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 مقدمه 

ترد م   یدبدون  را  حاضر  اعصار  توانیعصر  سا  یاز  با  گوناگون  جهات  از  که  ها  دوره  یردانست 

بها صنعت،  عصر  در  است.  تجه  هاکارخانه  ها،ییدارا  شدهتمام  یمتفاوت  خام    یزاتو  مواد  و 

اصل   عنوانبه م   یت موفق  ی عوامل  شمار  صنعت رفتندیبه  اقتصاد  حرکت  سو  ی .  اقتصاد    یبه 

  یرمادیغ  هاییهسرما  یافتن  یتو اهم   یو ماد  یزیکیف  هاییهشدن سرما  گ محور و کمرندانش

عصر است که    ین مهم ا  هاییژگیو   ازجمله   یو اجتماع   یفکر  ی،دانش   ی،انسان  هاییهچون سرما

 .(1390)همتی و مهرابی,  گران را به خود جلب کرده استتوجه پژوهش هایژگیو یراز سا یشب

مدام در حال    ها از نیمه دوم قرن بیستم به بعد تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت

شرکت   500ارزش بازار    2002تا    1977های  سال  1طبق مطالعات لیو  کهطوریبهافزایش بوده،  

ب نسبت  آمریکایی  ارزش  برتر  شده  5تا    1از    شان یدفتره  تحقیق    .است  برابر  این  طبق 

این   یهاصورت از  برخی  واقعی    20فقط    هاشرکت مالی  ارزش  دوره  هاآندرصد  در  ی  را 

دالیل اصلی این تفاوت، پررنگ شدن نقش سرمایه فکری    ازجملهاند.  منعکس کرده  موردمطالعه

 های مالی فعلی قادر به گزارشبوده، که صورتها  تداوم فعالیت و سودآوری شرکت در فرایند

شکاف    هاآن افزایش  توجه  شده مشاهدهنیستند.  دفتری،  ارزش  و  بازار  ارزش  از   بین  بسیاری 

به بررسی ارزش    ها سازمان )موسوی و همکاران،    هایشان سوق داده است دارایی  رفتهازدسترا 

92). 

اصل گرانپژوهش عامل  کمبود  توسعهدرحال  یکشورها  ی ماندگعقب  ی،  عمدتاً    یهاهیسرما  را 

مختلف و با   یها راه  کشورها از   ینا  ی، طرز فکر  ین. در چارچوب چن پنداشتندیم   یزیکی و ف  ی مال

سرماستو کسب  به  دشمن  و  دوست  به  اپرداختندیم   یهل  موجب  ین.  و    یوابستگ  تشدید   امر، 

س  ی اقتصاد  ی هایانبن  یبتخر م   یلقب   ینا  یاسی و  امروزه، .  شدیکشورها  که   روشن  اما  شده 

کشورها    ینا  توسعه  روند رشد و  یع لزوماً تسر  یو مال  یزیکیف  هایسرمایهاز    زیادی  یرمقاد  یقتزر

حال    ینو در ع   ی کارآمدادار  یو نهادها  یقو  هایسازمانکه از    یی ندارد. بلکه کشورها  یرا در پ

خود را به   یو مال   فیزیکیه  یسرما  توانندیکارا و متخصص برخوردارند، م  ی انسان  های سرمایهاز  

به کار گ  یعجذب و در تسر  ی ترنحو مناسب نو  در   . یرندروند رشد و توسعه  تول یناقتصاد    ید، 

اقتصاد رشد  و  از    ی ثروت  )فکر   های داراییعمدتاً  سرچشمهینامشهود  پیردگمی  (   یشرفت. 

نامشهود وابسته   هایدارایی  به  یشترب  است که خلق ارزش  یت واقع  ین بر ا  یدیتأک  ید اقتصاد جد

  ی توسعه اقتصاد   ی منبع اصل  یه فکری(. لذا، سرما ی و مال  یزیکیمشهود )ف   های داراییاست تا به  

در مرتبه    ی ه مال یکار و سرما  ین، نیروید مانند زم ی تول  ی عوامل سنت  یر و سا  شود میمحسوب  

 
1 .Lev 
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م  اهمیت  یبعد چن یرندگیقرار  در  سرمایه اشر  ین .  کل   ی،فکر   یطی  عملکرد    ی ارتقا  یدی عامل 

 .(2009 ، )فطرس و بیگیرود یبه شمار م  ی سازمان

بسط   و توضیح در سنتی حسابداری توسط شده تهیه مالیِ هایصورت به تعبیر دیگر، محدودیت

 داشتن و کاال تولید  تنها اقتصادی، ارزش  و  منابع که دارد تکیه حقیقت این بر هاشرکت ارزش

های  سرمایه باید هم تولید حالتِ ترین بدبینانه در  بلکه  نیست نقدی باالی  گردش یا موجودی

 میان اساسی تفاوت یک  فکری سرمایه بر تأکید .(92)ملکی و حکمتیان, گرفت  نظر در را  فکری

 ناشی ارزش قدیم اقتصاد در که دهدمی نشان را  نوین اقتصاد و قدیم اقتصاد در هاشرکت عملیات

 فکری سرمایه و  علم کارگیریبه  از ارزش  نوین، اقتصاد در که حالی در  بود فیزیکی هایدارایی از

علم و دانش است.   عرصه  محصول  ی، فکر  سرمایه. (1391)پورزمانی و همکاران،  شود  می خلق

ا تکو  ینهنوز  دوران  در  م   ینواژه  سر  به  ابردیخود  برا  ین.  زمان  ین نخست  یمفهوم  که    ی بار، 

سوئد بزرگ  اجرا  یا اسکاند  یشرکت  به  روش  یامجموعه  یشروع    ی برا   یعلم  نوآورانه  یهااز 

 . (Chen, Zhu, Xie, 2004)، مطرح شد نامحسوس خود کرد های داراییبه  یژهتوجه و

شبکه  ی هایآورفنتوسعه   و  سهم  اطالعاتی  ارتباطی  در    ی ریکارگبههای  را  اطالعات  و  دانش 

منابع شرکت،    ن یترمهممیزان زیادی افزایش داده است. در این راستا، یکی از    سطح جهانی به 

در حال تبدیل شدن به یک منبع مهم و حیاتی در ایجاد رشد    که امروزه  سرمایه فکری است

اندازه  جهت نیبد.  استاقتصادی   به  ملزم  فکری  مدیران  م  عنوانبهگیری سرمایه  هم  یک معیار 

 . (Chen, Zhu, & Xie, 2004) هستند  هاسازمان وکار کسببرای افزایش عملکرد 

  یداریو پا  یسودآور  یتبه کار گرفته شده در قابل  یفکر  هاییهبازده سرما  یتنقش و اهم  امروزه

. (Al-Dujaili, 2012)  به کار گرفته شده است  یمال   هاییهاز بازده سرما  یشها، بمستمر شرکت

جوامع    ،گریدعبارتبه اهم  ی،کنون  محوردانشدر  و  مقا  یمال   هاییهسرما  یتنقش  با    یسهدر 

تع  یفکر  هایایهسرم  ,Amiri)  است   یافته  یریگ کاهش چشم  یدارپا  یسودآور  یتقابل  ییندر 

Jandaghi, Ramezan, 2011)  .دل فرآ  یفکر  هاییهسرما  روزافزون  یت اهم  یل به    ی برتر  یند در 

  یفکر   های یهسرما یری گاندازه یهاروش یافتن  ی در پ ی گران متعددها، پژوهششرکت یراهبرد

 .(1391)چوپانی و همکاران،  ها هستند شرکت یرمالیو غ  ی آن با عملکرد مال اطارتب  یو بررس

سرمایه  ها سازمان است  ممکن  دالیل  از  دسته  چهار  قراربه  سنجش  مورد  را  خود  فکری   های 

به خارج سازمان، بهبود گزارش  -2بهبود مدیریت داخلی،    -1:  از  اندعبارتدهند که     -3  دهی 

این سرمایه،   بهبود حسابداری  -4مبادالت  قانونی  بازار    .دالیل  ارزش  بین  این میان شکاف  در 

نامشهود تلقی    یهاییداراسهام ناشی از    درواقعهای مشهود که  سازمان و ارزش خالص دارایی

، که محوردانشسازمان    در یک .  نماید را جلب می  گذاران بیشتر توجه سرمایه  روزروزبه  شودیم
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آن  یک  بخش   دانش  در  ارزش  از  و  بزرگی  تشکیل   نی چنهم  محصول  را  سازمان  یک  ثروت 

اطالعات مربوط به   موس و نیزمل  یهاییدارا  که مبتنی بر  سنتی حسابداری،  یهاروشدهد،  می

ارزش برای  هستند،  سازمان  گذشته  که  عملیات  فکری،  سرمایه  و   نیتربزرگگذاری 

برای    نیارزشمندتر ناکافی  هاآندارایی  برای    .هستند  است،  فکری  سرمایه  رویکرد  بنابراین، 

که  سازمان ارزش  خواهندیم هایی  جامع  یخوببهعملکردشان    از  باشند،  داشته   است   ترآگاهی 

همکاران،   و  شرکت  .( 1388)مدهوشی  دفتری  و  واقعی  ارزش  بین  شکاف  توجه افزایش  ها، 

شده، جلب کرده   های مالی حذفمحققان را برای توضیح ارزش نامرئی که در این بین از صورت

می نام  فکری  سرمایه  عنوان  تحت  آن  از  ما  که  ارزشی  سازمان  است.  ابعاد  تمامی  در  و  بریم 

پ یک  میهمچون  گرفته  نادیده  اما  دارد،  حضور  دانش   ,Chen, Cheng, Hwang)  شودیکره 

تحقیقات صورت.  (2005 اساس  بین  بر  )واقعی(    500گرفته  بازار  ارزش  نسبت  تایوانی،  شرکت 

 2001تا    1997های  برابر بین سال  5تا بیش از    1از    تدریج به  ها آنها به ارزش دفتری  شرکت

تحقیقات   است.  یافته  دادهافزایش  حدود  نشان  در  که  شرکت  80اند  بازار  ارزش  در  درصد  ها 

مالی  گزارش نشده    هاآنهای  خلیلی,    استمنعکس  و  ضرورت    .(1390)شمس  و  اهمیت 

فزاینده اهمیت  از  ناشی  حاضر  شناختهپژوهش  کمتر  سرمایه  این  که  است  )سرمایه  ای  شده 

در محیط    هاآنآن موفقیت و شکست    تبع بهو    ها آنها و عملکرد  فکری( در ارزش واقعی شرکت

پیچیده   و  داردرقابتی  اهم  یگرد   یسو  از   .امروزی  و  به ضرورت  توجه  در    یفکر  یه سرما  یت با 

محصوالت    یدتول  یندهای فرآ  یمبنا  عنوانبهدانش    یت محور  ینو همچن  انی بندانش  هایسازمان

ا در  ارائه خدمات  ن  هاسازمان  ینو  ا  یزو  به  توجه  پژوه  ینکهبا  بررس   یمحدود  یهاشدر    یبه 

سرما پ  یفکر  یهمفهوم  در    یامدهایو  ا  بنیاندانش  هایسازمانآن  بر  است،  شده   ین پرداخته 

 .شودیپژوهش حاضر دوچندان م  یت اساس اهم

 پژوهش  و پیشینه نظری مبانی 

  ییبه سمت افراد داخل سازمان و توانا  هاذهن،  شودمی  1ی فکر  ی ها هیهر وقت صحبت از سرما

واقع شودمیمعطوف    ها آن  یدانش اما  سرما  نیا  تی.  که  بر    یفکر  هیاست  به هاانسانعالوه   ،

 ه ی سه بُعد سرما  نجا ی ادر    .ابدییگسترش م  زین  ش یساختار و ارتباطات شرکت با خارج از مرزها

 : میاکرده  یرا معرف  هاآن یو اجزا یفکر

 
1 intellectual capital 
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  برای   اصلی  عنصر   و   دهدمی  تشکیل   را  فکری   سرمایه   ە انسانی شالود   سرمایه :انسانی  ه یسرما  -1 

  تجدید   مستمر  منبع   یک  نمایانگر  سرمایه   این .  است  فکری   سرمایه  به   مربوط  کارکردهای   اجرای

  از  است   قادر   و   داشته   را   موضوعات   درک   توانایی   که   شده   محسوب  سازمان  برای  نوآوری  و

 :بعد دارد 3. سرمایه انسانی بیافرینند مزیت کند می کسب   که  تجاربی

کارکنان – و    هایمهارتفردی،    هایشایستگیشامل   :توانایی  در    گذاریسرمایهافراد  سازمان 

 .سرمایه انسانی است

 داوطلبانه   جابجایی.  دارد  کارکنان   حفظ   و  نگهداری   به  اشاره  اول  ٔەدر درج  :پایداری کارکنان –

  سازمان   که  کارکنانی  ٔەدست دادنِ دانش انباشته شد  از  عنوانبه  سازمان  برای  تهدیدی  تواندمی

 .باشند پیشگام  کارکنان  حفظ در  باید  ها سازمان اساس این بر. باشد ،نندکمی ترک را

از احساسات و باورهاست که افراد در مشاغل کنونی خود دارند.   ای مجموعه :رضایت کارکنان –

در   کارکنان  کلی  منعکس  رضایت  که  است  سازمانی  تعهد  و  شغلی  رضایت  با  مثبتی  ارتباط 

 .است اندکرده  درک  آن را آنچه و خواهندیم  خود شغل  از کارکنان   آنچه بین تفاوت ۀ کنند 

  درون   در   موجود  فرایندهای   و   ساختارها   به  اشاره   ساختاری   سرمایه  :ساختاری  سرمایه  -2

را به کار    شان یهامهارتدانش و    طریق   این  از   و   کرده   استفاده  هاآن  از  کارکنان  که   دارد   سازمان 

 :جز تشکیل شده است 4. سرمایه ساختاری از  رندیگیم

همان  :  فرهنگ سازمانی – در یک    های ارزشفرهنگ سازمانی  اخالقی  اصول  و  باورها  اساسی، 

ت که در آن  و فرهنگی اس  کندمیسازمان است که نقش مهمی در نظام مدیریت سازمان ایفا  

شمرده   ارزش  نوآوری  و  کارکنان  شودمیخالقیت  به    داده  یادگیری  و  خطا  و  تالش  اجازه ، 

  پی  در  تمام  شوق  و  شور  با  افراد  تمام  که  است  یاگونهبه  سازمان  بر  حاکم  فضای  ،شودمی

 و  دانش  رشد   در   که   سهمی   اساس  بر  و  هستند  دیگران  به  شانیهاآموخته  انتقال   و  یادگیری

 .رندیگیمق قرار تشوی و  ارزیابی مورد  ، اندداشته سازمان 

به فناوری اطالعاتی یک سازمان اشاره دارد که برای مدیریت صحیح و  :اطالعاتی  یهاستمیس –

 .رودیم کامل دانش در آن سازمان به کار 

به   :فرایندهای سازمان – دارد که در    یهاتیفعال انجام    یهاوهیشاشاره  از  ا  هاآنسازمانی  فراد 

 دهندیممنابع اطالعاتی موجود در محیط کاری استفاده کرده و وظایف را به بهترین نحو انجام 
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تجاری    عالئمکه از طریق ثبت اختراعات و    است مالکیت فکری نوعی دارایی   :مالکیت فکری –

از سوی  ، حقوق مالکیت فکری یساز یتجار افزایش نرخ  ی تازگبه.  دیآیم در هر سازمان به دست 

انتقال دانش و فناوری برای سرعت بخشیدن در کشف  هاسازمان و   هادهیا، اهمیت راهبردهای 

 .برجسته شده است شی ازپشیبکارآفرینانه  ی هافرصتاز   یبرداربهره 

  از   است   عبارت   و   شده  محسوب   فکری  سرمایه این سرمایه جزئی اساسی از   :یارابطه  سرمایه -3

طریق    ارتباطاتی   و   بازاریابی   ی هاکانال  در  موجود  و   شده   نهادینه  ارزش آن  از    هاشرکتکه 

پیش    وکارشانکسب به  با  برندیم را  مقایسه  در  سرمایه  این    در  ساختاری  و  انسانی  سرمایه. 

. شودمی  محسوب   حیاتی   بسیار   عاملی   و   داشته   ی ترمیمستق  اثری   شرکت   های ارزش  تحقق

 :دارد  مهم بعد دو  یارابطه سرمایه

که   :مشتریان – یا شرکتی است  را خریداری    هاکانالمشتری شخص  . شاید  کندمیو خدمات 

سرمایه    نیترمهم گرو  یا رابطهجزء  در  سازمان  یک  موفقیت  اینکه  خاطر  به  است  مشتری   ،

 .سرمایه مشتری آن است

  ی نوروز)  .است  یرساناطالع  و  علمی  مجامع  دولت،  سهامداران،   ،کنندگان ن یتأم شامل :جامعه –

 ( 1396و همکاران،  ی چشمه عل

 )بر اساس مدل بنتیس(  ابعاد سرمایه فکری

این پژوهش جهت سنجش سرمایه فکری استفاده خواهد    «یس »بنت  فکری  یه از مدل سرما  در 

می  .شد مدل  این  انتخاب  دالیل  نیز  از  و  نظری  ادبیات  در  آن  گسترده  کاربرد  به  توان 

کرد.پژوهش اشاره  داخلی  دنبال    یس بنت  های  سرما  یقبل  ی هاهینظربه  را  یهخود،  فکری  های 

 .دانست ی انسان یه و سرما یه ساختاری، سرما(یارابطه) مشتری یهمتشکل از سه جزء سرما

دهد. یم   یلافراد تشک  ی را دانش ضمن  ی انسان  یه وی بخش عمده سرما  : از منظریانسان  سرمایه

بند به بند    صورت بهرا    ها آنتوان  ینم   یراحت بههستند که    یهای تجربمهارت  شامل   دانش   ینا

منبع    چراکهاست    یادیز  یاربس  یتدارای اهم   یانسان  یهکه سرما  یده دارد عق  یساذعان کرد. بونت

 .شودیو نوآوری محسوب م یتخالق  یاصل

دانسته که    یو ساختارهای سازمان   ها سمی مکانساختاری را شامل    یهوی سرما  :ساختاری  سرمایه

رساندن ماکز  کارکنان   در  نقش   یممبه  بنت  یبان پشت   یعملکرد،  شامل   ینا  یسدارند.  را  اجزاء 

 داند.  یم  هاآناز  کیهر  یی امور جاری و کارا فرایندها،  ،R&Dی،  اطالعات هاییستمفرهنگ، س
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سرما(یارابطه) مشتری  یهسرما ن  یه:  بنت  یزمشتری  منظر  شناخت    یساز    یا هکانالشامل 

با   ی ابیبازار ارتباط  ا  یکاست که هر    مشتریان  و دانش  بس   ین از  نقش    یک را در    یمهم   یار دو 

  کنندگان تأمینمانند ارتباط با رقبا و    یگرید  هایجنبه  وی  ینسازمان بر عهده دارند. عالوه بر ا

 . (1388)عالم تبریزی و همکاران،   برشمرده است یه سرما ینرا از اجزاء مهم ا

 نوآوری در سازمان 

باید  غالب   و خالقیت  نوآوری  اصطالح  دو  که  معتقدند  گیرند   طور بهمحققان  قرار  مدنظر  جدا 

تعاریف    چراکه و  معانی  اخ  ای جداگانهدارای  چیزی  هستند.  آوردن  به  اشاره  خالقیت  یا  تراع 

جدید به مرحله وجود دارد، در حالی نوآوری داللت به برآوردن چیزی جدید به مرحله استفاده  

 ( 1378دارد. )خداداد حسینی، 

 پژوهشدل مفهومی  م 

با توجه به ادبیات، پیشینه و بیان مسئله تحقیق مدل مفهومی اولیه تحقیق به شرح زیر ترسیم  

 ست.ا شده

 
 پژوهش اولیه (: مدل مفهومی1) شکل 

 های پژوهش فرضیه

 اند: شدههای پژوهشی نیز به شکل زیر تدوین فرضیه  ،مدل مفهومیاساس بر 

 دارد.معناداری بر نوآوری سازمان  تأثیرای از ابعاد سرمایه فکری : سرمایه رابطه1فرضیه 

 معناداری بر نوآوری سازمان دارد. تأثیر: سرمایه انسانی از ابعاد سرمایه فکری 2فرضیه 

 معناداری بر نوآوری سازمان دارد. تأثیر: سرمایه ساختاری از ابعاد سرمایه فکری 3فرضیه 

 دارد. معناداری بر عملکرد سازمان  تأثیرای از ابعاد سرمایه فکری : سرمایه رابطه4فرضیه 

 معناداری بر عملکرد سازمان دارد. تأثیر: سرمایه انسانی از ابعاد سرمایه فکری 5فرضیه 
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 معناداری بر عملکرد سازمان دارد.  تأثیر: سرمایه ساختاری از ابعاد سرمایه فکری 6فرضیه 

 معناداری بر عملکرد سازمان دارد.  تأثیر: میزان نوآوری سازمان 7فرضیه 

 پژوهش  شناسی روش

پژوهش حاضر، از حیث هدف، پژوهشی کاربردی است و نیز از حیث روش انجام آن، در زمره 

توصیفی پژوهش دارد.    -های  قرار  حاضر،    چراکههمبستگی  پژوهش  انجام  به در  سو  یک  از 

از روش آمار استنباطی و شده  های جامعه پرداخته  های متغیرتوصیف ویژگی از سوی دیگر  و 

بررسی  سا  معادالت سازی  مدل برای  استفاده  تأثختاری  متغیرها  همچنین   است.   شدهیرگذاری 

م  یک  ها داده  یآورجمع  از منظرپژوهش حاضر     ی ها داده  یگردآور  یبرا  و  است  یدانی مطالعه 

 . ده استش استفاده  )بر مبنای طیف لیکرت(  ساختارمند ی انامهپرسشاز  ازیموردن

 0/ 70در ابعاد مختلف باالتر از    نامهپرسشمامی  برای ت  شدهمحاسبهاز آنجایی که ضریب آلفای  

لذا   میزان    موردنظر  نامهپرسشاست،  از سنجش  حاصل  نتایج  است.  قبولی  قابل  پایایی  دارای 

 آمده است.( 1در جدول شماره ) نامهپرسشپایایی  
 

 نامه پرسش نتایج سنجش پایایی   : (1) جدول شماره 

 آلفای کرونباخ  ها پرسش متغیر

 Q1-Q4 77/0 سرمایه انسانی

 Q5-Q7 72/0 سرمایه ساختاری 

 Q8-Q12 81/0 ای سرمایه رابطه

 Q13-Q16 74/0 نوآوری سازمانی 

 Q17-Q20 86/0 عملکرد سازمانی 

 78/0 میانگین کل 

 

سازمان یک  عالی  مدیران  شامل  حاضر  پژوهش  آماری  تشکیل دانشدفاعی    جامعه  بنیان 

حجم    دهند.می تعیین  ابتدا  نامهپرسشنمونه  برای  نمونه   عنوانبهنفر    30بین    نامهپرسشها، 

را نشان    0.276مذکور توزیع گردید که انحراف معیاری برابر با    سازمان  مقدماتی در بین مدیران

با   0.05و سطح خطای   %95در سطح اطمینان  حجم نمونه    زیر  دهد. سپس بر اساس فرمول می

   محاسبه گردید. نفر 121با ، برابر  % 5دقت برآورد 
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بین مدیران    نامهپرسشعدد    140عداد  یابی به تعداد نمونه تعیین شده، تبرای اطمینان از دست

تعداد   که  گردید  حذف   نامهپرسش  110توزیع  از  پس  نهایت  در  و  شد  داده  بازگشت 

 قرار گرفت.   لیوتحلهیتجزمورد  نامهپرسش 105مربوط به های های مخدوش دادهنامهپرسش

پژوهش این  و    شده یآورجمعهای  داده  ل یوتحلهیتجز  ، در  استنباطی  آمار  روش    ی ساز مدلاز 

 .صورت گرفته است Amosو  SPSSارهای افزنرماز  استفاده باساختاری  ت معادال

   هاداده  لیوتحل هیتجز

پژوهش    ، (2)شماره    شکل در   مفهومی  نرممدل  در  است،    Amosافزار  که  شده  قابل رسم 

بعد    .است  مشاهده  مرحله  مدل  بیان  از  روی    به دست پس  از  آزاد  پارامترهای  تخمین  آوردن 

یا    2از قبیل بیشینه درست نمایی   1ی تکراری هاروشاست.    شدهمشاهدهی  هادادهی از  امجموعه

 .  ردیگیممدل مورد استفاده قرار  جهت تخمین  3افته یمی تعمحداقل مجذورات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Iterative Method 
2  Maximum Likelihood (ML) 
3  Generalized Least Squares 
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 Amosافزار : مدل مفهومی پژوهش در نرم (2)  شماره شکل
 

)  شکل را  (  3شماره  پژوهش  مفهومی  تخمین  مدل  حالت  استاندارد  در  مضرایب  .  دهدینشان 

آشکار)مستطیل(  شوند. متغیرهای  پنهان و آشکار تبدیل می  کلیه متغیرهای تحقیق به دو دسته

متغیرهای    که یدرحال شود،  می  یر یگاندازهپژوهشگر    له یوسبهمستقیم    یاگونهبه  شده مشاهدهیا  

شوند، بلکه بر اساس روابط  نمی  یریگ اندازهمستقیم    یاگونهبه)بیضی( یا مشاهده نشده    مکنون

متغیرهای  یا همبستگی بین  استنباط می  ی ریگاندازههای  بیانگر شوند. متغیشده  رهای مکنون 

نیستند و   مشاهده قابلهای تئوریکی هستند مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً  سری سازه  یک 

 شوند. ساخته و مشاهده می شدهمشاهدهاز طریق سایر متغیرهای 
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 : مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد (3) شماره شکل 

 

مکنون   د  نوبهبهمتغیرهای  به  متغیرهای  خود  نوع  گیرنده   1زادرونو  جریان  متغیرهای    2یا  و 

دهنده   3زا برون  جریان  می  4یا  ساختاری تقسیم  معادالت  مدل  سیستم  در  متغیر  هر  شوند. 

هم  می درون  عنوان بهتواند  متغیر  برونیک  متغیر  یک  هم  و  متغیر زا  شود.  گرفته  نظر  در  زا 

سایر    زادرون جانب  از  که  است  میمتغیری  تأثیر  مدل  در  موجود  مقابل متغیرهای  در  پذیرد. 

هیچ  زابرونمتغیر   که  است  دریافت متغیری  مدل  در  موجود  متغیرهای  سایر  از  تأثیری  گونه 

مینمی تأثیر  خود  بلکه  انسانی،  گذارد.  کند  سرمایه  متغیرهای  پژوهش  این  مفهومی  مدل  در 

رابطه سرمایه  و  ساختاری  سسرمایه  ابعاد  که  برونرمایای  متغیرهای  هستند،  فکری  و  ه  زا 

   زا هستند.  متغیرهای درونمتغیرهای نوآوری و عملکرد 

 
1 Endogenous 
2 Downstream 
3 Exogenous 
4 Upstream 
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پژوهش  (4)  شکل مفهومی  حالت    مدل  در  م (  t-value)  ضرایب  معناداریرا  این   .دهدینشان 

،  t)بارهای عاملی( و ضرایب مسیر را با استفاده از آماره    یریگاندازهتمامی معادالت    درواقعمدل  

این مدل  .  کندمیمون  آز معنادار    % 95بار عاملی و یا ضریب مسیر در سطح اطمینان  بر طبق 

درون    tی  اگر مقدار آماره+( قرار گیرد و  96/1تا    -96/1)  ی  بازه  خارج   tی  مقدار آماره  اگر  است

نیست. بار عاملی و یا ضریب در  معنادار  ی یا ضریب مسیر  بار عامل   جهیدرنت این بازه قرار گیرد،  

اطمینان   آماره  اگر  استمعنادار    %99سطح  قرار  58/2تا    -58/2)  ی  بازه  خارج   tی  مقدار   )+

نتایج  گیر طبق  بر  آزمون    آمدهدستبهد.  اطمینان    tاز  سطح  در  عاملی  بارهای    %99تمامی 

 .اندکردها ایفا  های خود سهم معناداری رسازه گیریاندازهو در  اندشدهمعنادار 

 

 
 

 ( t-value)   مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب(: 4) شکل
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 1ارزیابی تناسب مدل 

میو    است   ها شاخصاین    ترینمهمبیانگر    ( 1)شماره    جدول   الگونشان  که  جهت   هادهد  در 

حاکی از تناسب مدل    ها شاخص، تمامی این  از وضعیت مناسبی برخوردار است  و برازش   تبیین 

  RMSEAشاخص    ،   3  از   کمتر   آزادی   درجه   بر   دو زیرا نسبت کای   . است  شدهمشاهده  های دادهبا  

  و   معنادار     کلی   چارچوب   و   مدل   دیگر،   بیان   به .  هستند   قبول   قابل   نیز ها  شاخص  مابقی   و   0/ 9 از   کمتر 

 است.   رش ی پذ قابل 
 

 های برازش مدل شاخص  (:1) جدول شماره 

 مجاز  حد مقدار  نام شاخص 

 3کمتر از 769/2 ی آزادی( )کای دو بر درجه

GFI ( نیکویی برازش ) 9/0باالتر از  92/0 

RMSEA  )09/0کمتر از 061/0 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CFI (افتهیلیتعد برازندگی ) 9/0باالتر از  91/0 

AGFI (شده لیتعد برازش   نیکویی ) 8/0باالتر از  87/0 

NFI (شده نرم   برازندگی ) 9/0باالتر از  92/0 

NNFI (شده  نرم   برازندگی ) 9/0باالتر از  91/0 

 گیری و بارهای عاملی های اندازهآزمون مدل

گیری و های اندازههای معادالت ساختاری از ترکیب مدلگفته شد مدل  ترشی پکه    گونههمان

اندازهشوند. مدلمدل ساختاری تشکیل می بیانگر شاخصهای  های آشکاری هستند که  گیری 

اندازهسازه را  مدل  پنهان  میهای  سازهگیری  میان  روابط  بیانگر  ساختاری  مدل  و  های  کنند 

اس مدل  مدلپنهان  روش  در  عاملی  ت.  تحلیل  نوعی  از  ساختاری  معادالت  برای    تأیید سازی 

مدل اندازهآزمون  میهای  استفاده  عاملی  بارهای  معناداری  و  نتایج  گیری  به  توجه  با  شود. 

عاملی   در    توانیم   تأییدیتحلیلی  شاخص  کدام  که  سهم  سازه  گیریاندازهگفت  تحقیق  های 

ند شاخص  کدام  و  دارد  ضریب  معناداری  به  توجه  با  را  شاخص  این  همچنین  عامل ارد.  ی  بار 

 نمود.   بندیرتبه توانیم

 
1  Evaluation of Fit 
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شماره   مقادیر (  2)جدول  با  همراه  را  پژوهش  مفهومی  مدل  برای  شده  برآورد  عاملی  بارهای 

می  هاآنمعناداری   نتایج  نشان  اساس  بر  تمامی    توانیم  آمده دستبهدهد.  برای  که  گفت 

درصد    99و در سطح اطمینان  اندکردهها وزن معناداری را ایجاد شاخصمتغیرهای پنهان، کلیه 

 ی معناداری داشته باشند. بار عامل اندتوانسته

 

 هاآن بارهای عاملی برآورد شده و سطح معناداری  (:2) جدول شماره 

 

 شده مشاهدهمتغیرهای 
 بار

 عاملی
 tآماره 

سطح 

 معناداری 

ی
سرمایه انسان

 

 <01/0 11/8 54/0 دئال ی اکارکنان در سطح شایستگی 

 <01/0 23/7 65/0 های کاریبرقراری و حفظ روابط بین گروه

 <01/0 12/9 66/0 استخدام بهترین متقاضیان شغل بر اساس برنامه جذب 

 <01/0 21/8 76/0 تیمی و کسب بازدهی صورتبههمکاری کارکنان  

 <01/0 36/7 59/0 مستمر  صورتبهکارکنان های جدید توسط طرح ایده

 <01/0 67/9 67/0 یادگیری کارکنان از یکدیگر 

 <01/0 11/12 61/0 مستمر  طوربهکارکنان   هایمهارتارتقاء 

 <01/0 12/13 76/0 رضایت کارکنان از سازمان 

 <01/0 67/7 78/0 دسترسی به کارکنان هوشمند و خالق 

 <01/0 23/8 67/0 توسط کارکنان انجام درست کار 

ی 
سرمایه ساختار

 

 <01/0 11/13 71/0 های جدید و نوین اجرای اکثر ایده

 <01/0 12/14 87/0 ها به ازای هر ریال درآمدکاهش مستمر هزینه

 <01/0 46/12 89/0 ها و محصوالت جدید حمایت از طرح ایده

 <01/0 57/13 76/0 هماهنگی کننده همکاری و ساختار سازمانی تسهیل

 <01/0 27/9 74/0 استفاده کارا از منابع در دسترس 

 <01/0 96/11 72/0 کننده نوآوریهای سازمانی تسهیلها و سیستمرویه

 <01/0 64/11 69/0 نوآوری  کنندهلیتسهفرهنگ و جو سازمانی حمایت و 

 <01/0 16/16 77/0 های عالی بین کارکنان تسهیم ایده

 <01/0 56/14 91/0 افراد برای پیشرفت یکدیگر  یتراشمانععدم 

 <01/0 87/12 59/0 مستمر  صورتبهرشد سهم بازار 

سرمایه رابطه
ی 

ا
 

 <01/0 13/10 89/0 رضایت کلی مشتریان از سازمان 

 <01/0 27/10 59/0 های مشتریان گذاری روی خواستهسرمایه

 <01/0 45/10 91/0 شناخت کارکنان از بازارهای هدف و نوع مشتریان  

 <01/0 75/11 93/0 رقیب   هایسازماندسترسی به مشتریان وفادار در مقایسه با 

 <01/0 84/12 56/0 ارائه بهترین خدمات ارزشمند به مشتریان در صنعت 

 <01/0 64/11 81/0 ها و نگرش مشتریتوجه به خواسته

 <01/0 97/10 83/0 کنندگان نیتأممقررات منصفانه و دوطرفه با 
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 شده مشاهدهمتغیرهای 

 بار

 عاملی
 tآماره 

سطح 

 معناداری 

 <01/0 19/14 93/0 نشر بازخورد مشتری در سراسر سازمان 

 <01/0 91/12 81/0 با مشتریان   بلندمدتتحسین روابط  

 <01/0 86/11 79/0 هایشان تماس دائمی با مشتریان برای آگاهی از نیازها و خواسته

ی  
نوآور

 <01/0 25/12 91/0 مستمر  صورتبهارائه محصوالت و خدمات جدید به بازار   

 <01/0 97/13 86/0 میزان نوآوری در فرآیندهای سازمان 

 <01/0 99/12 88/0 سازی نوآوری پاسخ سریع به اقدامات رقبا در زمینه پیاده

 <01/0 86/11 93/0 های مدیریتی نوین استفاده و تالش برای کشف سیستم

عملکرد
 <01/0 94/9 69/0 ها آنجذب منابع و استفاده بهینه از  

 <01/0 86/13 88/0 مستمر  صورتبهسهم بازار سازمان و افزایش آن  

 <01/0 75/12 83/0 هامیزان درآمد سازمان در مقایسه با هزینه

 معادالت ساختاری یسازمدلآزمون فرضیات پژوهش بر اساس روش  

شماره   شد  تأثیرضرایب    ( 3)جدول  مقدار    هبرآورد  با  همراه  را  پژوهش  مفهومی  مدل  در 

های پژوهشی بر روابط بین متغیرهای پنهان  دهد. از آنجایی که فرضیهنشان می  ها آنمعناداری  

از اطالعات   با استفاده  این جدول می  شدهارائهمدل داللت دارند  به آزمون فرضیهدر  های  توان 

 پژوهشی پرداخت.
 و نتیجه فرضیه تحقیق  tآماره   اثرات مستقیم، (:3) جدول شماره 

 نتیجه فرضیه محقق  سطح معناداری  tآماره  ( βضریب استاندارد) فرضیات تحقیق 

 شود می تأیید 01/0> 76/4 16/0 نوآوری   ←ایسرمایه رابطه

 شود می تأیید 01/0> 23/8 49/0 نوآوری   ←سرمایه انسانی

 شود می تأیید 01/0> 16/5 29/0 نوآوری ←سرمایه ساختاری 

 شود می تأیید 01/0> 99/6 36/0 عملکرد  ←ایسرمایه رابطه

 شود می تأیید 01/0> 23/7 49/0 عملکرد ←سرمایه انسانی

 شود رد می >05/0 12/1 08/0 عملکرد  ←سرمایه ساختاری 

 شود می تأیید 01/0> 12/9 51/0 عملکرد ←نوآوری

 

فرضیه پژوهشی یک فرضیه رد و مابقی مورد    7کنید از  که در جدول باال مشاهده می  گونههمان

 قرار گرفته است.   تأیید
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 گیری و بحث هیجنت

 : استنتایج تحقیق به شرح زیر  هاداده لیوتحلهیتجزبا توجه 

 نوآوری سازمان دارد.معناداری بر   تأثیرای از ابعاد سرمایه فکری  فرضیه اول: سرمایه رابطه

0H معناداری بر نوآوری سازمان ندارد.  تأثیرای از ابعاد سرمایه فکری : سرمایه رابطه 

1Hمعناداری بر نوآوری سازمان دارد.  تأثیرای از ابعاد سرمایه فکری : سرمایه رابطه 

 تأثیر مشخص شده است،    4که در جدول    tاز ضریب مسیر و آماره    آمده دستبهبر طبق نتایج  

خارج بازه    t؛ زیرا آماره  معنادار است %99نوآوری سازمان در سطح اطمینان   ای برسرمایه رابطه

گفت   توانیمبه ضریب مسیر برآورد شده    با توجهقرار گرفته است.    58/2تا مثبت    58/2منفی  

  آمدهدستبهمثبت و معنادار است، زیرا ضریب مسیر    نوآوری سازمانیای بر  سرمایه رابطه  تأثیر

با  استمثبت   بنابراین  رفتن.  سرمایه  باال  سازمانی ای،  رابطه  میزان  باال    نوآوری  و    رود یمنیز 

رابطه سرمایه  سطح  که  یابد،  زمانی  کاهش  سازمان  در  سازمانی ای  نوآوری  پایین   میزان  نیز 

 گیرد. قرار می تأیید اول پژوهشی مورد  فرضیه جه یدرنت .دیآیم

 معناداری بر نوآوری سازمان دارد.  تأثیر سرمایه انسانی از ابعاد سرمایه فکری  :  2فرضیه  

0H  معناداری بر نوآوری سازمان ندارد.  تأثیر: سرمایه انسانی از ابعاد سرمایه فکری 

1H معناداری بر نوآوری سازمان دارد.  تأثیر: سرمایه انسانی از ابعاد سرمایه فکری 
سرمایه مشخص شده است،    4که در جدول    tضریب مسیر و آماره    از  آمدهدستبهبر طبق نتایج  

معناداری    تأثیر %99انسانی از ابعاد سرمایه فکری بر میزان نوآوری سازمانی در سطح اطمینان  

قرار گرفته است و در نتیجه فرض صفر   58/2تا مثبت    58/2خارج بازه منفی    t؛ زیرا آماره  دارد

بر   باالی    معنادار   ریغ مبنی  اطمینان  سطح  در  متغیر  دو  این  بین  رابطه  رد    99بودن  درصد 

توجهشود.  می شده    با  برآورد  مسیر  ضریب  بر    تأثیرگفت    توان یمبه  انسانی  نوآوری  سرمایه 

 باال رفتن . بنابراین با  استمثبت    آمده دستبهزیرا ضریب مسیر    مثبت و معنادار است،   سازمانی 

سازمان،   در  انسانی  سرمایه  سازمانی میزان  باال    نوآوری  سرمایه   رود یم نیز  که سطح  زمانی  و 

یابد،   کاهش  سازمان  در  سازمانیانسانی  پایین    نوآوری  دوم  دیآیمنیز  فرضیه  نتیجه  در   .

 د.گیرقرار می تأیید پژوهشی مورد 

 معناداری بر نوآوری سازمان دارد.  تأثیر : سرمایه ساختاری از ابعاد سرمایه فکری  3فرضیه  

0H  معناداری بر نوآوری سازمان ندارد.  تأثیر: سرمایه ساختاری از ابعاد سرمایه فکری 

1H معناداری بر نوآوری سازمان دارد. تأثیر: سرمایه ساختاری از ابعاد سرمایه فکری 
سرمایه مشخص شده است،    4که در جدول    tاز ضریب مسیر و آماره    آمدهدستبه  بر طبق نتایج

اطمینان   سطح  در  سازمانی  نوآوری  میزان  بر  فکری  سرمایه  ابعاد  از   تأثیر  %99ساختاری 
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قرار گرفته است و در نتیجه    58/2تا مثبت    58/2خارج بازه منفی    t؛ زیرا آماره  معناداری دارد

بر   مبنی  صفر  معنادارفرض  باالی    غیر  اطمینان  در سطح  متغیر  دو  این  بین  رابطه   99بودن 

سرمایه ساختاری بر   تأثیرگفت    توانیم به ضریب مسیر برآورد شده    با توجهشود.  درصد رد می

و معنادار است  نوآوری سازمانی  زیرا ضریب مسیر  مثبت  با استمثبت    آمدهدستبه،  بنابراین   .

و زمانی که سطح    رود یم نیز باال    نوآوری سازمانی میزان سرمایه ساختاری در سازمان،    باال رفتن 

یابد،   . در نتیجه فرضیه دیآیم نیز پایین    نوآوری سازمانیسرمایه ساختاری در سازمان کاهش 

 گیرد. قرار می  تأییدسوم پژوهشی مورد 

 معناداری بر عملکرد سازمان دارد.  تأثیرای از ابعاد سرمایه فکری  : سرمایه رابطه4فرضیه  

0H معناداری بر عملکرد سازمان ندارد.  تأثیرای از ابعاد سرمایه فکری : سرمایه رابطه 

1Hمعناداری بر عملکرد سازمان دارد.  تأثیرای از ابعاد سرمایه فکری : سرمایه رابطه 
سرمایه مشخص شده است،    4که در جدول    tاز ضریب مسیر و آماره    آمدهدستبهنتایج    بر طبق

معناداری    تأثیر %99ای از ابعاد سرمایه فکری بر میزان عملکرد سازمان در سطح اطمینان  رابطه

قرار گرفته است و در نتیجه فرض صفر   58/2تا مثبت    58/2خارج بازه منفی    t؛ زیرا آماره  دارد

بر   معنادار مبنی  باالی    غیر  اطمینان  سطح  در  متغیر  دو  این  بین  رابطه  رد    99بودن  درصد 

توجهشود.  می برآورد شده    با  رابطه  تأثیرگفت    توانیمبه ضریب مسیر  بر  سرمایه  عملکرد  ای 

 باال رفتن . بنابراین با  استمثبت    آمده دستبهت، زیرا ضریب مسیر  مثبت و معنادار اس  سازمانی 

باال    عملکرد سازمانیای در سازمان،  رابطه  میزان سرمایه و زمانی که سطح سرمایه   رودیمنیز 

یابد،  رابطه کاهش  سازمان  در  سازمان ای  پایین    عملکرد  چهارم  دیآیمنیز  فرضیه  نتیجه  در   .

 گیرد.ر میقرا تأیید پژوهشی مورد 

 معناداری بر عملکرد سازمان دارد.  تأثیر : سرمایه انسانی از ابعاد سرمایه فکری  5فرضیه  

0H  معناداری بر عملکرد سازمان ندارد.  تأثیر: سرمایه انسانی از ابعاد سرمایه فکری 

1H معناداری بر عملکرد سازمان دارد. تأثیر: سرمایه انسانی از ابعاد سرمایه فکری 
سرمایه مشخص شده است،    4که در جدول    tاز ضریب مسیر و آماره    آمدهدستبهبر طبق نتایج  

معناداری    تأثیر %99انسانی از ابعاد سرمایه فکری بر میزان عملکرد سازمان در سطح اطمینان  

قرار گرفته است و در نتیجه فرض صفر   58/2تا مثبت    58/2خارج بازه منفی    t؛ زیرا آماره  دارد

بر  مبن معنادار ی  باالی    غیر  اطمینان  سطح  در  متغیر  دو  این  بین  رابطه  رد    99بودن  درصد 

توجهشود.  می شده    با  برآورد  مسیر  ضریب  بر    تأثیرگفت    توان یمبه  انسانی  عملکرد  سرمایه 

 باال رفتن . بنابراین با  استمثبت    آمده دستبهمثبت و معنادار است، زیرا ضریب مسیر    سازمانی 

سر سازمان،    مایهمیزان  در  سازمانی انسانی  باال    عملکرد  سرمایه   رود یم نیز  که سطح  زمانی  و 
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یابد،   کاهش  سازمان  در  سازمان انسانی  پایین    عملکرد  پنجم  دیآیمنیز  فرضیه  نتیجه  در   .

 گیرد.قرار می تأیید پژوهشی مورد 

 رد سازمان دارد.معناداری بر عملک   تأثیر : سرمایه ساختاری از ابعاد سرمایه فکری  6فرضیه  

0H  معناداری بر عملکرد سازمان ندارد. تأثیر: سرمایه ساختاری از ابعاد سرمایه فکری 

1H معناداری بر عملکرد سازمان دارد. تأثیر: سرمایه ساختاری از ابعاد سرمایه فکری 
سرمایه مشخص شده است،    4که در جدول    tاز ضریب مسیر و آماره    آمدهدستبهبر طبق نتایج  

بر میزان عملکرد سازمان در سطح اطمینان   زیرا آماره   تأثیر %95ساختاری  ندارد؛   tمعناداری 

قرار گرفته است و در نتیجه شواهد کافی برای رد فرض    96/1تا مثبت    96/1درون بازه منفی  

بر   مبنی  معنادار صفر  سازمانی    تأثیربودن    غیر  عملکرد  بر  ساختاری  در  سرمایه  ندارد.  وجود 

 شود. نتیجه فرضیه ششم پژوهشی رد می

 معناداری بر عملکرد سازمان دارد.  تأثیر : میزان نوآوری سازمان  7فرضیه  

0H  معناداری بر عملکرد سازمان ندارد.  تأثیر: میزان نوآوری سازمان 

1H معناداری بر عملکرد سازمان دارد. تأثیر : میزان نوآوری سازمان 
نوآوری  مشخص شده است،    4که در جدول    tاز ضریب مسیر و آماره    آمدهدستبهبر طبق نتایج  

اطمینان   سطح  در  سازمان  عملکرد  میزان  بر  دارد  تأثیر %99سازمانی  آماره  معناداری  زیرا   t؛ 

منفی   بازه  مثبت    58/2خارج  بر    58/2تا  مبنی  صفر  فرض  نتیجه  در  و  است  گرفته  غیر  قرار 

به   با توجهشود.  درصد رد می  99بودن رابطه بین این دو متغیر در سطح اطمینان باالی    معنادار 

مثبت و معنادار است،   عملکرد سازمانی نوآوری بر    تأثیرگفت    توانیمضریب مسیر برآورد شده  

ض مسیر  زیرا  با  استمثبت    آمده دستبهریب  بنابراین  رفتن.  سازمان،    ینوآورمیزان    باال  در 

سازمانی باال    عملکرد  یابد،    رودیمنیز  کاهش  سازمان  در  نوآوری  سطح  که  زمانی  عملکرد  و 

 گیرد.قرار می  تأیید. در نتیجه فرضیه هفتم پژوهشی مورد دیآیم نیز پایین  سازمان 

 یشنهادها پ

دو بعد از  ابعاد سرمایه فکری شامل بعد انسانی    یرگذاریتأث  ق،یتحق  نیدر ا  نکهیبا توجه به ا  -1

به  یلزوم توجه جد  گردیده است، لذا   تأیید دفاعی  بنیان دانش هایسازمانبر عملکرد  ی ارابطهو 

رسد  نظر میدفاعی ضروری به    هایسازمان  یمنابع انسان  تیریدر مد  یمنابع انسان  ییمسئله کارا

ا  ی ابی دست  یبراو   تغ   نیبه  است  الزم  مد  ی کردی رو  رییمهم،  انسان   یسنت   تیریاز  به    ی منابع 

 .ردیصورت پذ دفاعی  بنیاندانش های سازماندر همه  یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمد
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به    -2 توجه  میانجی    تأییدبا  انسانی    مؤلفهاثر  رابطه سرمایه  در  با    ی ارابطه  ونوآوری سازمانی 

امروز؛    ی المللنیبو    ی داخل  ده یچی پ  ی و بازارها  یرقابت   ی ایدر دن  ها سازمان  ی بقاعملکرد سازمان  

و   یسازوکار انباشت دانش، نوآور  ن یترمهم  ی ریادگیاست.    یهمگان  یو نوآور  ت یمنوط به خالق 

نقش    و    ها سازمان  گر یبا د  ها آنمنتها تعامل    د، یآیم   به وجوددانش در سازمان    ن یرشد است. ا

فرا  یمهم   ار یبس ا  ند یدر  دانش  انتشار  و  در    رغمیعل   .کندمی  فایخلق  متعدد  مطالعات  وجود 

  شدهانجام  یگفت در مطالعات داخل   توان یم  ،ینظام نوآور  کی مختلف در    یهاارتباط نهاد  نهیزم

منابع   ن یا ی اثرگذار زان ینقش و م  ی پرداخته نشده و بررس یمنابع نوآور کی حوزه به تفک ن یدر ا

بر طبق    .نشده استدر کشور مورد توجه واقع    ینوآور داخل   هایسازمان  یبر رو   یها افتهیلذا 

پیشنهاد می تحقیق  ارتقاء عملکرد  این  تدابیر الزم    بنیاندانش  هایسازمانگردد جهت  دفاعی 

 ن ی در هم قرار دهند.    کار خود ی نوآوری را در دستور  برای هماهنگی و حرکت همگام با نظام مل

تقو جهت  در  و  تدو  ییراهکارها   ،یانسان  هیسرما   تیراستا  عملکرد   نیچون  اهداف  و    یبرنامه 

و   س  حالنیدرعمتوازن  نگرش  و    یستمیداشتن  آن  از    لیوتحلهیتجزبه  حاصله  اطالعات 

مقا  گیریاندازه و  کارکنان  استاندارده  سه یعملکرد  با  پ  ی اآن  جهت   .  شود یم  شنهاد ی عملکرد 

با    ییکردهایرو  ،ایرابطه  هیسرما  تیتقو مناسب  برخورد  آن،    کنندگانمراجعهچون  آموزش  و 

م  ی ابیاطالعو    کنندگانمراجعهبه    موقعبه  ییپاسخگو از  سرانجام    هاآن  تیرضا  زانیمستمر  و 

تهدفرصت  ییشناسا  منظوربه  کیاستراتژ  یزیربرنامهاتخاذ   و  س  دات یها  ی  ت یریمد  ستم ی در 

 . گرددیم شنهاد یپ
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