده منجر میشود ،رد میکنند .با این حال ،وی تنها یک
سازمان را با تمرکز بر یک گروه معین مطالعه و اقرار کرد که نتایج وی را نمایتاوان تعمایم
داد .رهبران دارای شایستگی فنی به زیردستان خود در شناسایی و حل مشکالت مهام فنای
کمک میکنند .از طریق بحث و مشورت عمیق ،زیردستان قادر به شناسایی واض مشاکالت
و درک آنها خواهند بود .این امر به تسهیل راهحلهای خالقانه خواهد انجامیاد .افازون بار
این ،از آنجایی که رهبران دارای شایستگی فنی مشکالت و اهمیت آنها را درک مایکنناد،
این احتمال وجود دارد که منابع مد نظر از جمله تجهیزات ،امکانات و زمان الزم بارای پیااده
سازی ایدهها و راهحلهای مطارح شاده را بارای زیردساتان خاود مهیاا ساازند (ویلساون و
همکاران .)4212 ،2با توجه به آنچه که بیان شد فرضیه اول تحقیق به شرح زیر تدوین شد3
فرضیه اول 3شایستگیهای فنی رهبر بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارد.

1. De Jong, J., Den Hartog, D
2. Morris and Williams
3. Slusher
4. Wilson
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شایستگی فنی رهبر و ظرفیت جذب دانش
اغلب پژوهشهای صورت گرفته در خصوص جذب دانش بر یاادگیری در ساط ساازمانی تأکیاد
داشته و در وهله اول بر پیامدهای یادگیری بر عملکرد مانند خالقیات ،ناوآوری و کاارآیی تمرکاز
دارند (بونتیس 1و همکاران .)4224 ،سوابق جذب دانش به خصوص در سط فردی توجه کمتاری
را معطوف خود کردهاند (دیچاواتاناپایزال4226 ،4؛ ون در اسلویس .)4224،:ساط فاردی باه ایان
دلیل حائز اهمیت است که پایه و اساس یادگیری سازمانی باه شامار مایرود .رهباران باا تنظایم
شرایط و ساختار برای وقوع یادگیری به تقویت یاادگیری ساازمانی مایپردازناد و ساط آماادگی
تحولی هر یک از پیروان و در نتیجه انگیزه و توانایی آنها برای روی آوردن به تجاارب یاادگیری
را افزایش میدهند (هانا و لستر .)4223 ،2هم چنین محققاان تاأثیر رهباران بار جاذب داناش در
چارچوب تیم را نیز مورد بررسی قرار دادند .به عنوان مثال ،ادمونسون )422:( 5تأثیر رهبران تایم را
بر جذب دانش در تیمهای میانرشتهای مورد مطالعه قرار داده و نشان دادند که این رهبران نقاش
حیاتی را در کمک به اعضای تیم خود و چارچوببندی و تجدید چارچوب دانش و تجربه یاادگیری
ایفا میکنند .سارین و مک درموت )422:( 6استدالل کردند که ویژگیهای رهباری در تایمهاای
توسعه محصول جدید بر یادگیری ،کاربست دانش و عملکردهای بعدی این تیمها تأثیر میگذارناد.
آرونسون و همکاران ( )4226پیشنهاد دادند برای رسیدن به موفقیت پروژه ،رهبران پروژه فرهناگ
مشترکی را باید پدید بیاورند کاه باه پارورش یاادگیری از اشاتباهات ،تشاویق ریساکپاذیری و
تجربهاندوزی بیانجامد .این بررسی نشان داد که اجماعی در میان محققان وجود دارد کاه رهباران
بر کسب و انتقال دانش در تمام سطوح سازمان تأثیر مایگذارناد .وان ماین و همکااران (،)4211
استدالل کردند وقتی رهبران در حیطه کاری خود از نظر فنی شایسته ،آگاه و متخصص باشند ،باه
تسهیل و حمایت از جذب دانش از طریق بحثهاای مرباوط باه فعالیاتهاای کااری بار مبناای
تخصص خود و ایجاد انگیزه برای زیردستان برای تعیاین اهاداف بارای یاادگیری شاخص خاود
میپردازند .آنها سه وضعیت محتملی را که به تسهیل و تشویق زیردستان برای داناشانادوزی و
یادگیری میانجامند به شرح زیر نشان دادند (وان مین و همکاران3)4211،
1. Bontis
2. Dechawatanapaisal
3. Van der Sluis
4. Hannah and Lester
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 هنگامی که رهبران با زیردستان خود صحبت میکنند ،به احتمال زیاد سؤاالت عمیقتر و
پرمعناتری میپرسند و سعی میکنند به مسائل مورد بحث از زوایای مختلفی نگاه کنناد.
این امر به زیردستان کمک خواهد کرد تا به این مسائل از دیدگاههای مختلفی نگریساته
و به احتمال زیاد در آنان برای یاافتن پاساخ باه ساؤاالت مطارح شاده توساط رهباران
انگیزهای ایجاد میشود.
 رهبران دارای شایستگی فنی ممکن است بر اساس تخصص خود بارای حال مشاکالت
فنی اقداماتی را اتخاذ کرده و یا به ارائه راهحلهاایی بپردازناد .زیردساتان ممکان اسات
کنجکاو شوند که بدانند چرا این راهحل برای حل این مشکل در نظر گرفته شاده اسات.
این کنجکاوی ممکن است زیردستان را به سمت کسب اطالعات بیشتر سوق دهد.
 هنگامی که یک رهبر دارای شایستگی فنی باه گفتگاو باا زیردساتان خاود دربااره کاار
میپردازد ،انتقال دانش از رهبر به زیردستان صورت خواهد پذیرفت .با این حال ،به دلیل
محدودیتهای زمانی رهبران ،آنها ممکن است همه چیز را باا جزئیاات کاافی توضای
ندهند و تنها پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی حل مشکالت کاری ارائه نمایند .این
امر زیردستان را ترغیب خواهد کرد تا به یافتن معلومات به روز برای بررسی پیشنهادهای
ارائه شده توسط رهبران ،تأمل در آنها و انتخاب بهترین راه حال متناساب باا وضاعیت
مزبور بپردازند .باتوجه به آنچه که بیان شد فرضیه اول تحقیق به شرح زیر تدوین شد3
فرضیه دوم 3شایستگیهای فنی رهبر بر ظرفیت جذب دانش تأثیر دارد.
ظرفیت جذب دانش و رفتار کاری نوآورانه کارکنان
با مروری بر مطالعات انجام گرفته در خصوص رابطه میان ظرفیت جذب دانش و رفتار کاری
نوآورانه کارکنان باید اذعان کرد که عمدتاً مطالعات کمی در این خصوص انجام گرفته است.
بر مبنای رویکرد مبتنی بر دانش ،نوآوری اساساً به عنوان یک فرایند خلق پایدار ایاده جدیاد
است که بهکارگیری آن برای سازمان ایجاد ارزش را به دنبال داشته باشد؛ بناابراین مادیریت
داناش بااه طااور مشااخص مایتوانااد نااوآوری در سااازمانهااا را بهبااود ببخشااد (آناادریوا و
کیانتو .)434211،1تسای )4224( 4در پژوهشی به این نتیجه رسید که انتقاال و مبادلاه داناش

1. Andreeva & Kianto
2. Tsai

/990

فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی ،سال سوم ،شماره  ،9پاییز 99

میتواند وسیلهای برای فعالیتهای نوآوراناه شارکت باشاد .برومناد و رنجباری ( ،)1:22در
تحقیقی با عنوان نقش مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی به این نتیجه رسیدند کاه از میاان
ابعاد مدیریت دانش ،انتقال دانش تأثیر بیشتری بر بهبود نوآوری در سازمان داشاته و انتقاال
دانش ،زمینهساز نگرش جدیدی به ظرفیت جذب دانش است کاه باا ظرفیات جاذب داناش
تمامی کارکنان سازمان مرتبط است .با توجه به آنچه که بیاان شاد فرضایه ساوم و چهاارم
تحقیق به شرح زیر تدوین شد3
فرضیه سوم 3ظرفیت جذب دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه چهارم 3شایستگیهای فنی رهبر از طریق ظرفیت جذب دانش بر رفتار نوآوراناه
کارکنان تأثیر دارد.
براساس فرضیههای تدوین شده منطبق با مبانی نظری پژوهش ،مدل مفهومی تحقیاق
با اقتباس از تحقیق وان مین و همکاران ( )4211برابر شکل  1ترسیم شد.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش

تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات ،توصیفی از نوع همبستگی با
رویکرد مدل یابی معادالت ساختاری است  .جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان (کارشناس
و باالتر) یک سازمان نظامی است و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی -مورگان و
به روش تصادفی طبقه ای برابر با  412نفر تعیین شد .ابزار گردآوری داده هاا پرسشانامه
است .برای سنجش شایستگی فنی رهبران از پرسشنامه وان مین و همکاران ( )4211با
 12گویه ،برای سنجش رفتار کاری نوآورانه از پرسشنامه های جیمنز و همکاران ()4222
و دی جونگ و دن هارتوگ ( )4212با  11گویه و برای سنجش ظرفیت جذب داناش از
پرسشنامه های تی یو و همکاران ( )4226و کوهن و لوینتال ( )1332با  2گویه اساتفاده
شد .روایی پرسشنامه هاا باه روش محتاوایی و باا اعماال نظار متخصصاان ،مادیران و
صاحب نظران بررسی و تأیید شد و برای ارزیابی پایایی پرسشنامه و اطمینان از هماهنگی
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درونی ابزار اندازه گیری تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد
که مقادیر به دست آمده بزرگ تر از  2/1هستند (جدول  .)1تجزیه و تحلیل داده ها نیز با
نرم افزار لیزرل و اس.پی.اس.اس انجام گرفته است.
جدول  .1ضرایب آلفای محاسبه شده برای متغیرها

متغیرها
تعداد سؤال ضریب آلفای کرونباخ ضریب پایایی ترکیبی ()CR
2/25
2/21
12
شایستگی فنی رهبران
2/22
2/2:
11
رفتار کاری نوآورانه
2/34
2/25
2
ظرفیت جذب دانش

یافتههای پژوهش
در این تحقیق به منظور مشخص کردن توزیاع دادههاا از آزماون کولماوگروف-اسامیرنوف
استفاده شد .جدول  4نتایج این آزمون را برای متغیرهای تحقیق نشان میدهد.
جدول  .6خالصه نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف

مؤلفهها

آماره  Zسط معناداری

نتیجه آزمون

ظرفیت جذب دانش

1/452

2/222

دادهها نرمال است

شایستگی فنی رهبر

1/116

2/125

دادهها نرمال است

رفتار نوآورانه

1/2:2

2/135

دادهها نرمال است

نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان میدهد که توزیع دادههای تمامی
متغیرهای تحقیق نرمال هستند؛ بناابراین بارای آزماون فرضایههاا از مادلیاابی معاادالت
ساختاری مبتنی بر تحلیل ساختار کوواریانس (نرم افزار لیزرل) بهره گرفته شده است.
از آنجایی که برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلیابی معاادالت سااختاری (تحلیال
مسیر) استفاده شده است از این رو قبل از انجام تحلیل مسیر (ایجااد مادل سااختاری) الزم
است با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه گیری متغیرهاای تحقیاق ترسایم گاردد.
جدول  :نتایج تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرهای تحقیق را نشاان مایدهاد .ساتون
ضریب نمایانگر باره ای عاملی به دست آمده از مدل در حالت تخمین استاندارد و ستون آماره
تی نیز مقادیر به دست آمده از مدل در حالت اعداد معناداری است.
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جدول .0نتایج تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق)

متغیر

شایستگی فنی
رهبران

آماره تی

مؤلفه

ضریب استاندارد

آشنایی با
فناوریهای
جدید

2/24

12/41

آشنایی با شبکه
و سیستم

2/23

11/22

آشنایی با
خدمات جدید

2/12

3/2

توانایی جذب
دانش

2/35

14/21

ظرفیت جذب
دانش

رفتار نوآورانه
کارکنان

انگیزه جذب
دانش

2/32

11/12

کشف ایده

2/22

3/32

تولید ایده

2/23

12/22

شاخص

ضریب استاندارد

آماره تی

سؤال1

2/62

6/44

سؤال4

2/13

3/12

سؤال:

2/34

12/:2

سؤال2

2/26

14/43

سؤال5

2/15

3/55

سؤال6

2/62

6/22

سؤال1

2/32

1:/22

سؤال2

2/21

14/45

سؤال 3

2/32

15/24

سؤال12

2/21

1:/11

سؤال1

2/12

3/26

سؤال4

2/22

11/:2

سؤال:

2/32

12/13

سؤال2

2/16

2/36

سؤال5

2/13

12/15

سؤال6

2/25

11/35

سؤال1

2/14

2/52

سؤال2

2/65

1/12

سؤال1

2/12

2/25

سؤال4

2/62

6/35

سؤال:

2/31

12/44

سؤال2

2/23

1:/52

سؤال5

2/24

14/31

سؤال6

2/16

3/56
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متغیر

مؤلفه

ضریب استاندارد

آماره تی

طرفداری از
ایده

2/14

2/12

پیاده سازی
ایده

2/36

15/42
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شاخص

ضریب استاندارد

آماره تی

سؤال1

2/25

11/22

سؤال2

2/6:

6/46

سؤال3

2/32

12/:5

سؤال12

2/53

5/23

سؤال11

2/12

1/32

سؤال14

2/12

1/:6

سؤال1:

2/25

12/4:

سؤال12

2/63

6/31

سؤال15

2/32

14/62

سؤال16

2/34

14/25

سؤال11

2/22

11/34

با توجه به اینکه تمامی مقادیر آماره تای (جادول  ):بازرگتار از  1/36اسات از ایان رو
معناداری تمامی بارهای عاملی (ضریب استاندارد) به دست آمده تأیید میشاود و بادین ترتیاب
می توان گفت که شرایط الزم برای استفاده از تحلیل مسیر برای آزماون فرضایههاای تحقیاق
وجود دارد و نیاز به حذف گویه از مدل نیست .آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از مدلیاابی
معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) از طریق نرم افزار لیزرل انجام شاد .شاکلهاای  1و  4مادل
ساختار تحقیق (تحلیل مسیر) را در حالت تخمین استاندارد و اعداد معناداری نشان میدهد.

شکل .1مدل ساختاری تحقیق (تحلیل مسیر) در حالت تخمین استاندارد
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شکل .6مدل ساختاری تحقیق (تحلیل مسیر) در حالت اعداد معناداری

جدول  2شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری مربوط به فرضیههای تحقیاق را
نشان میدهد .با توجه به اینکه مقادیر گزارش شده برای هر چهار شاخص بزرگتر از حداقل
مقدار قابل قبول آنها است ،بنابراین میتوان گفت که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
جدول .2شاخصهای برازش مدل فرضیههای پژوهش

شاخص  RMSEAشاخص  GFIشاخص X2/df AGFI
4/22
2/32
2/32
2/2:5

فرضیه اول 3شایستگیهای فنی رهبر بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارد.
ضریب استاندارد به دست آمده برای رابطه بین شایستگی های فنای رهبار و رفتاار
نوآورانه کارکنان (شکل  )1برابر با  2/53و عدد معناداری به دست آمده (شکل )4برابر با
 5/1:است ک ه بر وجود همبستگی مثبت و معناداری بین دو متغی ر داللات دارد .ضاریب
تعیی ن محاسبه شده برابر با  2/:22است که نشان می دهد شایساتگی هاای فنای رهبار
حدود  :2/2درصد از تغییرات رفتار نوآورانه کارکنان در سازمان مورد مطالعه را پیش بینی
می کند .بدین ترتیب فرضیه اول پاژوهش تأییاد شاده و مای تاوان نتیجاه گرفات کاه
شایستگی های فنی رهبر بر ظرفیت جذب دانش تأثیر دارد.
فرضیه دوم 3شایستگیهای فنی رهبر بر ظرفیت جذب دانش تأثیر دارد.
ضریب استاندارد به دست آمده برای رابطه بین شایساتگیهاای فنای رهبار و ظرفیات
جذب دانش (شکل  )1برابر با  2/62و عدد معناداری به دست آمده (شاکل )4برابار باا 2/14
است که بر وجود همبستگی مثبت و معنااداری باین دو متغیار داللات دارد .ضاریب تعیاین
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محاسبه شده برابر با  2/223است که نشان میدهد شایستگیهای فنی رهبر حدود  21درصد
از تغییرات ظرفیت جذب دانش در سازمان مورد مطالعه را پیشبینی مایکناد .بادین ترتیاب
فرضیه دوم پژوهش تأیید شده و میتوان نتیجه گرفت کاه شایساتگیهاای فنای رهبار بار
ظرفیت جذب دانش تأثیر دارد.
فرضیه سوم 3ظرفیت جذب دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارد.
ضریب استاندارد به دست آمده برای رابطه باین ظرفیات جاذب داناش و رفتاار نوآوراناه
کارکنان (شکل  )1برابر با  2/24و عدد معناداری به دست آمده (شکل )4برابر با  3/11است کاه
بر وجود همبستگی مثبت و معناداری بین دو متغیر داللت دارد .ضریب تعیین محاسبه شده برابر
با  2/614است که نشان میدهد ظرفیت جذب دانش حدود  61درصد از تغییرات رفتار نوآوراناه
کارکنان در سازمان مورد مطالعه را پیشبینی میکند .بدین ترتیب فرضیه ساوم پاژوهش تأییاد
شده و میتوان نتیجه گرفت که ظرفیت جذب دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه چهارم 3شایستگیهای فنی رهبر از طریق ظرفیت جذب دانش بر رفتار نوآوراناه
کارکنان تأثیر دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده (شکل )1بارای رابطاه
بین شایستگیهای فنی رهبر و ظرفیت جذب دانش ( )2/62و همچنین رابطاه باین ظرفیات
جذب دانش و رفتار نوآورانه کارکنان ( )2/24از آزمون سوبل استفاده شد .در آزمون سوبل باا
در نظر گرفتن سط خطای آلفا ( )2/25اگر مقدار  Zدر رابطاه زیار از  1/36بازرگتار باشاد
میتوان در سط  35درصد معنادار بودن تأثیر میانجی یک متغیر را تأیید کرد.

(

)
)

)
(

(
)

)

(√
(

)

(√

همانگونه که مشاهده میشود آماره  Zبه دست آمده در آزمون سوبل برابار باا 2/211
است و بزرگتر از حداقل مقدار قابل قبول ( )1/36است بنابراین فرضیه چهارم تحقیق تأییاد
شده و میتوان گفت که اثر میانجی ظرفیت جذب دانش در رابطه بین شایساتگیهاای فنای
رهبر و رفتار نوآورانه کارکنان معنادار است.
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بحث و نتیجهگیری
توسعه تجهیزات و ادوات نظامی و فناوریهای جدید در سازمانهای نظامی عالوه بر
نیازمند بودن به برقراری شبکهای از ارتباطات مؤثر برای انتقال داناش باه درون ساازمان،
نیازمند شایستگیهای فنی و تخصصی رهبران نظامی است .بر این اساس ،تحقیق حاضر با
هدف بررسی تأثیر شایستگی فنی رهبران بر رفتار کاری نوآورانه با در نظار گارفتن نقاش
واسطه ای ظرفیت جذب دانش انجام گرفت .نتاایج حاصال از فرضایه اول نشاان داد کاه
شایستگی های فنی رهبران تأثیر معناداری بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد .نتایج این فرضیه
با یافته های تحقیق اکبری و همکاران ( ،)1:36مارادی و همکااران ( )1:34و حساینی و
حاجی پور (( )1:21تایمون و همکاران 4211 ،؛ آرونساون و همکااران( ،)421: ،آکساتل و
همکاااران  ،4222اسااکات و بااروس( ،)1332 ،هوالناادر و جولیااان )1332 ،و وان مااین و
همکاران ( ) 4211مطابقت دارد .نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق بر وجود تأثیر معناداری
شایستگی های فنی رهبران بر ظرفیت جذب دانش داللت داشت .نتایج این فرضیه نیاز باا
یافته های تحقیق هانا و لستر ( ،)4223آرونسون و همکاران ( )4226و وان مین و همکاران
( )4211مطابقت دارد .فرضیه سوم پژوهش نیز نشان داد که ظرفیت جذب دانش بر رفتاار
نوآورانه کارکنان تأثیر دارد .نتایج این فرضیه نیز باا یافتاههاای تحقیاق آنادریوا و کیاانتو
( )4211و وان مااین و همکاااران ( )4211و برومنااد و رنجبااری ( )1:22مطابقاات دارد .در
نهایت فرضیه چهارم تحقیق نش ان داد که ظرفیت جذب دانش در رابطه بین شایستگیهای
فنی رهبران و رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر معناداری دارد که این نتایج نیاز باا یافتاههاای
تحقیق وان مین و همکاران ( )4211مطابقت دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق و تأیید اثر مستقیم و غیرمساتقیم (باا
واسطه گری ظرفیت جذب دانش) شایستگی های فنی رهبران بر رفتار نوآورانه کارکناان،
می توان انتظار داشت که با توجه به ماهیت تخصصای و فنای مأموریات ساازمان ماورد
مطالعه از یک سو و شرایط تحریمی حاکم و ضرورت نوآوری در سازمان از سوی دیگار،
اقدامات قابل توجهی در برای ارتقای شایستگی فنی فرماندهان صورت گیرد؛ به طاوری
که کارکنان را به سمت ابتکار عمل ،اجتناب از به کارگیری روش ها و ابزار و فنون سنتی
و پرهزینه و بروز رفتار نوآورانه ترغیب و تحریاک نمایاد .بارای ایان منظاور در اداماه
پیشنهادهای کاربردی ارائه می شود.
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با توجه به تأثیر مثبت و معنادار شایستگیهای فنی رهبران بر رفتار نوآورانه کارکناان و
ظرفیت جذب دانش ،الزم است تا وضعیت شایستگی های رهباران در جامعاه ماورد مطالعاه
تقویت شود؛ بنابراین با هدف آشنایی رهبران با خدمات جدید الزم است تا آموزشهاای الزم
در این خصوص پیشبینی و اجرا شود .با توجه به الکترونیکی شادن فراینادهای ساازمانی و
حاکمیت فناوری اطالعات بر سازمانها آشنایی مدیران به فناوریهای جدید و خدمات مبتنی
بر فناوری افزایش یابد .برگزاری کارگاههای آموزشی و دورههای آموزشای در ایان خصاوص
پیشنهاد میشود .عاالوه بار آن باه منظاور ایجااد انگیازه و ترغیاب مادیران بارای ارتقااء
شایستگیهای فنی خود ،پیشنهاد میشود در ارزیابی عملکرد مدیران و شرایط احراز مشااغل
مدیریتی به شایستگیهای فنی آنان توجه بیشتری شود.
این تحقیق نشان داد که مدیران در ایجاد و توسعه ظرفیتهای جذب دانش در سازمان
تأثیر به سزایی دارند .ارتقاء شایستگیهای فنی مدیران با ایجاد شناخت از فناوریهای جدید،
خدمات جدید و سیستمها و شبکههای سازمانی حاصل میشود .اگرچه به نظر میرساد ایان
امر از طریق آموزش محقق میشود ،لیکن ممکن است اقدامات و رفتارهاای مادیران چناین
چیزی را نشان ندهد؛ بنابراین پیشنهاد میشود برنامههایی برای ایجاد فضای رقابتی در باین
مدیران برای باالبردن ظرفیت جاذب داناش در واحادهای ساازمانی تادوین و اجارا شاود و
مشوقهای الزم برای ترغیب و ایجاد انگیزه در آنان پیشبینی شود.
یافتههای تحقیق نشان داد که افزایش ظرفیت جذب دانش در سازمان میتواند عملکرد
نوآورانه کارکنان را بهبود بخشد؛ بنابراین برای باالبردن ظرفیت جذب دانش پیشنهاد میشود
سازوکارهای سخت افزاری و نرمافزاری الزم ایجاد و به کارگرفته شود .استقرار سیساتمهاای
اطالعات مدیریت ،ایجاد نظام مدیریت دانش و توسعه شبکهها و پایگااه دادههاای داخلای از
جمله اقدامات مهمی است که میتواناد باه تواناایی ساازمان در جاذب داناش کماک کناد.
همچنین الزم است تا با فراهم آوردن سازوکارهای تشویقی و حمایتهای سازمانی باه ویاژه
حمایت مدیران ،تمایل برای ارائه ایده ،خلق دانش ،انتقال و تسهیم دانش در کارکنان تقویات
شود تا بدین ترتیب فرصتهای جذب دانش در سازمان ایجاد شود.
در پایان پیشنهاد میشود محققان در پژوهشهای بعدی باه شناساایی پیشاایندها و پیامادهای
رفتار نوآورانه کارکنان در سازمانهای نظامی بپردازند .همچنین باا توجاه باه ویژگایهاای ساازمانی
خاص در سازمانهای نظامی از جمله ساختار و فرهنگ سازمانی پیشانهاد مایشاود محققاان مواناع
شکلگیری رفتارنوآورانه کارکنان در سازمانهای دفاعی را شناسایی و مورد مطالعه قرار دهند.
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