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  چکیده

اي خلق دانش  ي سازمانی بواسطه نقش واسطههاي سازمانی بر نوآور تحقیق بررسی تاثیر سرمایههدف این 
گیري  هاي اندازه هاي پیشین شاخص . در این مطالعه ابتدا مبانی نظري مرور شده و سپس با استفاده از پژوهشاست

شرکت گروه  13هاي مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است. جامعه آماري این پژوهش  هریک از مولفه
بندي شده از مدیران و کارشناسان  موردي بصورت تصادفی طبقه 285بوده و نمونه آماري صنعتی ایران ترانسفو 

هاي این گروه انتخاب شده است. ابزار گردآوري داده پرسشنامه بوده است که روایی آن بوسیله تحلیل  شرکت
باخ بهره گرفته عاملی تاییدي و تحلیل عاملی اکتشافی تایید گردید و جهت سنجش پایایی از روش آلفاي کرون

% نشان از پایا بودن پرسشنامه داشت. نتایج بدست آمده نشان داد در کل ( مستقیم و 6/96شد که ضریب 
، نوآوري فرایندي و نوآوري محصول یشترین اثر را بر نوآوري مدیریتیمستقیم)  سرمایه سازمانی به ترتیب ب غیر

ازمانی بر نوآوري فرایندي بیشتر از اثر غیر مستقیم سرمایه دارد. و با توجه به اینکه اثر غیر مستقیم سرمایه س
دهد  سازمانی بر نوآوري مدیریتی است در حالی که در اثر مستقیم و کلی حالت عکس صادق است این نشان می

  که شدت اثر نقش میانجی خلق دانش بر نوآوري فرایندي کمتر از شدت اثر آن بر نوآوري مدیریتی است.

  

  ، نوآوري سازمانیسرمایه سازمانی، خلق دانش:کلید واژگان 
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  مقدمه  - 1

هاي عصر حاضر یعنی رقابت شدید ، تغییر مداوم و مستمر و پیچیدگی فزاینده بقا  با توجه به ویژگی
ها به امري مشکل تبدیل شده است که براي غلبه  ها و شرکت و کسب سود براي بسیاري از سازمان

نوان یک راهبرد میتواند مفید فایده واقع گردد. نوآوري بطور بر این مشکل انتخاب نوآوري بع
هایی  است چرا که شرکت ها بدل شده اي به یکی از عوامل اصلی موفقیت بلندمدت شرکت فزاینده

توانند بهتر  هاي دیگر می ، در مقایسه با شرکتکنندعنوان یک راهبرد انتخاب می که نوآوري را به
ن بعنوان یک مزیت رقابتی طی واکنش نشان دهندکه از این امر می تواهاي محی و سریع تر به چالش

هاي سازمان به کسب  توان گفت موفقیتهاي عصر حاضر می نظر گرفتن شاخص . با درسود جست
یابی به برتري پایدار نیاز به منابع و  ها و منابع مالی و مادي محدود نمی شود بلکه براي دست سرمایه
و با در نظر گرفتن این موضوع که در پس هر  .امحسوس و ناملموس استاي انسانی نه سرمایه

ی براي دستیابی به برتري یاد بنای نوآوري خالقیتی نهفته است می توان به سرمایه فکري به عنوان زیر
 کند که بوسیله ، در واقع سرمایه فکري بستري مناسب براي ایجاد و استفاده از دانش مهیا میکرد

، سرمایه یه فکري به سه جزء سرمایه انسانی، که این سرماافزون می گرددآن ارزش شرکت 
. ) Ramirez,2007,pp732اي یا مشتري تقسیم می گردد. (  سازمانی یا ساختاري و سرمایه رابطه

در این پژوهش  .ایمنوان یک متغییر مستقل تمرکز کردهکه در این پژوهش ما بر سرمایه سازمانی بع
به طراحی و تبیین مدلی جهت بهبود نوآوري سازمانی بوسیله مدیریت  سعی براین است که

. شرکت ایران صنعتی ایران ترانسفو پرداخته شودهاي سازمانی بواسطه خلق دانش در گروه  سرمایه
ریزي  میانه است که با توجه به برنامه سازي خاور ترانسفو بزرگترین شرکت ترانسفورماتور

ها و  ر نتیجه اهمیت بیش از پیش نوآوري از طریق سرمایه، رقابت و دیک شرکتاستراتژ
  .در این گروه صنعتی اجرا شده است هاي نامشهود این تحقیق بصورت موردي دارایی

، خلق دانش و نوآوري سازمانی و ارتباط ه بررسی مفاهیم  سرمایه سازمانیبدین منظور ابتدا ب
. سپس به بیان آنها را مشخص خواهیم کرد زه گیريهاي اندا میان آنها خواهیم پرداخت و شاخص

. از وجوه تمایز و گیري می پردازیم به بحث و نتیجه ها می پردازیم و در انتها روش پژوهش و یافته
هاي برجسته این پژوهش ارائه مدل ترکیبی جدیدي است که بر میانجی گري خلق دانش  ویژگی

تر بدین  هاي سازمانی تمرکز دارد که پیش یهبراي بهبود نوآوري در سازمان از طریق مدیریت سرما
  .گونه انجام نگردیده است
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ترین و پایدارترین منابع ایجاد مزیت نسبی  در حال حاضر نوآوري سازمانی یکی از ارزشمند
) و از Camison&Villar-Lopez,2014,pp2891باشد( ها می براي انواع مختلف شرکت

رود.   دید سازمانی براي مدیریت کسب و کار به شمار میهاي ج ترین ابزار الزم توسعه شیوه اصلی
ها در محیط رقابتی شدید، نیاز مستمر  امروزه با در نظرگرفتن شرایط پویا و پیچیده فراروي سازمان

هاي مختلف ملموس  ها و شرکت به توسعه نوآوري سازمانی بیش از هر زمان دیگري براي سازمان
  ).Hogan&Coote,2014,pp1609شده است(

شان در فرایند نوآوري باید قوانین،  ها براي مشارکت و درگیر کردن کارکنان سازمان
هاي مشخصی ایجاد کنند و توسعه  ها، سازروکارها و رویه ساخت زیر

).یه طور کلی فرایند نوآوري دستاورد جمعی OConner&Mcdermott,2004,pp12دهند(
یه سازمانی ابزاري براي حفظ دانش و شود. به این ترتیب سرما اعضاي سازمان محسوب می

رود و جریان انباشت، نگهداري و توسعه دانش جمعی را تسهیل و  هاي سازمانی به شمار می رویه
  کند.  تسریع می

هاي پیشین انجام شده و اطالعات گردآوري شده از  در واقع این پژوهش بر مبناي پژوهش
ه حاکی از کاهش حجم فروش و یا به عبارتی از بازار در شرکت ایران ترانسفو انجام شده است، ک

. از طرفی شرکت بازارهاي جدیدي مورد هدف قرار داده و % از سهم بازار بود5ت دادن حدود دس
در سند راهبردي شرکت بهبود نوآوري مطرح گردیده بود که  تمامی این موارد اهمیت انجام این 

بود نوآوري سازمانی می باشد را روشن پژوهش که به بررسی تاثیر سرمایه سازمانی جهت به
  .کند می

  مبانی نظري پژوهش- 2

  سرمایه سازمانی- 2-1

سرمایه سازمانی یکی از اشکال سرمایه فکري است . سرمایه سازمانی به ساز و کارو ساختار 
یک واحد تجاري مرتبط است و می تواند کارکنان را در عملکرد بهینه فکري یاري کند و بدین 

). سرمایه Chen etal,2004,pp195ان قادر خواهد بود عملکردش را بهتر کند (ترتیب سازم
سازمانی را می توان به هر چیزي که در سازمان وجود دارد و از کارکنان (سرمایه انسانی) در 

، سرمایه یه بعنوان زیر بنایی حمایت کنندهکارشان حمایت می کند اطالق کرد. این نوع سرما
. سرمایه سازمانی تحت تملک سازمان است و حتی ازد به وظایفش عمل کندقادر می س انسانی را
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سرمایه سازمانی شامل همه .زمانی که کارکنان سازمان را ترك می کنند در سازمان وجود دارد 
، ا، راهبردهاه ، فرایندها، نمودار سازمانی پایگاه دادهذخایر غیر انسانی می شود که در برگیرنده 

تر به باور چن و همکاران سرمایه سازمانی بطور واضح .ی و عملیاتی و غیره است هاي اجرای برنامه
 Chen، فرایند عملیاتی وسیستم هاي اطالعاتی طبقه بندي شود (می تواند بصورت فرهنگ سازمانی

etal,2004,pp195 سرمایه سازمانی یک سازمان شامل متغیرهاي متعددي است که از آنها می .(
استقرار و مدیریت   ،میزان بکارگیري و استقرار  سیستمهاي مدیریتی ی چونتوان به شاخص های
گذاري در  سرمایه ،نوآوري کننده تسهیل سازمانی هاي سیستم و ها رویه ،فرآیندهاي سازمان

  بروز ،اطالعات گذاري در فناوري سرمایه ،سازي برنامه استراتژیک پیاده ،تکنولوژي هاي نوین
گذاري در تحقیق و توسعه،  سرمایه، دیوانساالري فاجعه وجود اتی ، عدمهاي اطالع رسانی بانک

ها/  گذاري در زیرساخت سرمایه، ها، امتیازات انحصاري/حق اختراع ها، گواهینامه اعتبار نامه
هاي سازمانی  ارزش، چشم انداز درست شرکت، تجهیزات مدرن،ماموریت صحیح شرکت

  ).Campbell,2008,pp56. نام برد( و ..اصول اخالقی پذیرفته شده  ،مشترك

  نوآوري سازمانی - 2-2

و توسعه اقتصادي شناخته شده  در سال هاي اخیر نوآوري بعنوان نیروي محرکه رشد 
هاي تکنولوژیکی و افزایش رقابت باعث  ، پیشرفتامروزه عواملی چون تغییرات محیطی.است

هایی با گرایش  در این بین سازمان ها بوجود آید که هاي زیادي بین سازمان گردیده که کشمش
. نوآوري بعنوان خلق دانش کنند عملکرد برتر موفق تر عمل میبیشتر به نوآوري در دستیابی به 

هاي کسب و کار  هبود فرایند، با هدف بهاي کسب و کار براي محصوالت جدید جدید و ایده
 Baregheh، ساختار و ایجاد بازار به سوي محصوالت و خدمات است (داخلی

etal,2009,pp133-139. .(در وآوري را با خالقیت یکی می دانندبرخی در این بین گاهی ن ،
صورتیکه دو مفهوم متمایز دارند. خالقیت، اولین حضور یک ایده براي یک محصول یا فرآیند 

). .Fagerberg,2004,p45است، در حالیکه نواوري تالشی براي عملی کردن این ایده است(
نجر به خلق مزیت بلندت مدت شده و باعث جابجایی هاي بزرگ در موقعیت رقابتی نوآوري م

  .ها می شود سازمان

 شده تفکیک نیز مختلف انواع به نوآوري بررسی، مورد سطوح و کاربردها با متناسب
 تحقیقات از بسیاري و اند کرده درك را نوآوري مفهوم که باورند این بر محققان معموال .است

 نوآوري از متفاوتی هاي بندي طبقه و تعاریف ،نوآوري با مرتبط مختلف هاي درحوزه فتهگر انجام

 کامال یا تقلیدي نوآوریهاي ،افزایشی یا رادیکالی نوآوري بصورت نوآوري .اند داده ارائه را
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 يدیگر انواع ، فرآیند محور یا محصول محور و تکنیکی یا مدیریتی ،یانقالب یا بهبودي ،جدید
  .است شده تعریف

در سطح سازمانی یا بنگاه در چارچوب  سازمانی است که نوآوري یکی از اشکال نوآوري،
، شناخت و ارائه نوآوري و سازمانیمرزهاي یک سازمان مطالعه می شود. هدف از مطالعه نوآوري 

ها و  روش تواند در فرآیندها، استفاده از آن در سازمان است. نوآوري در سطح سازمان می
 نوآوري سازمانی در سه دسته زیر تقسیم بندي می شود: .الت و خدمات سازمان نمایان شودمحصو

میزان درآمد حاصل ، ارائه کاالها و خدمات  جدیداین نوع از نوآوري بر  نوآوري محصول: 
  آنها، میزان موفقیت کاالها و خدمات  جدید و سرعت مناسب در ارائه محصوالت تاکید دارد. از 

 ،ها ها و فرآیندهاي جدید جهت تسهیل فعالیت میزان استفاده از روشبه  آیند:نوآوري فر
و سرعت مناسب در بهبود روش ها  ها میزان موفقیت روش ها و فرآیندهاي جدید در تسهیل فعالیت

 و فرآیندها اشاره دارد. 

 بهبود ساختار سازمانی شرکت با بهي متغیرهایی چون  در بر گیرنده نوآوري مدیریتی:
  هاي شرکت است. خط مشیبهبود  و هاي شرکت  کارگیري ساختارهاي جدید، بهبود  استراتژي

  خلق دانش- 2-3

 آني ساز ادهیپي برا ،یسازمان اعمال بر حاکم روح یک عنوان به دانش تیریمد شناخت 
 از ارزش جادیا یا ثروت دیتول به سازمان آنی ط که استي ندیآفر دانش تیریمد.  استي ضرور

 نیا تیریمد جز ستیني زیچ دانش تیریمد. پردازد یم خود محور دانش وي فکري ها هیاسرم
دانش عبارت است از گردآوري  به عبارت دیگر مدیریت .آن اتیح دورهي انتها تا ابتدا از دارایی
ي آنها بعنوان هاي عقالنی و تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی برا ، قابلیتدانش
ي می باشد که تعاریف متعددي اي قابل بحث و نو ظهور . مدیریت دانش واژهسرمایه سازمانییک 
، ها و فرایندهاي شناسایی وري آمریکا مدیریت دانش را بعنوان استراتژي ، مرکز کیفیت و بهرهدارد

 و تر واضح ریتعب به . )Monavvarian , 2013,pp826کسب و کاربرد دانش تعریف می کند (
 به و انتشار دانش،ي ساز رهیذخ دانش، کسب دانش، خلق ندیفرا دانش تیریمد تر يکاربرد

 سازمان در مناسب فرد توسط مناسب زمان در مناسب دانشي ریکارگه ب و دانشي گذار اشتراك
ي ساختار جادیا و ارتباطات و اطالعاتي فناور ،یانسان منابع انیم وندیپ جادیا قیطر از که است

 مورد دانش بتواندی خوب به دیبا سازمان . ردیپذ صورتی سازمان اهداف بهی ابیدستي برا مناسب
 سازمان از خارج دانش منابع از نکهیا یا کند خلق را آن لزوم صورت در کند،یی شناسا را خود ازین
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 و شود آماده يریتعب به و شده داده قیتطب ازهاین با دیبا شده کسب یا شده خلق دانش د،ینما کسب
   .ردیگ قرار استفاده مورد ازین مورد طیشرا و مکان و زمان در تا شود رهیذخ مناسب رتصو به

الگوهایی در عرصه ي مدیریت دانش مطرح شده اند. از جمله این الگوها، الگوي هیکس 
است که از چهار گام خلق دانش، ذخیره دانش، انتشار و کاربرد/ پیاده سازي دانش  تشکیل شده 

من از هشت مرحله ي شناسایی، تسخیر، انتخاب، ذخیره، پخش، پیاده سازي، است. در مدل بک 
اما مدل هاي عمومی نیز براي مدیریت  ).89،ص1386افرازه،ایجاد و تجارت نام برده شده است(

ي خلق و ایجاد دانش، حفظ و دانش وجود  دارد که  فرآیند مدیریت دانش را چهار مرحله
 . داندمی دانش و به کارگیري دانشنگهداري دانش، تسهیم وانتقال 

هاي  هایی است که دانش یا دانش مرحله ي اول  ایجاد دانش است و  شامل تمام فعالیت
هایی نظیر کشف، ایجاد و یا توسعه دانش  جدید را وارد سازمان می کند. در این مرحله  فعالیت

زه که منظورمان دانش کسب آفرینی، همان اندا حائز اهمیت است. به هنگام صحبت درباره  دانش
شده بوسیله سازمان است، دانش خلق شده در درون آن نیز مورد نظر است. در حقیقت، 

هاي جدید نمی توانند پویایی و بقاي خود را حفظ کنند  هاي سالم، بدون دانش سازمان
Davenport & Prusak , 1998,124)(.  

  پیشینه تحقیق- 3

پردازیم. در تحقیق  جام شده مرتبط با این پژوهش میهاي اندر این بخش به بررسی تحقیق
سازمانی و اجتماعی : ساخت  تحت عنوان سرمایه 2009که در سال  iو رودریگز و مدینا الوادو
اي براي نوآوري صورت گرفت دریافتند که سرمایه سازمانی از طریق تاثیر مثبت بر سرمایه زمینه

iزرنلر .ل دارداجتماعی اثري غیر مستقیم بر نوآوري محصو i  درپژوهشی  2008در سال و همکاران
هاي فکري و نوآوري سازمانی به این نتیجه رسیدند که هر سه جزء سرمایه  تحت عنوان سرمایه

iوردي فکري بر نوآوري سازمانی اثر مثبتی دارد. i i  تحت عنوان  2011در پژوشی که در سال
گر انجام شد به این نتیجه رسید که  م و تعدیلهاي سرمایه فکري بر نوآوري: آثار مستقی نقش دارایی

اي داراي اثر مثبت و معنی داري بر نوآوري بودند و مولفه  هاي ساختاري، انسانی و رابطه مولفه
در پژوهشی پناهنده و احمد خانی  اي داري بیشترین اثر بر نوآوري بود. انسانی از طریق مولفه رابطه

ن سرمایه فکري و نوآوري سازمانی در صنعت بانکداري تحت عنوان رابطه بی 2014که در سال 
اي سرمایه فکري در حدود  انجام شد به این نتیجه رسیدند که سه مولفه انسانی، ساختاري و رابطه

 کنند. درصد از تغییرات نوآوري سازمانی راتبیین می 55
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فی انجام شده هاي مختل اما در زمینه تاثیرگذاري مدیریت دانش بر نوآوري سازمانی، پژوهش
در  vمازانتی و همکاران در آمریکا پژوهش 2005در سال   iv اسمیت و همکاراناست . پژوهش 

چوي و در اسپانیا،پژوهش  2007در سال viدر ایتالیا، مطالعه مورالس و همکارانش  2006سال 
vi همکاران i گیلدر کره جنوبی، تحقیق  2008در سالvi i i  ون با، در اسپانیا و تحقیق 2009در سال

i و همکاران x در کانادا همگی بیانگر این موضوع هستند که خلق دانش و دیگر  2010در سال
  اجزاي مدیریت دانش بر نوآوري سازمانی تاثیر مثبت و معنا داري دارند.

  الگوي مفهومی و سواالت پژوهش- 4

ري پس از بررسی مفاهیم و پیشینه پژوهش به بررسی ارتباط آنها در قالب مدل بهبود نوآو
توجه به و با سازمانی از طریق مدیریت سرمایه هاي سازمانی و بواسطه خلق دانش می پردازیم 

بصورت زیر  الوادو ورودریگزبا استفاده از مدل پژوهش  موارد بیان شده مدل مفهومی تحقیق
  ارائه می شود که در ادامه سعی می شود به بررسی و عملیاتی کردن آن بپردازیم.

  

  

  

            

  

  ). مدل مفهومی تحقیق1شکل(

  
تاثیر سرمایه سازمانی بر نوآوري محصول ( بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق خلق  -1

 دانش ) به چه میزانی است ؟

تاثیر سرمایه سازمانی بر نوآوري فرآیند ( بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق خلق  -2
 دانش ) به چه میزانی است ؟

ثیر سرمایه سازمانی بر نوآوري مدیریتی ( بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق خلق تا -3
  دانش ) به چه میزانی است؟

  روش پژوهش-5

زمانیسا سرمایه خلق دانش     

 نوآوري محصول

نوآوري فرایندي    

مدیریتینوآوري      
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 نوع تحقیق 

،  نظرات خبرگان و پیشینه ست که با بررسی مبانی نظري پژوهشاین تحقیق از نوع پیماشی ا
ریت طریق سرمایه سازمانی بواسطه خلق از مدیارائه مدل بهبود نوآوري سازمانی پژوهش سعی در 

 دانش براي گروه صنعتی ایران ترانسفو دارد.

 جامعه و نمونه آماري 

شرکت از گروه ایران  13نفر از مدیران و کارشناسان  1104جامعه آماري تحقیق حاضر 
نفر بصورت تصادفی  285% 5است که براساس روش تعیین نمونه در سطح خطاي  ترانسفو بوده

هاي تعیین شده در  نمونه هاي گروه انتخاب شدند. در جدول زیر تعداد بندي شده از شرکت طبقه
ها به شرکت ایران ترانسفوي زنجان تعلق  هاي گروه به تفصیل آمده است و بیشترین نمونه شرکت

  داشته است .
  هاي آماري ).حجم جامعه و میزان نمونه1جدول(

تعداد  نام شرکت ردیف
کارشناسان و 

انمدیر  

ها درصد نمونه تعداد 1 
ها نمونه  

هاي الکتریکی پارس شرکت عایق 1  47 4,26%  12 
%4,71 52 شرکت بازرگانی ایران ترانسفو 2  13 
شرکت خدمات پس از فروش ایران  3

 ترانسفو
20 1,81%  5 

سازي کوشکن شرکت ترانسفورماتور 4  87 7,88%  22 
سازي صدف گستر شرکت مقره 5  9 0,82%  2 
سسه تحقیقات ایران ترانسفومو 6  39 3,53%  10 
هاي صنعتی  شرکت پاالیش روغن 7

 زنگان
6 0,54%  2 

%10,78 119 شرکت ایران ترانسفو ري 8  31 
هاي ایران  شرکت توسعه پست 9

 ترانسفو
16 1,45%  4 

%14,86 164 شرکت توسعه ایران ارنسفو زنگان 10  42 

%7,16 79 شرکت ترنس پست پارس 11  20 
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%41,76 461 شرکت ایران ترانسفو زنجان 12  119 
%0,45 5 شرکت حمل و نقل آشنا راه سما 13  1 
%100 1104 کل 14  285 

  ها ابزار تحقیق و گردآوري داده

ها از پرسشنامه محقق ساخته براساس مبانی نظري پژوهش استفاده  براي گردآوري داده 
و چند تن از اساتید صاحب  یران ترانسفوو کارشناسان گروه ا شد و روایی آن توسط مدیران

ات اصالحی نظر و همچنین توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادي از کارکنان گروه و اعمال نظر
. همچنین از روایی واگرا یا تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول و روایی بررسی و تایید شده است

روایی سواالت پرسشنامه استفاده شده همگرا یا تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول براي تایید 
است. بعد از تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول بعضی از سواالت بدلیل همبستگی بسیار ضعیف 

و با متغییر مکنون از مجموعه سواالت حذف شد. براي سنجش پایایی از دو روش بازآزمایی 
نفر از جامعه آماري بطور تصادفی انتخاب و  30. ابتدا آلفاي کرونباخ استفاده شده است

و براي مرتبه دوم توزیع شد. نتیجه نشان داد  نفر  30پرسشنامه براي اولین مرتبه میان همان
ضریب آلفاي کل  هاي افراد وجود دارد. همچنین در این تحقیق همبستگی باالیی میان پاسخ

ه پایایی باالي پرسشنامه است. همچنین پایایی دیگر % بود که نشان دهند96,6پرسشنامه برابر با 
   .متغییرها برابر جدول زیر است

  ). نتایج ضریب آلفاي کرانباخ به تفکیک2جدول(

    ابعاد
  میزان

  %4/85  سرمایه سازمانی
  %4/95  خلق/کسب دانش
  %9/94  نوآوري محصول
  %0/96  نوآوري فرایند

  %5/89  نوآوري مدیریتی
  %6/96  کل

  

  ها یه و تحلیل یافتهتجز-6
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  ها تجزیه و تحلیل توصیفی داده

پرشنامه تایید و براي تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.  271در این پژوهش در نهایت 
% از 42,1.اند % زن بوده27% مرد و 73اسخگو نفر پ 271نتایج پژوهش نشان داد که از 

سال سن دارند. همچنین  30و کمتر از  30% 37,6ساله هستند و  40الی  31دهندگان  پاسخ
% از پاسخ دهندگان 55,4. از نظر تحصیلی وانی مربوط به سایر سطوح سنی است%نمودار فرا20,3

  % داراي فوق دیپلم بوده اند.3,7% لیسانس و 41، راي تحصیالت فوق لیسانس و باالتردا

کـاري در   سـال سـابقه   5 سـال و کمتـر از   5دهنـدگان داراي   % از پاسـخ 52,4براساس یافته هـا  
 16% بـین  10,7سال ،  15تا 11% داراي سنوات 7,7، سال 10تا  6% داراي سابقه 17,3، شرکت هستند

% 1,1سال بوده اند.  همچنین نتایج نشان مـی دهـد    20% داراي سابقه و سنوات بیش از 11,8و  20تا 
% سرپرسـت،  3,3% ریـیس،  22,9،% مـدیران کـل  4,1% معاونـان، 6,6، از پاسخ دهندگان مدیر عامـل 

در شـرکت  % از پاسخ دهنـدگان  42,4%  کارشناس بوده اند. همچنین 44,3%کارشناس ارشد و 17,7
% در شرکت ایـران ترانسـفو ري و   10,7% در شرکت توزیع زنگان، 14,4، مادر ایران ترنسفو زنجان

  شرکت دیگر شاغل بوده اند. 10% پاسخ دهندگان در 50کمتر از 

  تحلیل عاملی

 مکنـون  متغییرهـاي  تقلیـل  و شناسـایی  به اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با پژوهش این در 
 آزمون اکتشافی عملی تحلیل  نتایج صحت تاییدي عاملی ازتحلیل استفاده با سپس و شده پرداخته

 بـراي  سـوال  6 ، سـازمانی  سـرمایه  بـراي  سوال 4 عاملی تحلیل انجام از پس نهایت در و.  است شده
 صـورت  آن روي بعـدي  هـاي تحلیـل  کـه  مانـد  بـاقی  سـازمانی  نوآوري براي سوال 9 و دانش لقخ

  .گرفت

  تحلیل مسیر روابط بین متغییرهاي تحقیق

مدیریتی را  و محصول، فرآیند نوآوري و دانش خلق سرمایه سازمانی، ساختاري نمودار مدل 
هاي سازمانی بر خلق  ود سرمایهش دهد. چنانکه مشاهده می در حالت تخمین استاندارد نشان می

، 45/0ترتیب تأثیري معادل با دانش، نوآوري محصول، نوآوري فرآیندي و نوآوري مدیریتی به 
 و فرآیند نوآوري محصول، دارد.  همچنین تاثیر خلق دانش  بر نوآوري  87/0و  72/0، 57/0

  .امی مسیرها معنادار بوده استدارد ضمناً تم  53/0و  66/0 ،31/0 معادل ترتیب به مدیریتی نوآوري
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 و فرآیند محصول، نوآوري و دانش خلق ). مدل ساختاري سرمایه سازمانی،2نمودار(

  مدیریتی
                                                                   

که مشاهده  هاي برازش مدل مذکور در جدول زیر نشان داده شده است. چنان شاخص
  مقادیر برازش مدل تخمین استاندارد حاکی از مناسب بودن مدل است.  شود، می

  

  

  

 فرآیند محصول، نوآوري و دانش خلق هاي برازش مدل سرمایه سازمانی، ). شاخص3جدول(
  ومدیریتی

  شاخص
 

 مدل شاخص قبول قابل دامنه

df / 2  68/3 5کمتر از 
RMSEA  072/0 08/0کمتر از 

CFI   93/0 1نزدیک به 
RFI   91/0 1نزدیک به 

GFI  90/0 1نزدیک به 
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AGFI  88/0 1نزدیک به 

دهد که تمامی  نمودار زیر حالت معناداري ضرایب و پارامترهاي مدل مذکور را نشان می
بزرگتر و از عدد  2اند. زیرا مقدار آزمون معناداري آنها از عدد  ضرایب بدست آمده معنادار شده

چکتر است. همچنین جدول زیر، مقادیر تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مدل را کو -2
دهد. همانطور که در جدول مشاهده می شود مسیر ارتقاء نوآوري مدیریتی از طریق  نشان می

  داراي بیشترین  اثر می باشد.  85/1سرمایه سازمانی و خلق دانش با  حدود 

  

  
 و فرآیند محصول، نوآوري و دانش خلق سرمایه سازمانی، ). معناداري مدل3نمودار (

  مدیریتی

از یافته هاي جالب توجه پژوهش این است که مسیر ارتقاء نوآوري مدیریتی بواسطه خلق دانش با 
% داراي 714% داراي بیشترین اثرکل و مسیر ارتقاء نوآوري محصول بواسطه خلق دانش  با .1,1

. الزم ر میانجی نیز این وضعیت صادق استن لحاظ کردن متغییکمترین اثر کل بوده است و بدو
، فرهنگ سازمانی، عامل ان متغیرها و عوامل موثر  در مدلبذکر است، طبق جدول بعدي  از می

هاي سازمانی شناخته  سرمایه % مهمترین عامل79با ضریب تاثیر   حمایتگر و تسهیل کننده نوآوري
کسب دانش بوسیله تحقیق وتوسعه / و خلق مستمر از مشتریانکسب دانش/ تجارب با  بازدید شد. 

متغیرهاي خلق دانش هستند. در نوآوري محصول عرضه ارائه  %  مهمترین89% و 91با ضریب تاثیر 
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% و 99محصوالت در اولویت است. در نوآوري فرآیند احتمال موفقیت و سرعت بهبود روش ها با 
ها تاثیر  ها و استراتژي ري مدیریتی بهبود خطی مشی% در اولویت هستند. همچنین در نوآو91

  .اند بیشتري داشته

 نوآوري و دانش خلق ساختاري،  سرمایه ).  تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم مدل4جدول(
  مدیریتی و فرآیند محصول،

  

متغییر   متغیر  مستقل
  یمیانج

  اثر  متغییر وابسته
  کل  غیر مستقیم  مستقیم

سرمایه 
  سازمانی

  0,714  0,32×0,45  0,57  نوآوري محصول  ق دانشخل
  1,017  0,66×045  0,72  نوآوري فرایندي
  1,1  0,53×0,45  0,87  نوآوري مدیریتی

  تحلیل تاثیر متغییر هاي جمعیت شناختی 

هاي کنترل در نظر گرفته شده و بر  شناختی بعنوان عامل هاي جمعیت در این تحقیق متغییر 
هاي وابسته، مستقل و میانجی پیماش شده تحلیل شد. بدین منظور از  تغییراساس آن وضیت انواع م

هاي  ها در بین گروه آزمون تحلیل واریانس براي بررسی برابري یا عدم برابري میانگین انواع متغییر
. نتایج این بخش نشان داد که جنسیت و عضویت از عوامل کنترل استفاده شده است مختلف ناشی

-و به عبارتی بر هیچکدام از مولفهدهندگان اثر نداشته  وه در پاسخگویی پاسخهاي گر در شرکت

، نوآوري سازمانی و خلق دانش تاثیر معناداري نداشته است. اما نکته یدي سرمایه سازمانیهاي کل
مولفه کلیدي  جالب توجه این است که سن و سابقه خدمت بر پاسخگویی پاسخ دهندگان بر هر سه

دانش تاثیر معنا داري داشته است. از دیگر نتایج مهم  سازمانی و خلق ، نوآوريمانیهاي ساز سرمایه
تاثیر بودن  اثرگذاري سطح تحصیالت بر پاسخ گویی پاسخ دهنگان بر مولفه نوآوري سازمانی و بی

آن برمولفه هاي سرمایه سازمانی و خلق دانش بوده است . همچنین سمت و پست سازمانی بر 
  .ی وخلق دانش تاثیر معنا داري داشته و یر سرمایه سازمانی بی تاثیر بوده استنوآوري سازمان

). تاثیرگذاري عوامل و متغیرهاي موثر در مدل سرمایه سازمانی، خلق دانش و 5جدول(
  نوآوري محصول، فرآیند و مدیریتی

  میزان تاثیر  تعریف  عامل  مولفه
  %74  ، تسهیل کننده نوآوري است.ها و سیستمهاي سازمانی  رویه Sc3سرمایه 
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  %79  .سازمانی ، حمایتگر و تسهیل کننده نوآوري است فرهنگ  Sc4  سازمانی
Sc5  74  بکارگیري واستقرار سیستمهاي مدیریتی%  
Sc1

1  
  %72  گذاري در زیرساختها/ تجهیزات مدرن سرمایه

  %83  کسب دانش بوسیله تحقیقات/مطالعات بازار/خلق  Kc1  خلق دانش
Kc2  89  کسب دانش بوسیله تحقیق وتوسعه/ ن خلقمیزا%  
Kc3  80  کسب دانش با انجام مطالعات رضایت سنجی/میزان خلق%  
Kc4  91  کسب دانش/ تجارب با  بازدید مستمر از مشتریان%  
Kc1

3  
  %66  بازدید از سازمانهاي موفق بمنظور الگوبرداري

Kc1
4  

  %86  مطالعه گزارشات برون سازمانی

نوآوري 
  لمحصو

Prt1  95  شرکت میزان عرضه محصوالت جدید%  
Prt2  88  شرکت میزان عرضه خدمات جدید%  
Prt3  92  سرعت ارائه محصوالت /خدمات جدید%  

نوآوري 
  فرایندي

Prs
1  

  %89  میزان استفاده از روش ها/فرایندهاي جدید

Prs
2  

  %99  میزان موفقیت روش ها /فرایندهاي جدید

Prs
3  

  %91  ي شرکتفرایندهاسرعت بهبود روش ها/

نوآوري 
  مدیرتی

Ma
1  

  %65  بهبود ساختار سازمانی با بکارگیري ساختارهاي جدید

Ma
2  

  %96  هاي شرکت بهبود استراتژي

Ma
3  

  %96  هاي شرکت بهبود خط مشی

  و پیشنهادات گیري نتیجه  -8

ند بررسی و مطالعه وضعیت و شرایط کنونی دنیاي کسب و کار این مطلب را روشن می ک
سودآوري و بقا  که دیگر شرکتها نمی توانند با تکیه بر عوامل قدیمی که موجب مزیت بودند به

ابی به مزیت رقابتی به کار ، بلکه آنها نیاز دارند که نوآوري را بعنوان راهبردي براي دستیادامه دهند
ر بهبود نوآوري گذار بتاثیر ، و سرمایه سازمانی که جزیی از سرمایه فکري است از عواملگیرند
، ما به ارائه مدلی جهت ارتقاء و بهبود نوآوري به مطالب مطرح شده در این مطالعه. با توجه است

. نتایج این مطالعه نشان ازمانی بواسطه خلق دانش پرداختیمهاي س سازمانی از طریق مدیریت سرمایه
تاثیر بیشتري بر نوآوري  داد که در پاسخ به سواالت پژوهش سرمایه سازمانی از طریق خلق دانش
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هاي سازمانی و خلق دانش در  مدیریتی دارد و به بیان دیگر نوآوري مدیریتی از طریق مسیر سرمایه
ارتقاء و بهبود نوآوري سازمانی تاثیر بیشتري دارد. پس از نوآوري مدیریتی نوآوري فرایندي و 

ش بر نوآوري سازمانی اثر نوآوري محصول از طریق عواملی چون سرمایه سازمانی و خلق دان
گذارند.استدالل نویسنده این است که نوآوري محصول بیشتر تحت تاثیر سرمایه هاي سازمانی 
است و نوآوري مدیریتی و نوآوري فرایندي با توجه به شاخص هاي اندازه گیري آنها بیشتر وابسته 

. با توجه به اینکه نتایج رندبیشتري از سرمایه سازمانی دا به ساختار سازمان است و تاثیر پذیري
مستقیم و نتایج غیر مستقیم هر دو در یک جهت بوده و یک نوع ترتیب را در اثر گذاري سرمایه 
سازمانی بر نوآوري محصول ، نوآوري فرایندي و نوآوري مدیریتی نشان می دهد و عامل واسطه 

ه  خلق دانش موجب شدت ، می توان اذعان کرد کفقط مقدار اثر را تغییر می دهد  خلق دانش
بخشیدن به اثر سرمایه سازمانی بر نوآوري سازمانی و هر سه بعد آن می شود. با توجه به اینکه خلق 
دانش موجب شدت بخشیدن به اثر گذاري سرمایه سازمانی بر نوآوري سازمانی می شود توصیه می 

ریان و مطالعات بازار که ، بازدید از مشتطریق مواردي همچون تحقیق و توسعهشود که شرکت از 
در مورد نوآوري مدیریتی . لق و کسب دانش بپردازداز مهمترین متغییرهاي خلق دانش هستند به  خ

هاي شرکت از عوامل مهم هستند و در مورد نوآوري فرایندي به  ها و خط مشی بهبود استراتژي
. ها پرداخته شود روش و سرعت بهبودهاي جدید شرکت  ها و فرایند بررسی احتمال موفقیت روش

هستند و توجه به آنها ضروري  در نوآوري محصول عرضه و سرعت ارائه محصوالت در اولویت
وردي و مطالعه ، مطالعه مدیناو  الوادو رودریگزهاي پژوهش هاي این پژوهش با یافته . یافتهاست

هیچ یک از هاي این پژوهش آن است که در  همخوانی دارد. از نوآوري زرنلر و همکاران
، خلق دانش و نوآوري سازمانی در یک یتحقیقات پیشین به طور همزمان سه متغییر سرمایه سازمان

مدل بطور همزمان نیامده است و این پژوهش به بررسی همزمان آنها و چگونگی تاثیر گذاري 
د می شود به مولفه ها و متغییرهاي کلیدي بر هم پرداخته است. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنها

بررسی دیگر اجزاء سرمایه فکري مانند سرمایه مشتري و سرمایه انسانی و اثر گذاري آنها بر 
نوآوري سازمانی پرداخته شود. همچنین می توان به تحلیل اثر گذاري سایر ابعاد مدیریت دانش 

بررسی همچون انتشار و کاربرد دانش برنوآوري سازمانی پرداخت. همچنین توصیه می شود به 
انی در دیگر ها مانند عملکرد سازم هاي  سازمانی و داراییهاي دانشی به دیگر خروجی تاثیر سرمایه

در پایان ضروري است به این نکته اشاره شود که دردنیاي واقعی هیچ  .تحقیقات پرداخته شود
ي ا تحقیق محدودیت بودجهتحقیق و مطالعه اي بدون محدودیت نیست و محدودیت کلیدي این 

ها و ساعات بسیار  هاي مختلف گروه و صرف هزینه هاي دقیق از شرکت آوري داده . جمعبوده است
     از مشکالت و موانع جدي بود که محققین با تالش فراوان بر آن غلبه نمودند.
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