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چکیده
هاي نوآورانه و مدیریت ازمانی شناخته شده، و راه حلبه عنوان یک دارایی استراتژیک کلیدي براي عملکرد س،سرمایه فکري

هاي نوآوري آن براي حفظ مزیت رقابتی شرکت حیاتی است. هدف این مقاله تحلیل رابطه بین سرمایه فکري، رقابت و محرك
به گیرد. تحلیلی قرار می-. تحقیق حاضر در قالب مطالعات پیمایشیبودکارخانه فعال در صنعت الستیک و پالستیک 8در 

گرفته، با استفاده از روش سرشماري نفر از مدیران و کارکنان کارخانجات مورد مطالعه246سنجش این عوامل، نظرات منظور 
هاي آماري توصیفی و استنباطی تحلیل با استفاده از آزمونقداده هاي تحقی. ده در این تحقیق پرسشنامه بودد. ابزار مورد استفاش

،نتایجسازه از آزمون بارتلت استفاده شد؛ وایایی پرسشنامه از معیار آلفاي کرونباخ و براي بررسی روایی سنجش پبراي. شدند
نظرات اساتید مدیریت و تعدادي از توجه بهروایی محتوایی پرسشنامه با ،داد. همچنینپایایی و روایی مناسب  ابزار را نشان 

سنجش تاثیر متغیرها به منظور 8,8ها، از نرم افزار لیزرلتجزیه و تحلیل دادهردمطالعه تایید شد. وردمدیران وکارشناسان م
(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري، هاي مقاله حاضر نشان دهنده ارتباط مثبت و مستقیم اجزاء سرمایه فکريشد. یافتهاستفاده

نتایج نشان  ،. همچنینبودهاي مورد مطالعه در شرکتهاي نوآورياي) با ایجاد مزیت رقابتی و همچنین با محركسرمایه رابطه
اجزاء سرمایه فکري از طریق ایجاد مزیت رقابتی با بنابراین،هاي نوآوري رابطه مثبت دارد.مزیت رقابتی نیز با محركداد 

هاي نوآوري به شکل غیرمستقیم در رابطه است. محرك
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Abstract
Intellectual capital is known as a key strategic asset for organizational performance and
innovative solutions; and its management is critical for maintaining competitive advantage.
This paper analyzes the relationship between intellectual capital, competitive advantage and
innovation drivers in 8 factories in rubber and plastics industry. To assess these factors, the
views of 246 managers and employees of surveyed companies were obtained by using
statistical census. Questionnaire was used as the tool for collecting research data. Data were
analyzed with descriptive and inferential statistical tests. Reliability was measured by
determining cronbach’s alpha coefficient and confirmed with obtained acceptable figure,
while construct validity was measured by KMO & Bartlett test. In order to measure content
validity, conceptual-superficial method was utilized from which experts' views indicated its
validity. To analyze the data, the LISREL 8.8 software was used for testing the research
hypotheses. The findings showed a direct relationship between components of intellectual
capital (human capital, structural capital, and relational capital) and innovation drivers.
Also, a direct relationship between components of intellectual capital (human capital,
structural capital, and relational capital) and competitive advantage was observed.
Moreover, a direct relationship between competitive advantages with innovation drivers
was revealed indicating that the components of intellectual capital have an indirect
relationship with innovation drivers through competitive advantage.

Keywords: Intellectual capital, Human capital, Structural capital, Relational capital,
Competitive advantage, Innovation.

مقدمه
بهبستهاز شکلسازمانتبدیلوسازمانی. رشداندشدهشگرفیتغییراتدچارامروزيهايسازمان

وشوندهسازگاربه الگوهايسازمانشدهتعیینپیشازوثابتالگوهايتغییروزندهموجودیتی
سازمان،آنتروپیانونق. طبقنداآمدهبه وجودهاسازماندرکههستندتغییراتیازهایینمونهمنعطف،

ماندمیبازکارادامهازنهایتدر؛ وشودنظمی میبیدچارنکندهمسومحیطیتغییراتباراخوداگر
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)Tohidi & Mandegari, 2012(.ازتاکوشندمیخودو بالندگینظم بقايبرايهاسازمانواقع،در
پذیري،انعطافسودبخشی،کارآمدي،ستمر،بهبود مسریع،رشدبهجهانیگسترةدرخودمنابعطریق

& Appelbaum(شوندنایلخودفعالیتعرصهدرممتازاز موقعیتبرخوداريوآیندهبرايآمادگی

Gallagher, 2000(.هانامشهود سازمانهايداراییترینمهموتریناصلیازیکیعنواندانش به،امروزه
مشهودهايداراییراسازمانهاياعظم سرمایهقسمتکهراهگذشتپندار،تفکراینشود.میمحسوب

مهمترین دارایی نامشهود ).Gazor, Kohkan, Kiarazm & Rastegari, 2013(کندرد میکردمیمعرفی
هايمدلبهدستیابینیازمنددانش محور،اقتصادبهورود. بااستها، سرمایه فکري آن سازمان سازمان
,Boekestein(هستیمسازمانايهداراییازجدید سنتی در راهکارهايبه دلیل ضعفبنابراین،). 2006

برايها به سرمایه فکري و تاثیرگذاري آن بر نوآوري سازمانی توجه مدیران سازمان،شرایط رقابتی کنونی
ها سازمانچارهرسد. راهنظر میه سازمان ضروري بيبقابا هدفایجاد مزیت رقابتی و پویایی سازمانی 

نوآورنظامیکشدن بهتبدیلتحوالت پر شتاب محیطی،وتغییرباهماهنگیوبراي موفقیت درآینده
توجه ،ها در شرایط رقابتی عصر حاضردو عنصر کلیدي در ارتباط با بقا و پیشرفت سازمانبنابراین،. است

به منظورازمان به نظامی خالق و نوآور و تبدیل س،هاي فکري سازمان به عنوان مهمترین سرمایهبه سرمایه
). Appelbaum & Gallagher, 2000(استپویایی و هماهنگی با شرایط محیطی 

بیان مساله
توانایی ایجاد نوآوري و ارائه ،در اقتصاد دانش محور امروزي، کلید برخورداري از مزیت رقابتی پایدار

رقابت در (Ibrahim & Fallah, 2005).استر رقبا تر از دیگمحصوالت و خدمات جدید به بازار، سریع
که انرژي خود را ،هاي صاحب برند را داردشرکتخصوصیاتی از جمله ظهور سریع ،اقتصاد نوآور کنونی

معطوف تناسب و انطباق سازمان یافته براي ایجاد و پاسخگویی نیاز مشتریان و وارد کردن ارزش نوآوري 
بکار بردن و افزایش دانش و آگاهی ،بدین منظور).Beer, 2002(اندهکردبه فرایندهاي تجاري خود

براي ارائه نوآوري ،ايهاي زنجیرههمراهی با ارزشبارهدرو افزایش دانش موجود ،نسبت به مشتریان
براي عملکرد سازمانی به یک دارایی استراتژیک کلیدي ،سرمایه فکري.(Yitmen, 2011)استضروري 
و مدیریت آن براي ایجاد و حفظ مزیت رقابتی سازمان حیاتی است. بر اساس آگاهی آید،شمار می

چشمگیري بر مزیت رقابتی یک شرکت بیفزاید، مدیریت نیز تواند بطور اینکه دانش میدربارهروزافزون 
می را منابع عظی،هادهد. سازمانتمایل روزافزونی براي شناسایی و خلق دانش در سازمان از خود نشان می

استراتژیک بهبود این کار معموال بر اساس نیاز؛کنندگذاري میشان سرمایهبراي توسعه سرمایه فکري
اند تا با حقوق و قوانین ها مجبور شدهشرکت،بنابراینشود.هاي نوآورانه انجام میانتخاب انواع توانایی
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دهند برخورد کنندشان را افزایش میبتیهاي کارآمدي که مزیت رقاهاي فکري به عنوان استراتژيدارایی
(Chen & Chen, 2007).خواهند به هایی که میاهمیت نوآوري به عنوان یک عنصر الزم براي شرکت

است. هاي طوالنی مدت برخوردار شوند، شناخته شدهیا از مزیت،سادگی مزیت رقابتی خود را حفظ کنند
شودبقاي سازمان شناخته میو رشدبراي ک عنصر حیاتیوري به عنوان یبراي اقتصادهاي مختلف، نوآ

)Yitmen, هاي پر تالطم امروزي در گرو ایجاد و حفظ ها در محیطا توجه به اینکه بقاي سازمانب).2011
و از طرفی مزیت رقابتی پایدار سازمان، بر توان ایجاد در مقایسه با سایر رقبا است،مزیت رقابتی سازمان

و توجه به این گذارد،میتر از دیگر رقبا تاثیره محصوالت و خدمات جدید به بازار، سریعنوآوري و ارائ
رکت و توان ایجاد نوآوري بیفزاید،تواند به نحو چشمگیري بر مزیت رقابتی یک شنکته که دانش می

.استها هاي نوآوري در سازمانبررسی رابطه بین سرمایه فکري، مزیت رقابتی و محرك،هدف این مقاله

پیشینه نظري
سرمایه فکري

. در حال حاضر هیچ تعریفی در ستاارائه شدهآنبراي اي که چندین تعریفمفهوم پیچیده،سرمایه فکري
،استوارت.)Yitmen, 2011(زمینه سرمایه فکري وجود ندارد که از لحاظ جهانی مورد قبول همه باشد

که می تواند براي کسب "، اطالعات، اموال فکري و تجربهدانش"سرمایه فکري را به عنوان ماده فکري 
گازور و همکاران  سرمایه فکري را به .(Stewart, 1991)کندثروت مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می

"استگرفته، حفظ شده و بکار بسته شدهماده فکري که براي ایجاد دارایی با ارزش بیشتر شکل"عنوان 

Gazor)کنندتعریف می et al., 2013).کند که سرمایه فکري عبارتی است مطرح میگونه گریماردي این
گفته "سازند عملکرد خود را ادامه دهدهاي غیرمادي که یک شرکت را قادر میترکیب دارایی"که به 

همه انواع دانش را از نوع انتزاعی (فرهنگ، ،سرمایه فکري.(Grimaldi & Rogo, 2013)شودمی
ها، ها، پروندهها و دانش و مهارت تک تک اعضا) تا نوع مادي آن (ارائهها، پویایی گروه، ارزشهنجارها

) 1شود که (مینکاتگیرد. مفاهیم نهفته مهم در این تعاریف شامل این در بر میهاي اولیه، فرایندها)طرح
فناوري ان و همچنین مشتریان و ) از ارتباط نزدیکی با دانش و تجربه کارکن2سرمایه فکري انتزاعی است، (

کندهاي بهتري براي موفقیت شرکت در آینده ارائه می) فرصت3و (برخوردار استهاي یک سازمان 
(Kianto, Hurmelinna-Laukkanen & Ritala, 2010).انجام شدهاساس تحقیقاتبر

(O’Donnell et al., 2006; Chen & Chen, 2007; Yitmen, 2011; Salman Taie, 2014) سرمایه ،
، شاملدر درون شرکتهاي غیرماديهاي مربوط به داراییبه عنوان همه سرمایه،فکري در این تحقیق
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از موارد ؛ که استتعریف شده ،ها، روابط و غیره در سطح کارکنان و سازمانها، مهارتدانش، توانایی
زیر تشکیل می شود: 

آوري منابع نامرئی که در اعضاي یک سازمان سرمایه انسانی عبارت است از جمعسرمایه انسانی:.1
(انگیزه، گرایشاتها و آگاهی از فوت و فن)،(شامل مهارتهانهفته است و شامل صالحیت

شود. (نوآوري و کارآفرینی و غیره) میکیفیت رهبري مدیریت ارشد)، و چاالکی فکري
هاي و براي مشکالت به راه حلدها را تغییر دهدسازد تا رویکرچاالکی فکري فرد را قادر می

ر این پژوهش شامل هاي سرمایه انسانی دشاخص. (Khasawneh, 2010)نوآورانه بیندیشد
.است، خالقیت، مهارت و تخصص افراد نگرش، شایستگی

ها و ...) است(فرایندها، سیسرمایه ساختاري به عنوان توانایی سازمانی شرکت:سرمایه ساختاري.2
هاي ها، سیستماین مورد شامل زیرساختد.شومیدر برآوردن تقاضا و نیازمندي بازار مالحظه 

& ,Dı´ez, Ochoa, Prieto)شوداطالعاتی، رویکردهاي رایج، روندها و فرهنگ سازمانی می

Santidria´n, 2010) .سازمانیدر این پژوهش شامل فرهنگساختاري هاي سرمایه شاخص ،
.است، فرایند عملیاتی و سیستم اطالعات سازمانی، یادگیريسازمانیساختار

محیطباسازمانیکروابطدرشدهگرفتهقراردانشکلیه،ايرابطههسرمایاي: رابطهه سرمای.3
سرمایه مشتري اشاره دارد به است. غیرهوعلمیمجامعکنندگان،عرضهشامل مشتریان،خود

,Chen, 2004; Mahmoudi Maymand)اربر نهایی در قبال سازمانرضایت و وفاداري ک

Kiarazm & Rahimzadeh, 2015).اعتماد،همچونگرهایینشانوسیلۀبهايرابطهسرمایۀ
Moradi, Karimi(شودمیشناختهگیري گروهیجهتوهماهنگیمتقابل،عملهمکاري،

Mazidi & Golestani Nia, 2013(.اي در این پژوهش شامل قابلیتمایه رابطههاي سرشاخص-

است.هاي بازاریابی، رضایت مشتري، وفاداري مشتري و سود در ازاي هر مشتري 

مزیت رقابتی
ها، نظریه پورتر ابزار اصلی در طی دو دهه گذشته بوده است. در تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی شرکت
گانه هاي رقابتی کلی سه) استراتژي2پنج نیروي رقابتی، () مدل1اجزاي اصلی در تئوري پورتر عبارتند از (

که همه صنایع دچار کند) زنجیره ارزش. در بررسی قابلیت بقا و حفظ مزیت رقابتی، ویلیامز بیان می3و (
کنندگان نیازهاي تکنولوژیکی ایجاد تأمینشوند، که این تغییرات توسط مشتریان، رقبا و یا تغییرات می

، تا محصوالت خود را دنشومنجر به ایجاد فشار مداوم بر روي کسب و کار میاتین تغییرشوند. امی



1394و زمستان زیی، پا14تحول، سال هفتم، شماره تیریپژوهش نامه مد62

یا افزایش دهند، چرا که هیچ سود حاصل کنندو تالش کنند تا مشتریان با ارزش خود را حفظ بهبود دهند
;Williams, 1992)از مشتري، از خطر رقبا در امان نیست Bossink, 2004).،حفظ مزیت در هر سازمانی

مانند ،مزیت رقابتی به صورت روزافزونی در منابع فکري سازمان.رقابتی براي موفقیت حیاتی است
دانش و درك ،از طرف دیگرهاي فکري نهفته است. هاي تجاري و داراییهاي کارکنان، سیستممهارت

کري یک شرکت نهفته در سرمایه فبراي ایجاد مزیت رقابتی،چگونگی برخورداري از عملکردي متفاوت
تواند از طریق فشارهاي رقابتی محیط ، میاستاست. چنین دانش سازمانی که در سرمایه فکري قرار گرفته

د؛ طریق نوآوري سازمانی را ایجاد کند، و از آن هاي غیرمادي تجاري تبدیل شوکسب و کار به دارایی
;Bossink, 2004)دهدا به کسب وکارها میمتفاوت راین نوآوري است که اجازه اقدام یا فعالیت زیرا 

Flanagan, Lu, Shen & Jewell, 2007).

هاي آننوآوري و محرك
ایده نو ،آنها مشترك به نظر می آیددر همه آنچه اما نوآوري در تحقیقات وجود دارد؛متنوعی از تعاریف 

Sexton(شودکه نقطه آغازین نوآوري محسوب می،است & Lu, 2006(.و و سکستون، نواوري دانش ل
به نحوي که عملکرد کلی شرکت را از ،محور را به عنوان تولید مفید و اجراي کاربردي یک ایده جدید

کنندطریق سرمایه دانش استخراجی و اکتشافی و سرمایه انسانی بهبود بخشد، تعریف می
)Sexton & Lu, 2006(.به ،عمل منجر به نوآوري خواهد شد. نوآوريبه کارگیري سرمایه فکري در

دهدبه مشتري ارائه میشود که ارزش افزودهعنوان محور خلق محصوالت و خدماتی به کار برده می
(Bossink, 2004; Zerenler, Hasiloglu & Mete, 2008). از این رو، بحث استفاده از سرمایه فکري

) 2006شود. در این رابطه ناروکار و جین (ي نوآوري مطرح میبه عنوان یک تکیه گاه و الزام برا،شرکت
هاي رشد پردازند. نوآوري، منحنیبه بررسی نقش سرمایه فکري سازمان در فرایند نوآوري سازمان می

است اساسیيعنصر،ها را به جلو رانده و بازارهاي جدیدي را گشوده است. این مسئلهبسیاري از شرکت
- ها میسازمانبنابراین،. آورد که نوآور باشدفقیت  را همراه با خود به شرکتی میکه رشد، ثروت و مو

ایجاد براي،شودتوانند از مداخالت مدیریتی که به بهبود مجموعه سرمایه فکري سازمان منجر می
د نیازمن،نوآوري.(Narverkar & Jain, 2006)بگیرندکند، بهرهرویکردهایی که نوآوري را تشویق می

تواند منجر هاي قدرتمندي است که با قرار گرفتن افراد مناسب درکنار فرهنگ سازمانی صحیح میمحرك
به شدت فناوري،هاي نوآوري و خلق محیطی براي ارتقاي نواوري و به نتایج نوآورانه شود. درك محرك

;Bossink, 2004)استمورد توجه مدیران بخش تحقیق و توسعه  Ibrahim & Fallah, کشش .(2005
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هاي ابزارها و مواد اولیه نواوري، از جمله محركتأمینهاي دولتی براي یارانه هاي مالی و بازار و کمک
سازند که سازمان را قادر میهستندنیز محرك نوآوري آنو تحمیل فناورينواوري هستند. تزریق 

;Gann & Salter, 2000)نداي ارائه کمحصوالت و فرایندهاي نوآورانه Bossink, 2004).مشارکت
، از جمله نوآوريفرایندازصریح و روشنو بیان و هماهنگی، کنندهشرکتهايگروههماهنگی، مشتریان
منجر هاها و سازمان، بخشهابه ایجاد همکاري در میان گروهشوند که هاي نوآوري محسوب میمحرك

-آوري موثر دادههاي دانش و جمع، خلق شبکهتحریک کردن براي تحقیق.(Yitmen, 2011)خواهد شد

گذاري دانش و اطالعات مورد نیاز براي نوآوري را در درون اشتراكهاي نوآوري هستند کهها، محرك
& Goverse, Hekkert, Groenewegen, Worrell)کنندهاي مختلف تسهیل میو بین شرکت Smits,

2001; Gazor et al., 2013).

تغیرهاي تحقیق در تحقیقات پیشین رابطه بین م
و،هاستآنفکريهايسرمایهبرمبتنیپایداررقابتیمزیتکسبکهاندامروزه کسب وکارها دریافته

داردبستگیارزشمندداراییاینمدیریتدرآنهاتواناییبهزیاديتا حدشانموفقیت
)TootifarTehranpoor & Ziya, 2014.(استشدهباعث،هاشرکتبرحاکماقتصاديخاصشرایط
راهاشرکتاینامروزهچیزي کهنباشد.آنهاآنهاي مشهودی دارایپایۀبردیگرهاآنرقابتیمزیتتا

کلیديعواملبرمستمرتأکیدنیزودانشادارة اثربخش،دکنمیپذیررقابتاقتصادکنونیصحنۀدر
& Rahnavard Ahan, Gholami, Kooskki Jahromi(تاسفکريهايسرمایهنظیردانشیهايدارایی

Namdar, 2012.( هرچه سرمایه فکري در یک شرکت بیشتر باشد، منحصر به فرد بودن صالحیت و
شایستگی مجزاي . (Garcia & Calantone, 2002)شایستگی آن شرکت نیز بیشتر و متمایزتر خواهد بود

Zerenler)ه فکري درون شرکت نگاه کردتوان به عنوان نتیجه سرماییک شرکت را می et al., 2008).

بی،بازاریادانشفنی،دانشفرهنگ سازمانی،ها،سیستمساختار،فرایندها،درتوانمیرارقابتیمزیت
مهارت،همچنین دانایی،.کردسازمان جستجوانگیزشیوهماهنگیهاينظامو هاي سازمان،استراتژي

برايراپایداررقابتیمزیتتواندمی،افراد سازمانیجوییمشارکتوپذیريولیتمسئتجربه، انگیزه،
شدباداشتهوجودسازماندروکار موفقیتسازومناسبمحیطاین کهبرمشروطسازمان ایجادکند،

)Ghlichli, Khodadad Hoseini & Moshabaki, 2009.(گیرد که رابطه از این رو، فرض بر این قرار می
مثبتی بین اجزاءسرمایه فکري و مزیت رقابتی وجود دارد. در دوره اقتصاد دانش محور، سرمایه انسانی، 

Zerenler)شودهاي آینده محسوب میهاي مهم براي توسعه و پیشرفتیکی از دارایی et al., 2008).
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کنان، رهبران پروژه هاي کارهاي مدیریتی و تخصصاي، خالقیت، تواناییهاي حرفهتجارب عالی، مهارت
سوي دیگر، از).Gazor et al., 2013(تاثیر مثبتی بر عملکرد نوآورانه یک شرکت دارد،و مدیران ارشد

براي نوآوري زیرا،محققین این مسئله را مطرح کردند که ساختار ذهنی افراد را باید تحریک کرد
Zerenler)باشدها و ساخت محصوالت جدید مفید میشرکت et al., 2008).فرایندي است که ،وريآنو

محصوالت و خدمات در نهایتتا ،شوددر آن دانش با هدف خلق دانش جدید، کسب، تسهیم و تلفیق می
نوآورانههاي موفقفعالیت).Hadizade Moghadam, Ghlichli & Mohebi, 2013(نو و بدیع ایجاد شود

رهبري،هفتگانه تعامل،عوامل.استسطوحامتمدرمشارکت کارمنداننیازمند،سازمانیکدر
نوآوري سازمانی تاثیر گذارندهايو انگیزش بر محركسازمانیحمایتیکپارچگی،دانش،ارتباطات،

)Saeeda Ardakani, konjkav Monfared, Hakaki & Rezaee Dolatabadi, 2013 .( در این میان پنج
از این رو، این فرضیه دهند.سرمایه انسانی را تشکیل می،یزشدانش و انگارتباطات،رهبري،عامل تعامل،

هاي نوآوري رابطه مثبت دارد. خصوصیات بازارهاي جدید شود که سرمایه انسانی با محركمطرح می
هاي تکنولوژیکی سریع، تغییرات سریع در شرایط اجتماعی و نیازهاي مشتریان و عبارت است از پیشرفت

بهبود عملکرد نواوران مد به منظورهایی را ها باید استراتژي، شرکتبنابراین. عمر محصولکاهش چرخه
Zerenler)نظر قرار دهند et al., 2008).ضعیفیکاريهايرویهوهاداراي سیستمسازمانیکاگر

باهاییسازمانکه،حالیدریافت؛نخواهددستاشبالقوهتواناییحداکثري بهفکرسرمایهباشد،
بهدستتادهدامکان میافرادبهکهشدخواهندحمایتیفرهنگیکقوي دارايسرمایه ساختاري

Ghlichli(بزنندجدیدکارهاي et al., 2009.(هاي این مسئله را مورد بحث قرار دادند که سیستم،محققین
-ت را همراه با چرخههایی افزاینده بر ارزش شرکمدیریتی و فرایندهاي عملیاتی یک شرکت باید فعالیت

عامل هاي ارائه نوآوري و خصوصیات زیرساختاري (طراحی سازمانی و سیستم هاي مدیریت دانش) و 
-که تاثیر مثبتی بر مهارت،هاي فرایندي (فرایندهاي عملیاتی و سیستم هاي کنترل و انگیزشی) ارائه کنند

& Donate(هاي نوآوري خواهد گذاشت Sánchez de Pablo, 2015;Garcìa-Alvarez, 2012 &

Mariz-Perez, Teijeiro-Alvarez.(دهد که فرهنگ و تعهد از سوي دیگر، تحقیقات اخیر نشان می
تاثیر مهمی بر عملکرد نوآوري دارد،سازمانی یک شرکت براي برخورداري از منابع کارآمد

(Chen, 2011).هاي مدیریتی عالی، رویکردهاي ویا (مانند سیستمهاي سازمانی پعالوه بر این، توانایی
هاي هاي خلق ارزش شرکت را که تاثیر مثبتی بر مهارتعملیاتی و فرایندهاي مدیریت دانش) فعالیت

,Aujirapongpan, Vadhanasindhu, Chandrachai & Cooparat)بردشان دارد، به پیش مینوآورانه
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2010; Ajmal, Helo & Kekäle, 2010).بر محرك،دو عامل یکپارچگی و حمایت سازمانی،همچنین-

Saeeda Ardakani(نوآوري سازمانی تاثیر گذارندهاي et al., 2013.(فرض بر این است که ،بنابراین
ارتباط نزدیک مشتریان با ،هاي نوآوري وجود دارد. از طرفیرابطه مثبتی بین سرمایه ساختاري و محرك

Zerenler)د محصوالت و خدمات برتر خواهد شدیک شرکت منجر به ایجا et al., 2008).فورنل در
-انعطافکند،حفظراو کارکسبرابطهتواندمیمشتریانرضایتکهخود دریافتمطالعاتنتیجه

دهدافزایشراشرکتیکاعتبارو،دهدرا کاهشمحصولقیمتذیري شرکت را افزایش و
)Ghlichli et al., 2009.(نظراتشان را درباره ،ها و تجارب خودها، صالحیتشتریان با تنوع دیدگاهم

ارائه محصوالت و فرایندهاي نوآورانهکه این امر منجر به کرده اند،هاي نوآورانه مختلف ابراز پروژه
کنندگان مواد و سایر شرکا تأمینها، مشتریان، هاي استراتژیک شرکتگروهمختلف و مهمی خواهد شد.

Dı´ez)یابی به عملکرد نوآورانه مطلوب نقش دارندز در دستنی et al., 2010).نظر ه در نتیجه، منطقی ب
هاي نوآوري رابطه مثبت دارد. اي با محركرسد که فرض کنیم سرمایه رابطهمی

1در شکل شمارهطراحی و، مدل مفهومی تحقیقها اشاره شدبه آنفوقی که در متنبا توجه به فرضیات
ارائه شده است.

)LISRELافزار خروجی نرم(: مدل مفهومی تحقیق1شکل 

روش شناسی تحقیق
توان آن را بر حسب هدف در می،گیرد. همچنینتحلیلی قرار می-تحقیق حاضر در قالب مطالعات پیمایشی

عضاء واحد گروه تحقیقات کاربردي قرار داد. جامعه آماري این پژوهش کلیه مدیران، سرپرستان و ا
کارخانه تولیدي فعال در صنعت الستیک و پالستیک واقع در شهرك صنعتی مشهد 8تحقیق و توسعه در 
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. ه استآوري شدهاي آن از طریق پرسشنامه جمعو دادهاست. این تحقیق داراي رویکرد کمی بوده،
هاي نوآوري ) و محرك2014تایی (پرسشنامه اجزاء سرمایه فکري و مزیت رقابتی برگرفته از مقاله سلمان

که با توجه به شرایط صنعت تعدیل و بومی سازي شده است. است،) 2004از مقاله بوسینک (برگرفته 
مطالعه موردروایی محتوایی پرسشنامه با اخذ نظرات اساتید مدیریت و تعدادي از مدیران و کارشناسان 

سنجیده KMOاستفاده از آزمون بارتلت و شاخص روایی سازه پرسشنامه نیز بامورد تایید قرارگرفته است.
) 0,00داري (در سطح معنیKMO،0,876میزان شاخصآمده است.1که نتایج آن در جدول شماره شد،

.را نشان می دهدروایی سازه پرسشنامه است، 0,6که بیشتر از ؛ و از آنجابدست آمد
)SPSSار افزخروجی نرم(KMOآزمون بارتلت و شاخص):1(جدول 

و ضریب آلفاي کرونباخ این نمونه با استفاده ،براي بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا یک نمونه سی نفره گرفته
مقدار آلفاي ،همچنینآمده است. 2که نتایج آن در جدول شماره ،محاسبه شدSPSS.17افزار از نرم

پرسشنامه خوب پایایی است،0,70شتر از بیاین مقدار چون؛ ومدآبه دست 0,817کرونباخ کل پرسشنامه 
را نشان می دهد.

: میزان آلفاي کرونباخ هر متغیر)2(جدول 
نوآوريمزیت رقابتیسرمایه رابطه اي  سرمایه ساختاريسرمایه انسانیمتغیر

0,830,710,860,790,74آلفاي کرونباخ

هاي معتبر از افراد شرکت کننده، اطالعات کامل در مورد اهداف تحقیق و اینکه دریافت پاسخبه منظور
ها و افراد ارائه شود، به شرکتناشناس بودن آنها تضمین میاینکه و است، تحقیق کامال علمی و محرمانه 

یاس پنج امتیازي با هر عبارت بر اساس مقرادهندگان خواسته شد تا میزان موافقت خودشد. از پاسخ
حجم نمونه با توجه به قاعده ده نمونه به . (به شدت موافق) تعیین کنند5(به شدت مخالف) تا 1لیکرت از 

- با توجه به مالحظات مربوط به نرم،گویه داریم24از آنجایی که در این تحقیق . ازاي هر گویه تعیین شد

. بدلیل نزدیک بودن حجم جامعه آماري با تعداد شودتعریف می240حداقل نمونه مناسب ،افزار لیزرل



67هاي نوآوري سازمانیبررسی رابطه اجزاء سرمایه فکري با محرك

ها، از روش سرشماري آماري امهبرخی پرسشنبرنگرداندننمونه آماري الزم، و همچنین با توجه به احتمال 
آوري شده، به سقف حجم نمونه آماري هاي جمعا تعداد پرسشنامهها استفاده شد، تتوزیع پرسشنامهبراي

پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. اطالعات مربوط به تعداد اعضاء جامعه 246ي هاداده،در نهایتبرسد. 
آمده است.3آوري شده در جدول شماره هاي صحیح جمعآماري و پاسخ

: میزان نمونه تخصیص داده شده به هر طبقه)3(جدول 
هاي جمع آوري شدهپاسخحجم جامعه

12927کارخانه شماره 
24133کارخانه شماره 
33729کارخانه شماره 
42519کارخانه شماره 
53730کارخانه شماره 
64637کارخانه شماره 
73828کارخانه شماره 
84943کارخانه شماره 

302246کل

هاي تحقیقیافته
هاي فرضیهبراي آزمون شد. استفادهLISREL 8.8افزار براي بررسی روابط مدل مفهومی تحقیق از نرم

تحقیق، با توجه به پیچیدگی مدل و وجود ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم، و نیاز به نمایش ارتباط بین 
سازي معادالت ساختاري استفاده شد. براي این منظور هر یک از متغیرهاي تحقیق متغیرها از روش مدل

هاي نوآوري به عنوان متغیرهاي محركاي، مزیت رقابتی و سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري، سرمایه رابطه
شود که به صورت شوند. براي تعریف هریک از آنها از متغیرهاي آشکار استفاده میمکنون تعریف می

متغیر آشکار، متغیر مکنون سرمایه 6اند. متغیر مکنون سرمایه انسانی بوسیله سواالت پرسشنامه درآمده
متغیر آشکار، متغیر مکنون مزیت 4اي بوسیله نون سرمایه رابطهمتغیر آشکار، متغیر مک5ساختاري بوسیله 

اند؛ ومتغیر آشکار، تعریف شده4له هاي نوآوري بوسیمتغیر آشکار و متغیر مکنون محرك5رقابتی بوسیله 
هاي شوند. درحالت تخمین استاندارد، فرضیهاي لیکرت سنجیده میگزینه5توسط یک پرسشنامه با مقیاس 

آزمون قرار گرفت. پارامترهاي تخمینی بین متغیرهاي موردLISREL 8.8ا استفاده از نرم افزار آماري ب
دهد.هاي تحقیق را نشان میکه نتایج، تایید فرضیه،ارائه شده است4اصلی تحقیق در جدول شماره 
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)LISRELافزار خروجی نرم(: ضرایب مسیر و بارهاي عاملی مدل مفهومی تحقیق2شکل 

هاي آماري: آزمون فرضیه)4(جدول 
نتیجهtضریبßضریب فرضیه

تایید فرضیه0,6210,78سرمایه انسانی با مزیت رقابتی رابطه مثبت دارد.
تایید فرضیه0,6911,5سرمایه ساختاري با مزیت رقابتی رابطه مثبت دارد.

تایید فرضیه0,488,03اي با مزیت رقابتی رابطه مثبت دارد.سرمایه رابطه
تایید فرضیه0,576,33هاي نوآوري رابطه مثبت دارد.سرمایه انسانی با محرك

تایید فرضیه0,7612,2هاي نوآوري رابطه مثبت دارد.سرمایه ساختاري با محرك
تایید فرضیه0,433,4هاي نوآوري رابطه مثبت دارد.اي با محركسرمایه رابطه

تایید فرضیه0,675,5هاي نوآوري رابطه مستقیم دارد.مزیت رقابتی با محرك

ها ، کلیه فرضیهاست1,96) بزرگتر از %95آمده (در سطح اطمینان هاي بدستT-valueبا توجه به اینکه 
هاي نوآوري، از باالترین سطح معناداري با ضریب مسیر رابطه سرمایه ساختاري و محركشوند. تایید می

، و این نشان می دهد که هرچه سرمایه ساختاري سازمان بیشتر باشد توانایی آن در برخوردار بود0,76
نوآوري نیز بیشتر خواهد بود. رابطه سرمایه ساختاري و مزیت رقابتی از دومین مرتبه سطح معناداري با 

دهد که هرچه سرمایه ساختاري در یک سازمان بیشتربرخوردار است و این نشان می0,69ضریب مسیر 
کند که سرمایه انسانی از رابطه مثبتی با بیان می1باشد، بر مزیت رقابتی تاثیر بیشتري خواهد داشت. فرضیه 

کند که سرمایه انسانی از رابطه مثبتی با محرك نوآوري عنوان می4و فرضیه استمزیت رقابتی برخوردار
به ترتیب، نشان 0,57و 0,62مسیر دیده می شود، ضریب4برخوردار است. همانگونه که در جدول شماره 
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این نشان ارزیابی می شوند؛ وآماري معنادار و مثبت لحاظکه به هستنددهنده روابط مسیر در مدل فرضی
دهد که هرچه سرمایه انسانی یک سازمان بیشتر باشد، تاثیر بهتري بر توانایی رقابتی خواهد داشت و می

اي با مزیت رقابتی رابطه مثبت دارد کند که سرمایه رابطهعنوان می3سطح نوآوري بیشتر می شود. فرضیه 
اي از رابطه مثبتی با محرك هاي نوآوري برخوردار است. کند که سرمایه رابطهعنوان می6و فرضیه 

این هستند؛ و0,43و 0,48شود، ضریب مسیرها به ترتیب برابر مشاهده می4جدول شماره در همانگونه که 
خواهد اي در شرکت بیشتر باشد،  تاثیر بیشتري بر توانایی رقابتی دهد که هرچه سرمایه رابطهنشان می

که نشان دهنده رابطه بین 0,67ضریب مسیر ،همچنینشود. و در نتیجه توانایی نوآوري نیز بیشتر میداشت 
سازمان بیشتر دهد که هرچه مزایاي رقابتی، نشان میاستهاي نوآوري مزیت رقابتی شرکت با محرك

باشد، توانایی نواوري نیز بیشتر خواهد بود.
-شود این است که تا چه حد مدل تدوین شده با دادهپس از تخمین پارامترهاي مدل، سوالی که مطرح می

پردازیم. نتایج در جدول هاي تحقیق سازگاري دارد؟ براي پاسخ به این سوال به بررسی برازش مدل می
ست.ارئه شده ا5شماره 

هاي مختلف: بررسی برازش مدل بوسیله شاخص)5(جدول 
نتیجهشاخص مدل تحقیقبرازش قابل قبولشاخص برازش

P-value≥٠٫٠٥0,061برازش خوب
/df2X3-01,866برازش خوب

RMSEA0-0,080,048برازش خوب
CFI0,95-10,981برازش خوب
GFI0,9-10,960برازش خوب

نشان دهنده برازش خوب 5هاي جدول شماره هاي برازش، دادهدامنه تعریف شده براي شاخصبا توجه به 
ند.هستمدل مفهومی تحقیق 

بحث و نتیجه
ساختاري) وارتباطیفکري (انسانی،سرمایۀسه جزءهردهند،مینشانپژوهشهايیافتهکهطورهمان

هاي تحقیق حاضر در رابطه نوآوري هستند. یافتههاي مزیت رقابتی و محركبامعناداريرابطۀداراي
،)2012چوپانی و همکاران ()،2011(راستا با تحقیقات بهرامی و همکارانسرمایه انسانی و نوآوري، هم

معظم باباشیخعلی و همکاران )،2013سعیدا اردکانی و همکاران ()،2012رهنوردآهن و همکاران (



1394و زمستان زیی، پا14تحول، سال هفتم، شماره تیریپژوهش نامه مد70

نارورکار و)،1998)، بنتیس (2013و همکاران (گازور)،2014(فر تهرانی و همکارانطوطی)،2014(
کند و به این نکته اشاره میاست) 2012ماریز و همکاران ()، و2008نلر و همکاران (زر)،2006همکاران (
وابسته هستند. بسیاري از مدیران ،به صالحیت کارکنان و اعضاي سازمان خود براي موفقیت،هاکه شرکت

ه اشتراك کارکنانشان اطالعات خود را بکنند که بایدمیانسانی به این نکته اشارهه سرمایهبا توجه ب
سمت آموزند که دانش را از یک قبه اعضاء میکنند،را در امر یادگیري تشویق میآنها بعالوه، گذارند.

هاي آموزشی نامهبرمی کنند.فراهم هایی را براي سایرین و فرصتشرکت به قسمت دیگر منتقل کنند
براي کارکنان وجود دارد و کارکنان توانایی انطباق با تغییرات نوآورانه را به سرعت و به نحو کارآمدي 

هاي برتر رقابتی به ها براي ایجاد و ارائه ارزشدهد که توانایی شرکتیاد خواهند گرفت. این امر نشان می
با انگیزه، ماهر، توانمند، خالق و آگاه آن بستگی هاي مشترك کارکنانمشتریان به نوبه خود به تالش

راستا با تحقیقات هاي نوآوري، همتحقیق در رابطه سرمایه ساختاري و محركهايیافته،دارد. همچنین
معظم )،2012رهنوردآهن و همکاران ()،2012چوپانی و همکاران ()،2011بهرامی و همکاران(

نارورکار )،2007چن و همکاران ()،2014فر تهرانی و همکاران (طوطی)،2014باباشیخعلی و همکاران (
-است و به این نکته اشاره می) 2014کالکان و همکاران (و )،2010درز و همکاران ()،2006و همکاران (

گر تسهیم فرهنگی که  تسهیلها فرهنگ سازمانی است؛قیت سازماند که یکی از عوامل اصلی موفکن
ها و فرایندها)(سیستمهاي الزممنابع و تواناییاز سازمان باید ،. بعالوهباشدپذیر ریسکدانش و حمایتگر و

که به نوبه خود منجر به خلق ارزش براي مشتریان ،هاي سازمانی استفاده کندایجاد و توسعه صالحیتبراي
راستا با وري، همهاي نوآاي و محركهاي تحقیق در رابطه سرمایه رابطهیافته،خواهد شد. همچنین

معظم )،2012رهنوردآهن و همکاران ()،2012چوپانی و همکاران ()،2011(و همکارانتحقیقات بهرامی
)،2006نارورکار و همکاران ()،2011چن ()،2007چن و همکاران ()،2014باباشیخعلی و همکاران (

د که حفظ روابط مناسب با کنه میاست و به این نکته اشار) 2011یتمن () و2013گازور و همکاران (
بین سازمانی مانند ایجاد سازد تا از مزایاي یادگیريسازمان را قادر می،تأمینسهامداران، شرکاء و زنجیره

بسیاري از کند.غلبهو همچنین بر مشکالت ارتباطات گسترده و مشکالت هماهنگی اعتماد بهره گیرد،
د تا سطح صالحیت را در نکنتالش می، بر این امر تاکید کردند کهايدر رابطه با سرمایه رابطه،مدیران

کنند جریان خروج مشتریان از محدوده و سعی میمشتریان افزایش دهند؛راستاي پاسخگویی به تقاضاهاي
هاي در نتیجه خرید مجدد، کاهش با شاد کردن مشتري از طریق خدمات نوآورانه و رشد پاداش،خود را

وري، سطح رضایت مشتري را آو تعهد به نو،از طریق تفکر پیشرو مدیریت، یکپارچگی،نهمچنیدهند؛
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تا از این باشندها باید روابط نزدیکتري با مشتریان داشتهدهد که شرکتافزایش دهند. این امر نشان می
با سرعت بیشتر و ها، اطالعات و منابع خود بیفزایند و بتوانند خدمات جدید راها، تواناییطریق بر مهارت

هاي تحقیقات ، که نتیجه آن تاثیر مثبت بر عملکرد نوآورانه شرکت خواهد بود. یافتهکنندهزینه کمتر ارائه 
)، فالنگان و همکاران 2006)، لو و همکاران (2014حیدري و همکاران ()،2009(لی و همکارانقلیچ

توسعه ندتر، با دهد که نیروهاي رقابتی قدرتممی) نشان 2012ماریز و همکاران ()، و2011)، یتمن (2007(
د. این امر با فرضیه نشومی،وري، باعث بوجود آمدن سطوح باالتري از نوآهاها در درون شرکتتوانایی

. استراستا هاي نوآوري هممرتبط با رابطه بین مزیت رقابتی و محرك
ري و رابطه آن با مزیت رقابتی سازمان و ایجاد نتایج معناداري در رابطه با اهمیت سرمایه فک،این تحقیق

هاي تولیدي در صنعت الستیک و پالستیک مورد بررسی ارائه کرد. در میان روابط نوآوري در سازمان
هاي نوآوري و سرمایه ساختاري با ها با محركبه ترتیب رابطه بین سرمایه ساختاري شرکت،مورد بررسی

بهرامی و )،2009لی و همکاران (ارا هستند. این یافته با نتایج تحقیقات قلیچرا دمیزانمزیت رقابتی بیشترین 
انجام ) که در صنایع خودروسازي و آموزش عالی 2014ومعظم باباشیخعلی و همکاران (،)2011(همکاران

ها در ترتیب اولویت اثرگذاري اجزاء سرمایه فکري متفاوت است. در تحقیقات مذکور اولویت،شده است
که در صنعت مورد مطالعه این در حالیاست؛اي سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه رابطهه ترتیبب

پژوهش سرمایه ساختاري از بیشترین ضریب تاثیر برخوردار است، که این موضوع نشانگر اهمیت و لزوم 
کسب موفقیت براياتی توجه به ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیستم اطالعاتی و فرایندهاي عملی

هاي نوآوري قرار رابطه بین مزیت رقابتی با محرك،. بعد از آناستهاي مورد مطالعه هرچه بیشتر سازمان
که به دلیل فشار بازارهاي رقابتی، برخورداري از مزیت توان چنین استنباط کردمیبنابراین،گیرد.می

هاي ها از پتانسیلو از این طریق سازمان؛استدان یافتهرقابتی در بازارهاي پویاي این صنعت اهمیت دو چن
ایجاد نوآوري براي بهبود موقعیت خود بهره خواهند جست. به منظورموجود خود 
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