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 چکيده
از  لهای حاصابتدا به توصیف آماری دادهشرکت  نوآوری و اجتماعی سرمایه فکری، سرمایه بر دانش مدیریت تاثیر بررسی

های مذکور ور توصیف دادهظمنگیرد. بهشده مورد آزمون قرار میهای مطرحفرضیه ساجرای پرسشنامه پرداخته شده و سپ
مینیمم، ماکسیمم، فراوانی و درصد محاسبه گردید و در  میانگین، انحراف معیار،های شاخص SPSS افزاربا استفاده از نرم

افزار استفاده از نرم( با SEM) 1ت ساختاریالییدی و مدل معادأعاملی ت لها، تحلیسطح استنباطی جهت بررسی فرضیه
 و تمثب رابطه اجتماعی سرمایه و فکری سرمایه بین دانش مدیریت که دهد می نشان ها یافته د.شومیبکار برده  2لیزرل

 وآورین بر اجتماعی سرمایه و فکری سرمایه حال، این با .داشته نوآوری بر معناداری تأثیر دانش مدیریت .دارد معناداری
 و ثبتم أثیرت نوآوری بر اجتماعی سرمایه و فکری سرمایه میانجیگری با دانش مدیریت دیگر سوی از .دارند بسزایی تأثیر

 به رمنج که است اجتماعی و فکری سرمایه و دانش مدیریت توسعه برای مفاهیمی شامل مقاله این  ارزش. دارد معناداری
 هب اگر بخشد، بهبود را شرکت یک نوآوری عملکرد تواند می دانش مدیریت .شود می تولیدی های شرکت در نوآوری
 توسط تممکن اس ها یافته و پردازد می مهمی موضوع مقاله به این . شود گرفته کار به موثر طور به و شود گذاشته اشتراک

 وردم شود می نوآوری به منجر که است دانش مدیریت پیشبرد به مند عالقه که دیگری افراد یا مدیران و متخصصان
 . گیرد قرار استفاده

 .مدیریت فرآیند نوآوری، اجتماعی، سرمایه فکری، سرمایه دانش، مدیریت کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
 برای اییهمزیت ایجاد برای خود کارایی دلیل به دانش و کندمی تجربه را سریعی تغییرات امروز تجارت و اقتصاد دنیای

 ردهک تسهیل را آن مدیریت فرآیند دانشگاهیان و محققان روزافزون توجه .است کرده کسب اعتبار موارد همه در هاشرکت
 طریق از که کند یکپارچه ها شرکت داخل در را دانش که شود می گرفته نظر در فرآیندی نعنوا به دانش مدیریت .است

 همکاران، و اکرم) دهد می رخ پیرامونی و درونی دانش بازیافت و بازیابی ادغام، توزیع، جذب، آوردن، دست برای به  آن
 هب مربوط دانش و خارجی همکاران به العاتاط توزیع از استفاده با هاسازمان که کندمی تضمین دانش مدیریت (.2011

 عوامل از یکی نوآوری(.  2018 همکاران، و ابوالوش) کنندمی حفظ را رقابت قابلیت رویکردهایشان، و خدمات محصوالت،
  است. بازار سهم حفظ و سازمان های چالش بر غلبه در مهم

                                                           
1 Structural Equation Model (SEM) 
2 Lisrel 

دار
ساب

 ح
داز

م ان
چش

 ی
مد

و 
یری

 ت
ره 

دو
(

جم
پن

)
 

ره
ما

ش
 

69 / 
ان

ست
زم

14
01

 
لد

)ج
 

وم
د

ص
ص

 /)
17 -

36
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 با ورینوآ مورد در تحقیقاتی مطالعات اخیراً .دارد یدتاک دانش مدیریت اهمیت بر که است سازمانی دانش نتیجه نوآوری
 دانش ریتمدی عملی ارزش .است پرداخته گذارد، می تأثیر ها سازمان در نوآوری که بر دانش حیاتی نقش بر بیشتر تمرکز

 وآورین به نیاز و رعایت مشکالت دانش، مدیریت مفهوم گیری اندازه از ناشی های چالش با و گذارد می تأثیر نوآوری بر
 کند می متقاعد را ها سازمان مؤلفه دو هر همکاری.  است نوآوری تسهیل دانش، مدیریت اصلی هدف. است همراه مناسب

 هزینه و ریسک کاهش و ها حل راه درونی های خواسته ساختن برآورده برای را جدیدی های حل راه و ها ایده ها، ایده تا
 که اییه شرکت به نسبت هستند، جدید افکار اجرای و ایجاد به قادر که هایی کتشر کلی، طور به.  دهند توسعه نوآوری

 ویژگی دلیل به اجتماعی سرمایه (.2011 همکاران، و اکرم) دارند نوآوری پرورش برای بیشتری احتمال کنند، نمی را کار این
 طریق از .کند می ایفا دانش یتمدیر برای شرکت ظرفیت افزایش در حیاتی نقش وظایف، انجام تسهیل با مرتبط های
 شرایط با که دکن می کمک ترکیبی فکری سرمایه پیشبرد به کننده تسهیل یک عنوان به اجتماعی سرمایه دانش، ایجاد
 های روهگ شایستگی درک و.  دارد اشاره دانش به ترکیبی فکری سرمایه. دارد تداخل ترکیب و تبادل دوره برای نیاز مورد

 ازیس ساده و نوآوری طریق از ارزش ایجاد در مشارکت دلیل به اجتماعی سرمایه این، بر عالوه .ها رکتش مانند اجتماعی
 مدیریت فرآیند یکل توسعه بر اجتماعی سرمایه کلی طور به .کند می تقویت را دانش مدیریت فرآیند منابع، ترکیب و مبادله
 ابراینبن دهد، می کاهش را کلی هزینه اجتماعی سرمایه .دهد می مانجا کارایی با را گروهی کار زیرا گذارد می تأثیر دانش

 با قوی رابطه فکری سرمایه (.2005 همکاران، و هافمن) کند می هدایت کارایی و کارایی سمت به را دانش مدیریت
 در  .هندد می تشکیل را امروزی پویا و فعال مدیریت هم با آنها .شود می محسوب یکدیگر مکمل و دارد دانش مدیریت

 می تضمین ار سازمان موفقیت و کند می عمل فکری سرمایه افزایش برای ای وسیله عنوان به دانش مدیریت فرآیند اینجا
 سرمایه بر د،کن می تعریف را دانش کاربرد و توزیع ذخیره، مستندسازی، دستیابی، ایجاد، که دانش، مدیریت فرآیند.  کند

 وفقیتم برای ضروری خارجی منابع از دانش آوردن دست به برای را شرکت واناییت دانش کسب .گذارد می تأثیر فکری
 در دانش اگرچه .کند می تعیین انسانی سرمایه توسعه نتیجه در و موجود دانش افزایش و جدید دانش انباشت عملیاتی،

 کی .است دشوار جدید دانش نباشتا و بهینه استفاده از اطمینان دارد، قرار سازمانی واحدهای و سطوح تمام در افراد ذهن
 و جدید ممفاهی تولید برای انسانی منابع ارتقای به را سازمان که کندمی تشویق را سازمان مؤثر، دانش مدیریت فرآیند
 در تجربی صورت به را پیشنهادی مفهومی مدل ما (.2018 همکاران، و ابوالوش) کند تشویق محصول بازاریابی هایروش

 حداقل اساس بر ساختاری معادالت سازی مدل از استفاده با ایرانی تولیدی شرکت 205 از نظرسنجی ایه داده مجموعه
 گاهدید از نوآوری پیشبرد در دانش مدیریت نقش بهتر درک به ما نتایج .ایم داده قرار آزمایش مورد( PLS) جزئی مربعات
 ینهپیش نظری، چارچوب بر بعدی مروری های بخش رد .کند می کمک نوآوری مدیریت اجتماعی، سرمایه و فکری سرمایه

 شده مولهفر ها، فرضیه و نوآوری اجتماعی، سرمایه فکری، سرمایه بر دانش مدیریت بین رابطه مانند ها، فرضیه توسعه و
 . است

 و دننک غلبه مدرن های چالش بر توانند می ها شرکت شود، می گرفته نظر در حیاتی عنصر یک نوآوری که آنجایی از
 بر عالوه .نندک حفظ نوآوری تقویت و تسهیل برای طرفین بین تجربه تبادل دانش و رقابتی، های محیط در پایدار مزیتی

 پیاده (.2018 شیم، و کیم) شود می گرفته نظر در ها شرکت نوآوری در کلیدی عامل یک عنوان به دانش مدیریت این،
 حصول،م.  آورد می ارمغان به کنندگان مصرف برای را یافته توسعه یا تازه محصولی که است ضروری نوآوری برای سازی
 . هستند موضوع کنندهتعیین نوآوری مورد در هاروش و فرآیند
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 پيشينه 
 به مفهوم و (، در مقاله تحت عنوان سرمایه فکری؛ گنج تمام نشدنی سازمان،1388) و کامران محمدی حسن دستگیرم

 تیجهن می توان ر تشکیل دهنده و روش های مختلف اندازه گیری آن موردبررسی قرار دادند.تعاریف سرمایه فکری، عناص
 گرفت که امروزه تعداد زیادی از شرکت ها در سرتاسر جهان در یافته اند که اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری می تواند

 لیحاکمیت داخ ، سازمان را قادر می سازد ازیک طرفبرای آنها مزیتهای رقابتی فراهم آورد. داشتن کنترل بر این داراییها
 موثری داشته وازطرف دیگر، دارای روابط خارجی موفقی با مشتریان و تامین کنندگان و سایرین باشد.

چالش  مدیریت دانش: پژوهشی در سازمان های دانش بنیان سرمایه های فکری و (1391) میر علی سید نقوی و همکاران
 عمده ترین نتیجه تحقیق حاضر ها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است.سازمان های محیطی

که فرآیندهای مدیریت دانش تأثیر معناداری بر سرمایه فکری که شاخصی برای عملکرد و مزیت رقابتی  صورت بوده بدین
 بتی می توان دانش را به درستی در مسیر فرآیندهایداشته اند، لذا جهت بهبود و تقویت عملکرد و مزیت رقا محسوب میشود

  هدایت نمود. آن در سازمان
میانجی گری  (، در مقاله ای با عنوان اثر سرمایه های فکر بر نوآوری سازمانی با1395) سهیال بورقانی فراهانی و همکاران

قای ارت کاربردی به منظور راهکارهای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه های نوشتاری، هدف این پژوهش ارائه
 فکری و با سطح نوآوری سازمانی رسانه های نوشتاری و به طور اخص روزنامه های پرشمارگان بر اساس سرمایه های

 ژوهشنتایج پ میانجی گری مدیریت دانش و یاد گیری سازمانی با بهره گیری از روش اماری مدل معادالت ساختاری است.
های فکری به طور مستقیم بر مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی اثرمثبت ومعناداری  نشان داد سرمایه

  .ارندد و همچنین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تاثیر سرمایه های فکری در نوآوری سازمانی نقش میانجی دارد.
 رعص در دیریت دانش به راهکارهای زیر اشاره می کند:(، در مقاله سرمایه فکری و اثر بخشی م1390) لموکی تحفه قبادی

تعداد رقبا فراهم کردن راهکارهای جهت کسب مزیت رقابتی و ماندن در عرصه رقابت سازمان ها را به  دانش با گسترش
یادگیرنده جهت کسب دانش سوقمی دهد این مقاله به بررسی پیچیدگی های ساختار خلق دانش  سمت پدیده سازمان

همسوسازی عملکردهای مدیریتی دانش رابا عقاید معرفت شناختی افراد یا گروههایی در سازمان ها  همچنین سازمان
تحقیق دیدگاه های افراد در رابطه با واقعیت دانش و رویکرد مطلوب خلق دانش بررسی شده است  تشریح می کند دراین

اکید ت مان مقایسه سنجیده می شود نتایج براین موضوععملکرد مدیریت دانش اجرا شده در ساز انگاه این دیدگاههای با
 .مدیریت دانش سازمانی وجود دارد ت دانش و ادراک اشخاص از فعالیتمیان مقتضیات مدیری دارد همسویی معنی داری
نش دا شناسایی و ارزش نقل و انتقاالت منابع در سازمان ها به منظور بهبود درک و اداره خلق این مقاله راههایی را برای

 میدهد سرمایه فکری ارائه جهت رشد
 155 یانمدر سازمانی ینوآورو  فکری سرمایه مدیریتبین  رابطه یررسبکه با عنوان   پژوهش(، 2012) همکاران و قربانی

. د داردوجو مثبت و معنادارسازمانی رابطه  نوآور فکری سرمایه ینب کهملی به این نتیجه دست یافتن  بانک نفر از کارکنان 
 .میگذارد  ی و شغلی تاثیر شخصبر عوامل  رمستقیمغی طورب  به فکریکه سرمایه  نشانیج نتا همچنین

در پژوهش خود تحت   آنها مورد بررسی قرار داد  نوآوری اثرات دارایی دانشی بر  پژوهشیدر   (،2011) همکاران و دلگاد
 داراییاثرات مثبت و معناداری ز شرکت اسپانیا تولیدی ا شواهد نوآوری های های دانشی سازمان و قابلیت دارایی عنوان

 .دانشی بر قابلیت نوآوری دارد
کارمندان سازمان  و  32سازمانی در بین  اثیر سرمایه قکری بر نواوریتکه با عنوان  ژوهشیپدر (،2012) جایلی و احمدالد

ری تاثیر مثبت و معنی داری بر نواوری سازمانی که سرمایه انسانی و ساختا اقی انجام داد نتایج نشان می دهدنساجی عر
 دارد.
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 مبانی نظری پژوهش

  دانش مدیریت
 حضور تا ندکن می تالش ها شرکت آن در که شود می تلقی رقابتی محیط یک برای نیاز پیش دارایی یک عنوان به دانش

 همه جودو با را آنها موفقیت سازمانها، در ارزشمند دارایی این مدیریت.  باشند داشته بازار در پایداری و برجسته بلندمدت
 طریق زا. است نوسانات و تالطم اطمینان، عدم آن بودن نامشخص که امروز بازار در ویژه به کند، می تضمین موانع و موانع

 می فراهم ها شرکت برای را ای بالقوه های کمک که است اصلی فعالیت یک دانش گذاری اشتراک به دانش، مدیریت
 گروهی ارک و افراد عملکرد کلی، سازماندهی کارایی، در پیشرفت کلی، هزینه کاهش برای دانش گذاری اشتراک به .کند

 وضیحت که است، آورده ارمغان به را عظیمی سودمند نتایج دانش، اشتراک تأثیرات به اخیر فزاینده توجه.  شود می انجام
 مفاهیم تولید برای را خود های قابلیت ها سازمان در افراد بین در و افراد به دانش گردش و آموزش چگونه که دهد می

 از مرتبط های حل راه یافتن برای را مشکالت دانش مدیریت(.  2018 لی،) دهند می گسترش دانش حفظ و کاربرد جدید،
 جادای ها رکتش برای را رقابتی مزیت یک دانش مدیریت فرآیند مشاهده .دهد می قرار هدف اطالعات مؤثر کاربرد طریق

 .است یسازمان دانش ایجاد برای دانش حفظ و مبادله ارائه، آوردن، دست به مانند هایی فعالیت شامل فرآیند این .کند می
 ابلق منبعی این .است شده مطرح اصلی کاالی یک عنوان به دانش گویند، می «دانش عصر» آن به که امروزی دنیای
 می ار جدیدی های فرصت دانش کارگیری به و ایجاد مدیریت شود، می گرفته ظرن در ثروت انباشت مسیر برای اعتماد
 کلی انشد سرمایه از آگاهی هدف، این به دستیابی برای.  کند می ایجاد ها سازمان برای را شایستگی پتانسیل و گشاید
 .است ازنی مورد کند، می تشویق را دانش از استفاده بهترین که روزی به های فناوری بکارگیری و سازمان داخل در موجود

 

  فکری سرمایه
 تبدیل انگذار سرمایه و کارشناسان محققان، از بسیاری توجه مورد موضوع به فکری سرمایه امروز، جهانی اقتصاد دنیای در

 تتح را اداری های جنبه همه .شود می درک واقعیت با مطابق مدیریتی اقدامات مکمل و هسته عنوان به این .است شده
 تجربه و منطقی منابع ها، داده حقایق، از ترکیبی .دهد ارائه مدیریت های شیوه در را پویایی و کارایی تا دهد می قرار تأثیر
 مدرن اقتصاد جهت تغییر با همراه(.  2018 همکاران، و ابوالوش) است فکری سرمایه از جامعی درک سازمان، یک در افراد

 گرم الاستقب با کننده، تعدیل تأثیرات و منابع محصوالت، در کمک دلیل به مشهودنا های دارایی محور، دانش سمت به
 یرقابت های مزیت ایجاد برای سازمان یک افراد در یافته تجسم فکری سرمایه .است شده مواجه هوشمند تجاری جامعه
 هاسازمان اصلی هایچالش فکری سرمایه مدیریت هایضرورت و هاپیچیدگی .است مهم بسیار بازار در ها شرکت برای

 دارایی این تا کندمی متقاعد را هاشرکت کنونی، اقتصادی دنیای در فکری سرمایه با مرتبط هایمزیت اگرچه هستند،
 معموالً و اندکرده بیان فکری سرمایه بر را مختلفی مفاهیم محققان (.2017 همکاران، و عبیدات) دهند افزایش را ارزشمند

 تا سازدیم قادر توانا سیستمی طریق از را هاشرکت که کنندمی معرفی نامشهود هایفعالیت و هادارایی زا ترکیبی را آن
  و مؤسسه انیسازم و ارتباطی انسانی، منابع از ترکیبی عنوان به و کنند تبدیل گذارسرمایه هایارزش تولید برای را منابع

 مؤلفه ساختاری سرمایه و ای رابطه سرمایه انسانی، سرمایه این، بر وهعال (.2015 شربان، و تودریسیو) باشند ها فعالیت
.  تاس سازمانی عملکرد سازی بهینه کلید شده ذکر عناصر موازی هماهنگی .دهند می تشکیل را فکری سرمایه های

 دارد. اشاره دانش مدیریت شایستگی، میزان به انسانی سرمایه
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 اجتماعی سرمایه

 شکل یاجتماع های محیط در زمان گذشت با مستمر طور به که است ارتباطاتی و تعامالت پیامد انگربی اجتماعی سرمایه
 فرآیند تلزممس جدید سرمایه انباشت صورت، آن در .است رفته بین از دلیلی هر به اجتماعی سرمایه کنید فرض.  گیرد می

 آنجایی از .است سود وجود عدم بیانگر سرمایه این نبود.  دارد شرکت برای زیادی زمان و هزینه که است تدریجی تشکیل
 ارتباط ریبرقرا برای دائماً اعتماد شود، می نامیده یافته توسعه انسانی روابط شبکه عنوان به اغلب اجتماعی سرمایه که

 شود یم دنبال اجتماعی و سیاسی توسعه اهداف امروزه .است ضروری سودآور شبکه یک تشکیل برای افراد بین پایدار
 کانون به 1980 دهه اواخر در موضوعی موضوع یک عنوان به اجتماعی سرمایه ظهور (.1393 چاقویی، و آباد میرک)

 سرمایه جزایا مورد در را بیشتری توافقات دهند، گسترش را آن ابعاد باید که است شده تبدیل عظیمی تحقیقاتی مطالعات
 کارب اجتماعی -اجتماعی موارد از بسیاری تبیین در را اصطالح این و دهند گسترش را آن کاربرد کنند، روشن اجتماعی

 های ارزش از اساسی عنصر یک اعتماد شد، ذکر قبال که همانطور (.2009 یاسونوبو، و بانداری) اقتصادی پیامدهای .ببرند
 مجزا، بعد پنج با ماعیاجت سرمایه) است ما زندگی های جنبه تمام زیربنای که است اجتماعی سرمایه شامل و است مشترک

(.  2005 همکاران، و هافمن) است شده تعریف انتظارات و تعهدات هویت، اجتماعی، هنجارهای اطالعاتی، کانالهای یعنی
 و ها شرکت در حاکم اجتماعی شبکه به که کشند می تصویر به را اجتماعی سرمایه از روشنی تصویر اطالعاتی های کانال
 شامل هک گیرد، می بر در را سازمان مناسب ساختار اطالعاتی های کانال کلی، طور به .دارد شارها بیرونی محیط به اتصال
 می مینتض ساختاری های سوراخ از جلوگیری برای را شبکه داخل در قوی اتصاالت حفظ .است تعامل طریق از افراد پیوند
 به سازمان رد را کنترل تا کنند پیروی آن از شبکه یاعضا تا کنید تنظیم را شده پذیرفته رفتارهای و استانداردها.  کند

 که ذارندبگ اشتراک به را خود های ایده تا دهد می اجازه کنندگان شرکت به آن در که است سیستمی این.  بیاورند ارمغان
 فتدا می اقاتف شبکه اعضای بین که ای سازنده ارتباط عنوان به انتظارات و تعهدات .دارد اشاره اجتماعی هنجارهای به

 هویت .شود می تبدیل انتظار منبع از کننده قانع شکلی به که شود جمعی اعتماد به منجر این، بر عالوه .شود می تعبیر
 را مشترک نتایج و هارویه برای نگرانی و کنند احساس افراد از گروهی از بخشی را خود افراد که افتدمی اتفاق زمانی

 . دهند افزایش

 

  نوآوری

 فرآیندها، موجود، های سیستم یا کند می ایجاد مشکالت برای جدیدی های حل راه که هایی ایده اجرای با جامعه
 موجود های روش بهبود و کارها انجام جدید های راه توسعه آنها، اجرای بخشد، می بهبود را ها ایده دارای محصوالت

 تغییر این تأثیر تحت مفاهیم و ها ایده (. 2016,   مکارانه و الکاتوس) است بوده بشر تاریخ از بخشی کارها انجام برای
 یم منعکس و فهمد می جهانی سطح در را آن اجتماعی، زبان طریق از .گیرند می قرار آن تأثیر تحت و گیرند می قرار
 یم تفاقا چگونه و چیست این.  دهد می ارائه نوآوری مشکالت برای هایی حل راه و شود می نامیده ایده انباشت کند،
 به نیاز دموجو ادبیات در موجود تعاریف از برخی. کنیم درک را نوآوری تاریخچه باید ابتدا سوال، این به پاسخ برای  افتد؟

 قرار طالعهم مورد ای حرفه و سیاسی دانشگاهی، جوامع مختلف های بخش توسط تعاریف این که بفهمیم تا دارند بازنگری
 .هستند نوآوری فرآیند اصلی اجزای ها ایده توسعه و خالقیت. گیرد می

 افراد هنذ در نامشهود دارایی موفقیت، برای امروزی اولیه ارزش با دارایی دانش، فکری سرمایه و دانش مدیریت بین رابطه
 وبمحس بازار در هابنگاه برای پایدار رقابتی مزیت .کند می برجسته را آنها شده آموخته حقایق و اطالعات آگاهی، که است
 برای هانگیز ایجاد شرکت، آینده موفقیت انداز چشم از اطمینان برای .است معنیبی سازمان آن تالش غیاب در و شودمی

 که است تیمدیری فرآیند یک این نهایت، در .است هوشمندانه استراتژی یک خود، دانش گذاشتن اشتراک به برای کارکنان

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                         (                                                                                        دوم)جلد 1401، زمستان 69، شماره 5دوره 
 

22 
 

 دانش از ارآمدک استفاده و حفظ توزیع، توسعه، آوردن، دست به چگونگی و کند می تبدیل اعتماد قابل منبع یک به را دانش
 دهش ارائه گوناگونی توصیفات و تعاریف با فکری سرمایه حال، این با (.2017 الدن، و ترابی) کند می مشخص را سازمانی

 یزیکیف غیر یا ناملموس منابع از لحاص تجربیات و اطالعات دانش، از ای مجموعه.  بگیرد نادیده را فکری سرمایه تا است
 با های ظرفیت و ها مهارت تجربه، دانش، کارگیری به با بازار در را خود بلندمدت مزیت ها سازمان .است سازمان یک

 فکری، سرمایه و دانش مدیریت بین روابط با مرتبط مطالعات (.2017 همکاران، و عبیدات) کنند می تضمین باال فناوری
 سرمایه.  تاس کرده ارائه یکدیگر تأثیرات مورد در را جزئیاتی سازمانی، سرمایه و انسانی سرمایه اجتماعی، سرمایه یعنی

 پیوندهای(.  2012، هسی) کند می کمک دانش ادغام به فردی بین ارتباطات زیرا کند می تسریع را دانش مدیریت اجتماعی
 عنوان هب آنها همکاری .هستند یکدیگر مکمل که است دهش ایجاد دانش مدیریت فرآیند و فکری سرمایه بین محکمی

 سرمایه افزایش از حمایت برای عاملی عنوان به دانش مدیریت .شود می گرفته نظر در امروزی مدیریت سبک اصلی هسته
 ذاریگ برچسب آوردن، دست به آنها هدف که دانش مدیریت توابع بعالوه .کند می عمل سازمانها شکست کاهش و فکری

(.  2018 همکاران، و ابوالوش) کند می آزاد را عظیمی فکری سرمایه اثرات آن از استفاده است، دانش گذاری اشتراک به و
 را زیر هفرضی حاضر پژوهش ،فکری سرمایه و دانش مدیریت بین رابطه تبیین در شده ذکر دالیل به توجه با همچنین
 کند: می پیشنهاد

 

 .دارد فکری سرمایه بر مثبتی تأثیر دانش مدیریت فرضيه اول:

 را یشتریب توجه عظیم، تحقیقاتی مطالعات طریق از اجتماعی، سرمایه نظریه اجتماعی سرمایه و دانش مدیریت بین رابطه
 سازمانی مطالعات و اقتصاد ،سیاسی علوم ،شناسی انسان ،شناسی جامعه. است آورده دست به دانشگاهی های زمینه تمام در
 و انسازم یک در شاغل افراد میان در دانش و ایجاد تبادل، عنوان به این. اند برده بهره اجتماعی سرمایه مفهوم تحلیل از

 موفقیت یاساس مفهوم کننده منعکس دانش شود می تحلیل و تجزیه تجاری شرکای و ها شرکت بین در تر گسترده جنبه
 .است مدرن صنعتی دنیای در

 .دارد برسرمایه اجتماعی  تیمثب تأثیر دانش مدیریت فرضيه دوم:

 مدیریت دانش بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت  دارد. :سومفرضيه 

 سرمایه فکری بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت دارد. :چهارمفرضيه 

 .سرمایه اجتماعی بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت دارد :پنجمفرضيه 

 ای رابطه عمناب تا شد استفاده اجتماعی سرمایه مفهوم از تدااب در نوآوری و اجتماعی سرمایه فکری، سرمایه بین برای روابط
(.  2016 همکاران، و دوست) کند روشن شود، می تفسیر ها سازمان برای سودمند عنوان به که را افراد روابط با مرتبط
 جتماعیا و دیاقتصا مسائل توصیف برای مفهوم این .است افزایش به رو اجتماعی دانشگاهیان جامعه در اجتماعی سرمایه
 حیاتی عامل کی عنوان به اجتماعی سرمایه مبادالت بر قبلی تحقیقات. است شده استفاده اقتصاد و دانشمند چندین توسط

 .دهد می افزایش را نوآوری امکان ها شرکت بین همکاری .کردند تاکید نوآوری عملکرد در
 های روش ای ترکیبی اهداف درک و آگاهی از که کند می اشاره مشترکی استانداردهای به اجتماعی سرمایه شناختی ویژگی
 تعامالت مندنیاز که افتد می اتفاق تجربه و دانش جذب دلیل به نوآوری .کند می پشتیبانی اجتماعی محیط یک در تعامل

 ندرآیف یک توانند می بهتر ها شرکت مشترک، های مسئولیت و اهداف با .است دانش گذاری اشتراک به برای اجتماعی
 درک دانش، مدیریت کننده منعکس دانش مدیریت (.2013 همکاران، و گو) ببرند لذت آن از و کنند ترویج را پایدار نوآوری

 دانش مدیریت .است آتی های فرصت الزامات و استانداردها ساختن برآورده برای موجود اطالعات و دانش از استفاده و
 حفظ و ادایج و افراد بین در دانش توزیع و تولید تسهیل برای شرکت های یتفعال و ها استراتژی دارایی عنوان به اغلب
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 گذشته، های دهه طول در (.2017 همکاران، و عبیدات) شود می نامیده بازار در رقابت برای مدت طوالنی های مزیت
.  است گرفته قرار تفادهاس مورد ها سازمان برای ارزش مولد یک عنوان به دانش جایگاه شناخت برای فکری سرمایه مفهوم
 ندهکن مصرف روابط و ها شرکت در برداری بهره مورد های آوری فن عملکردی، تجربه دانش، کسب شامل فکری سرمایه

 یرغ های دارایی از ها سازمان که است شده گرفته نظر در همچنین .است بازار در ها دارایی پذیری رقابت تضمین برای
 و داده رشگست را آن کاربرد فکری سرمایه مورد در پژوهشی مطالعات .کنند می استفاده ارزش تولید برای کلی فیزیکی

 و هاویهر سازمانی، ترتیبات افراد، دانش به مربوط که را ایرابطه سرمایه و ساختاری سرمایه انسانی، سرمایه مولفه، سه
 عواملی  دانش بر مبتنی اقتصاد به گرایش با (.2017 همکاران، و کیانتو) است کرده محقق است، هاشبکه و تعامالت ها،طرح

 دارایی و محصوالت .گیرند می قرار توجه مورد و شده گذاری ارزش کارایی دلیل به اند شده گنجانده نامشهود منابع در که
 از و ندانبد حیاتی خود موفقیت برای را ارزشمند دارایی این که کند می تشویق را ها شرکت و گذارد می نمایش به را ها

 منابع تمام فکری سرمایه ترتیب، همین به (.2017 همکاران، و عبیدات) نشوند غافل سازمان عملکرد در موثر عامل این
 یک قیتموف اصلی عامل عنوان به همیشه فکری سرمایه از استفاده اگرچه .کشد می تصویر به سازمان یک در را نامشهود
 به یازن ها نوآوری بر فکری سرمایه های جنبه چگونه که دهد می توضیح نوزه ادبیات است، شده گرفته نظر در شرکت
 ؛2017 همکاران، و کیانتو) گیرد می قرار فکری سرمایه تأثیر تحت وسیع های جنبه در نوآوری .دارد عمیق های بررسی
 در میزان کند، می صمشخ را سازمان یک قابلیت بودن فرد به منحصر آنچه این، بر عالوه (.2016 همکاران، و دوست

.  کند یم تعریف بهتر نوآوری جهت در ها شرکت برای را بهتری موقعیت خود، نوبه به.  است فکری سرمایه بودن دسترس
 هکرد معرفی شرکت که جدیدی محصوالت به این و دهد می ارتقا را نوآوری فرآیند که است ای جوهره فکری سرمایه
 بازار رد آنها نوآوری شایستگی و سازمانها داخل در موجود فکری سرمایه بین بتمث رابطه یک همیشه.  شود می مربوط
 که بحث مورد روابط و پیوندها تمامی رعایت و حاضر پژوهش روند به توجه با (.2008 همکاران، و زرنلر) است داشته وجود

 بر آنها ذاریتأثیرگ چگونگی و ونگیچگ تشریح کند، می ایجاد نوآوری و فکری سرمایه اجتماعی، سرمایه با دانش مدیریت
 .باشد می است، دانش مدیریت همان که سازمان کلی اهداف به رسیدن و یکدیگر
گیری شده نتیجههای مطرحگرفته و در خصوص فرضیه قرار لهای گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیداده بخشدر این 

شده های مطرحفرضیه ساجرای پرسشنامه پرداخته شده و سپ از لهای حاصآماری شده است. ابتدا به توصیف آماری داده
میانگین، انحراف های شاخص SPSS افزارهای مذکور با استفاده از نرمور توصیف دادهظمنگیرد. بهمورد آزمون قرار می

ییدی أعاملی ت لها، تحلیمینیمم، ماکسیمم، فراوانی و درصد محاسبه گردید و در سطح استنباطی جهت بررسی فرضیه معیار،
 د.شومیبکار برده  2افزار لیزرلاستفاده از نرم( با SEM) 1ت ساختاریالو مدل معاد

 

 آمارتوصيفی
، ت، سنالمیزان تحصی دهندگان یعنی جنسیت،خات مربوط به مشخصات فردی پاسالعدر این بخش به بررسی توصیفی اط

 د.شوعات توصیفی متغیرهای پرسشنامه پرداخته میالن اطو همچنیوضعیت اشتغال، مدت زمانی اشتغال مورد استفاده 

 جنسيت: 
درصد  44/42 مرد ودهندگان درصد پاسخ 56/57 ی مورد بررسیشود که در نمونهمشاهده می( 1) بر اساس جدول و نمودار

 د.زن می باشن
 

                                                           
1 Structural Equation Model (SEM) 
2 Lisrel 
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 دهندگان به پرسشنامهفراوانی و درصد جنسيت پاسخ (:1)جدول 
 راوانیدرصد ف فراوانی جنسیت

 56/57 118 مرد

 44/42 87 زن

 100 205 جمع

نفر  87درصد( مرد و  56/57نفر ) 118دهنده به پرسشنامه، نفر پاسخ 205توان گفت که از با توجه به جدول فوق، می
 اند.دهندگان را مردان تشکیل دادهدهد که اکثریت پاسخدرصد( زن بودند. این نشان می 44/42)

 دهندگان به پرسشنامهه توزیع جنسيت پاسخ(: نحو1نمودار )

 
 

 :ميزان تحصيالت
 85/45دهندگان به پرسشنامه کارشناسی )شود که میزان تحصیالت اکثر پاسخ( مشاهده می2بر اساس جدول و نمودار )

 باشند.درصد( می
 دهندگان به پرسشنامهفراوانی و درصد ميزان تحصيالت پاسخ (:2)جدول 

 درصد فراوانی اوانیفر میزان تحصیالت

 61/35 73 دیپلم و فوق دیپلم

 85/45 94 کارشناسی

 07/17 35 کارشناسی ارشد

 47/1 3 دکتری

 0/100 205 جمع

 94دیپلم، دهندگان دارای تحصیالت دیپلم و فوقدرصد( از پاسخ 61/35نفر ) 73شود که از جدول فوق چنین استنباط می
 47/1نفر ) 3ارشد و درصد( دارای تحصیالت کارشناسی 07/17نفر ) 35ت کارشناسی، درصد( دارای تحصیال 85/45نفر )

دهندگان به پرسشنامه تر پاسختوان چنین نتیجه گرفت که سطح تحصیالت بیشدرصد( دارای تحصیالت دکتری هستند. می
 کارشناسی است.

 

58%

42% مرد

زن
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 دهندگان به پرسشنامه(: نحوه توزیع ميزان تحصيالت پاسخ2نمودار )

 
 

 :سن
درصد(  59/36سال ) 40تا  31دهندگان به پرسشنامه بین شود که سن اکثر پاسخ( مشاهده می3براساس جدول و نمودار )

 باشد.می
 دهندگان به پرسشنامهفراوانی و درصد سن پاسخ (:3)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سن )سال(

20-18 15 32/7 

30-21 18 78/8 

40-31 75 59/36 

41-50 53 85/25 

51-60 37 05/18 

 41/3 7 سال 60بیش از 

 0/100 205 جمع

 78/8نفر ) 18سال،  20تا  18دهندگان در گروه سنی درصد( از پاسخ 32/7نفر ) 15جدول فوق بیانگر این مطلب است که 
درصد( در گروه  85/25نفر ) 53سال،  40تا  31درصد( در گروه سنی  59/36نفر ) 75سال،  30تا  21درصد( در گروه سنی 

 60درصد( در گروه سنی باالتر از  41/3نفر ) 7سال و  60تا  51درصد( در گروه سنی  05/18نفر ) 37سال،  50تا  41سنی 
 سال قرار داشتند.  40تا  31دهندگان در گروه سنی تر پاسختوان گفت که بیشسال قرار دارند. پس می
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 دهندگان به پرسشنامهخ(: نحوه توزیع سن پاس3نمودار )

 
 

 :وضعيت اشتغال
 درصد( هستند. 58/76دهندگان به پرسشنامه کارمند )شود که اکثر پاسخ( مشاهده می4بر اساس جدول و نمودار )

 دهندگان به پرسشنامهفراوانی و درصد وضعيت اشتغال پاسخ (:4)جدول 
 درصد فراوانی فراوانی وضعیت اشتغال

 58/76 157 کارمند

 05/18 37 شاغل آزادم

 37/5 11 دانشجو

 0/100 205 جمع

 
 دهندگان به پرسشنامه(: نحوه توزیع وضعيت اشتغال پاسخ4نمودار )
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 :مدت زمان اشتغال
 58/56سال ) 10تا  6دهندگان به پرسشنامه شود که مدت زمان اشتغال اکثر پاسخ( مشاهده می5بر اساس جدول و نمودار )

 باشد.درصد( می
 دهندگان به پرسشنامهفراوانی و درصد مدت زمان اشتغال پاسخ (:5)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی دوره زمانی )سال(

 17/13 27 کمتر از یک سال

5-1 54 34/26 

10-6 116 58/56 

 91/3 8 سال 10بیش از 

 0/100 205 جمع

 
 رسشنامهدهندگان به پ(: نحوه توزیع دوره زمانی اشتغال پاسخ5نمودار )

 
 

 هابررسی نرمال بودن داده
ها ها، نیازی به بررسی نرمال بودن دادهبا توجه به مقاوم بودن رویکرد حداقل مربعات جزئی نسبت به غیرنرمال بودن داده

 (.2012، 1نیست )رینگل و دیگران

 

 ازش مدل مفهومیبر
 :برازش مدل مفهومی این پژوهش شاملسه مرحله اصلی در 

 گیری؛ش مدل اندازهبررسی براز 

 بررسی برازش مدل ساختاری؛ 

 بررسی برازش مدل کلی؛ 

 

                                                           
1 Ringle et al. 

13%

26%

57%

4%

کمتر از یک سال

سال1-5

سال6-10

سال10بیش از 
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 گيریمدل اندازه شبراز
داوری و د )کنگیری میت را اندازهالت ساختاری ارتباط بین متغیرها و سؤاالسازی معادگیری در تکنیک مدلمدل اندازه

گیرد. در ادامه برازش مدل پژوهش مورد ارزیابی قرار میگیری پایایی و روایی پرسشنامه در مدل اندازه(. 1395 رضازاده،
 ت.گیری پژوهش مورد سنجش قرار گرفته اساندازه

 

 آلفای کرونباخ
ای مناسب برای ارزیابی پایداری درونی )سازگاری درونی( کالسیک برای سنجش پایایی و سنجه معیاری 1آلفای کرونباخ
مربوط به آن است. مقدار  (تالسؤا)ها ی بین یک سازه و شاخصگهمبست پایداری درونی نشانگر میزانشود. محسوب می

مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای این (. 1951 کرونباخ،)قبول است نشانگر پایایی قابل ،7/0 تر ازالآلفای کرونباخ با
 ( نشان داده شده است.6) صورت جدولپژوهش به

 مقادیر آلفای کرونباخ (:6)جدول 

 مقادیر آلفای کرونباخ یرهای پژوهشمتغ ردیف

 768/0 مدیریت دانش 1

 763/0 سرمایه فکری 2

 760/0 سرمایه اجتماعی 3

 835/0 نوآوری 4

برخوردارند، که  7/0شود، تمامی متغیرهای این پژوهش از آلفای کرونباخ باالتر از ( مشاهده می6گونه که در جدول )همان
( 6صورت شکل )این پژوهش دارد. در ادامه نمودار مرتبط با مقادیر آلفای کرونباخ نیز به نشان از پایایی مناسب پرسشنامه

 نشان داده شده است.
 (: مقادیر آلفای کرونباخ6شکل )

 
 

                                                           
1 Cronbach Alpha 
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 پایایی ترکيبی
ها نه بهسازه برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی معرفی شد و 1این معیار توسط ورتز و همکاران

 (.1974 ن،دیگراورتز و )گردد ر محاسبه میگهایشان با یکدیی سازهگصورت مطلق بلکه با توجه به همبست
گیری های اندازهنشان از پایایی درونی مناسب برای مدلشود،  7/0 یالکه مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه بادرصورتی

 سازیکر این نکته ضروری است که پایایی ترکیبی در مدلذدهد. یعدم وجود پایایی را نشان م 6/0دارد و مقدار کمتر از 
به دلیل اینکه در محاسبه ضریب آلفای  (.2010، 2دیگرانوینزی و ) رودمار میشساختاری معیار بهتری از آلفای کرونباخ به 
که برای محاسبه پایایی یشوند. درحالت مساوی در محاسبات وارد میها با اهمیّکرونباخ در مورد هر سازه، تمامی شاخص

ها، شود که مقادیر پایایی ترکیبی سازهباعث می عت زیادتری دارند. این موضوتر، اهمیّها با بار عاملی بیشترکیبی، شاخص
صورت مقادیر پایایی ترکیبی به(. 1395، داوری و رضازاده)ها باشد تری نسبت به آلفای کرونباخ آنتر و دقیقمعیار واقعی

 ت.نشان داده شده اس( 7) جدول
 مقادیر پایایی ترکيبی (:7)جدول 

 پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش ردیف

 888/0 مدیریت دانش 1

 907/0 سرمایه فکری 2

 905/0 سرمایه اجتماعی 3

 884/0 نوآوری 4

دست آمده به 7/0کیبی باالتر از توان دریافت همه متغیرها از پایایی مناسبی برخوردارند و پایایی تر( می7با مشاهده جدول )
 ( نشان داده شده است.7است. نمودار پایایی ترکیبی به صورت شکل )

 (: مقادیر پایایی ترکيبی7شکل )

 
 

                                                           
1 Werts et al. 
2 Vinzi et al. 
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 روایی همگرا
روایی د. شووه بر روایی سازه از دو شاخص روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میالگیری عبرای تأیید روایی ابزار اندازه

ی از همگرای های هر سازه با یکدیگر همبستگی زیادی داشته باشند. برای اعتبارگردد که شاخصبه این اصل بر می همگرا
 د.شوپذیرفته می 5/0تر از المتغیر است که مقادیر با 1تا  0مقدار این ضریب از د. شواستفاده می AVE معیار
 تربه بیان سادهت. های خود اسشده بین هر سازه با شاخصتهین واریانس به اشتراک گذاشگمیاندهنده نشان 1AVEمعیار 

AVE  تر باشد، برازش نیز ی بیشگه این همبستچدهد که هرهای خود را نشان میی یک سازه با شاخصگهمبستمیزان
الی با AVEمقدار  بدین معنی کهاست،  5/0 مقدار بحرانی عدد، AVE(. در مورد 1995دیگران،  ی والبارک) بیشتر است

نشان ( 8) صورت جدولرا بهگمقادیر روایی هم(. 1981 ،2رکرالفورنل و )دهند قبول را نشان می قابل یرایگهمروایی  5/0
 ت.داده شده اس

 مقادیر روایی همگرا (:8)جدول 

 مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش ردیف

 691/0 مدیریت دانش 1

 689/0 سرمایه فکری 2

 704/0 سرمایه اجتماعی 3

 731/0 نوآوری 4

برخوردارند  5/0تر از الرا باگشود تمامی متغیرهای این پژوهش از مقادیر روایی هممشاهده می( 8) گونه که در جدولهمان
( 8) صورت شکلکه نشان از روایی مناسب پرسشنامه این پژوهش دارد. در ادامه نمودار مرتبط با مقادیر روایی هم را نیز به

 ت.شده اس نشان داده
های هر سازه با یکدیگر همبستگی زیادی دارا میتوان نتیجه گرفت که شاخصمیهمچنین با توجه به نتایج جدول فوق، 

باشد های دیگر میهای سازههای یک سازه و شاخصهای جزئی بین شاخصروایی واگرا، بیانگر وجود همبستگید. باشن
 .های دیگر باشدتر از مقادیر همبستگی آن سازه با سازهه، بزرگهر ساز AVE بایست ریشه دوم مقادیرکه می

 (: مقادیر روایی همگرا8شکل )

 
 

 

                                                           
1 Average Variance Extracted 
2 Fornell and Larcker 
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 برازش مدل ساختاری
کاری ندارد و تنها متغیرهای  (متغیرهای آشکار)ها گیری، به شاخصهای اندازهف مدلالاین بخش مدل ساختاری برخ
های در ادامه به بررسی هر یک از شاخص(. 1395 داوری و رضازاده،)دد گرها بررسی میپنهان همراه با روابط میان آن

 ت.موجود در برازش مدل ساختاری پرداخته شده اس

 

 zضرایب معناداری 

که مقدار این مشاهده است. درصورتیبر روی مدل قابل "Bootstrapping" با استفاده از تکنیک z ضرایب معناداری
 95 های پژوهش در سطح اطمینانها و درنتیجه تأیید فرضیهان از صحت رابطه بین سازهشود، نشتر بیش 96/1 ضرایب از

توان ها را نمیدهند و شدت رابطه بین سازهها را نشان میفقط صحت رابطه tد درصد است. البته باید توجه داشت که اعدا
 ت.دست آمده اسبه z ضرایب معناداری مقادیر مرتبط با( 9) در جدول(. 1395 داوری و رضازاده،)ها سنجید با آن

 و ضرایب مسير zضرایب معناداری  (:9)جدول 

 1ضرایب مسیر zضرایب معناداری  مسیر ردیف

 297/0 78/4 مدیریت دانش بر سرمایه فکری 1

 251/0 11/4 مدیریت دانش بر سرمایه اجتماعی  2

 838/0 71/2 مدیریت دانش بر نوآوری شرکت 3

 306/0 98/3 بر نوآوری شرکتسرمایه فکری  4

 862/0 62/6 سرمایه اجتماعی بر نوآوری شرکت 5

( نشان داده شده 9صورت شکل )(، همچنین به9و ضرایب مسیر و خروجی جدول ) zنتایج حاصل از ضرایب معناداری 
  است.

 و ضرایب مسير z(: ضرایب معناداری 9شکل )

 
 

                                                           
1. Path Coefficients 
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 2Rمقادیر 
رود و نشان از ت ساختاری به کار میالگیری و بخش ساختاری مدلسازی معاداندازه ردن بخشکاین معیار برای متصل

شده یک گذارد. این معیار ارتباط بین مقدار واریانس شرح دادهزا میزا بر یک متغیر درونتأثیری دارد که یک متغیر برون
مدل محاسبه می ه(وابست)زای های درونازهبرای ستنها  2R معیار کند.متغیر پنهان را با مقدار کل واریانس سنجش می

را به 67/0و  33/0، 19/0 سه مقدار 1و دیگران مقدار این معیار صفر است. وین (مستقل)زا های برونگردد و در مورد سازه
زای یک درون هایبه سازهمربوط  2Rکند و هرچه مقدار معرفی می 2Rعنوان مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 

 نشان داده شده است. 2R( مقادیر 10(. در جدول )1998تر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است )وین، دل بیشم
 2Rمقادیر  (:10)جدول 

 2Rمعیار  متغیر ردیف

 811/0 سرمایه فکری 1

 741/0 سرمایه اجتماعی 2

 700/0 نوآوری شرکت 3

زای مدل قوی هستند و با توجه به مقدار مالک، مناسب بودن در متعلق به متغیر دورن 2R(، مقدار 10با توجه به جدول )
 ( نمایش داده شده است.10صورت شکل )به 2Rشود. همچنین نتایج حاصل از مقدار برازش معادالت ساختاری تأیید می

 2R(: مقادیر 10شکل )

 
 

 2Qمقادیر 
قبول هایی که دارای برازش بخش ساختاری قابلدلها مسازد. به اعتقاد آنبینی مدل را مشخص میین معیار قدرت پیشا

معنی که اگر در یک زای مدل را داشته باشند. بدینهای درونهای مربوط به سازهبینی شاخصهستند، باید قابلیت پیش
ر گذاشته گیکدی هایها قادر خواهند بود تا تأثیر کافی بر شاخصشده باشند، سازهدرستی تعریفها بهمدل، روابط بین سازه

شود و نتیجه  زای مدل محاسبههای دروندر مورد تمامی سازهباید  2Q درستی تأیید شوند. مقدارها بهو از این راه فرضیه

                                                           
1 Wynne et al 
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تر از صفر شود، نشان زا صفر و یا کمیک سازه دروندر مورد  2Q که مقدارآن در قسمت تفسیر مدل بیان گردد. درصورتی
به اصالح خوبی تبیین نشده است و درنتیجه مدل نیاز زا بهر مدل و آن سازه درونگهای دیهاز آن دارد که روابط بین ساز

 زا سه مقداردرون هایبینی مدل در مورد سازهمورد شدت قدرت پیشدر  1(. هنسلر و دیگران1395دارد )داوری و رضازاده، 
 نشان داده شده است. 2Qر مقادی( 11) ر جدولد(. 2009دیگران، هنسلر و )اند تعیین نمودهرا  35/0و  15/0، 02/0

 2Qمقادیر  (:11)جدول 
 2Qمعیار  متغیر ردیف

 534/0 سرمایه فکری 1

 528/0 سرمایه اجتماعی 2

 496/0 نوآوری شرکت 3

تر است که نشان از بیش 35/0 از مقدار زادرونبرای متغیرهای  2Q شود، مقدارهمانطور که در جدول فوق مشاهده می
 .سازدر تأیید میگبینی قوی مدل در خصوص این متغیرها دارد و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار دیرت پیشقد

 

 برازش کلی مدل
 شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل میگیری و ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش اندازه

شود. این معیار مربوط به بخش استفاده می GOF تنها یک معیار تحت عنوانشود. برای بررسی برازش یک مدل کلی 
گیری و تواند پس از بررسی بخش اندازهمعنی که توسط این معیار، محقق میت ساختاری است. بدینالهای معادکلی مدل

 د.بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نمای

GOF = √Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R2̅̅ ̅ 

Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ آید که مقدار آن برابر دست میزای مرتبه اول مدل به: از میانگین مقادیر اشتراکی هر متغیر پنهان درون ̅
 است. 70/0با 

GOF = √0.70 × 0.71 = 0.704 

 است، که نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. 704/0این پژوهش برابر  GOFمقدار 

 

 های پژوهشهنتایج حاصل از آزمون فرضي
 ( نشان داده شده است.12صورت جدول )ها بههای پژوهش و همچنین ضرایب مسیر آننتایج حاصل از آزمون فرضیه

 هانتایج آزمون فرضيه (:12)جدول 
 نتیجه 2ضرایب مسیر ( tآماره تی ) مسیر ردیف

 مثبت و معنادار 297/0 78/4 تأثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری 1

 مثبت و معنادار 251/0 11/4 مدیریت دانش بر سرمایه اجتماعیتأثیر  2

 مثبت و معنادار 838/0 71/2 تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری شرکت 3

 مثبت و معنادار 306/0 98/3 تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری شرکت 4

 مثبت و معنادار 862/0 62/6 تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری شرکت 5

 

 
                                                           

1 Henseler et al. 
2 Path Coefficients 
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 پژوهش ضيه اولبررسی فر
 مدیریت دانش بر سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

که است،  297/0مدیریت دانش و سرمایه فکری برابر با ضریب مسیر بین (، 12) در این فرضیه با توجه به جدول شماره
 95بنابراین با اطمینان . باشدیم 96/1 مقدار تر ازکه بیشاست  78/4( برابر با t) باشد. مقدار آماره تیمقداری مثبت می

 ی معنادار و مثبت بینمعنادار است و وجود رابطه 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای درصد می
مدیریت دانش بر سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری دارد.  توان گفتود و میشیید میأتمدیریت دانش و سرمایه فکری 

 .گرددیید میأه اول پژوهش تبنابراین فرضی

 

 دوم پژوهشبررسی فرضيه 
 مدیریت دانش بر سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

که است،  251/0مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی برابر با ضریب مسیر بین (، 12) در این فرضیه با توجه به جدول شماره
 95بنابراین با اطمینان . باشدمی 96/1 مقدار تر ازکه بیشاست  11/4رابر با ( بt) باشد. مقدار آماره تیمقداری مثبت می

 ی معنادار و مثبت بینمعنادار است و وجود رابطه 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای درصد می
جتماعی تأثیر مثبت و معناداری مدیریت دانش بر سرمایه ا توان گفتود و میشیید میأتمدیریت دانش و سرمایه اجتماعی 

 .گرددیید میأپژوهش ت دومبنابراین فرضیه دارد. 

 

 سوم پژوهشبررسی فرضيه 
 مدیریت دانش بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 کهاست،  838/0مدیریت دانش و نوآوری شرکت برابر با ضریب مسیر بین (، 12) در این فرضیه با توجه به جدول شماره
 95بنابراین با اطمینان . باشدمی 96/1 مقدار تر ازکه بیشاست  71/2( برابر با t) باشد. مقدار آماره تیمقداری مثبت می

 ی معنادار و مثبت بینمعنادار است و وجود رابطه 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای درصد می
مدیریت دانش بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری  توان گفتد و میوشیید میأتمدیریت دانش و نوآوری شرکت 

 .گرددیید میأپژوهش ت سومبنابراین فرضیه دارد. 
 

 چهارم پژوهشبررسی فرضيه 
 سرمایه فکری بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

که است،  306/0ی و نوآوری شرکت برابر با سرمایه فکرضریب مسیر بین (، 12) در این فرضیه با توجه به جدول شماره
 95بنابراین با اطمینان . باشدمی 96/1 مقدار تر ازکه بیشاست  98/3( برابر با t) باشد. مقدار آماره تیمقداری مثبت می

 ی معنادار و مثبت بینمعنادار است و وجود رابطه 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای درصد می
سرمایه فکری بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.  توان گفتود و میشیید میأتسرمایه فکری و نوآوری شرکت 

 .گرددیید میأپژوهش تچهارم  بنابراین فرضیه

 

 پنجم پژوهشبررسی فرضيه 
 سرمایه اجتماعی بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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که است،  862/0سرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت برابر با ضریب مسیر بین (، 12) جدول شماره در این فرضیه با توجه به
 95بنابراین با اطمینان . باشدمی 96/1 مقدار تر ازکه بیشاست  62/6( برابر با t) باشد. مقدار آماره تیمقداری مثبت می

 ی معنادار و مثبت بینمعنادار است و وجود رابطه 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای درصد می
سرمایه اجتماعی بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری  توان گفتود و میشیید میأتسرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت 

 .گرددیید میأپژوهش تپنجم  بنابراین فرضیهدارد. 
 

 نتيجه گيری
 ارائه جربیت شواهد پژوهش سنجد. این می را یرمستقیم مدیریت دانشغ و مستقیم تأثیر پژوهش این گیری، نتیجه برای
ند. میکن اتخاذ را ها نوآوری اجتماعی، و فکری سرمایه مانند مختلف، های سرمایه کارگیری به با ها شرکت که دهد می

 دتش به را دیگر یهانوآوری ها،شرکت که حالی در اند، وابسته موجود و جدید دانش ترکیب به نوآوری مولد های شرکت
توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در درصد می 95با اطمینان  دهد می نشان ها یافته. پذیرندمی موجود دانش بر

ود و میشیید میأتمدیریت دانش و سرمایه فکری  ی معنادار و مثبت بینمعنادار است و وجود رابطه 05/0سطح خطای 
 .گرددییید مأبنابراین فرضیه اول پژوهش تفکری تأثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت دانش بر سرمایه  توان گفت

معنادار است و وجود رابطه 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای درصد می 95بنابراین با اطمینان 
مدیریت دانش بر سرمایه اجتماعی  توان گفتود و میشیید میأتمدیریت دانش و سرمایه اجتماعی  ی معنادار و مثبت بین

توان نتیجه گرفت که درصد می 95با اطمینان  . وگرددیید میأپژوهش ت دومبنابراین فرضیه تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
مدیریت دانش و نوآوری شرکت  ی معنادار و مثبت بینمعنادار است و وجود رابطه 05/0این ضریب مسیر در سطح خطای 

پژوهش  مسوبنابراین فرضیه مدیریت دانش بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.  توان گفتو می ودشیید میأت
معنادار است و وجود  05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای درصد می 95با اطمینان و .گرددیید میأت

سرمایه فکری بر نوآوری شرکت  توان گفتود و میشیید میأتسرمایه فکری و نوآوری شرکت  ی معنادار و مثبت بینرابطه
توان نتیجه درصد می 95با اطمینان  . همچنینگرددیید میأپژوهش تچهارم  بنابراین فرضیهتأثیر مثبت و معناداری دارد. 

جتماعی و سرمایه ا ی معنادار و مثبت بینمعنادار است و وجود رابطه 05/0گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 
 بنابراینسرمایه اجتماعی بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.  توان گفتود و میشیید میأتنوآوری شرکت 

 .گرددیید میأپژوهش تپنجم  فرضیه
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