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  چکیده
ها برای شدن چرخه عمر محصوالت و افزایش رقابت باعث شده است که سازمان ترکوتاهامروزه تغییرات سریع در محیط و 

، های جدید باشند. در چنین شرایطی توجه به عواملی همچون سرعت نوآوری، تسهیم دانشماندگاری در محیط به دنبال راه حل

در  کند تا خود را با تغییرات محیطی انطباق داده و در صحنه رقابت باقی بمانند.ها کمک میرهبری دانش و تسهیم دانش به آن

این پژوهش، تأثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی به واسطه تسهیم دانش بر سرعت نوآوری در شرکت عالیس بررسی قرار 

همبستگی است. جامعة آماری تحقیق  -اربردی و از نظر روش پژوهش، پیمایشیگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، ک

نفر از طریق فرمول   300ای متشکل از حاضر شامل کارکنان شرکت عالیس در شهر مشهد است. براساس حجم جامعه، نمونه

و   (SEM)دالت ساختاریوتحلیل به کمک روش مدلسازی معاگیری تصادفی ساده انتخاب شد. تجزیهکوکران، با روش نمونه

 یقو یبه کار گرفته شده، مدل نظر یبه دست آمده نشان داد که معادالت ساختار جینتاصورت پدیرفت.  Amosنرم افزار 

سرمایه  داراست. همچنین تأثیر معنیایه اجتماعی و تسهیم دانش ی سرعت نوآوری از طریق رهبری دانش، سرمنیب شیپ یبرا

 به واسطه تسهیم دانش مورد تائید قرار گرفت.   اجتماعی بر سرعت نوآوری
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 مقدمه

( 2008است. اورت و دوین ) ینوآورها مستلزم توجه ویژه به مقوله در دنیای رقابتی کنونی، بقای شرکت

و اجرای نوآوری  ریزیبرنامهکوتاهی در  کهطوریهب؛ دانندیمامروز را بسیار پویا  وکارکسبمحیط 

، همچون وکارکسبحوزه  نظرانصاحبخواهد شد. این واقعیت، عالقه  پذیریرقابتموجب کاهش 

آیند ( را به مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان عامل کلیدی و پیش2008( و کاسا )2005سوبرامانیام و یوند )

فقیت و خلق مزیت رقابتی سازمان جلب کرده است و به زعم ایشان در ارتقای سطح عملکرد، مو مؤثر

دانش،  .(Rezvani & Toghraei, 2011) "ر سطح سازمان استسرمایه اجتماعی زیربنای نوآوری د"

عنوان که دانش بهازآنجاییکند و درواقع نوآوری یک فرایند متمرکز بر دانش است. نوآوری ایجاد می

های مربوطه هر سازمانی ضروری است، درنتیجه، محققان و متصدیان حوزه یک دارایی نامشهود برای

آوری دانش معطوف های سازمانی برای شناسایی، اخذ، ایجاد، تسهیم و جمعای به قابلیتتوجه فزاینده

آفرین، عنوان یک فعالیت پیچیده اما ارزشدر این میان تسهیم دانش به. (Wang & Wang, 2012)اند داشته

عالوه با توجه به تغییرات به .(Shaemi et al., 2012) استه و اساس بسیاری از راهبردهای سازمانی پای

طور مداوم به دنبال ها باید بهسریع در محیط و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت و خدمات، شرکت

رقابتی پایدار  مزیت تداومهای جدید برای افزایش سود حاصل از عملیات خود باشند. درواقع برای فرصت

و ایجاد منافع بیشتر باید در مقایسه با رقبایشان بهتر پاسخگوی نیازهای بازار بوده و باید قادر باشند تغییرات 

بهترین ارزش را برای مشتریان خود فراهم کنند در چنین  کهیطوربهی نمایند نیبشیپی درستبهبازار را 

ها برای رسیدن به این مهم کمک نوآوری به شرکت سرعتبهشرایطی گرایش به کارآفرینی و توجه 

دارد، های جدید هوشیار نگه میزیرا شرکت را در مواجه با فناوری ؛(Shan et al., 2016)خواهد کرد 

بر تغییرات صنعت  رندگانیگمیتصمداشتن ی متمرکز نگهوسیلهکند و بههای بازار آگاه میها را از روشآن

های اقتصادی جدید کمک ی فعالیتاندازراهها و ها جهت شناسایی فرصتشرکتو تقاضای مشتریان به 

 عوامل از یکی دهدیم نشان اخیر مطالعاتاز طرفی دیگر، . (Baker & Sinkula, 2009)کند می

 آن با مرتبط خدمات و صنعت این در موجود هایمیزان نوآوری وکارهاکسب عملکرد بر تأثیرگذار

 صنعت در را نوآور یهاکیتکنو  جدید هایفناوری بتواند موردنظر سازمان چه هر هک ایگونهاست، به

 باال توسط کارکنان آن را آموزش و هایفناور این پذیرش میزان از طرفی و کند وارد خود خدمات و

 فهد بازار از باالیی سهم و آمده فائق خود وکاردر کسب موجود مشکالت بر از ترآسان تواندمی ببرد،

گردد  مطرح بازار عنوان رهبربه بتواند بازار سهم افزایش با کهیطوربه کند، خود جذب به را

(Tajeddini, 2011). نیازهای در و تغییر وکارکسب محیط شدن رقابتی به توجه با دیگر سوی از 
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 سرعت در شرکت قابلیت دهندهنشان و است موفقیت مهمی برای بسیار عامل نوآوری سرعتمشتریان، 

 سریع اندازیراه و توسعه توانایی که هاییشرکت و است بازار به جدید محصول معرفی بخشیدن

 تعداد طورکلیبه خواهند یافت.  دست موفقیت این به باشند داشته رقبا از قبل را نوآورانه محصوالت

 کردن برجسته و دشکست هستن به ابتال مستعد جدید هایگذاریسرمایه ویژهبه وکارهاکسب از بسیاری

 درنتیجه و باشد بازار داشته سهم و سود افزایش در سزایی به تأثیر تواندمی نوآوری سرعتبه توجه و

شرکت عالیس که  .(Shan et al., 2016)شود  جدید هایگذاریسرمایه بقای شانس در بهبود باعث

های ضی از موارد نسبت به شرکتنماید. در بعسال است در صنعت غذایی )نوشیدنی( فعالیت می 15قریب 

دیگر نوپا بوده و باید مشتریان بیشتری جذب نماید و همچنین نسبت به حفظ سایر مشتریانش همت 

ساختاری مثل  رود که یک فعالیت زیرمضاعف داشته باشد که برای رسیدن به دو هدف تصور می

باشد که رهبری دانش بشود، ضروری می کارگیری دانش سازمانی )تسهیم دانش( و اینکه بتواند منجر بهبه

های کافی در و فقدان پژوهش ذکرشدهلذا با توجه به موارد  .موضوع اصلی این پژوهش قرار گرفته است

بررسی رابطه بین رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری  درصدداین زمینه، پژوهش حاضر 

 . باشدیمهد تسهیم دانش در شرکت عالیس در شهر مش واسطهبه

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
 1سرعت نوآوری

مفهوم نوآوری را تعریف و آن را با توسعه اقتصادی مرتبط و به عنوان  1934نخستین بار شومپیتر در سال 

 محصوالت یمعرفمشخص یعنی  ترکیب جدیدی از منابع مولد ثروت، معرفی کرد. کار او شامل پنج مورد

آوردن منابع جدید مواد اولیه و امکانات و  به دستلید، شناسایی بازارهای جدید، نوین تو یهاوهیشنو، 

جدید سازماندهی تجارت بود. پس از آن زمان و در مدت چهل سال مفهوم نوآوری دستخوش  یهاوهیش

. شودیمنو و بدیع، که از خالقیت ناشی  یهاشهیاندتغییرات فراوانی شده است. نوآوری یعنی عملی کردن 

حاصل  هافرصتجدید و تحلیل این  یهافرصت، از جستجوی آگاهانه و هدفمند به دنبال هاینوآوربیشتر 

از طریق آن  هاسازمان؛ که باشدیمنوآوری به معنی هر چیز جدیدی  . (Maharati et al., 2013)شودیم

ت جدید مطابق با سازمان به تغییرات محیطی پاسخ دهند. نوآوری به ایده، محصول، روش یا خدم توانندیم

 بقای برای نوآوری امروز، رقابتی دنیای درسرعت نوآوری  .(Mosleh, et al., 2015)اشاره دارد 

________________________________________________________________ 

 Innovation Speed 
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 سرعت زیرا بود؛ خواهند تولید نوآوری منبع نوآور و خالق است و افراد حیاتی هاشرکت آمیزموفقیت

 گفت توانمی کرده است. ترداغ را بترقا میزان فراوان، عرضه و محدود تقاضای جهانی، اقتصاد رشد

منابع  کارآفرین، آن توسط که است ابزاری و است کارآفرینی فرایند در کلیدی اعمال از نوآوری

فزونی  ثروت تولید برای هاآن پتانسیل تا بخشدمی غنا را موجود منابع یا کند،می ایجاد جدید زایثروت

 موفقیت و جدید محصوالت ایجاد برای شرکت توانایی به اشاره نوآوری. (Saeedi Kia, 2014)پذیرد 

؛ 2006بسیاری )برای مثال آلوکا و کسلر،  نمحققا (Gil-Pechuan, 2013) .دارد  به بازار هاآن معرفی در

زمان سپری شده بین بسط اولیه شامل مفهوم و تعریف  صورتبه( سرعت نوآوری را 2002کسلر و بایرلی، 

توانایی یک شرکت برای  کنندهمنعکسنهایی محصول یا خدمت در بازار و  یسازیتجارنوآوری و 

 ترکوتاهایجاد مزیت رقابتی در مقابل رقبا در یک صنعت با چرخه عمر  منظوربهو وظایف  هاتیفعالتسریع 

 دهنده تغییر پارادایم از منابع سنتی مزیت به سمتاند. تأکید بر سرعت نوآوری نشانمحصول تعریف کرده

باشد. سرعت نوآوری های تجاری امروزی میگیری استراتژیک متناسب با تغییرات سریع محیطجهت

 سرعت بر تأکیدباشند. عنصری حیاتی برای رقابت در بازار برای کسانی است که به دنبال عملکرد برتر می

 رویارویی برای ویژه یراهبرد گیریجهت به مزیت ترسنتی منابع از پارادایم انتقال دهندهنشان نوآوری،

 در رقابت برای حیاتی عنصر یک عت نوآوریسرباشد. می وکارکسب محیط سریع تغییرات با مناسب

در مطالعات بسیاری )ازجمله . (Shaemi et al., 2012)شود  منجر بهتر عملکرد به تواندمی که است بازار

ند مثبت بین سرعت رفتن به بازار و ( پیو2006؛ کاربونل و رودریگوئز، 2010کاربونل و اسکودرو، 

سرعت نوآوری، یک انسجام تیمی و  ازآنجاکهموفقیت کلی محصول جدید مورد تائید قرار گرفته است. 

ی توسط رقبا راحتبهباشد که تواند گفت یک قابلیت اجتماعی پیچیده مییک پدیده اجتماعی است می

را قادر به ارتباط نزدیک با مشتریان و نیازهایشان  ها، شرکت(Slater & Mohr, 2006)قابل تقلید نیست 

(، بعالوه نرخ فزاینده رقابت، توسعه تکنولوژیک بازار و چرخه عمر 2001سازد )تاتیکندا و همکاران، می

 ,Heirman, & Clarysse) دهدیمتر تحت فشار قرار ها را برای نوآوری سریعمحصول، شرکت ترکوتاه

2007, Lin, 2007) .بررسی سرعت نوآوری پنج گویه سرعت بیشتر در ایده  منظوربهین تحقیق در ا

ی جدید، تولید محصوالت جدید، توسعه محصوالت جدید، بهبود فرایندها و بهبود مدیریت هایپرداز

کند که رهبران دانش ( بیان می2012باشد. ویلیامز )( می2012از وانگ و وانگ ) شدهبرگرفتهنسبت رقبا 

ها به سازی مستمر هستند که برای فعالیت ذینفعان و رسیدن آنزمند نوآوری و یکپارچهاثربخش نیا

بنابراین توانایی رهبران دانش برای ؛ کارآمد و اثربخش ضروری هستند طوربهعالیقشان در کارکردن 
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سازی اقدامات اساسی و تحریک رفتار نوآوری و یادگیری اعضای تیم برای مدیریت دانش یکپارچه

ی رهبری دانش و هامؤلفه( نیز در مطالعه خود نشان دادند که بین 2015وری است.  فتحی و همکاران )ضر

ی وجود دارد.  از طرفی بررسی مبانی نظری مربوط در زمینه داریمعنتوانایی جذب دانش رابطه مثبت و 

با رهبری دانش و  که در کمتر تحقیقی به بررسی ارتباط بین سرعت نوآوری دهدیمسرعت نوآوری نشان 

 :شودیمزیر بیان  صورتبهفرضیه اول و دوم تحقیق  رونیازاسرمایه اجتماعی پرداخته شده است. 

 رهبری دانش بر سرعت نوآوری تأثیر دارد. :1فرضیه 

 سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری تأثیر دارد.  :2فرضیه 

 1رهبری دانش

تدار غیررسمی هستند که ممکن است جایگاهی همراه رهبران دانش شامل رهبران رسمی که دارای اق

رهبران رسمی ازجمله رهبران غیررسمی رهبری را (. 2006)بالکندی و کیلداف، رسمی نیز داشته باشند  بااقتدار

مربیان یا مشاورانی فعالیت  عنوانبهها ، آنحالنیباا. دانندیمرتبه یا عنوانی در فرآیند توسعه شغلی  عنوانبه

 & McCallum) سازندیمکه انرژی تجمعی مسئول ایجاد یا اشتراک دانش و سرمایه ذهنی را  ندکنیم

O’Connell, 2009) بنابراین رهبران دانش مسئول مرتبط کردن موانع طبیعی به اشتراک دانش هستند. این ؛

بر  توجهقابل یریتأث، کنندیمیی که رهبران دانش ایفا هانقش لیدلبهامر ضرورت مدیریت دانش است. 

دهند که عملی و عملکرد را بسط می تیفیباکها دانشی دارند. آن شانیهامیتی اشتراک دانش در هاتیفعال

کنند که ها شرایطی را خلق میشده ایجاد شود، آنهای آموختهتواند توسط درسمحور بوده و می

بعالوه ارتباطات برای  .(Coakes, 2007)سازد پیروانشان را قادر به دسترسی ساده به دانش مربوطه می

رهبران دانش جهت نشان دادن شفاف انتظارات اعضای تیم از کارشان ضروری است، ضمن اینکه موانع 

ی هایژگیو(، تحقیقات رهبری سنتی بر 2006کند. از منظر یالکندی و کیلداف )ارتباطی را نیز حذف می

گیری و کیفیت های رهبری، ماهیت فرآیند تصمیمیسرمایه انسانی رهبران مثل ساختار وظایف، ویژگ

یی که بستر مبتنی درجاپیرو متمرکز بودند. مسئله مستتر این است که تحقیقات رهبری سنتی -مبادالت رهبر

است، قادر به ارائه راهنماهای رقابتی برای رهبران دانش جدید نیستند. در مقابل تحقیقات  مدنظربر رابطه 

کند که رهبری دانش به دنبال تمرکز بر مسائل روابط اجتماعی در بستر مبتنی تدالل میسنتی، این تحقیق اس

ای بین رهبران و پیروان است بر رابطه است. در یک بستر مبتنی بر رابطه، رهبری دانش یک فرایند رابطه
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(McCallum & O’Connell, 2009) .تیم  برای اثربخش بودن رهبری دانش، رهبران دانش به بهبود جو

( 2011.  عالوه بر این نگواین و مهامد )شوندیممتعهد  هانیبهتربرای برانگیختن و ترغیب پیروانشان برای 

ها از رهبری دانش برای ی مدیریت دانش دارند. آنهاتیفعالبر  توجهقابلدریافتند که رهبران دانش اثری 

انش تشویق و مورد تقاضاست، استفاده ی دگذاراشتراکایجاد فضای اعتماد در جایی که اکتساب و به 

ای برای یادگیری و مدیریت ( نیز استدالل کرده است که عوامل اجتماعی و رابطه2012کنند. ویلیامز )می

توسط ژانگ و  شدهمطرحبررسی رهبری دانش، سه بعد  منظوربهدانش ضروری هستند. در این تحقیق 

ت حمایت از تسهیم دانش، تالش در جهت کسب رهبری )درک اهمی هایمهارت( شامل 2015چنگ )

)درک نیازها و انتظارات اعضا و  باصداقت توأمدانش، نشان دادن برتری در رهبری دانش(، مشارکت 

، مشارکت در حل مسائل و مشکالت موجود، ایجاد جو صادقانه، تشویق اعضا ازیموردنفراهم کردن منابع 

ی پاداش هاستمیسی نوآوری، توسعه هاتیقابلتوجه به افزایش به تسهیم دانش( و ادغام دانش و نوآوری )

جهت تشویق اعضا به تیم محوری، ادغام تجارب افراد به منظور ایجاد و توسعه دانش جدید، رهبری اعضا 

مدیریت اثربخش عوامل  منظوربهقرار گرفته است.  مورداستفادهی نوآورانه( هادهیاجهت عملی شدن 

یی کلیدی همچون ترویج اهداف هانقشرهبری دانش در اقدامات مدیریت دانش  ای،اجتماعی و رابطه

مدیریت دانش و  یهایاستراتژو  هامیتو  هاگروهعادی؛ ایجاد فرهنگی مشارکتی؛. تشویق کار کردن در 

 کنند. تسهیل یادگیری ایفا می
 1سرمایه اجتماعی

در روابط اجتماعی  شدههیتعبای از منابع مجموعه کند که سرمایه اجتماعیتئوری سرمایه اجتماعی بیان می

اجتماعی را  نانیآفرنقشدارایی ارزشمندی که مزایای  عنوانبهتواند اجتماعی است و می نانیآفرنقشبین 

تئوری سرمایه اجتماعی،  اساس بر .(Nahapiet & Ghoshal, 1998)کند، در نظر گرفته شود حفظ می

است و  شدههیتعبصلی دارد. ویژگی اول این است که در شبکه اجتماعی سرمایه اجتماعی دو ویژگی ا

آفرینان ی بوده و توسط نقشابیدستقابلویژگی دوم این است که سرمایه اجتماعی منبع یا دارایی است که 

ی اجتماعی وجود دارد و هاشبکهبین  ریناپذییجداای دهد که رابطهشود. این موضوع نشان میاستفاده می

ی شبکه در هایوابستگتواند در نمونه ابط منابعی ارزشمند برای افراد و تیم هستند. منطق این دیدگاه میرو

گذرد، شود. وقتی زمان میتیم دیده شود. این وابستگی شبکه تبدیل به منبع سرمایه اجتماعی برای تیم می
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بنابراین سرمایه اجتماعی ؛ دهدا شکل مییافته و این اعتماد یک منبع سرمایه اجتماعی راعتماد در تیم توسعه

ای تیم دست توانند به منابع مشتق از روابط شبکهیابد. از سرمایه اجتماعی اعضای تیم میتیم افزایش می

یابند )مانند اشتراک دانش( بدون اینکه ضرورتاً در توسعه آن روابط مشارکت داشته باشند. در دیدگاهی 

( که 1998نهاپایت و گوشال ) ندبعدی است مبتنی بر کار برجستهساختار چتر، سرمایه اجتماعی یک کالن

 طورمعمولبهسه بعد سرمایه اجتماعی را شناسایی کردند: بعد ساختاری در درجه اول به تعامل اجتماعی که 

انند توکند. تعامالت اجتماعی می، اشاره میشوندیمبا استفاده از پیوندهای شبکه در میان افراد ارزیابی 

شوند، شناخته شوند. بعالوه روابط عنوان گستردگی روابط در بین اعضای تیمی که به یکدیگر مرتبط میبه

ای شده از طرف تعامالت افراد در شبکههای ناملموس توسعه و تقویتاجتماعی نوعی از دارایی

رایی مبادالت اجتماعی دلیل تعامالت اجتماعی نزدیک، افراد قادر به افزایش کاشان است. بهاجتماعی

آفرینان اجتماعی و ای سرمایه اجتماعی به پیوندهای احساسی و اثربخش بین نقشدوسویه هستند. بعد رابطه

شود عنوان اعتماد اجتماعی توضیح داده میگردد. این موضوع معموالً بهسایرین در شبکه اجتماعی برمی

ای افراد را ی افراد است. اعتماد اجتماعی سرمایه رابطههای ارتباطدار در شبکهکه دارایی کاربردی ریشه

کند. اگر تیمی توجه بیشتری به ایجاد دهد و شدیداً تمایل افراد به اشتراک دانش را تقویت مینشان می

های افراد با یکدیگر کاهش ها برقراری ارتباط، هماهنگی و ترکیب دانشسرمایه اعتماد داشته باشد، هزینه

های مشترک و معانی جمعی در بین افراد برای گردد که در بینشبعد شناختی به منابعی برمی خواهد یافت.

عنوان منابع شناخت عادی موجود در تسهیل توسعه احساس مشترک وجود دارد. بینش مشترک به

شود که اعضای تیم را به داشتن درکی معمولی از هایی مثل هنجارها یا درک مشترک دیده میویژگی

شده توسط ژانگ و چنگ در این تحقیق سه بعد مطرح .(Chiu et al., 2006)سازد اف جمعی قادر میاهد

ی )گستردگی روابط، ارتباطات و هماهنگی و تعامل در شبکه اجتماعی بین اجتماع( شامل تعامالت 2015)

با یک الگوی  توأم شدن کارها، رفتار ترآسان منظوربهاعضای تیم(، اعتماد )وابستگی متقابل اعضای تیم 

 اندازچشمو بینش و  (رفع احتیاجات اعضای تیم منظوربهثابت و مستمر، رازداری و اعتماد اعضا به یکدیگر 

استوار جهت توسعه و تحقق اهداف پروژه، شناخت نسبت به امور مهم،  اندازچشممشترک )داشتن یک 

رک در محیط کار( برای بررسی سرمایه و آرزوهای مشت هانشیبتوافق نسبت به امور مهم و اشتراک 

اجتماعی به کار گرفته شده است. از طرفی در برخی تحقیقات نیز، به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و 

ی بیان کردند که امطالعه( در 1998تسهیم دانش پرداخته شده است. برای مثال، نهاپایت و گوشال )

ی اجتماعی هایوستگیپعنوان کنند و بهات بین فردی فراهم مییی برای ارتباطهافرصتتعامالت اجتماعی 
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( نیز نشان دادند که  ویژگی ضمنی دانش قبل از تبدیل دانش 2008شوند. میو و همکاران )شناخته می

( نیز در مطالعه خود عنوان 2011فردی به دانش عادی، نیازمند تعامالت اجتماعی است. لینگ و همکاران )

ی مختلف را مرتبط کرده و به غلبه بر موانع واحدهای اجتماعی اعضای تیم از هایگوابستنمودند که 

توانند به دانش ی اجتماعی میهایوابستگی از اندهیفزاکند. اعضای تیم با تعداد اشتراک دانش کمک می

کند. پیکربندی  مجدداًسودمند بسیاری جهت ارتقا عملکرد تیم دسترسی داشته، استفاده کرده و آن را 

( نیز در همین زمینه بیان کردند که اشتراک دانش به اعتماد بستگی دارد. اگرچه 2015ژانگ و چنگ )

بر دانش دارد، تشخیص اشتراک دانش بدون تشخیص متقابل  توجهقابلی ریتأثتعامالت اجتماعی و اعتماد 

م و اشتراک دانش سایر : ادغاردیگیمی شناختی افراد شکل هاییتوانامشکل است. اشتراک دانش توسط 

ی شدهگذاشتهاعضا دشوار است. بر طبق تئوری سرمایه اجتماعی، سرمایه شناختی توسط بینش به اشتراک 

شود. یک بینش به دهنده درک رایج از اهداف یا کار پروژه جمعی در روابط همکارانه آشکار مینشان

خود اعضا را به  نوبهبهت از اهداف سازمانی که ، اعضای تیم را برای داشتن ادراکی ثابشدهگذاشتهاشتراک 

سازد. بعالوه یک بینش به اشتراک سازد، توانمند میهماهنگ کردن رفتارهایشان با این اهداف قادر می

که برای اشتراک  بخشدیمی اجتماعی ارزشمند را بهبود هایوستگیپای، در تعامالت رابطه شدهگذاشته

 شود: زیر عنوان می صورتبهرضیه سوم تحقیق ف رونیازادانش ضروری است. 

 سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش تأثیر دارد.  :3فرضیه 

تأثیر رهبری دانش بر تسهیم دانش صورت گرفته است. برای مثال  نهیدرزممطالعات بسیاری از طرفی دیگر، 

و سالم  اعتمادقابلطی ( بیان کردند که رابطه بین اعضای تیم و توسعه محی2009مک کاللوم و اکنل )

 هاشبکهایجاد رابطه یا تقویت اعتماد، همکاری یا  گریدعبارتبه. بخشدیماشتراک منابع را بهبود 

( نیز در 2011ی روابط اجتماعی رهبری دانش است. همچنین نگواین و مهامد )هاجنبه کنندهمنعکس

شود، یی که اشتراک دانش تشویق میجادراند که ایجاد جو اعتماد و همکاری پژوهش خود عنوان کرده

و مشارکتی، اعضای تیم اهداف و عالیق مشابهی داشته و  اعتمادقابلدر رهبری دانش اصل است. در فضای 

انحصاری  هایمهارتها قادر به تمرین و ایجاد ها سودمند است. آنمعتقدند که دانش سایرین برای کار آن

( نیز نشان 2000هت دسترسی ساده به دانش مرتبط هستند. اسکیرم )ج شانیدانشدانش برای کمک به منبع 

ی ریادگی یهاشبکهفردی و  هایمهارتداد که رهبری دانش به توسعه و نوآوری ثابت در منابع اطالعاتی، 

از  کارکنان ادراک کهیهنگام ویژهبه محوردانش یهاسازمان در رهبری گردد. نقشو دانش برمی

 De)شود می باشد، مشخص یادگیری و دانش از حمایت به ملزم و متعهد افرادی عنوانبه رهبران،
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Tienne, et al., 2004) .و تسهیم انتقال، که منفی رفتارهای ترغیب یجابه باید دانش، رهبران ،بعالوه 

با . (Lakshman, 2009)کنند  ها را تشویق به تسهیم دانشآن اندازدیم مخاطره به را دانش از یبرداربهره

 شود:زیر بیان می صورتبه، فرضیه پنجم تحقیق شدهانیبتوجه به مطالب 

 رهبری دانش بر تسهیم دانش تأثیر دارد.  :4فرضیه 
 1تسهیم دانش

 یهاسازمان باألخص هاسازمان، تمامی زندیمدر آن موج  یآورسرسامدر شرایط کنونی که رقابت به طرز 

جزء این فرایند،  نیتریاصلجستجوی شانس بیشتری برای بقا هستند. خدماتی از طریق مدیریت دانش در 

 هاتیقابلمربوط باشد، با  افزاریسختتسهیم دانش است که بیش از آنچه به فناوری اطالعات و تجهیزات 

بر ها همه دانش. (Moradi et al., 2013)و انگیزش نیروی انسانی برای تسهیم دانش، گره خورده است 

بندی شوند. مایکل )ضمنی( طبقه )صریح( تا نهان ای از عیانتوانند به محدودهشان میگیپیچید اساس

شناسایی کرد. دانش صریح دانشی است که به زبان  1966پوالنی تمایز بین این دو نوع دانش را در سال 

یشه در شود. دانش نهان دانشی شخصی است که رسادگی در میان افراد منتقل میو به شدهانیبرسمی 

ها است. ها، غرایز و ارزشتجربه فردی دارد و شامل عوامل ذهنی همچون اعتقادات شخصی، دیدگاه

حجم  وانتقالنقلگردد. چالش دانش صریح، عنوان اطالعات تلقی میدانش صریح در موضوع بحث ما به

تواند ارزش لقوه میطور بادانش نهان به نکهیباوجودااطالعاتی است که در دسترس است. از سوی دیگر 

 شدهدادههای نشان تر است. چالشزیادی برای سازمان داشته باشد کسب آن بنا به طبیعتش بسیار سخت

کنندگان توسط هر نوع دانش در سطح بسیار باال مشابه هستند. این چالش ایجاد پلی بین جویندگان و فراهم

. با کمک ابزارهای اندمتفاوتش کامالً های این دو نوع دانعملی، چالش ازلحاظاما ؛ دانش است

در مورد دانش نهان مؤثرترین شیوه برای انتقال  ؛ اماتوان دانش عیان را انتقال دادی میدرستبهالکترونیکی 

هایی همچون شاگردی، ... و ایجاد جوامع شغلی، دانش در سطح سازمان روش چهره به چهره است. روش

اند که دانش صریح و ضمنی برخی از محققان اظهار کرده .(Ferapaolo, 2009)که همگی مفید هستند 

تر در ارزشعنوان دانش کم(. دانش صریح به2010های اقتصادی مختلفی دارند )ریچاو و ویزبرگ، ارزش

اینکه به  لیدلبهشود. در مقابل، دانش ضمنی تر به دیگران انتقال داده میاست زیرا آسان شدهگرفتهنظر 

های پیچیده کسب دانش از کارکنان دیگر قیم و مشاهده رفتارهای کارکنان بستگی دارد و به راهتماس مست
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تر از تسهیم طور طبیعی، تسهیم دانش ضمنی سختبه بنابراین؛ کندارتباط دارد، ارزش بیشتری را حمل می

 نوناکا .(Hau et al., 2013)شود تسهیم دانش ضمنی، گران تمام شود دانش صریح است، که باعث می

طور تواند بهعنوان دانشی که میکند: دانش صریح به( این دو نوع دانش را به این صورت بیان می1994)

 منتشرشدههای کامپیوتری یا دستی ذخیره، بیان و رسمی و سیستماتیک، در اشکال مدون خاصی مانند فایل

ی دیگر، دانش ضمنی عمیقاً ریشه در عمل، (. از سو2001فرناندز و سابهروال،  در نظر گرفته شود )بسرا

( ماهیت دانش ضمنی را با عبارت زیر 1967پوالنی ). (Alavi & Leidner, 2001)تجربه، فکر دارد 

کند که دانش ضمنی عمیقاً . آن بیان می“دانیمتوانیم بگوییم میکه می آنچهما بیشتر از ”کند:توصیف می

 وجودنیباا .ها مالک آن هستند آگاه نیستندیقاً از دانشی که آندر ذهن جاسازی شده است که مطلعین دق

سواری، دانش های متداول دانش ضمنی توانایی دوچرخهکند. نمونهدانش ضمنی رفتار مطلع را تعیین می

در . (Yang & Farn, 2009)زدایی یک برنامه کامپیوتری است یک بسکتبالیست خبره، و مهارت اشکال

از تسهیم دانش، تسهیم دانش آشکار بوده که برای بررسی آن از  مقیاس وانگ و وانگ  این تحقیق منظور

 شدهیآورجمعو اسناد رسمی  هاگزارشو اسناد اداری موجود، اشتراک  هاگزارش( یعنی اشتراک 2012)

ی اداری از دیگران، تشویق اعضا نسبت به هاگزارشی اسناد و آورجمعتوسط اعضای سازمان، 

ی فناوری اطالعات هاستمیسی، تسهیل اتوسعهی آموزشی و هابرنامهی تسهیم دانش، هاوهیشی ریگکاربه

رسد دانش می به نظرمورداستفاده قرار گرفته است. اگرچه بعضی معتقدند دانش قدرت است، ولی 

ست که با ها ادهد، آن قسمتی از دانش آن، قدرت ندارد؛ بلکه چیزی که به افراد قدرت میخودیخودبه

-( معتقد است تسهیم دانش، فعالیت2001لی ) .(Hosseini & Danai Fard, 2011) کنندمیدیگران تسهیم 

)دانش صریح و ضمنی( از یک فرد، گروه یا سازمان به دیگران است.  هایی شامل انتقال و توزیع دانش

های کلیدی و ی شایستگیریکارگبههای بسیاری اعتقاد دارند که تسهیم دانش مؤثر یکی از معتبرترین راه

تسهیم دانش قدرت و توانایی است که  (Hosseini & Danai Fard, 2011)کسب مزیت رقابتی است 

کند و نتیجتاً منجر به عملکرد باال در قدرت فکری و سرمایه فکری مبادله دانش و خالقیت را تشویق می

-طور مؤثری بهبود میهای مختلف بهها در سازمان(. این بدان معناست که عملکرد2001شود )الیبویتز، می

 Hosseini)هایشان را در اختیار یکدیگر بگذارند ها و دیدگاهیابد اگر کارکنان اطالعات، تجربیات، ایده

& Danai Fard, 2011)  های کاری و های ذهنی و دیدگاهی ایدهگذاراشتراک. تسهیم دانش ضمنی، به

های جدید توسط فرد اشاره دارد، و تسهیم دانش صریح، به همشارکت در خلق نظرات و اید

ها، جلسات بحث و مناظره، سمینارها، ها و دانش فنی فرد در قالب نوشتهگذاری تجارب، مهارتاشتراک
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به سمت بررسی رابطه بین  مطالعاتاز طرفی برخی . (Tabli et al., 2013)مربوط است  و مقرراتقوانین 

” ( پژوهشی را با عنوان 2012. برای مثال وانگ و وانگ )اندافتهنوآوری سوق یتسهیم دانش و سرعت 

های چین های با تکنولوژی باال در یکی از استانبر روی شرکت“ تسهیم دانش، نوآوری و عملکرد شرکت

ضمنی و آشکار بر سرعت نوآوری و بر عملکرد  صورتبهها نشان دادند که تسهیم دانش انجام دادند. آن

 شود:زیر مطرح می صورتبهدار دارد. لذا فرضیه پنجم تحقیق ارکنان تأثیر مثبت و معنیک

 تسهیم دانش بر سرعت نوآوری تأثیر دارد.  :5فرضیه 

این تأکید  ؛ وکنددانش تأکید می مدیریت کنندهلیتسه و دهندهتوسعه عنوان( بر نقش رهبران به2009هو )

یماست که وقتی یک رهبر  گونهنیاوری شود. دلیل این اظهارات تواند باعث افزایش سرعت نوآمی

با رفتارها یا ارتباطاتش سرعت نوآوری را افزایش دهد، تسهیم دانش میان کارکنان، باعث  خواهد

ای از شود. عالوه بر این تسهیم دانش، طیف گستردهی مشتری میهادرخواستبه  ترعیسرپاسخگویی 

نقش مهمی  بنابراین هم تسهیم دانش ضمنی و هم صریح،؛ کندسازمان تسهیل میتغییرات نوآورانه را در 

 Xu, et) کنندی دانشی است(  ایفا میهانقشها و سرعت آن)زمانی که یک رهبر در پی ایفای در نوآوری

al., 2010) ه استفاد نیآفرتحولتواند از تئوری رهبری . برای مثال یک رهبر برای بهبود تسهیم دانش می

 منظوربهآفرین رهبری تحول سبک ( بیان کردند که اتخاذ2008، ریسچ و بیرکینشاو )ارتباطنیدراکند. 

با استفاده از حداکثر  تواندیمبهبود نوآوری )که سرعت نوآوری یکی از ابعاد مطرح در نوآوری است( 

آوری سازمانی و کسب ظرفیت دانشی نیروی انسانی موجود و تسهیم آن در سازمان در جهت بهبود و نو

 برای سیتار بیان کردند، و ریبیر رهبریِ مدل به مزیت رقابتی بهره گرفت. در این راستا، برخی با توجه

 متباعد و واگرا رفتارهای بایستی، در بین کارکنانِ سازمان، رهبران نوآوری )و سرعت آن( ترفیع و تقویت

 و برای رسیدن به این هدف، (Raisch & Birkinshaw, 2008)یکپارچه کنند  شرایط، اقتضای به بسته را

توان  به دستیابی جهت در دانش استخراج و های اکتشاففعالیت ترکیب با و نوآور، خالق هایسازمان

 با تکیه مختلف شرایط در اهداف به نائل شدن سمت به را سازمان اعضای باشند قادر بایستی مضاعف،

 دانش مدیریت جهت کندمی ( بیان2001. رو )  (Roising et al., 2011)کنند هدایت متمایز، الزامات بر

 و نوآور شرایط در کاربرد و طریق ارتباطات از ضمنی دانش و ترکیب و مبادالت طریق از صریح

 همچنین، است. بخشالهام رهبری مدل رهبری مدیریتی و  یهامدل از ترکیبی نیازمند سازمان خالق،

 بیان ی،افهیوظ یسازمدل رهبری گرفتن نظر در با را یکپارچه اندازچشم این( 2007همکاران ) و روزن
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ی هابخش به پاداش دادن و شناخت و پیروانشان از رهبران ی انتظاراتسازشفاف ،اندازچشم واضح

 شود:زیر بیان می صورتبهی ششم این تحقیق هیفرضلذا  .دهندمی قرار موردتوجه اصلی

 تسهیم دانش بر سرعت نوآوری تأثیر دارد. واسطهبه رهبری دانش :6فرضیه 

 ظرفیت مدیریت است.  نوآوری خلق فرایند اجزای نیترمهم از یکی دانش نوآوری، با مرتبط متون در

کند. سازمان می نوآوری عملکرد به زیادی مثبت کمک کاربرد، و تسهیم کسب، ابعاد در دانش

 نوآوری و عملکرد انسانی منابع مدیریت راهبردی اقدامات نبی رابطه بر دانش مدیریت ظرفیت همچنین،

 .(Boroum & Ranjbari, 2009) گذاردیم تأثیر نیز

تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری، بستگی به میزان انتقال اطالعات و دانشی دارد که در سطح خرد 

عامالت مبتنی بر اعتماد میان افراد در و کالن بین افراد وجود دارد. به همین دلیل بر اهمیت ارتباطات و ت

اینکه  منظوربهی اجتماعی هاهیسرمایعنی ؛ شودسرعت نوآوری تأکید می تاًینهاگسترش و کاربرد دانش و 

و نظرات خود را در ارتباط با نوآوری به اشتراک  هادهیاسرعت نوآوری را افزایش دهند، ناچارند تا 

د را به اشتراک نگذارند ممکن است در فرآیندهای نوآوری ها دانش خواگر آن چراکهبگذارند. 

ی اجتماعی تعامالت ساختاری هاهیسرماشود که وقتی مشکالتی ایجاد شود. این مشکالت ناشی از این می

گذاری ها قابلیت انتقال اشتباهات را ندارند، همچنین امکان اشتراکو تعاملی ضعیفی داشته باشند، آن

چنین فضایی تسهیم دانش  یابد. در برای تسریع در فرآیندهای نوآوری کاهش می نیز هاوهیشبهترین 

تعیین نقش میانجی تسهیم دانش  یابد. لذا تواند اهمیتای از بهتر کردن این ارتباط میعنوان جنبهبه

 ا،فراینده در ی راهبردهای مدیریت دانش امکان نوآوریریکارگبهها با رسد. سازمانضروری به نظر می

 بهبود را خویش موقعیت رقابتی درنتیجه اند،کرده فراهم را خویش خدمات و محصوالت ،هاتیفعال

کند عملکرد نوآوری بهتری را را قادر می هاسازمانگیری مؤثر از سرمایه اجتماعی، بخشند. بهرهمی

 یکی. (Wu et al., 2009)های یادگیری فرد به وجود آورند در یادگیری و تغییر نگرش نظراتفاق لهیوسبه

 کاهش برای موجود فرایندهای بهبود و جدید فرایندهای ایجاد نوآورانه اصلی عملکرد اهداف از

 باید ابتدا اهداف این به نیل برای که هاستسازمان و هاشرکت برای افزایش سودآوری و هاهزینه

 محوری عاملی فردی توسعه و قیتموف در باید در این راستا، رهبران .کرد را ایجاد مناسب بسترهای

کنند. اگر  را ایجاد نوآورانه طریق فضای بدین تا کنند بیان را هاچالشو  کرد عمل الگو عنوانبه و باشند

سازمان ایجاد  نوآورانه )که تسریع نوآوری از الزامات آن است( در سراسر عملکرد خواهدیمسازمانی 
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 ,.Soltani et al) اجتماعی و مدیریت دانش است، توجه کند  هیرماسکند، باید به برخی از الزامات آن، که 

 شود:زیر بیان می صورتبهبا توجه به مبانی نظری فرضیه هفتم  .(2015

 تسهیم دانش بر سرعت نوآوری تأثیر دارد.  واسطهبهسرمایه اجتماعی  :7فرضیه 

 

 مدل پژوهش

قرار گرفت. در زمینه ارتباط بین متغیرهای تحقیق،  یموردبررسی متغیرها در پیشینه نظری دودوبهارتباط 

ی امطالعه( در 2015شود. ژانگ و چنگ )یی صورت گرفته است که به چند مورد اشاره میهاپژوهش

مهندسی طراحی پروژه: نقش واسط سرمایه  یهامیتتحت عنوان تأثیر رهبری دانش بر تسهیم دانش در 

طور مستقیم بر تسهیم دانش تأثیر مثبت و و سرمایه اجتماعی بهاجتماعی، نشان دادند که رهبری دانش 

 واسطهبه( در مطالعه خود به بررسی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد 2012داری دارد. وانگ و وانگ )معنی

داری بر سرعت نوآوری و کیفیت نوآوری پرداختند. نتایج نشان داد که تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنی

( نیز در 2012( و مابی و همکاران )2000(، اسکیرم )2009دارد. مک کاللوم و اکنل )سرعت نوآوری 

( نیز در 2015دارد. سلطانی و همکاران ) ریتأثمطالعه خود نشان دادند که رهبری دانش بر تسهیم دانش 

ر سرعت مطالعه خود نشان دادند که سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه  و به تبع آن ب

 به مقایسه برخی تحقیقات مرتبط با تحقیق پرداخته شده است.  1دارد. در جدول شماره  ریتأثنوآوری 
 

 مقایسه برخی تحقیقات مرتبط با تحقیق (:1ل )جدو

 نتایج محقق )سال(

 (2016زانگ و چنگ )
رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر تسهیم  داریمعنمثبت و  ریتأث

 بر عملکرد دانش و تسهیم دانش

 تسهیم دانش بر عملکرد به واسطه سرعت و کیفیت نوآوری ریتأث (2012وانگ و وانگ )

( واسکیرم 2009مک کاللوم و اکنل )

 (2012( و مابی و همکاران )2000)
 رهبری دانش بر تسهیم دانش ریتأث

 رانهسرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر عملکرد نوآو ریتأث (2015سلطانی و همکاران )

 

، سرعت نوآوری و تأثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر آن شودیممالحظه  1که در جدول  طورهمان

رهبری دانش و سرمایه  ریتأثقرار گرفته است. لذا در این تحقیق، به بررسی  موردتوجهکمتر در تحقیقات 

مدل پژوهش آورده شده  1ل شکشود. در تسهیم دانش پرداخته می واسطهبهاجتماعی بر سرعت نوآوری 

 است. 
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 (2012( و وانگ و وانگ )2015: مدل مفهومی پژوهش برگرفته شده از ژانگ و چنگ )1شکل 

 
 نوآوری پژوهش

کلی به این صورت است که از منظر موضوعی، متغیر سرعت نوآوری که کمتر طوربهنوآوری این پژوهش 

سنجیده  قبالً هاآنبررسی شده است و متغیرهایی که ارتباط  ،ددر مطالعات داخلی به کارگرفته شده بو

نشده بود، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. عالوه بر این، ارتباط بین این متغیرها در یک شرکت 

تولیدی در جامعه ایران بررسی شد و یک مدل مفهومی بومی برای شرکت عالیس را به بدنه دانشی 

 موجود، اضافه کرد.

 روش پژوهش 

توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری  هادادهآوری شیوه جمع ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین پژوهش 

نفر بودند  1350حدود  هاآنکه تعداد  1395این پژوهش را کارکنان شرکت عالیس در شهر مشهد در سال 
نفرر تعیرین گردیرد. از آنجرا کره در       300دهند. با استفاده از فرمول کوکران حداقل حجم نمونه تشکیل می

تحقیق حاضر، عواملی همچون تسهیم دانش و سرعت نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است، پرسشنامه در 

واشرتراک   یآنها با نوآور تیماههمچون تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و تولید که  ییهابخشبین کارکنان 
یرد. پرس از همراهنگی برا سرازمان مربوطره و تائیرد        به صورت تصادفی ساده توزیع گرد دانش همراه هست
آوری های فوق الذکر صادر شد و پژوهشگران جهت جمرع ای جهت مراجعه به بخشنامهپرسشنامه، معرفی

قبرول جهرت   پرسشرنامه قابرل   395پرسشرنامه توزیرع و    400ها مراجعه کردند. بردین منظرور   ها به بخشداده
سؤال عمومی در مورد جنسریت،   4مورداستفاده در این پژوهش شامل وتحلیل انتخاب شد. پرسشنامه تجزیه

انرد. بررای سرنجش سررعت     سؤال مررتبط برا متغیرهرای پرژوهش بروده      34سن، تحصیالت و سابقه کاری و 

سرؤال،   3هرای رهبرری   سؤال )مهارت 11(، رهبری دانش 2012سؤال از مقیاس وانگ و وانگ ) 5نوآوری 
(، 2015سرؤال( از مقیراس ژانرگ و چنرگ )     4ادغرام دانرش و نروآوری      سؤال 4مشارکت توأم با صداقت 

 رهبری دانش

 سرعت نوآوری

 سرمایه اجتماعی

H4 

H1 

 تسهیم دانش

H3 

H2 

H5 
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 5مشرترک   انرداز چشرم ( و بینش و سؤال 4سؤال، اعتماد ) 3سؤال )تعامالت اجتماعی ) 12سرمایه اجتماعی 
( استفاده شده است. پرسشنامه مورداسرتفاده  2012سؤال از مقیاس وانگ و وانگ ) 6دانش سؤال( و تسهیم 

ترکیبی بوده و هر یک از متغیرها در تحقیقات قبلی استفاده شده است که روایی محتروایی آن مرورد تائیرد    

اد بروده اسرت.   ی از خیلی کم تا خیلری زیر  انهیگزاز نوع بسته پاسخ با طیف پنج  هاپرسشنامهبوده است. این 
بازاریرابی و رفترار سرازمانی     نره یدرزمنفر از اساتید دانشگاه که  3روایی صوری پرسشنامه با توجه به نظرات 

نامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیرل عراملی   ای پرسشباشند ارزیابی گردید. روایی سازهدارای تخصص می

ابی قرار گرفرت. ابتردا بررای اطمینران از مناسرب برودن       مورد ارزی Smart PLS افزارنرمتأییدی با استفاده از 
و آزمون بارتلت استفاده شد. با توجه به اینکه مقردار شراخص    KMOها برای تحلیل عاملی از شاخص داده

KMO  05/0ترر از  داری در آزمون بارتلرت کوچرک  و سطح معنی 5/0برای تمام متغیرهای تحقیق باالتر از 

. همچنین با توجه به اینکه مقدار هستندها برای تحلیل عاملی مناسب فت که دادهنتیجه گر توانیمباشد، می
از گویره هرا کنرار گذاشرته نشردند. در       کدامچیهبود   3/0بارهای عاملی برای تمام متغیرهای آشکار باالی 

 نتایج بررسی روایی متغیرهای تحقیق آورده شده است.  2جدول 

آورده شرده   3ش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد که نتایج آن در جدول تعیین پایایی آزمون، رو منظوربه
 توان نتیجه گرفت ابزار از پایایی الزم برخوردار است.بود و می 6/0است. تمامی مقادیر باالی 

 ی پژوهشهاافتهی

ان شناختی جنسیت، سن، میزمتغیر جمعیت 4دهندگان در این مطالعه با استفاده از مشخصات پاسخ     
 7/62ی قرار گرفت. موردبررسها، اشتغال و صرفاً جهت گزارش سیمای آزمودنی زمانمدتتحصیالت و 

 20کمتر از   دهندگانپاسخدرصد از  6/2ها مرد بودند. درصد از آن 3/37دهندگان زن و درصد از پاسخ

سال و  50تا  40د  بین درص 6/12سال،  40تا   30درصد بین  1/34سال،   30تا   20درصد بین  1/47سال، 
 ریزدهندگان دارای سطح تحصیالت دیپلم و درصد از پاسخ 3/11سال سن داشتند.  50درصد بیش از  6/3
سابقه  دهندگانپاسخدرصد از  22و باالتر بودند.  سانسیلفوقدرصد  2/34درصد لیسانس و  5/54، پلمید

تا  15درصد بین  12سال،  15تا  10درصد بین  2/47سال،  10تا  5درصد بین  9/16سال،   5کاری کمتر از 
 1یابی معادالت ساختاریسال داشتند. در این پژوهش از مدل 20کاری باالتر از  درصد سابقه 9/1سال و  20

مدل  2جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. در شکل 2و روش حداقل مربعات جزئی

________________________________________________________________ 

1 Structural Equation Modeling (SEM) 

2 Partial Least Squares (PLS) 
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داری پارامترها آورده شده مدل تحقیق در حالت معنی 3در شکل  تحقیق در حالت تخمین استاندارد و
 است.

 

 نتایج بررسی روایی متغیرهای تحقیق(: 2)جدول 

 ابعاد نام متغیر
بار عاملی 

 مرحله اول

بار عاملی 

 مرحله دوم

داری معنی

 آزمون بارتلت

درجه 

 آزادی

مقدار تقریبی 

 کای اسکوار
KMO 

سرعت 

 نوآوری

IS1 356/0 - 

001/0 10 375/38 561/0 
IS2 729/0 - 

IS3 624/0 - 

IS4 603/0 - 

IS5 490/0 - 

رهبری 

 دانش

CT 752/0 - 

000/0 3 192/56 624/0 KI 402/0 - 

LS 607/0 - 

سرمایه 

 اجتماعی

SI 6/0 - 

000/0 3 011/30 602/0 ST 775/0 - 

SV 592/0 - 

تسهیم 

 شدان

EKS1 448/0 462/0 

000/0 10 382/62 747/0 

EKS2 513/0 564/0 

EKS3 398/0 384/0 

EKS4 417/0 403/0 

EKS5 428/0 488/0 

EKS6 397/0  

 
 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق(: 3) جدول

 آلفای کرونباخ تعداد گویه ها نوع مقیاس متغیر

 677/0 6 تایی لیکرتف پنجطی سرعت نوآوری

 934/0 11 تایی لیکرتطیف پنج رهبری دانش

 844/0 12 تایی لیکرتطیف پنج سرمایه اجتماعی

 719/0 6 تایی لیکرتطیف پنج تسهیم دانش
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 : مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد2شکل 

 

طره برین دو متغیرر رهبرری دانرش و      شود، مقدار ضریب مسیر برای رابمشاهده می 2گونه که در شکل همان

 05/0داری کره از سرطح معنری    (p-value)محاسبه گردید. با توجه به مقدار احتمال  044/0سرعت نوآوری 

توان نتیجه گرفت کره  (. لذا می3باشد )شکل می 96/1تر از داری کوچکباشد. درواقع عدد معنیبیشتر می

دار رهبری دانش بر سررعت  یعنی تأثیر مثبت و معنی ستیندار معنی 05/0این ضریب مسیر در سطح خطای 

گیرد. در ارتباط با فرضیه دوم تحقیق، مقدار ضریب مسیر برای رابطره برین دو   نوآوری مورد تائید قرار نمی

که از  (p-value)محاسبه گردید. با توجه به مقدار احتمال  796/0متغیر سرمایه اجتماعی و سرعت نوآوری 

(. لرذا  3باشرد )شرکل   مری  96/1از  ترر برزرگ داری باشد. درواقع عدد معنیبیشتر می 05/0داری سطح معنی

باشد یعنی سرمایه اجتماعی بر دار میمعنی 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای می

ییررات  درصرد از تغ  79توان نتیجه گرفت کره حردود   داری دارد. لذا میسرعت نوآوری تأثیر مثبت و معنی

 βبرا توجره بره ضرریب      گرر یدعبرارت بره . گرردد یمر نوآوری توسط سرمایه اجتماعی تبیین  سرعتبهمربوط 
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درصرد تغییرر    79یک واحد سرمایه اجتماعی تغییر کند، سررعت نروآوری    کهیدرصورت گرددیممشخص 

سررمایه اجتمراعی و    کند.  در ارتباط با فرضیه سوم تحقیق، مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین دو متغیرر می

بیشتر  05/0داری که از سطح معنی (p-value)محاسبه گردید. با توجه به مقدار احتمال  446/0تسهیم دانش 

تروان نتیجره گرفرت کره ایرن      (. لذا مری 3باشد )شکل می 96/1از  تربزرگداری باشد. درواقع عدد معنیمی

سرمایه اجتماعی بر تسرهیم دانرش ترأثیر مثبرت و     باشد یعنی دار میمعنی 05/0ضریب مسیر در سطح خطای 

درصد از تغییرات مربوط بره تسرهیم دانرش توسرط      44توان نتیجه گرفت که حدود داری دارد. لذا میمعنی

یرک   کره یدرصرورت  گرددیممشخص  βبا توجه به ضریب  گریدعبارتبه. گرددیمسرمایه اجتماعی تبیین 

کند.  در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق، درصد تغییر می 44یم دانش واحد سرمایه اجتماعی تغییر کند، تسه

محاسبه گردیرد. برا توجره     646/0مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین دو متغیر رهبری دانش و تسهیم دانش 

از  تربزرگداری باشد. درواقع عدد معنیبیشتر می 05/0داری که از سطح معنی (p-value)به مقدار احتمال 

دار معنری  05/0توان نتیجه گرفت که ایرن ضرریب مسریر در سرطح خطرای      (. لذا می3باشد )شکل می 96/1

تروان نتیجره گرفرت کره     داری دارد. لرذا مری  باشد یعنی رهبری دانش بر تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنیمی

برا   گرر یدعبرارت به. گرددیمدرصد از تغییرات مربوط به تسهیم دانش توسط رهبری دانش تبیین  64حدود 

 64یک واحد رهبری دانش تغییرر کنرد، تسرهیم دانرش      کهیدرصورت گرددیممشخص  βتوجه به ضریب 

کند. در ارتباط با فرضیه پنجم تحقیق، مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین دو متغیرر رهبرری   درصد تغییر می

داری که از سطح معنی (p-value)محاسبه گردید. با توجه به مقدار احتمال  164/0دانش و سرعت نوآوری 

توان نتیجه گرفرت  (. لذا می3باشد )شکل می 96/1از  تربزرگداری باشد. درواقع عدد معنیبیشتر می 05/0

باشد یعنی تسهیم دانرش برر سررعت نروآوری ترأثیر      دار میمعنی 05/0که این ضریب مسیر در سطح خطای 

درصرد از تغییررات مربروط بره سررعت       16گرفرت کره حردود    توان نتیجره  داری دارد. لذا میمثبت و معنی

 گرردد یمر مشرخص   βبرا توجره بره ضرریب      گرر یدعبرارت بره . گرردد یمنوآوری توسط تسهیم دانش تبیین 

کند. در جدول شماره درصد تغییر می 64یک واحد تسهیم دانش تغییر کند، سرعت نوآوری  کهیدرصورت

 قیم( آورده شده است. مست یهاهیفرضتحقیق ) یهاهیفرضنتایج  4
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 داری پارامترها: مدل تحقیق در حالت معنی3شکل 

 
 مستقیم( یهاهیفرضهای پژوهش )ی نتایج آزمون فرضیهالصه(: خ4)جدول 

 های مکنونارتباط متغیر
ضریب 

 مسیر
p-value نتیجه 

 رد فرضیه 515/0 044/0 رهبری دانش بر سرعت نوآوری تأثیر دارد 

 تائید فرضیه 621/4 796/0 ی بر سرعت نوآوری تأثیر دارد سرمایه اجتماع

 تائید فرضیه 172/19 446/0 سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش تأثیر دارد

 تائید فرضیه 983/1 646/0 رهبری دانش بر تسهیم دانش تأثیر دارد.

 تائید فرضیه 913/2 164/0 تسهیم دانش بر سرعت نوآوری تأثیر دارد

 
 گرییتحلیل میانج

ی تحلیرل رگرسریون بره منظرور تأییرد نقرش متغی رر        گری، در واقع انجام مرحلره بره مرحلره   تحلیل میانجی

(. گذرانردن چهرار گرام    1986ی بین متغی رهای مستقل و وابسته است )بارون و کنری،  گر در رابطهمیانجی

م او ل ایرن اسرت کره متغی رر     باشرد. گرا  گر، ضروری مری برای تأیید نقش یک متغی ر به عنوان متغی ر میانجی

ی بین متغی رهرای مسرتقل و   ی معنادار داشته باشد. در گام دو م معناداری رابطهمستقل با متغی ر وابسته رابطه
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شرود. گرام   گرر و وابسرته بررسری مری    ی بین متغی رهای میرانجی گر، و در گام سو م معناداری رابطهمیانجی

ی بین متغی ر مستقل و شود، رابطهگر وارد معادالت رگرسیونی میچهارم این است که وقتی متغی ر میانجی

گر کامل است و یا اینکره ایرن رابطره در    وابسته غیرمعنادار شود که در این حالت متغی ر مورد نظر، میانجی

/.[ ولی همچنان معنرادار براقی بمانرد، کره در ایرن حالرت       10گر کاهش یابد ]حداقل حضور متغی ر میانجی

با فرضیه ششم تحقیق، تأثیر رهبری دانش بر سررعت   در ارتباطگر، جزئی خواهد بود. ر میانجینقش متغی 

مقردار ضرریب مسریر بررای رابطره       ازآنجاکره توان نتیجره گرفرت   نوآوری از طریق متغیر تسهیم دانش می

ذا باشرد، لر  دار مری رهبری دانش و تسهیم دانش و همچنین تسهیم دانش و سرعت نوآوری مثبت و معنری 

گیررد. درارتبراط برا    عنوان متغیر میانجی مرورد تائیرد قررار مری    فرضیه ششم تحقیق و نقش تسهیم دانش به

تروان نتیجره   فرضیه هفتم تحقیق، تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری از طریق متغیر تسهیم دانش می

و همچنین تسهیم دانش  مقدار ضریب مسیر برای رابطه سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش ازآنجاکهگرفت 

عنروان متغیرر   باشد، لذا فرضیه هفتم تحقیق و نقش تسهیم دانش بره دار میو سرعت نوآوری مثبت و معنی

گری تسهیم دانش در تأثیر سرمایه اجتماعی بر سررعت  گیرد. در مورد میانجیمیانجی مورد تائید قرار می

گام بوده  4نتایج حاکی از معناداری ضرایب در است،  شدهدادهنشان  5گونه که در جدول نوآوری همان

به  796/0است و با ورود تسهیم دانش به معادالت رگرسیونی اثر سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری از  

گرری  بنابراین نقرش متغیرر تسرهیم دانرش میرانجی     ؛ است ماندهیباقکاهش یافته و کماکان معنادار  689/0

 جزئی است.

 گری برای متغیّرتسهیم دانشجیتحلیل میان (:5)جدول 

 β C.R Sig متغیر وابسته متغیر مستقل گام

 046/0 621/4 796/0 سرعت نوآوری سرمایه اجتماعی 1

 038/0 172/19 446/0 تسهیم دانش سرمایه اجتماعی 2

 000/0 913/2 164/0 سرعت نوآوری تسهیم دانش 3

 002/0 258/6 689/0 سرعت نوآوری تسهیم دانش سرمایه اجتماعی 4

 

 5گونره کره در جردول    مستقیم سرمایه اجتمراعی برر سررعت نروآوری، همران     جهت محاسبه میزان اثر غیر

تسرهیم   ریتأثو  446/0سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش برابر  ریتأثگردد مقدار ضریب مسیر در مالحظه می
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ه که در زیرر محاسربه شرده اسرت،     گونبنابراین، آن محاسبه گردید؛ 164/0دانش بر سرعت نوآوری برابر 

 .731/0گرایی بر عملکرد کارکنان برابر است با میزان اثر غیرمستقیم مشتری

Bindirect = a × b = 731/0  =164/0 × 446/0  

و شراخص   2که شامل شاخص بررسری اعتبرار اشرتراک    1برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار

ی هر ریگاندازهباشد، استفاده شده است. شاخص اشتراک، کیفیت مدل می 3بررسی اعتبار حشو یا افزونگی

ی، کیفیرت مردل سراختاری را بررای هرر      ریگاندازه. شاخص حشو با در نظر گرفتن مدل سنجدیمبلوک را 

قبرول مردل   ، نشانگر کیفیت مناسب و قابلهاشاخصکند. مقادیر مثبت این ی میریگاندازه زاددرونبلوک 

ی مستقل و رهایمتغی مربوط به هاشاخص، مقادیر هر یک از 6باشد. در جدول ی و ساختاری میریگاندازه

 باشد. از صفر می تربزرگمثبت و  هاشاخصشود که مشاهده می طورهمانوابسته آورده شده است. 
 

 (CV Red)ی حشو هاشاخصو  (CV Com)ی اشتراک هاشاخص (:6)جدول 

 CV Com CV Red متغیر
 179/0 179/0 ری دانشرهب

 316/0 316/0 سرمایه اجتماعی

 304/0 173/0 تسهیم دانش

 179/0 201/0 سرعت نوآوری

 

 یریگجهینتو بحث 

با توجه به نتایج به دست آمده در مورد فرضیه اول یعنی تأثیر رهبری دانش بر سرعت نوآوری مشخص 

اما از طریق متغیر تسهیم دانش ؛ نداردشود که رهبری دانش بر سرعت نوآوری به صورت مستقیم تأثیر می

دیگر، فرضیه اصلی یعنی تأثیر غیرمستقیم رهبری دانش بر عبارتبر سرعت نوآوری تأثیرگذار است. به

اثر مستقیم رهبری دانش بر سرعت نوآوری، مورد  برخالفگری تسهیم دانش  واسطهبهسرعت نوآوری 

این نقش را بازی کند. در این صورت  خواهدیماست  که این ویژگی فردیپذیرش قرار گرفت. ازآنجایی

برای  796/0اجرا مستمر مدیریت دانش نیز خواهد بود. در فرضیه دوم، با توجه به مقدار  کنندهنیتضم

دار توان نتیجه گرفت که تأثیر مثبت و معنیضریب استاندارد اثر سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری، می

________________________________________________________________ 

1. Cross-Validation 

2. CV-Communality 

3. CV-Redundancy 
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. در فرضیه سوم با توجه به اینکه ضریب ردیگیمنوآوری مورد تائید قرار سرمایه اجتماعی بر سرعت 

دار سرمایه اجتماعی بر باشد، تأثیر مثبت و معنیمی 446/0استاندارد اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش، 

(، میو 1998یی همچون ناهاپایت و قوشال )هاپژوهشکه این یافته با  ردیگیمتسهیم دانش مورد تائید قرار 

دهنده ( مطابقت دارد. این امر نشان2015( و ژانگ و چنگ )2011(،  لینگ و همکاران )2008و همکاران )

اهمیت نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش و بهبود آن بوده و بیانگر این مهم است که تعامل مبتنی بر 

در فرضیه چهارم با توجه به اینکه  شود.اعتماد متقابل بین اعضا منجر به افزایش تمایل تسهیم دانش می

دار رهبری دانش بر باشد، تأثیر مثبت و معنیمی 646/0ضریب استاندارد اثر رهبری دانش بر تسهیم دانش، 

(، مک 2014یی همچون یانگ و همکاران )هاپژوهشکه این یافته با  ردیگیمتسهیم دانش مورد تائید قرار 

(  مطابقت دارد. باالتر بودن ضریب تأثیر 2000( و اسکیرم )2011امد )(، نگواین و مه2009کاللوم و اکنل )

ی هاوهیشدهنده اهمیت نقش رهبران دانش در رهبری دانش بر تسهیم دانش نسبت به سرعت نوآوری، نشان

در فرضیه پنجم با توجه به اینکه ضریب استاندارد اثر تسهیم دانش بر سرعت  باشد.تسهیم دانش می

گیرد دار تسهیم دانش بر سرعت نوآوری مورد تائید قرار میباشد، تأثیر مثبت و معنیمی 164/0نوآوری، 

 خصوصبه. با توجه به نتایج تحقیق حاضر باشدیم( 2012که این نتیجه در راستای تحقیق وانگ و وانگ )

نمای عملی استفاده عنوان یک راهتوان از نتایج تحقیق بهتأثیر تسهیم دانش بر سرعت نوآوری، می نهیزم در

ی تسهیم دانش و نوآوری به عملکرد بهتر هاوهیشتوان با استفاده از کرد به این صورت که چگونه می

نوآوری برای اجرای  سرعت بهی سازمانی هایاستراتژو  هابرنامهبایستی در تدوین  هاسازمانرسید. 

یی که موجبات هاتیفعالی حمایتی الزم از هاهبرنامتوجه کنند. عالوه بر این بایستی به تدوین  هابرنامه

یی نیز هاتیمحدودواقع شود. از طرفی این مطالعه با  موردتوجهنیز  آوردیمسرعت نوآوری را فراهم 

بود و این  شدهیآورجمعمقطعی و در یک بازه زمانی  شدهیآورجمعهای مواجه است. برای مثال داده

 باشد.  برداشتهی زمانی مختلف، نتایج متفاوتی را در هابازهها در دادهآوری امکان وجود دارد که با جمع

ی نظری موجود همانطورکه در فوق اشاره شده است منطبق هاهیپادهد که با نتایج تحقیق حاضر نشان می

مستقیم تأثیر مثبت و قوی بر روی  طوربهو سرمایه اجتماعی نیز  میرمستقیغ طوربهاست. رهبری دانش 

ی نشان داد که ضمن گریانجیمی بنام تسهیم دانش با نقش گریانجیمنوآوری دارد . همچنین متغیر  سرعت

 طوربهدار روی سرعت نوآوری در تأثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم، مثبت و معنی

ی رو سرعت نوآوری دارها نیز تأثیر مثبت و معنیشود که آنعنوان نقش میانجی گر موجب میجداگانه به

(، میو و همکاران 2009کنل، )مک کاللوم و ا (،2015داشته باشند این نتیجه با نظریات فتحی و همکاران )
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(، 2011(، نگواین و مهامد )2001لی ) (.2011) فردحسینی و دانایی (،2009مک کاللوم و اکنل )(، 2008)

  باشد.می کسانی( 1998ناهاپایت و قوشال )

 پیشنهادها

رهبری سازمانی در سازمانهای دانش محور  دانش، استخراج و کشف فرایندهای شدن از منتفع جهت در

به معنای رهبری از طریق دانش است. به بیان دیگر، رهبران سازمان کارکنان دانشی را در جهت یادگیری و 

بری دانش محور کنند. رهبکارگیری دانش و به موجب آن دستیابی به اهداف دانش سازمان، هدایت می

 از برداریی مدیریت دانش در سازمان که منجر به درک و شناسایی و بهرهداللت بر مالکیت نقش برجسته

 دارد. شود،می در نوآوری هافرصت

 ترکیب را بایکدیگر تعاملی و تحولی رهبری هایجنبه دانش، مدیریت یتوسعه در دانش رهبری

 از استفاده با یادگیری تشویق و عنوان ترغیب ایفای نقش به انش،اصلی رهبری د کند. از طرفی اهدافمی

 یتوسعهاشتباهات،  تحمل فرهنگ پرورش کشیدن کارکنان و انگیزش آنها از جنبه عقالئی، چالش به

شرایطی  رهبری دانش، دانش، خلق دانش است. همچنین برای بکارگیری و و انبارش انتقال هایمکانیزم

برای فرآیندهای خالقانه ایجاد  توسعه و تحقیق هایفعالیت در تسریع  بیشتری تعهد که آوردیم بوجود را

مشترکی را، از  درک توسط رهبر،  نقش سازی مدل آوری، فن بر متمرکز هایسازمان کند. درمی

 عناصر . بعالوهآوردیم بوجود اهداف واالتر در ایجاد نوآوری به عنوان الهام بخش رهبران و پیروانشان،

 هاتیفعال یتوسعه و شرایط مناسب خلق در سازمان به ها،فعالیت این برای ویژه یهاپاداش و انگیزشی

، شودیم جدید )و تسریع نوآوری( یهادهیا به منجر که تغییر دانش و دانش تسهیم و نشر در جهت

 . درشودیم برده کارنیز ب دانش برداری مدیریت بهره یهاتیفعال برای مشابه یهااستدالل. کندیم کمک

برداری دانش موجود از طریق این حالت، رهبری دانش، از مجرای چشم انداز رهبری تعاملی، تمایل به بهره

انداز که  چشم کند. اینمی دانش تشدید سازی، انتقال و کاربردها و اقدامات ذخیرهی تکنیکتوسعه

گذارد، تمایل به می ریتأثهای استخراج دانش عناصر انگیزشی و ارتباطی بر اثربخشی اقدامات و تکنیک

 موقعیتی به دانش، مدیریت و اطالعات از دهد. برخورداریتسریع در فرآیندهای نوآورانه را افزایش می

توان رقابت در بازارها و تجارت، منوط  و شد تبدیل و نوآور پویا هایسازمان در حیات ادامة برای استوار

حدی که دانش، جزئی اساسی از سرمایه  دانش کارکنان در سازمان است. تا به کسب، توسعه و روزآمدی

تواند از شود که وقتی سازمان میبنابراین، استدالل می؛ شودو تسهیم آن جزئی از تسهیم سرمایه تلقی می

 نهاآ قلب بر مند شود،اذهان، و در نتیجه از توان خالقیت، تولید نظرهای جدید، و نوآوری کارکنانش بهره

 طریق از که کندیم برجسته را مدیریت سازمان حمایتی رفتارهای نقش این موضوع، کندیم مدیریت
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سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری، بستگی به میزان انتقال  ریتأث . کندیم پیدا رهبری حمایتی نمود سبک

دلیل بر اهمیت ارتباطات و  اطالعات و دانشی دارد که در سطح خرد و کالن بین افراد وجود دارد. به همین

؛ شودسرعت نوآوری تأکید می تاًینهاتعامالت مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش و 

و نظرات خود  هادهیااجتماعی به منظور اینکه سرعت نوآوری را افزایش دهند، ناچارند تا  یهاهیسرمایعنی 

ند. چرا که اگر آنها دانش خود را به اشتراک نگذارند ممکن را در ارتباط با نوآوری به اشتراک بگذار

 یهاهیسرماکه وقتی  شودیماست در فرآیندهای نوآوری مشکالتی ایجاد شود. این مشکالت ناشی از این 

قابلیت انتقال اشتباهات را ندارند، همچنین  هاآناجتماعی تعامالت ساختاری و تعاملی ضعیفی داشته باشند، 

چنین  . در ابدییمنیز برای تسریع در فرآیندهای نوآوری کاهش  هاوهیشاک گذاری بهترین امکان اشتر

تعیین نقش میانجی  یابد. لذا تواند اهمیتای از بهتر کردن این ارتباط میفضایی تسهیم دانش به عنوان جنبه

 انش امکان نوآوریها با به کارگیری راهبردهای مدیریت درسد. سازمانتسهیم دانش ضروری به نظر می

 خویش موقعیت رقابتی نتیجه در اند،کرده فراهم را خویش خدمات و محصوالت ،هاتیفعال فرایندها، در

 بخشند.می بهبود را

عنوان یک متغیر مستقل و با توجه به نتایج این تحقیق و نقش بسیار مهم رهبری دانش و سرمایه اجتماعی به

در این فعالیت رابطه مدار است، کسی که  تاًیماهکیفی هستند و  که بسط دهنده دانشقوی، ازآنجایی

اینکه  ضمنباید قوی، صالح و رابطه مدار باشد.  ردیگیم به عهدهشرکت عالیس، نقش رهبری دانش را 

نفوذ  به خاطری و بخش مهمی از آن را سازمان تیموقع به خاطرکه بخشی از قدرت خود را  رودیمانتظار 

ی الزم کسب کرده باشد که منجر به توسعه و نوآوری ثابت در منابع هاتیصالحو  هابر دلخود 

 شود. های یادگیری دانش میهای فردی و شبکهاطالعاتی، مهارت

به ایجاد یک محصول جدید که بتواند نیازی از مشتریان را رفع  دیبا نوآوری، که یک عنصر حیاتی است،

که نباید از ذهن بدور نگاه داشت، متغیرهایی  یانکتهگردد.  و جایگزین خوبی برای محصوالت موجود 

مثل دانش است که نقش خیلی مهمی درایجاد نوآوری دارد. همانطور که در ادبیات موضوع بیان نمودیم. 

گروه تولیدی عالیس با بکارگیری تکنولوژی روز دنیا، و منابع انسانی کیفی توانسته است دانشی را دردرون 

کند که این دانش باید در دو بعد ضمنی و آشکار ختم به ایجاد نوآوری در شرکت گردد که سازمان خلق 

 درنهایت سرعت نوآوری را افزایش دهد. 

های جدید فراهم های مشابه این است که بستر الزم برای ایدهتوصیه محققین به شرکت مزبور وسایرشرکت

که در تولید محصوال جدید پیشرو  ییهاشرکتشد. نمایند که بتواند راهگشایی برای نفوذ در بازار با
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فرایندهای سازمانی برای  بهبود مشتریان جدیدی را جذب و قدم بعد حفظ نمایند . اندتوانستهاند بوده

باشد. عالوه سرعت بخشیدن به نوآوری و رفع موانع چالشی از ضروریات این شرکت و شرکتهای مشابه می

شود به منظور پایش دائمی بازار و نیازهای مشتریان، واحدهای س پیشنهاد میبر این، به مدیران شرکت عالی

برداری شوند ها به درستی بهرهبازاریابی مناسبی را ایجاد کند، تا نیازها به درستی شناسایی شوند و فرصت

گیرد و محصوالت و خدمات های تکنولوژی مناسبی بر روی محصوالت صورت میبدین ترتیب نوآوری

های بازاریابی مناسب نظیر ایجاد نام شود. همچنین با ارائه نوآوریسب با نیازهای مستریان وارد بازار میمنا

تجاری نوآورانه و خالق، کسب بازارهای جدید، استفاده از رویکردهای جدید در فروش و از طریق توجه 

ه شوند همچنین چنین واحد های توزیع مناسب محصوالت به درستی در بازار شناختبه تبلیغات و کانال

های اجرایی نظیر تغییر در ساختار سازمان و به کارگیری ساختاری بازاریابی با به کارگیری نوآوری

ها همچنین منعطف باعث بهبود در فضای کاری شده و عملکرد شرکت بهبود خواهد یافت. مدیران شرکت

کارکنان خود حس مالکیت و از خود دانستن  بایستی فرهنگ توجه به آینده را در شرکت ایجاد کرده و در

ها های آینده شرکت را در حضور آنتوانند اهداف و برنامهشرکت را ایجاد کنند. بدین منظور مدیران می

ها افزایش یابد و کارکنان با تمام و با مشارکت خودشان تعیین کنند تا بدین ترتیب حس مسئولیت آن

شود که مدیران شرکت ایده پردازی بپردازند. همچنین پیشنهاد میها و وجود به جستجوی و کشف فرصت

تر و ها و توسعه سریعهای ذهنی و هم اندیشی برای مطرح کردن ایدهشده طوفان ریزیبرنامهجلسات 

تر محصوالت برگزار کنند. همچنین فضایی را در این جلسات ایجاد کنند تا کارکنان به راحتی مناسب

تر های کاربردی دست یابند و سریعفق و مخالف خود را بیان کنند و بدین ترتیب به ایدهبتوانند نظرات موا

محصوالت را توسعه دهند. همچنین با توجه به اهمیت واحدهای تحقیق و توسعه در افزایش سرعت توسعه 

هی های توجیها بایستی با ارائه طرحمحصول جدید و با توجه به منابع محدود شرکت، مدیران شرکت

گذار بپردازند و بدین ترتیب منابع بیشتری به دست آورده و تیم تحقیق و توسعه را مناسب به جذب سرمایه

عنوان یک مهارت رهبری از بهتر و کارآمدتر کنند. درک و تالش در خصوص حمایت و کسب دانش به

ت دیگرترکیبی است عنوان یک ویژگی اصلی باید لحاظ گردد. نکته حائز اهمیباشد که بهضروریات می

که این از اهم وظایف رهبری دانش است که باید مد نظر  دیآیمخالقیت و نوآوری بوجود  که بین دانش،

سازمان قرار گیرد. سرمایه اجتماعی که یک دارایی اجتماعی است برای همگان قابل دسترس است که 

موجب پیوند  دیبا نند در بعد ساختاری،شرکتها باید مکانیزمی طراحی کنند که این دارایی را از آن خود ک
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ای باید درنهایت در بعد رابطه ؛ کهقوی بین اعضاءگردد که این پیوند منجر به افزایش تعامالت طرفین بشود

 منجر به اثربخشی تعامالت در بعد ساختاری گردد.
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