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 مقدمه

 برراي  را رقابتی پایدار مزیت تواندمی زیرا ها دارد،سازمان ها وشرکت براي بسیاري اهمیت نوآوري

 برا  خرود  طیمحر  در هرا سرازمان  از اريیبس.  (Weerawardenae et al., 2006, p.41)کند ها فراهمآن

 ویره   بره  ط،یمحر  در راتییر تغ االيبر  سرعت علت به مشکالت نیا وند مواجه یرقابت ادیز مشکالت

 بره  اجتمراعی  ةسررمای  بره  را مردیریتی  علوم محققان و مدیران ةعالق واقعیت این .است فنی راتییتغ

 رقرابتی  مزیرت  خلر   و سرازمان  موفقیت ،عملکرد سطح يارتقا در مؤثر ةقوبال و اصلی عامل عنوان

 Subramaniam )است  نوآوري زیربناي اجتماعی ةسرمای ،شد  ادعاطور که همان. است کرد  جلب

& Youndt, 2005, p.452.)  

 هکر  دارد یبستگ يافراد به هاافراد و سازمان نیب کالن و خرد سطح در دانش و اطالعات انتقال

 برر  یمبتنر  تعرامالت  و ارتباطرات  تیر اهم برر  لیدل نیهم به. کنندیم عیتسر و لیتسه را انتقال نیا

 به یاجتماع یةسرما ییفضا نیچن در. است شد  دیکأت دانش کاربرد و گسترش در افراد انیم اعتماد

 و یجتمراع ا یةسررما  نیبر  ةرابط نییلذا تع. ابدی تیاهم تواندیم یاز ساخت اجتماع ياجنبه عنوان

 امکران  دانرش  تیریمد راهبردهاي يریکارگ هب با هاسازمان. رسدیم نظر به يضرور دانش تیریمد

 تیر موقع جهینت در اند، کرد  فراهم را شیخو خدمات و محصوالت ها،تیفعال ندها،ایفر در ينوآور

 زا يشرمار  امرروز   کره  اسرت  يحرد  بره  موضرو   نیر ا تیاهم. بخشندیم بهبود را شیخو یرقابت

 يبررا ی سرازمان و شاخصر   يفکرر  یةسرما ةو به منزل کنندیم يریگانداز  را خود دانش ها،سازمان

 ،0931،يمهردو  ی وبهرام محمدنهاد گل) کنندیم منعکس خود يهاگزارش در هاشرکت يبنددرجه

 هاسازمان در دانش مدیریت استقرار يهاپایه از یکی کندمی بیان (3119)  بنت و بنت (.49-47ص

 رقابتی مزیت کسب براي حیاتی منابع از یکی عنوان به سازمانی یادگیري از .است سازمانی یادگیري

 يهرا تیر فعال يبرقررار  نیر عالو  بر ا. al., 2005, p.230) (Lopez et شودیم ادی راهبردي محیط در

 یاصرل  از اهردا   یکر ی(. (Montalvo, 2004, p.3 شرود یمر  منجر ينوآور نرخ شیافزا به يریادگی

                                                           
1. Bannet & Bannet 
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 شیافزا و هانهیکاهش هز يموجود برا يندهاایو بهبود فر دیجد يندهاایفر جادیعملکرد نوآورانه ا

 را مناسب يبسترها یدبا ابتدا اهدا  نیا به لین يبرا که هاستسازمان و هاشرکت يبرا يسودآور

جرزا مطالعره   طرور م  ة عملکرد نروآوري، ایرن بسرترها را بره    نیزم در نیشیپ يهاپهوهش. کرد جادیا

پهوهش حاضر در پی آن بود  است تا با طراحی مدلی منسجم، نقرش بسرترهاي سررمایة    . اند کرد 

گرا، یادگیري سازمانی و مردیریت دانرش را در ایجراد و ارتقراي عملکررد      اجتماعی، رهبري تحول

 .نوآوري بررسی کند

 مبانی نظری تحقیق

 عملکرد نوآوری

 محریط  در پایردار  مزیت رقابتی و ارزش ایجاد ها به منظورازمانس براي حیاتی و مهم عاملی نوآوري

 و ایجراد  و متغیرر  هراي محریط  به پاسخ در نوآوري بیشتر، با هاسازمان .امروزي است متغیر و پیچید 

برود   خواهنرد  ترر  برسند، موفر   عملکرد بهتري به دهد اجاز  هاآن به که هاي جدیديتوسعة قابلیت

 و قردیمی  الگوهراي  ترر   را نوآوري (3115)  ژنگ(. 58، ص0933ن، محمدي حسینی و همکارا)

 طرور  بره  امرروز   وي نظرر  بره . اسرت  گرفتره  نظرر  در گسترش سازمان و رشد براي قابلیت ترین مهم

 سرازمان  بلندمدت موفقیت و رقابتی مزیت حفظ عوامل اصلی از یکی عنوان به نوآوري اي از فزایند 

 تغییررات  کره بره وسریلة    مواجهنرد  محیطری پویرا   ها برا سازمان اکثر. شودمی یاد رقابتی بازارهاي در

ماننرد   مشرکالتی  برا  و شروند مشخص می شدن جهانی و مدت کوتا  تولید چرخة سریع، تکنولوژیکی

 کارکنران  بره  بیشرتر  استقالل اعطاي کارکنان مستعدتر، و جذب ها،سازمان سایر با رقابت مالی، فشار

 ادامره  خرود  بقراي  به بتوانند تا باشند نوآور و خالق دارند مشکالت نیاز نای بر غلبه براي و مواجهند

  (.Guan & Ma, 2003, p.238)رقابت کنند  و کنند رشد داد ،

                                                           
1. Zheng 
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  سرمایة اجتماعی

اندیشة اصلی سرمایة اجتماعی این است که خانواد ، دوستان و همکاران، دارایری بسریار مهمری را    

گیرند، یرا   ها بهر کار گرفته و از آن را به د در شرایط بحرانی آنتواندهند که یک فرد میتشکیل می

 از که هنجارهایی به و گیردمی کاربه اجتماعی را سرمایة جدید، اقتصاد .کار گیرد براي منافع مادي به

 نشران  جدي گذارند، توجهمی تأثیر رفتارهاي اقتصادي بر و اندگرفته سرچشمه اقتصادي نظام بیرون

مفهوم سرمایة اجتماعی به پیوندها و ارتباطرات  (. 303، ص0939زاد  و همکاران، حمیدي) دهدمی

کند که با خل  هنجارها و اعتمراد متقابرل    میان اعضاي یک شبکه به عنوان منبعی باارزش اشار  می

 و تعریر   در اخرتال   علیرغم (.Putnam & Goss, 2002, p.9)شود میموجب تحق  اهدا  اعضا 

 و گررو   به اجتماعیسرمایة  که موضو  این ها برآن اکثر نظران، صاحب اجتماعی بین رمایةس مفهوم

طور خالصه، فهم سرمایة اجتماعی سه کلمه بیش نیست،  به. اندعقید  رساند، هممی سود گرو  افراد

 هکر  این است اجتماعی سرمایة اصلی گزارة(. 0937زارعی متین و همکاران، )ارتباطات مهم هستند 

انرد   رقرابتی  مزیرت  اجتمراعی و خلر    امرور  ادارة هردایت و  برراي  براارزش  منبعی روابط هايشبکه

(Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.243 .)     در مطالعات سرمایة اجتماعی باید توجره کررد کره ابعراد و

اي با روابرط متقابرل نگریسرته     اجتماعی در تعامل با یکدیگر و به شکل شبکه هاي سرمایة شاخص

 (.304، ص0937سلطانی و همکاران، )طور مجزا از یکدیگر  د و نه بهشو

 آفرینرهبری تحول

یابرد و در   ها و منافع زیردستان توسرعه مری   آفرین نوعی رهبري است که در آن عالقهرهبري تحول

میرکمالی و )هاي سازمان به وجود آید  ها احساس آگاهی و پذیرش نسبت به اهدا  و مأموریتآن

 را یکردیگر  پیروان، و رهبران که یابد می تحق  زمانی آفرینتحول رهبري(. 084، ص0931 چوپانی،

 روابرط  نیرز  خودشران  سرپرسرتان  با رهبران این .انگیزاننداخالق برمی و انگیزش باالتر براي سطوح

 برراي  و کننرد مری  کمرک  سازمان به کنند،می عمل تبادلی شیوة به که رهبرانی از بیش دارند و بهتري

 را کارکنران  آفرین، تحول رهبران .(Duckett & Macfarlane, 2003, p.310)رینند آفمی ارزش سازمان

 برر  انگیزاننرد و برمی است، شد  تصریح استخدامی هايقرارداد در آنچه از بیش چیزيدادن   انجام به
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 و کنندمی عمل اورانمش و مربیان عنوان به رهبران این .کنندمی تمرکز کارکنان باالتر سطوح نیازهاي

 معنرا،  کارکنران،  برراي  دارنرد،  توجره  زیردستان تکتک نیازهاي تأمین و فردي، یادگیري، توسعة به

 عنروان  کنند، بره می فراهم اعتماد و تر، احتراممتعالی و ترگسترد  اندازچشم حس مأموریت، چالش،

 را کارکنران  و دهنرد ش مری پررور  اعتمراد  فضراي  کننرد، مری  عمل خود کارکنان نقش براي هايمدل

 ,Atwater & Spangler, 2004 ) کننرد  فعالیرت  سرازمان  براي و شخصی نفع از انگیزانند تا فراتر برمی

p.178; Bass & Riggio, 2006, p.32.) 

 مدیریت دانش

. (Cantner et al., 2011, p.1454)دارد  وجرود  دانرش  مردیریت  برراي  متعرددي  مفراهیم  و ها تعری 

ها به واسطة آن توانایی تبدیل داد  به داند که سازمان، مدیریت دانش را فرایندي می(3110) 0هالس

طرور   شرد  را بره  کنند و قادر خواهند بود دانش کسرب  اطالعات، و اطالعات به دانش را کسب می

مدیریت دانرش از یرک   (. 97، ص0958ابطحی و صلواتی، )کار گیرند هاي خود بهمؤثر در تصمیم

هرا  هاي جدید بره درون سیسرتم، و از طرفری دیگرر برا ادارة مرؤثر آن دانرش       دانشطر  با جذب 

هراي ارتبراطی برین    به ایرن منظرور تعرامالت و کرنش    . ترین عامل تغییر سازمان باشدتواند مهم می

امروز  ایرن تعرامالت در قالرب مفهروم     . ترین نقش را داشته باشدتواند مهماعضاي یک سیستم می

برا شررو    . گذاران و مدیران را به خود مشرغول کررد  اسرت   سیاري از سیاستسرمایة اجتماعی، ب

هزارة سوم با حجم قابل تروجهی از منرابع و مترون مررتبط برا سررمایة اجتمراعی سرروکار داریرم          

 (. 035، ص0951عبداللهی و موسوي، )

 یادگیری سازمانی

 در مرؤثر  رقابرت  برراي  هرا آن ینکره ا برراي . اندمواجه تغییر با وقفهبی ویکمبیست قرن در هاسازمان

کند می یانب( 3113)یوکل  .کنند تولید جدید دانایی و بگیرند یاد باید ،شوند توانمند رقابتی بازارهاي

                                                           
1. Hales 
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(. Yukl, 2009, p.49) سرازمان  اعضراي  جمعری  یرادگیري  فراینرد  از اسرت  عبارت سازمانی یادگیري

 ایرن  .سازگار شرود  تغییر با سرعتبه کندمی قادر را سازمان که پویا است فرایندي سازمانی یادگیري

 کرارکردي و  میران  تسرهیم  وسریلة  بره  و رفتارهرا اسرت   ها ومهارت جدید، دانش تولید فرایند شامل

در  مشرتر   و فرهنرگ  یادگیري فرهنگ خل  اصل، دو این نتایج. شودمی تقویت همکارانه یادگیري

اطالعرات  اشرترا    و سرازي درونری  نیاز بره  شامل و نوآوري مهم جزء یادگیري .است کارکنان میان

هاي قبلی  تجربه ها وفعالیت دربارة حفظ دانش صورت به تواندمی نوآوري، یادگیري در نقش .است

 مرؤثر  مردیریت اساسری   زیربنراي  گذشرته،  هراي  تجربره  از مندنظام یادگیري رو از این شود، تعری 

 .(Petra et al., 2002, p.322)است  و نیز نوآوري جدید توسعة محصول و دبهبو فرایندهاي

 ها و مدل مفهومی تحقیقتوسعة فرضیه

باورصراد و  . دانرش دارنرد   توانایی بهتري برراي مردیریت   اجتماعی، سرمایة باالي سطح با هاسازمان

 دانرش،  مردیریت  ابر  اجتمراعی  سررمایة  رابطة بررسی» در پهوهش خود با عنوان( 0939)همکاران 

 نشران دادنرد سررمایة    «خوزسرتان  اسرتان  در هاي تولیديشرکت عملکرد مالی و سازمانی یادگیري

هراي  شررکت  وقتی دیگر، عبارت به .است مرتبط دانش مدیریت با و معناداري مثبت طور به اجتماعی

باورصراد و  ) یابرد  مری  افرزایش  دانرش  مردیریت  ابعراد  دهند، بهبود را اجتماعی خود سرمایة تولیدي

 :شودبا توجه به مطالب یادشد ، فرضیة زیر مطرح می(. 3، ص0939همکاران، 

 .گذارد سرمایة اجتماعی بر مدیریت دانش اثر مثبت و معناداري می :فرضیة اول
تنهرا   نره  کره  برسرد  همکاري از مناسبی هاي درجه تواند بهمی اجتماعی سرمایة از گیري مؤثربهر 

وسریلة   به را نوآوري بهتري کند عملکردمی قادر ها راسازمان دهد، بلکهمی ارتقا را سازمانی یادگیري

 ,Wu et al., 2009) آورنرد  وجود به هاي یادگیري فردنگرش تغییر و سازمان یادگیري در نظر اتفاق 

p.177) ،را نوآوري نتیجه در است، دانش و کاربرد انتشار اکتساب، دربردارندة لذا یادگیري سازمانی 

 .شود هاي زیر را پیشنهاد مین اساس فرضیهبر همی. Fernandez et al., 2012, p.9))دهد افزایش می

 .گذارد سرمایة اجتماعی بر یادگیري سازمانی اثر مثبت و معناداري می :فرضیة دوم

 .گذارد سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآوري اثر مثبت و معناداري می :فرضیة سوم
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نرارور   و اسرالتر . انرد کررد   تأکیرد  سازمانی یادگیري و رهبري بین رابطة بر ربیتج و نظري متون

 کننردة  تسرهیل  عامرل  عنروان  بره  رهبرري  نقش به سازمان یادگیرند ، براي خود الگوهاي در( 0338)

 رهبرري  سربک  ماننرد  حمرایتی  رهبرري  تحقیقرات، سربک   همچنرین، طبر    .کردنرد  اشار  یادگیري

 میران  در نفرس اعتمادبره  الهرامی، و  انگیرزش  فکري، تحریک و انگیزش بهبود به وسیلة آفرین تحول

 و یرادگیري  تغییرر  فراینردهاي  از و فرراهم،  انررژي  سرازمانی  یرادگیري  توسعة براي سازمان اعضاي

 .(Slater & Narver, 1995, p.69; Wick & Leon, 1995, p.302) کندمی پشتیبانی و حمایت سازمانی

 و هاي پویاسازمان در حیات ادامة براي استوار موقعیتی به دانش، مدیریت و اطالعات از برخورداري

 دانرش  روزآمردي  و توسعه کسب، به منوط تجارت، و بازارها در رقابت توان شود ومی تبدیل نوآور

 بنابراین، استدالل .شود می تلقی سرمایه از اساسی جزئی دانش، که حدي تا .است سازمان در کارکنان

 و جدیرد،  نظرهراي  تولیرد  خالقیرت،  توان از نتیجه در و اذهان، از تواندمی سازمان قتیو که شودمی

 مردیریت  حمایتی رفتارهاي که نقش کندها مدیریت میآن قلب بر شود، مندبهر  نوآوري کارکنانش

 آفررین  تحرول  رهبرري  سبک مانند حمایتی رهبري سبک یک طری  از که کندمی را برجسته سازمان

در  يسرازگار نروعی   ،يسبک مناسب رهبرر (. 9، ص0939خورشید و پاشازاد ، )کند می نمود پیدا

 ،یسلطان)از سازمان هستند  یکارکنان احساس کنند بخش شودیکه باعث م کندیم جادیکار ا طیمح

آفرین و همة  نتایج تحقی  در یک شرکت بیمه در ایران نشان داد بین رهبري تحول(. 51، ص0931

میرکمالی و چوپانی، )با گرایش به نوآوري سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد هاي آن مؤلفه

 . شود هاي زیر مطرح میبر همین اساس فرضیه(. 088، ص0931

 .گذارد آفرین بر مدیریت دانش اثر مثبت و معناداري میرهبري تحول :فرضیة چهارم

 .گذارد ثر مثبت و معناداري میآفرین بر یادگیري سازمانی ارهبري تحول :فرضیة پنجم

 .گذارد آفرین بر عملکرد نوآوري اثر مثبت و معناداري میتحول رهبري :فرضیة ششم
 مزیرت  کسرب  برراي  حیراتی  منرابع  از سرازمانی  یادگیري و دانش امروز، رقابتی و پویا دنیاي در

 و رقرابتی  شررایط  رد هرا موفقیت شرکت عوامل ترینمهم از یکی سازمانی دانش مدیریت .اند رقابتی

 دانرش  مردیریت  در پهوهش خود نشران دادنرد  ( 0939)باورصاد و همکاران . است اطالعات عصر
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 یادگیري تواند بهمی باالتر دانش مدیریت و است مرتبط سازمانی یادگیري با و معناداري طور مثبت به

 :دشوبا توجه به مطالب یادشد  فرضیة زیر مطرح می .شود بیشتر منجر سازمانی

 .گذارد مدیریت دانش بر یادگیري سازمانی اثر مثبت و معناداري می :فرضیة هفتم

 ظرفیرت  .اسرت  نروآوري  خلر   فرایند اجزاي ترین مهم از یکی دانش با نوآوري، مرتبط متون در

 سرازمان  نروآوري  عملکررد  بره  زیرادي  مثبت کمک کاربرد، و کسب، تسهیم ابعاد در دانش مدیریت

 و انسرانی  منرابع  مردیریت  اقدامات راهبرردي  بین رابطة بر دانش مدیریت فیتهمچنین، ظر .کند می

پهوهشری در صرنعت بیمرة    (. 73، ص0955برومند و رنجبري، )گذارد می تأثیر نیز نوآوري عملکرد

 برا  مررتبط  گذاري دانرش از جملره عوامرل   اشترا یادگیري، و به و دانش ایران نشان داد توانمندي

( 3119) 0مورگران  و برروکمن (. 11، ص0933میرزایی رابر و همکراران،  )نوآوري در صنعت است 

 و گلوت .بخشد ارتقا جدید محصوالت در را نوآوري و عملکرد تواندمی دانش بیان کردند مدیریت

 نروآوري  و دانرش  مردیریت  انسانی رویکرد نیز در تحقی  خود بیان کردند بین( 3117) 3ترزیوسکی

رابطرة   نروآوري  و اطالعات فناوري بر مبتنی دانش مدیریت بین د، ولیدار وجود مثبتی و رابطة قوي

 .شودبر همین اساس فرضیة زیر پیشنهاد می .ندارد وجود مثبتی

 .گذارد مدیریت دانش بر عملکرد نوآوري اثر مثبت و معناداري می :فرضیة هشتم

 در سازمانی ادگیريی و اجتماعی سرمایة نقش» در تحقی  خود با عنوان( 3113)و همکاران  9یو

 طرور  بره  خرارجی  اجتمراعی  سرمایة و داخلی اجتماعی نشان دادند سرمایة «نوآوري عملکرد ارتقاي

مثبرت و   سازمانی اثر یادگیريهمچنین بیان کردند . تأثیرگذارند سازمانی بر یادگیري مثبت و معنادار

 /داخلری  اجتمراعی  سررمایة  طةمهمی در راب و کامل گذارد و میانجی نوآوري می عملکرد بر معناداري

سرازمانی   نترایج یرک تحقیر  در ایرران نیرز نشران داد یرادگیري       . است نوآوري و عملکرد خارجی

کرزازي و شرول،   )دارد  نروآوري  عملکررد  برر  معنراداري  تأثیر (فرهنگ یادگیري و راهبرد یادگیري)

 :شودبر همین اساس فرضیة زیر پیشنهاد می .(03، ص0933
                                                           
1. Brockman & Morgan 
2. Gloet & Terziovski 
3. Yu 
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 .گذارد ري سازمانی بر عملکرد نوآوري اثر مثبت و معناداري مییادگی :فرضیة نهم

 .کند گري متغیرها تأکید می هاي یادشد ، هفت فرضیة هم بر نقش میانجی عالو  بر فرضیه

گري مردیریت دانرش اثرر مثبرت،      سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآوري با  میانجی :فرضیة دهم

 .گذاردغیرمستقیم و معنادار می

گرري یرادگیري سرازمانی اثرر      سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآوري برا میرانجی   :زدهمفرضیة یا

 .گذاردمثبت، غیرمستقیم و معنادار می

گرري مردیریت دانرش اثرر      سرمایة اجتماعی بر یادگیري سازمانی برا میرانجی   :فرضیة دوازدهم

 . گذاردمثبت، غیرمستقیم و معنادار می

گرري مردیریت دانرش اثرر      ر عملکرد نوآوري با  میانجیآفرین برهبري تحول :فرضیة سیزدهم

 .گذاردمثبت، غیرمستقیم و معنادار می

گرري یرادگیري سرازمانی     آفرین بر عملکرد نوآوري با  میانجیرهبري تحول :فرضیة چهاردهم

 .گذارداثر مثبت، غیرمستقیم و معنادار می

گرري مردیریت دانرش اثرر      میانجی آفرین بر یادگیري سازمانی بارهبري تحول :فرضیة پانزدهم

 .گذاردمثبت، غیرمستقیم و معنادار می

گرري یرادگیري سرازمانی اثرر      مدیریت دانش بر عملکرد نوآوري برا میرانجی   :فرضیة شانزدهم

 .گذاردمثبت، غیرمستقیم و معنادار می

 .شود پیشنهاد می 0هاي یادشد ، مدل مفهومی تحقی  به شرح شکل  با توجه به فرضیه

 
 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل

   تحقیق روش

آفررین برا عملکررد    سرمایة اجتماعی و رهبري تحول میان علی روابط تعیین تحقی  هد  از آنجا که

 هملکرد نوآورانه

 سرمایم اجتماهی

 یادگیری سازمانی

مدیریت 
 دانش

 آفرین ره ری تحول
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اسرت، پرهوهش    (0شرکل  )نوآوري با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش و یرادگیري سرازمانی   

، توصریفی و از نرو  همبسرتگی    حاضر از نظر هد  کاربردي و از نظر نحوة گرردآوري اطالعرات  

اي ها بر اسراس مصراحبه   جامعة آماري این پهوهش کارکنان شرکت شاتل است که تعداد آن. است

و  مورگران بر اساس جدول کرجسی و . نفر گزارش شد 711که با مدیر منابع انسانی انجام گرفت، 

 تحقیر   تحلیلری  در مدل .نفر انتخاب شد 301با حجم  يانمونه گیري تصادفی ساد  با روش نمونه

 متغیرر  مدیریت دانرش و یرادگیري سرازمانی    مستقل، متغیر آفرین سرمایة اجتماعی و رهبري تحول

. اسرت  پرسشرنامه  گردآوري اطالعرات،  اصلی ابزار. هستند وابسته عملکرد نوآوري متغیر و میانجی

سرنجش یرادگیري   گویه، براي  4با ( 3113)براي سنجش عملکرد نوآوري پرسشنامة هوانگ و لی 

گویه، براي سنجش مدیریت دانرش پرسشرنامة    07با ( 3114)سازمانی، پرسشنامة چیوا و همکاران 

آفرین پرسشرنامة کرارلس و همکراران    گویه، براي سنجش رهبري تحول 3با ( 3114)چن و هانگ 

کرار   بهگویه  03گویه، و براي سنجش سرمایة اجتماعی پرسشنامة ناهپیت و گوشال با  4با ( 3111)

 .بندي شد اي لیکرت درجهدرجه شد  براي همة متغیرها، با طی  پنجمقیاس درنظرگرفته. گرفته شد

 گیریبررسی مدل اندازه

تعیرین روایری پرسشرنامه برا     . گیري شامل بررسری پایرایی و روایری مردل اسرت     آزمون مدل انداز 

شرد   اریرانس اسرتخرا   هاي روایی محتوا و روایی تشخیصی با بررسری شراخص میرانگین و    روش

(AVE) کار گرفته شرد   در بررسی پایایی، روش پایایی مرکب در کنار آلفاي کرونباخ به. بررسی شد

 .بیان شد  است 0که ضرایب آن در جدول 
 

 بررسی پایایی پرسشنامه. 1جدول

 رکبضریب پایایی م شده ضریب میانگین واریانس استخراج آلفای کرونباخ ها تعداد پرسش نام متغیر

 403/1 811/1 401/1 4 عملکرد نوآوري

 488/1 801/1 499/1 03 سرمایة اجتماعی

 541/1 817/1 517/1 4 آفرینرهبري تحول

 593/1 803/1 503/1 07 یادگیري سازمانی

 488/1 813/1 415/1 3 مدیریت دانش

   508/1 78 ها کل پرسش
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شرد    براي مقادیر میانگین واریرانس تبیرین  و بیشتر را  AVE ،8/1مقادیر ( 0350)فرنل و الرکر 

درصرد یرا بیشرتر واریرانس      81کنند که این به معناي آن است که سازة مورد نظر حدود توصیه می

داشرته   1/1براالي   CRهایی کره  براي بررسی اعتبار مرکب، ساز . کندنشانگرهاي خود را تبیین می

طبر  جردول   . باشد 4/1ها باید باالتر از خ ساز همچنین، آلفاي کرونبا. باشد پایایی قابل قبول است

 .ها پایایی مناسب دارندهمة ساز  0

 قیتحق یهاافتهی

 ی واجتمراع  یةسرما) زابرون يرهایمتغ يریگانداز  يهامدل یبررس  یطر از پهوهش نیا يهاافتهی

با ( يرد نوآوردانش و عملک تیریمد ،یسازمان يریادگی) زادرون يرهایمتغ و( نیآفرتحول يرهبر

 يمردل سراختار   یو بررسر  Lisrelافزار  دوم در نرممرتبة اول و  ةمرتب يدأییت یعامل لیتحل کردیرو

 .شودیم بیان لیتفص که در ادامه به به دست آمد  استپهوهش، 

گیرري  هراي انرداز   بایرد صرحت مردل    پرهوهش،  یمفهروم  يهرا مدل و هاهیفرض آزمون از قبل

گیري این دو  هاي انداز در ادامه مدل از این رو،. زا حاصل شودیرهاي درونزا و متغمتغیرهاي برون

به دلیل وجود متغیرهاي مکنون، تحلیل عاملی تأییدي . نو  متغیر در جدول واحدي بیان شد  است

 .مرتبة دوم انجام گرفته است
 

 (تحلیل عاملی مرتبة اول و مرتبة دوم)گیری مدل اندازه. 2جدول

𝛘 شامل متغیرهای یریگمدل اندازه
2
    𝛘

2

  
 RMSEA 

گیري متغیر مدل انداز 

 مستقل

 178/1 70/0 55 57/037 سرمایة اجتماعی

 188/1 17/0 07 10/39 آفرینرهبري تحول

گیري متغیر  مدل انداز 

 میانجی

 139/1 01/0 37 83/31 مدیریت دانش

 114/1 37/0 010 13/031 یادگیري سازمانی

گیري متغیر  مدل انداز 

 وابسته
 113/1 51/0 09 81/39 عملکرد نوآوري

هرراي زا نشرران داد، مرردلزا و دروننتررایج تحلیررل عرراملی تأییرردي مرتبررة دوم متغیرهرراي برررون
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هراي  هراي تناسرب مردل   شاخص. هاي مدل معنادار استگیري مناسب و همة اعداد و پارامتر انداز 

 .هاستبودن این مدل دهندة مناسب که نشان ستا 3گیري به شرح جدول انداز 

و توزیع مناسبی برخوردارند و  ها از رویهشود بیشتر متغیراستنباط می 9طور که از جدول  همان

هراي نرمرال،   اد برراي د ( 3101)است، البته از طر  دیگرر، برایرن    9ها حول عدد میانگین اکثر آن

هراي یادشرد    دهد که برا توجره بره داد    را پیشنهاد می -9و + 9و چولگی بین  4کشیدگی کمتر از 

  (.0933آریانفر، )هاست  بودن همة داد  دهندة نرمال نشان
 

  استنباطی و توصیفی نتایج آمارهای. 3 جدول

نام متغیرها و 

 های آن مؤلفه
 میانگین چولگی کشیدگی

انحراف 

 معیار

تی  مقدار

 شده مشاهده

درجة 

 آزادی
 وضعیت

 مناسب 313 77/01 838/1 73/9 -840/1 000/1 سرمایة اجتماعی

 مناسب 313 091/7 18/0 91/9 -779/1 -134/1 ايرابطه

 مناسب 313 377/1 391/1 71/9 -753/1 -137/1 شناختی

 مناسب 313 379/5 301/1 80/9 -143/1 -313/1 ساختاري

 مناسب 313 155/4 483/1 71/9 015/1 708/1 آفرینرهبري تحول

 مناسب 313 -33/0 114/1 31/3 -141/1 -111/1 مدیریت دانش

 مناسب 313 -839/3 313/1 11/3 -194/1 -709/1 خل 

 مناسب 313 -930/1 555/1 34/9 177/1 -103/1 تسهیم

 مناسب 313 795/7 530/1 31/3 -043/1 -754/1 کارگیري به

 مناسب 313 930/3 891/1 15/9 -955/1 -114/1 یادگیري سازمانی

 مناسب 313 540/8 439/1 93/9 -101/1 135/1 اندوزي تجربه

 مناسب 313 101/3 418/1 13/9 -898/1 -919/1 وگو گفت

 نامناسب 313 -553/1 507/1 38/3 -057/1 -448/1 تعامل با محیط

 مناسب 313 935/4 434/1 71/9 -773/1 981/1 مخاطر 

 مناسب 313 -031/3 417/1 55/3 178/1 -537/1 گیريتصمیم

 نامناسب 313 871/0 839/1 11/9 980/1 319/1 عملکرد نوآوري

 مناسب 313 479/8 431/1 35/9 -157/1 103/1 اجرایی

 مناسب 313 -911/7 458/1 41/3 909/1 039/1 فنی
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 تحلیل همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 4جدول

و ( زامتغیرر بررون  )آفررین  مایة اجتماعی و رهبري تحولشود، بین سرطور که مشاهد  می همان

 10/1 در سرطح ( زامتغیرهاي درون)متغیرهاي یادگیري سازمانی، مدیریت دانش و عملکرد نوآوري 

 -داري وجود دارد، بیشترین میزان همبستگی معنادار بره رابطرة برین یرادگیري سرازمانی       رابطة معنا

کمترین میزان همبستگی معنادار به رابطة بین مدیریت دانش درصد و  983/1آفرین با رهبري تحول

توان زا میاز تحلیل همبستگی میان متغیرهاي درون. شوددرصد می 170/1آفرین با و رهبري تحول

آفرین و مدیریت دانش سربب  نتیجه گرفت که هر گونه بهبودي در سرمایة اجتماعی، رهبري تحول

 .شودبهبود در عملکرد نوآوري می

 (تحلیل مسیر)بررسی مدل ساختاری 

 
 ضرایب استاندارد مدل پژوهش. 2شکل

همبستگی میان متغیرهای 
 زا زا و درون برون

سرمایة 
 اجتماعی

رهبری 
 آفرین تحول

مدیریت 
 دانش

یادگیری 
 سازمانی

عملکرد 
 نوآوری

 - - - - 0 سرمایة اجتماعی
 - - - 0 030/1 آفرینرهبري تحول

 - - 0 170/1 158/1 مدیریت دانش
 - 0 033/1 983/1 335/1 یادگیري سازمانی
 0 383/1 331/1 338/1 913/1 عملکرد نوآوري
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، (درصرد  03/1) در مدل یادشد ، سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداري برر مردیریت دانرش    

آفررین  رهبري تحرول . گذارد می (درصد 50/1)و عملکرد نوآوري  (درصد 93/1)یادگیري سازمانی 

و ( درصرد  13/1)، یرادگیري سرازمانی   (درصرد  01/1)یریت دانرش  تأثیر مثبت و معناداري برر مرد  

میگذارد و مدیریت دانش هم تأثیر مثبت و معناداري برر یرادگیري   ( درصد 35/1)عملکرد نوآوري 

داري ، و یادگیري سازمانی تأثیر مثبت و معنرا (درصد 3/1)، عملکرد نوآوري (درصد 99/1)سازمانی 

  .گذارد یم( درصد 73/1) بر عملکرد نوآوري 
 

 
 اعداد معناداری مدل پژوهش. 3شکل

دلیرل عردد    هراي اول و چهرارم بره    فرضریه  توان گفتطب  اعداد معناداري در شکل یادشد  می

 .ها تأیید شدند تأیید نشد و باقی فرضیه 31/0معناداري کمتر از 
 

 های برازش مدل پژوهششاخص. 5جدول

  GFI NNFI IFI CFI شاخص
2
 df  

2
/df RMSEA 

 <15/1 <9 - - >3/1 >3/1 >3/1 >3/1 میزان قابل قبول

 174/1 74/0 019 47/393 31/1 31/1 38/1 3/1 مقدار

هاي تناسب، حاکی از برازش مناسب مدل است و مقدار نسبت کاي دو بر درجة مقدار شاخص
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 15/1کروچکتر از   و 174/1برابر برا   RMSEA، مقدار 9و کوچکتر از مقدار مجاز  74/0آزادي برابر 

 .است

ضرایب مسیر و مقدار اعداد معناداري اثررات مسرتقیم و غیرمسرتقیم برین متغیرهراي       8جدول 

آزمون پرکراربرد سروبل    ی،انجیم ریمتغ کی ریثأآزمودن ت يبرادهد، اما  مستقل و وابسته را نشان می

گرفتره  کرار   هبر  گرر ید ریمتغدو  انیم ةدر رابط ریمتغ کی یانجیم ریثأت معناداري یوجود دارد که برا

اگر قدر مطل  مقردار تری   . بدین منظور براي آزمون سوبل ضرایب رگرسیونی محاسبه شد. شود می

بیشتر باشد، فرضیه تأیید شرد  و در غیرر ایرن صرورت فرضریة تحقیر  رد        31/0در این آزمون از 

 .بیان شد  است 1هاي فرعی و نقش میانجی در جدول  نتایج فرضیه. شود می
 

 پژوهش ساختاری مدل نتایج خالصة. 6جدول

 روابط مستقیم فرضیه
 مقدار تی ضریب مسیر

 نتیجه
 تأثیر مستقیم تأثیر مستقیم

 رد فرضیه 77/0 03/1 مدیریت دانش -سرمایة اجتماعی 0
 تأیید فرضیه 40/3 93/1 یادگیري سازمانی -سرمایة اجتماعی 3
 تأیید فرضیه 74/9 50/1 عملکرد نوآوري –سرمایة اجتماعی  9
 رد فرضیه 15/0 01/1 مدیریت دانش -آفرینرهبري تحول 7
 تأیید فرضیه 03/9 13/1 یادگیري سازمانی -آفرین رهبري تحول 8
 تأیید فرضیه 13/9 35/1 عملکرد نوآوري -آفرینرهبري تحول 1
 تأیید فرضیه 08/3 99/1 یادگیري سازمانی -مدیریت دانش 4

 تأیید فرضیه 83/9 53/1 عملکرد نوآوري -مدیریت دانش  5

 تأیید فرضیه 30/3 73/1 عملکرد نوآوري -یادگیري سازمانی 3

 
 روابط غیرمستقیم

 (نقش میانجی متغیرها)
 اثر غیرمستقیم آمارة تی غیرمستقیم

 تأیید فرضیه 31/3 يعملکرد نوآور (دانش تیریمد) ی اجتماع یةسرما 01
 تأیید فرضیه 19/3 ينوآور عملکرد( یسازمان يریادگی)ی اجتماع یةسرما 00
 رد فرضیه 53/0 یسازمان يریادگی( دانش تیریمد)ی اجتماع یةسرما 03
 تأیید فرضیه 97/3 يعملکرد نوآور( دانش تیریمد) نآفریتحول يرهبر 09
 تأیید فرضیه 85/3 يعملکرد نوآور( یسازمان يریادگی) نآفریتحول يرهبر 07
 رد فرضیه 39/0 یسازمان يریادگی( دانش تیریمد) نآفریتحول يرهبر 08
 تأیید فرضیه 78/3 يعملکرد نوآور( یسازمان يریادگی) دانش تیریمد 01
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با اجراي آزمون سوبل مشخص شد مدیریت دانش نتوانسته در رابطة بین سررمایة اجتمراعی و   

دلیل عردم ترأثیر متغیرر     این بهداشته باشد که  آفرین با یادگیري سازمانی نقش میانجیرهبري تحول

 یحرال در . زا با مدیریت دانش و رابطة ضعی  مدیریت دانش با یادگیري سازمانی بود  اسرت  برون

نتوانسته اسرت   نکهیبا ا( یاجتماع ةیسرماو  نیآفرتحول يرهبر) زابرون يرهایمتغ نیب رابطةدر  که

 و زا بررون  ریمتغ نیب را يگرلیتسه نقش توانسته دانش تیریمد اما ،بگذارد ریتأثدانش  تیریمد بر

 . و این چیزي جز رابطة قوي بین مدیریت دانش و نوآوري نبود  است کند فایا ينوآور عملکرد

 بحث و پیشنهادها

کننردة ترأثیر مثبرت و معنرادار سررمایة       توان گفت، فرضیة اول که بیران با توجه به نتایج یادشد  می

هراي باورصراد و همکراران    نتیجة این فرضریه برا یافتره   . أیید نشداجتماعی بر مدیریت دانش بود، ت

تأییدنشدن ایرن فرضریه ممکرن    . مغایرت دارد( 0931)محمدنهاد بهرامی و همکاران و گل( 0939)

نداشتن و تفکیک زیاد بین واحدهاي کاري شرکت شاتل باشد کره نتوانسرته برر     دلیل تعامل است به

داري بگذارد، براي اینکه تعامالت اجتماعی در شررکت یادشرد    مدیریت دانش تأثیر مستقیم و معنا

هرا را بره همکراري تشروی      برقرار شود باید مدیران واحدها از نظرهاي کارکنان استقبال کرد  و آن

دهنردة ترأثیر مثبرت و    نتیجة آزمون فرضریة دوم نشران  . کنند تا جو مشارکتی بر سازمان حاکم شود

( 0939)هراي باورصراد و همکراران    دگیري سازمانی است که با یافتهمعنادار سرمایة اجتماعی بر یا

نترایج  . گرذارد  ها سرمایة اجتماعی بر یادگیري سازمانی تأثیر مثبرت نمری  طب  نظر آن. مغایرت دارد

کنندة ترأثیر مثبرت، معنرادار، و مسرتقیم و غیرمسرتقیم سررمایة        هاي سوم و شانزدهم که بیان فرضیه

همراسرتا اسرت کره برر     ( 3113)هاي یرو و همکراران   وري است و با یافتهاجتماعی بر عملکرد نوآ

اساس آن سرمایة اجتماعی از طری  متغیر میانجی یادگیري سازمانی بر عملکرد نوآوري تأثیرگرذار  

آفرین تأثیر مثبت و معنرادار برر مردیریت    کنندة این است که رهبري تحول فرضیة چهارم بیان. است

علرت تأییدنشردن   . همراستا اسرت ( 0937)یافتة پهوهش یزدانی و همکاران گذارد که با  دانش نمی

آفرین دانست حرالتی کره بره    بودن سبک رهبري تبادلی نسبت به تحول توان غالباین فرضیه را می

هاي پنجم و ششم که برر وجرود ترأثیر    فرضیه. کارکنان آزادي عمل داد  نشود و رسمیت باال باشد
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آفررین برر یرادگیري سرازمانی و ترأثیر مثبرت و معنرادار رهبرري         ولمثبت و معنرادار رهبرري تحر   

هاي خورشرید و  نتایج این تحقی  با یافته. کرد، تأیید شدآفرین بر عملکرد نوآوري داللت می تحول

سرازمان بره عنروان     مدیران که دهدمی رخ سازمانی زمانی یادگیري. همخوانی دارد( 0939)پاشازاد  

 ایجراد  هرا، و آن گرذاري  اشترا  به و تسهیم به قادر بلکه کنند، تولید فقط نظر نه آفرینرهبران تحول

کنندة تأثیر مثبرت و معنرادار مردیریت     فرضیة هفتم که بیان. باشند کارکنان میان در یادگیري به تعهد

مطابقرت  ( 0939)هراي باورصراد و همکراران    دانش بر یادگیري سازمانی بود، تأیید شد که با یافتره 

. دهندة تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر عملکرد نوآوري استنتیجة فرضیة هشتم نشان .دارد

 و ، و گلروت (3119)هراي برروکمن و مورگران    هاي حاصل از آزمون ایرن فرضریه برا یافتره    یافته

نهایت، فرضیة نهم نیز تأیید شد، یعنری یرادگیري سرازمانی     در. همخوانی دارد( 3117)ترزیوسکی 

سرازگار  ( 3113)هراي یرو و همکراران    بت و معناداري بر عملکرد نوآوري دارد که با یافتره تأثیر مث

هاي پیشین فقط تأثیرهاي مستقیم بین متغیرها بررسی شرد  اسرت، نروآوري    در اکثر پهوهش. است

پهوهش حاضر، سنجش تأثیرهاي غیرمستقیم و نقش میانجی متغیرها اسرت کره برا آزمرون سروبل      

ج نشران داد یرادگیري سرازمانی در همرة تأثیرهراي غیرمسرتقیم توانسرته نقرش         نترای . انجام گرفت

دلیل نبرود   کند، شاید این امر به گري ایفا نمیگري را ایفا کند، اما مدیریت دانش نقش تسهیل تسهیل

آفررین و برانگیزاننرد ، دوري مکرانی همکراران، تررس از      تعامالت مؤثر، نبود سبک رهبري تحول

باشد که کیت دانش، مشکالت ارتباطی و عدم توانمندسازي و کمبود نرخ مشارکت دادن مال دست از

نتوانسته تأثیرهاي معناداري بر مدیریت دانش بگذارد و بالتبع، ابعراد مردیریت دانرش هرم ضرعی       

 .طور که شایسته است، نشان دهدعمل کرد  است و تسهیم و خل  دانش نتوانسته خود را آن

خواهرد عملکررد نوآورانره     شرود اگرر مری    شد  به شرکت شاتل پیشنهاد میبا توجه به نتایج یاد

، کره سررمایة اجتمراعی،     در سراسر سازمان ایجاد کند، باید به الزامرات آن ( نوآوري اجرایی و فنی)

بدین منظور محق  سعی . آفرین، مدیریت دانش و یادگیري سازمانی است، توجه کندرهبري تحول

 :براي بهبود وضعیت موجود مطرح کند کرد  پیشنهادهاي کاربردي

نروآوري   هاي پیشرو در هرم  اندازي واحد صداي مشتریان یکی از شرکت شرکت شاتل با را  -

شرود کره بره کراهش مخراطرة شکسرت        کارگیري مدیریت دانش مشتري محسوب می با به
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گیرري از دانرش متخصصران خبررة      شود شرکت برا بهرر    پیشنهاد می. کند نوآوري کمک می

 . آفرینی ارتقا دهد نوآوري به هم ریابی و راهبرد، سطح عملکرد خود را از همبازا

که موجب ایجاد اعتمراد برین همکراران    ( هاي کاريمانند تیم)بسترهاي ارتباطی و شناختی  -

 .شود، باید فراهم شود تا اطالعات و دانش به اشترا  گذاشته شودمی

زایش یرادگیري کارکنران از طریر  آمروزش     اي و ارتباطی براي افر برقراري پیوندهاي شبکه -

 .ضمن خدمت و جلسات آموزشی

شرکت شاتل براي ارتقاي سطح نوآوري باید زمینة ارتباطی افراد را فراهم کند و بره نروعی    -

هاي سازمان برسد تا از ایرن طریر  بتوانرد یرادگیري     به شناختی جمعی از اهدا  و فعالیت

 .کارکنان را افزایش دهد

کره بتروان، برا     طروري  براي رهبران فراهم شود، بره « ها آن»و « ما»رضة تفاوت نباید بستر عا -

 .کمک رهبران تحولی، دانش را در سراسر سازمان به اشتراگ گذاشت

رهبران باید در موفقیت و توسعة فردي عاملی محر  باشند و به عنوان الگو عمرل کررد  و    -

ارتقرا دهنرد و هرم فضراي نوآورانره را      ها را بیان کنند تا بدین طری  هم یادگیري را چالش

 .ایجاد کنند

از طری  جلسات و گرو  کانونی، دانش را در سراسر سازمان خل  کرد و به کمک رهبرران   -

کردن بستر اعتماد و هماهنگی یادگیري را افزایش داد  ها با کارکنان و فراهمو ارتباط بین آن

 .محور برگزید ظر را در جلسات دانشترین نبهترین و عملی ،نظرهاي کارکنانبا بررسی و 

ایجاد محیطی مشوق براي ترویج نروآوري ماننرد اختصراص سراعاتی برراي تفکرر و بیران         -

هاي خالق، برقراري محیطی امن براي کارکنران، ایجراد اسرتقالل کراري بره کارکنران و        را 

محیطی با  دادن انعطا  نسبت به تغییرات هاي سازمانی، نشان ها در تصمیم ندادن آ مشارکت

هاي پیشرفته به سرازمان برراي    سنجی و تعیین راهبرد، ورود نوآوري مطالعة محیطی و امکان

 .هاارتقا کیفیت و کاهش هزینه

هراي  هاي کاري، برگرزاري دور  انداز و دستورالعملدادن کارکنان در تدوین چشم مشارکت -

 .ا و پیشنهادهاي کارکنانکارگیري نظرها، انتقاده آموزشی و ضمن خدمت براي کارکنان، به
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 منابع و مآخذ

چاپ اول، تهران، . مدیریت دانش در سازمان(. 0958)ابطحی، سیدحسین؛ صلواتی، عادل  .0

 .انتشارات پیوند نو

گذاري دانش با توجه اشترا  هاي فردي بر رفتار بهبررسی تأثیر انگیز (. 0939)آریانفر، مسعود  .3

نامة کارشناسی ، پایان(جامعة مجازي ایدة شهر: مطالعهمورد )ها  کنندگی ارزشبه نقش تعدیل

 .پردیس فارابی دانشگا  تهرانارشد، رشتة مدیریت، 

بررسی رابطة »(. 0939)نیا، سعید اله؛ جعفريباورصاد، بلقیس؛ بیرانوند، طاهر ؛ رحیمی، فر  .9

لیدي در هاي توسرمایة اجتماعی با مدیریت دانش، یادگیري سازمانی و عملکرد مالی شرکت

، دورة پنجم، شمارة المللی حسابداري، اقتصاد و مدیریت مالیکنفرانس بین. «استان خوزستان

 .94-85چهارم، صفحات 

اقدامات راهبردي مدیریت منابع انسانی و عملکرد »(. 0955)برومند، مجتبی؛ رنجبري، مریم  .7

، دورة ششم، شمارة لیسدوماهنامة توسعة انسانی پ. «نوآوري؛ با تأکید بر نقش مدیریت دانش

 .70-87، صفحات 37

هاي سرمایة بررسی تأثیر مؤلفه»(. 0939)فر؛ عرفان زاد ، فریبا؛ موحديزاد ، علی؛ شهیدحمیدي .8

نامة  فصل. «(ادارة کل مخابرات شهرستان قم: مورد مطالعه)اجتماعی بر نوآوري سازمانی 
 .319-339، دورة اول، شمارة دوم، مدیریت سرمایة اجتماعی

آفرین بر قابلیت یادگیري اثر سبک رهبري تحول»(. 0939)خورشید، صدیقه؛ پاشازاد ، عاطفه  .1

، دورة ششم، نامة مدیریت تحولپهوهش. «سازمانی با مالحظة نقش میانجی هوش سازمانی

 .73-11شمارة سوم، صفحات 

ی براي بررسی رائة مدلا»(. 0953)الدین رضا؛ دگردي، سیدسام زاد ، کاظم هدي؛ داورزنی، .4

دورة دوم،  ،شری  مدیریت و صنایع مهندسی .«نوآوري بر سازمانی تأثیرات قابلیت یادگیري

 .34-78شمارة سوم، صفحات 
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بررسی رابطة هوش عاطفی و »(. 0937)اکبر؛ قانع، مرضیه زارعی متین، حسن؛ قنبري، علی .5

، دورة دوم، اجتماعی مدیریت سرمایة. «(NGOs)هاي مردم نهاد سرمایة اجتماعی در تشکل

 .0-33شمارة اول، صفحات 

رسالة . سطحی براي تعهد سازمانی طراحی و تبیین مدلی میان(. 0931)سلطانی، مرتضی  .3

 .دانشگا  شهید بهشتیدکتري، 

تحلیل روابط متقابل میان »(. 0937)سلطانی، مرتضی؛ ابراهیمی، الهام؛ فتحی، محمدرضا  .01

، مدیریت سرمایة اجتماعی. «اد  از تکنیک فازي دیمتلهاي سرمایة اجتماعی با استف شاخص

 .033-331دورة دوم، شمارة دوم، صفحات 

سرمایة اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، »(. 0951)عبداللهی، محمد؛ موسوي، میرطاهر  .00

، صفحات 38، دورة ششم، شمارة رفا  اجتماعیمجلة . «گذارشناسیدورنماي آیند  و امکان

090-003. 

اثر : نوآوري عملکرد بر فراگیر کیفیت مدیریت تأثیر»(. 0933)ي، ابوالفضل؛ شول، عباس کزاز .03

، شمارة هفتم، 39دورة  ،(تحول و بهبود(مدیریت مطالعات. «سازمانی یادگیري کنندگی تعدیل

 .0-04صفحات 

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و »(. 0931)محمدنهاد بهرامی، غالمرضا؛ مهدوي، مولود  گل .09

، نامة تحقیقات مدیریت آموزشی فصل. «هاي دخترانة شهر تبریزیریت دانش در دبیرستانمد

 .19-53دورة دوم، شمارة چهارم، صفحات 

بررسی نقش »(. 0933)اکبر، جمشیدي؛ الله محمدي حسینی، سیداحمد؛ امین بیدبختی، علی .07

، دورة دوم، آفرینیزشنامة نوآوري و ار دوفصل. «یادگیري سازمانی در افزایش عملکرد نوآوري

 .08-93شمارة پنجم، صفحات 

 بر مؤثر عوامل سازي مدل»(. 0933)صفري، حسین  زعفریان، رضا؛ میرزایی رابر، فاطمه؛ .08

 صنعت در بیزین هاي شبکه و علی نگاشت ترکیبی از روش استفاد  با بنگا  نوآوري عملکرد

 .10-45، صفحات 09، شمارة بازرگانی مدیریت انداز  چشم. «بیمه
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آفرین با گرایش به  رابطة بین رهبري تحول»(. 0931)حیدر میرکمالی، سیدمحمد؛ چوپانی،  .01

، صفحات ، شمارة سوم31دورة ، نامة بیمه پهوهش. «اي نوآوري سازمانی در یک شرکت بیمه

050-088 . 

. هاي سازمان دولتیگفتارهایی در فلسفة تئوري(. 0951)فرد، حسن الوانی، سیدمهدي؛ دانایی .04

 .چاپ اول، تهران، انتشارات صفار

هاي بررسی تأثیر سبک»(. 0937)رضا زاد ، علی؛ کاملی، علییزدانی، حمیدرضا؛ حمیدي .05

. «ي و جو سازمانی بر مدیریت دانش از طری  ساختار سازمانی و تعامل اجتماعیرهبر

 .033-301دورة هفتم، شمارة اول، صفحات  ،نامة مدیریت فناوري اطالعات فصل

19. Alegre, J.; Chiva, R. (2009). Entrepreneurial Orientation, Organizational Learning 

Capability and Performance in the Ceramic Tiles Industry. S.A., Instituto Valenciano 

de Investigaciones Economicas. 

20. Aragon-Correa, J. A.; Garcia - Morales, V. J.; Cordon - Pozo, E. (2007). “Leadership 

and organizational learning's role on innovation and performance: lessons from Spain”. 

Industrial Marketing Management, 36(3), 349-359. 

21. Atwater, L.; Spangler, W. (2004). “Transformational leadership and team performance”. 

Journal of Organizational Change Management, 17(2), 177-193. 

22. Bass, B. M.; Riggio R. E. (2006). Transformational leadership, Psychology Press. 

23. Bhatt, G. D. (2001). “Knowledge management in organization: Examining the 

interaction between technologies, techniques, and people”. Journal of Knowledge 

Management, 5(1), 68-75. 

24. Brockman, B. K.; Morgan R. M. (2003). “The role of existing knowledge in new 

product innovativeness and performance”. Decision Sciences, 34(2), 385-419. 

25. Chang. S. C.; Chu C. Y. (2006). “The study of social capital, organizational learning, 

innovativeness, intellectual capital, and performance”. Journal of Business and 

Psychology, 64, 72-90. 

26. Cantner, U.; Joel, K.; Schmidt, T. (2011). “The effects of knowledge management on 

innovativesuc cess – an empirical analysis of German firms”. Research Policy, 40(10), 

1453-1462. 

27. Carless, S. A.; Wearing, A. J.; Mann, L. (2000). “A short Measure of transformational 

leadership“. Journal of Business and Psychology, 14(3), 389-405. 

28. De Weerd-Nederhof, P. C.; Pacitti, B. J.; Da Silva Gomes, J. F.; Pearson, A. W. (2002). 

Tools for improvement of organizational learning processes in innovation”. Journal of 

Workplace Learning, 14(8), 320-331. 

29. Duckett, H.; Macfarlane, E. (2003). “Emotional intelligence and transformational 

leadership in retailing“. Leadership and Organization Development, 15(3), 13-32. 

http://www.ensani.ir/fa/108735/profile.aspx


054                                                                9314، زمستان 4 ةشمار، 2 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

30. Fernandedz - Mesa, A.; Alegre - Vidal, J.; Chiva-Gómez.; R.; Gutiérrez-Gracia, A. 

(2012). “Design Management capability: Its mediating role between Olc and innovation 

Performance in SMES”. Paper to be presented at the DRUID Academy, University of 

Cambridge /The Moeller Centre. 

31. Fornel, C.; Larcker, D. F. (1981). “Evaluting structural equations models with 

unobservable variables and measurement error”. Marketing Research. 18(1), 39-50. 

32. Gloet, M.; Terziovski, M. (2004). “Exploring the relationship between knowledge 

managementpractices and innovation performance”. Journal of Manufacturing 

Technology Management, 15(5), 402–409. 

33. Guan, J.; Ma, N. (2003). “Innovation capability and export performance of Chinese 

firms”. Technovation, 23(9), 737-747. 

34. Hales, S. (2001). “Dimensions knowledge and its management”. Sloan Management 

Review, 10(1), 92-115. 

35. Jimenez, J. D.; Cegarra, N. J. (2008). “Fostering innovation: the role of market 

orientation and organizational learning”. European Journal of Innovation Management, 

11(3), 389-412. 

36. Johnnessen, Jon - Arild; Olsen, Bjorn; Lumpkin, G. T. (2001). “Innovation newness: 

what is new, how new, and new to whom?”. European Journal of Innovation 

Management, 4(1), 20-31.  

37. Kenter, R. M. (2007). The Change Masters: Innovation for Productivity in the American 

Carpratoon, Historical Reasearch Reference in Entrepreneurship. University of Illinoi. 

38. Krause, D. E. (2004). “Influence - based leadership as a determinant of the inclination to 

innovative and of innovate – related behavior: An Empirical Investigation, The 

Leadership Quarterly”. Journal of Innovation Management, 15(1), 79-102. 

39. Lopez, S. P.; Peon J. M. M.; Ordás C. J. V. (2005). “Organizational learning as a 

determining factor in business performance”. Learning Organization, 12(3), 227-245 

40. Montalvo, C. (2004). “What triggers change and innovation?”. Technovation, 10(2), 1-

12. 

41. Nahapiet, J.; Ghoshal S. (1998). “Social capital, intellectual capital and the 

organizational Advantage“. Academy of Managemen Review, 23(2), 242-266. 

42. Ojasalo, J. (2008). “Management innovation networks: a case study of different 

approaches”. European Journal of Innovation Management, 11(1), 51-86. 

43. Putnam, R. D.; K. A. Goss (2002). Inrtoduction, in Putnam, democracies in flux. The 

Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford University. 

44. Rafferty, A. E.; Griffin, M. A. (2004). “Dimensions of transformational leadership: 

conceptual and empirical extensions“. The Leadership Quarterly, 15(3), 329-354. 

45. Slater, S. F.; Narver, J. C. (1995). “Market orientation and the learning organization“. 

Journal of Marketing, 59(3), 63-74. 

46. Subramaniam, M.; Youndt, M. (2005). “The influence of intellectual capital on the 

types of innovative capabilities”. Academy of Management Journal, 48(3), 450-463. 

47. Taatila, Vesa P.; Suomala, J.; Siltala, R.; Keskinen, S. (2006). “Framework tostudy the 

social innovation network”. European Journal of Innovation Management, 9(3), 312-

326. 



 059                                                    در ارتقای عملکرد نوآوری بنگاهآفرین نقش سرمایة اجتماعی و رهبری تحول 

   

 

48. Tamaschke, L. (2003). The Role of Social Capital in Regional Technological 

Innovation: Seeing Both the Wood and the Trees. University of Queensland, Australia. 

49. Tasi Y. Y.; Jhang J. R. (2010). A study of the Relationship Between Knowledge- based 

resources, Organizational Learning and dynamic capabilities- the case of solar energy 

and biotechnology National Dong. Hwa University, Taiwan, 03-8633023, Northeast 

Decision Sciences Institue Proceedings, pp.99- 104. 

50. Weerawardena, J.; O’Cass, A. Julian, C. (2006). “Does industry matter? Examining the 

role of industry structure and organizational learning in innovation and brand 

performance”. Journal of Business Research, 59(1), 37-45. 

51. Wick, C. W.; Leon, L. S. (1995). “From ideas to action: creating a learning 

organization“. Human Resource Management, 34(2), 299-311. 

52. Wu, C. M.; Ay, C. R; Lien, B. Y. H. (2009). “The role of social capital and 

organizational learning in promoting innovation performance“. Information Systems and 

Change Management, 4(2), 171-186. 

53. Yukl, G. (2009). “Leading organizational learning: Reflections on theory and research”. 

The Leadership Quarterly, 20(1), 49-53. 

54. Yu Yuan, H.; Bella, R.; Lien, Y.; Yang, B.; Wud, C.; Kuo, Y. (2009). “Impact of TQM 

and organizational learning on innovation performance in the light-tech industry”. 

International Business Review, 20, 213-225. 

55. Zaied A. N. H.; Hossein G. S.; Hassan M. M. (2012). “The Role of Knowledge 

Management in Enhancing Organizational Performance”. International Journal of 

Information Engineering and Electronic Business (IJIEEB), 4(5), 27-35. 

56. Zheng, W. (2008). “A social capital perspective of innovation from individuals to 

nations: where is empirical literature directing us?”. International Journal of 

Management Reviews, 10(4), 1-39. 

 


