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 یمتسه ینب یسازمان هاییاستراتژو  ینوآور ی،فکر یهسرما یانجینقش م یبررس
 کارکنان آموزش و پرورش استان فارس یدانش و عملکرد سازمان

 
 

 2یکویین ینمحمدحس و 1یدریح یهمرض 

 چکیده

های سازمانی بین استراتژیبررسی نقش میانجی سرمایه فکری، نوآوری و  پژوهش حاضرهدف 
یفی و طرح پژوهش بوده است. روش اجرای پژوهش حاضر توصتسهیم دانش و عملکرد سازمانی 

ی کارکنان اداره آموزش و ی آماری این پژوهش کلیهجامعه همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود.
و  انتخابروش نمونه گیری تصادفی ساده از آنان با استفاده از نفر  101پرورش استان فارس بودند که 

(، نوآوری 2012و همکاران )(، سرمایه فکری ورده 2000تسهیم دانش دیکسون )های به پرسشنامه
( ، عملکرد سازمانی 2001های سازمانی کروتو و همکاران )استراتژی، (2012کیم و همکاران )

پاسخ دادند. روایی محتوایی پرسش نامه ها مورد تایید استاد راهنما و (2012همکاران ) و تئودوسیو
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  تعدادی از صاحب نظران مدیریت آموزشی قرار گرفت و پایایی آنها

ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادالت بررسی و تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده
 تسهیم دانش برنتایج نشان داد که تاثیرساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. 

ر است. تاثیر سرمایه فکری، نوآوری و های سازمانی معناداسرمایه فکری، نوآوری و استراتژی
 همچنین تسهیم دانش تاثیر معناداری بر های سازمانی بر عملکرد سازمانی معنادار بوده است.استراتژی

های سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی در مجموع نتایج نشان داد که عملکرد سازمانی داشته است.
  ازمانی نقش میانجی دارد. سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و عمکردس

های سازمانی، تسهیم دانش، عملکرد استراتژیسرمایه فکری، نوآوری،  واژگان کلیدی:

 ، کارکنان آموزش و پرورشسازمانی

 

                                                 
 (مسئول یسندهنو) یرانآباده، ا ی،واحد آباده، دانشگاه آزاد اسالم یتی،گروه علوم ترب 1
 یرانآباده،  ا ی،ارشد، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس 2
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 مقدمه
شود و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد میهرسازمانی با نیروی انسانی ایجاد 

های کنان و به تبع آن بهبود عملکرد آنان همواره ازمهم ترین دغدغه. درک عوامل انگیزشی کاربود
های پیشرفت و تعالی در . به منظور قرارگرفتن در مسیردستیابی به قلهاستمدیران منابع انسانی بوده

های فکری و اجتماعی به عنوان الزامات اساسی برای پیمودن این راه ها وجود سرمایهسازمانجوامع و 
ها، مهمترین منابع ارزشمند ملی است که سازمانهای فکری . سرمایهای برخوردار استیت ویژهاز اهم

ی روحیه نوآوری وکارآفرینی در رهبران . توسعهاز نگاه بسیاری از مدیران مورد غفلت قرار گرفته است
در پرتو این منبع زنگ و فرصت جو بسازد که تواند از ایشان رهبرانی هوشیار، گوش بهها میسازمان
ی اثربخش از آن . طراحی آرایش درونی )معماری سازمان( بهینه این منابع و استفادهشوندمیمهم 
تر برای سازمان گردیده و مزیت رقابتی باالتری برای سازمان تواند موجب عملکردبسیار اثربخشمی

 .(1393)رضایی و همکاران،رقم زند
های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و مانی به یکی از موضوعدر دو دهه اخیر، عملکرد ساز 

های بسیاری منجر نوآوریهای کاربردی به بروز زمینههای تحقیقاتی و هم در زمینهاین تمایل هم در 
های ویژگی. از آنجا که بهبود عملکردکارکنان ضرورت و اهمیت دارد، توجه به نیازها و شده است

. ای برخوردار استو تأمین منافع آنها با در نظر گرفتن منافع سازمان از اهمیت ویژهتك کارکنان تك
های انسانی و رشد کمی و کیفی عملکرد سازمان، وری سرمایهمنظور افزایش بهرهدر این میان به

و  1گانة فرد، سازمان و اجتماع تالش کنند)لومدیران باید برای برقراری تعادل بین اهداف سه
ها دریافته اندکه هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آنها را در دنیای سازمان. امروزه (2014اران، همک

. لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهم ترین رقابتی مطلوب قرار دهد
می تواند دانش موجود  سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند و مدیریت دانش به عنوان ابزاری که

را گردآوری و نظم پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است)احمدی و 
 .(1394همکاران، 

 جستجوی در هاسازمان اکثر بوده و الزامی هاسازمان برای حاضر تکنولوژیکی فضای در نوآوری

 برای از دانش تا هستند تالش در ازمانس متخصصان این راستا . درباشند می جدید هایایده خلق

 که کنند ساختی ایجاد زیر و بردارند گام خواهند، می مشتریان که جدیدی خدمات تولیدات و یا عرضه

 سازمانهای بقای راز و دانش هدف مدیریت . زیراشود مستمر فرآیندی یادگیری همانند نوآوری
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های مکانیزم که هستند عقیده این بر نشدا مدیریت متخصصان .نهفته است نوآوری در امروزی
 دانش مدیریت عمده . هدف(1391هستند )متولیان،  انطباق قابل دانش مدیریت وفرآیندهای نوآوری

 نموده، تبادل یکدیگر با داده، توسعه را خود دانش افراد آن در که است محیطی سازماندهی و ایجاد

 خود نوبه به دانش کاربرد بندند. این کار به را آن ایتا  نه و کرده ترکیب خود دانش با را دیگران دانش

 مرجع و منبع عنوان به غالبا   دانش مدیریت که روست این از. شد خواهد منجر سازمان در نوآوری به

 سازمان در نوآوری فرایند اساسی الزامات از و (2001، 1است )دو پلیسیس شده شناخته نوآوری اصلی

 . شود می محسوب
ها در خلق و تسهیم دانش کمك بسیار سازمانهای مهم سازمانی که می تواند به قابلیتیکی از 

های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه فکری سازمانها در مقایسه با نماید و برای آن

ای از دانش، مجموعه (. سرمایه فکری2011و همکاران،  3؛ هاشیم2004و همکاران، 2است )یوندت
تواند برای ایجاد ثروت دارایی های فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می طالعات،ا

تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای  سرمایه فکری . در واقعبه کار گرفته شود
 (1120، 4شود)یوزینمیگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میایجاد ارزش افزوده در بر 

ها های نامشهود شرکتدارایی در عصر حاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش محور،

همین دلیل توجه به . و به ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستندآن سرمایه فکری و
به طور سریعی  و مدیریت استراتژیك حسابداری های متعددی از جمله اقتصاد،زمینهاقالم نامشهود در 
. به گیردها مورد توجه قرار میسازمانمزیت رقابتی است که در استراتژی  . دانش یكرشد یافته است

گونه ای که ایجاد دانش موجب نوآوری مستمر و نوآوری مستمر منجر به ایجاد مزیت رقابتی خواهد 
ها سازمانابع انسانی است تا های منها و ظرفیتشد و این امر مستلزم تقویت و توجه به پتانسیل

بتوانند برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق عملکرد و بهبود مستمر، عکس العمل سریع به تغییرات 
 (2012، 2؛ ژو2001و همکاران،  1محیط نشان دهند)وو

( به بررسی نقش سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر یادگیری 1391متولیان)
سهیم دانش در مجتمع فنی تهران پرداخت. یافته های این پژوهش نشان داد که بین غیررسمی و ت

مولفه های سرمایه فکری و یادگیری غیررسمی رابطه مثبت و معناداری وجود نداشته و افزایش یکی، 
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کاهش دیگری را به دنبال دارد. اما بین مولفه های سرمایه فکری و تسهیم دانش و نیز سرمایه فکری 
نگ سازمان یادگیرنده، همچنین فرهنگ سازمان یادگیرنده و یادگیری غیررسمی رابطه مثبت و و فره

 معناداری وجود داشته که در هر سه حالت افزایش یکی افزایش دیگری را نیز نتیجه می دهد.
( به شناسایی تاثیر موانع فردی تسهیم دانش بر نوآوری سازمانهای خصوصی و 1391سلمانی)
ه است. نتایج نشان می دهد افراد شاغل در بخش خصوصی بیش از کارمندان دولتی، دولتی پرداخت

دانش خصوصی را به اشتراک می گذارند و افرادی که تحصیالت دانشگاهی دارند تمایل بیشتری 
 .برای به اشتراک گذاری دانش از خود نشان می دهند

مایه فکری بر نوآوری سازمانی با ( به تحقیق با هدف بررسی تاثیر سر1394عسگر پور و علیزاده)
 20میانجی گری تسهیم دانش پرداختند. نتایج تحقیق نشان دادکه، سرمایه های فکری به میزان 

درصد از تغییرات واریانس نوآوری سازمانی را با واسطه گری تسهیم دانش تبیین می کند. همچنین 
از تغییرات نوآوری  22/0و  34/0زان تسهیم دانش و سرمایه فکری به صورت مستقیم به ترتیب به می

 .سازمانی را تشریح می کنند
( به سنجش رابطه تسهیم دانش و عملکرد سازمانی، با توجه به 1394سود طلب و اوشك سرایی)

نقش میانجی سرمایه فکری پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل 
کی از این است تاثیر مستقیم تسهیم دانش ضمنی بر عملکرد مالی، و سازی معادالت ساختاری، حا

تاثیر مستقیم تسهیم دانش صریح بر عملکرد اجرایی و تاثیر تسهیم دانش ضمنی و صریح از طریق 
سرمایه فکری برعملکرد مالی و اجرایی مورد تایید قرار گرفت. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه 

سطح تسهیم دانش و سرمایه فکری، می توان عملکرد مالی و اجرایی شرکت گرفت که با افزایش 
 های تولیدی را افزایش داد.

( به شناسایی میزان تاثیر فرایند تسهیم دانش بر سرمایه فکری در بیمه 1394بابایی و همکاران)
بر  42،%بر سرمایه فکری % 12پاسارگاد پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد تسهیم دانش به میزان 

و  1بر سرمایه ساختاری تاثیر مثبت دارد. ورد % 11بر سرمایه انسانی و  % 23سرمایه ارتباطی، 
( به تحقیقی با عنوان سرمایه فکری و نوآوری رادیکال پرداختند. نتایج بیانگر آن بود 2012همکاران)

( به تحقیقی با عنوان 1120)2که با افزایش سرمایه فکری، نوآوری رادیکال نیز افزایش می یابد. چانگ
به اشتراک گذاری دانش برای ایجاد مدرسه سرمایه فکری پرداخت. یافته ها بیانگر آن است که 
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( به تحقیقی با عنوان 2014و همکاران ) 1تسهیم دانش ارتباط معناداری با سرمایه فکردی دارد. لو
حاکی از آن است که سرمایه  سرمایه فکری و عملکرد ملی سیستم های نوآوری پرداختند. یافته ها

( به پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر 2014و همکاران) 2فکری ارتباط معناداری با عملکرد دارد. کالکان
استراتژی های کسب و کار بر عملکرد بنگاه های کوچك اقتصادی زود بازده و کارآفرین پرداختند. در 

راتژیهای اصلی کسب و کار در بنگاههای این پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی برای شناسایی است
کوچك تولیدی استفاده گردید. نتایج نشان داد ریسك های مالی در کسب و کار، نوآوری در کسب و 
کار، سطح باالی تورم، کارایی در کسب و کار، رهبری هزینه در کسب و کار و در نهایت استراتژی 

ر کسب و کار بنگاههای زودبازده گزینش شدند، تمایز به عنوان استراتژی های اثرگذار بر عملکرد د
همچنین نوآوری در کسب و کار و ریسك های مالی کسب و کار به ترتیب دارای بیشترین اثر مثبت و 

 منفی بر استراتژی های کسب و کار را دارند.
های آن های اخیر توجه زیادی به مقوله عملکرد سازمانی و تسهیل کنندهدر ایران نیز در سال

های مختلف اقدام به تحقیقات گسترده در این زمینه نموده اند؛ به طوری که سازمانده است و ش
. اداره کل آموزش و پرورش این مقوله را به عنوان یکی از اهداف استراتژیك خود در نظر گرفته است

توجه به  سازمان با آموزش و پرورش استان فارس  با عنایت به اهداف و سیاست های تعیین شده این
وظیفه خطیر و حیاتی خود و همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی، عملکرد کارکنان خود را مورد توجه 

  .قرار داده است

زمینه عملکرد سازمانی و عوامل موثر بر آن مشخص با بررسی مطالعات انجام شده در در مجموع 
های سازمانی، سرمایه فکری ژیاستراتپذیری عملکرد از گردید تحقیقات کمی در رابطه با تاثیر

تحقیق حاضر درصدد پرکردن شکاف بنابراین  .ونوآوری همراه با تاثیرگذاری تسهیم دانش وجود دارد
های سازمانی بین تسهیم دانش و استراتژیموجود به بررسی نقش میانجی سرمایه فکری، نوآوری و 

دهد. همان طور که مالحظه را نشان می( مدل مفهومی پژوهش 1شکل). پردازدمیعملکرد سازمانی 
شود در این شکل تسهیم دانش به عنوان متغیر مستقل، و عملکرد به عنوان متغیر وابسته و می

در نظر گرفته های سازمانی به عنوان متغیرهای میانجی سرمایه فکری، نوآوری و استراتژیمتغیرهای 
 اند.شده

                                                 
1 .Lu 
2 .Kalkan 



02 6931 پاييز ،اول، شماره يازدهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 وهشفرضیه های پژ
 .تسهیم دانش بر سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد.1
 . تسهیم دانش بر نوآوری تاثیر معناداری دارد.2 
 . تسهیم دانش بر استراتژی های سازمانی تاثیر معناداری دارد.3
 . سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.4

 ارد.. نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری د1
 های سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.. استراتژی2
 .تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.1

های سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و . نقش میانجی سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی8
 عملکرد معنادار است.

 

 روش پژوهش

همبستگی از نوع معادالت ساختاری است؛ زیرا در این  -روش پژوهش حاضر توصیفی
ی آماری این جامعه. گیردپژوهش، روابط بین متغیرها در قالب الگوی علّی مورد بررسی قرار می

دهند که مطابق با جدول کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس تشکیل میی پژوهش را کلیه
 یین گردید. تع 101مورگان،  حجم نمونه برابر با 
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 ابزار پژوهش

استفاده شده  (2000دیکسون )از پرسشنامه تسهیم دانش گیری برای اندازه تسهیم دانش:

باشد که بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای از کامالً سوال می 12است. این پرسشنامه دارای 
 ( نمره گذاری شدند.1( تا کامالً موافقم )1مخالفم )

استفاده ( 2012ورده و همکاران )از پرسشنامه  سرمایه فکریگیری زهبرای اندا سرمایه فکری:

باشد که بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای از کامالً سوال می 12شده است. این پرسشنامه دارای 
 ( نمره گذاری شدند.1( تا کامالً موافقم )1مخالفم )

استفاده شده است. ( 2012ران )کیم و همکااز پرسشنامه تسهیم دانش گیری برای اندازه نوآوری:

( تا 1باشد که بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای از کامالً مخالفم )سوال می 8این پرسشنامه دارای 
 ( نمره گذاری شدند.1کامالً موافقم )

کروتو و از پرسشنامه های سازمانی استراتژیگیری برای اندازه های سازمانی:استراتژی

باشد که بر اساس طیف لیکرت سوال می 2شده است. این پرسشنامه دارای  استفاده (2001همکاران )
 ( نمره گذاری شدند.1( تا کامالً موافقم )1پنج درجه ای از کامالً مخالفم )

همکاران  و تئودوسیواز پرسشنامه  عملکرد سازمانیگیری برای اندازه عملکرد سازمانی:

باشد که بر اساس طیف لیکرت پنج سوال می 2ای استفاده شده است. این پرسشنامه دار ( 2012)
 ( نمره گذاری شدند.1( تا کامالً موافقم )1درجه ای از کامالً مخالفم )

در این پژوهش برای بررسی روایی از روایی محتوایی و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای 
نفر از اساتید متخصص  1 روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما وکرونباخ استفاده شد. 

میزان پایایی تسهیم دانش، عملکرد سازمانی، در زمینه پژوهش مورد بررسی و تایید قرار گرفت. 
، 811/0،  821/0،  902/0های سازمانی و سرمایه فکری به ترتیب برابر با نوآوری، استراتژی

توان باشد، میمی 1/0تر از شمتغیر بی 1با توجه به اینکه مقدار این  به دست آمد. 194/0و  802/0
 های مورد استفاده در تحقیق حاضر، دارای پایایی باالیی است.گفت پرسشنامه

  SPSSها از آزمونهای توصیفی و استنباطی با نرم افزارهایدر این پژوهش برای تحلیل داده
 استفاده شده است.   PLSو
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 یافته های پژوهش

 برازش مدل ساختاری 
 شود.سنجیده می 2Qتعدیل شده و معیار   2R و   2R شاخص ی ختاری به وسیلهبرازش مدل سا

 دهد :متغیرهای وابسته تحقیق را نشان می 2Rمیزان  2شکل

 
 متغیرهای وابسته تحقیق 2Rمیزان . 2شکل 

 دهد:تعدیل شده متغیرهای وابسته تحقیق را نشان می 2Rمیزان  3شکل 

 
 غیرهای وابسته تحقیقتعدیل شده مت 2Rمیزان  .3شکل 
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 دهد:متغیرهای وابسته پژوهش را نشان میتعدیل شده  2Rو  2Rمعناداری مقادیر  1جدول 

 و سطح معناداری آنها tمقادیر  تعدیل شده، 2Rو  1.2Rجدول

 t 50/5>p>69/1 تعدیل شده 2R 2R سازه

   112/0 124/0 نوآوری

   110/0 119/0 استراتژی سازمانی

   821/0 813/0 سازمانیعملکرد 

 × × 101/0 112/0 سرمایه فکری

متغیر وابسته نوآوری،  3تعدیل شده  2Rو   2Rدهد مقادیرنشان می 1همانگونه که جدول
تعدیل شده سرمایه  2Rو   2Rمقادیرباشند ولی دار میمعنی استراتژی سامانی و عملکرد سازمانی 

 . دار نشده استفکری معنی
، و 11/0، 02/0بینی مدل را مشخص می سازد و در صورتی که مقدار آن، ت پیشقدر 2Qشاخص 

بینی ضعیف، متوسط و قوی مدل در مورد سازه درون زا را باشد، به ترتیب نشان از قدرت پیش 31/0
 دهد :متغیرهای وابسته تحقیق را نشان می 2Qمیزان   4شکل دارد. 

 
 قمتغیرهای وابسته تحقی 2Qمیزان . 4شکل 

به  نوآوری، استراتژی سازمانی، عملکرد سازمانی و سرمایه فکریاین مقدار، برای متغیرهای 
به دست آمده است که به ترتیب نشان از قابلیت  021/0و  422/0، 081/0، 104/0ترتیب برابر با 
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ر ( و بسیانوآوری، استراتژی سازمانی و سرمایه فکریبینی بینی نسبتا متوسط )در خصوص پیشپیش
 بینی عملکرد( را دارد.قوی مدل و بسیار مطلوب مدل ساختاری )در خصوص پیش

 

 مدل برازش مدل کلی
کند، از برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می

 می گردد : استفاده GoFمعیار     

GoF  =√Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ×  √R2̅̅̅ 

Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ -از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبه اول؛ یعنی گویه̅̅

 21/0، 01/0( سه مقدار 181، ص 2009) 1آید. وتزلس و همکارانها به دست میهای سازهها/شاخص
کند. بنابراین معرفی می GoFرا به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  32/0و 

با توجه  مدل پژوهش دارد. بسیارقوینشان از  برازش کلی  GoFبرای  944/0حاصل شدن مقدار 

 این مقادیر عیارتند از :  SmartPLSبه خروجی نرم افزار 

 

 محاسبه شاخص برازش کلی مدل. 2جدول 

 

                                                 
1 .Wetzels  &  et al 

GoF R 2̅̅̅̅  2R Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  Communaliti

es 
 سازه

 استراتژی سازمانی 484/0 201/0 119/0 333/0 449/0

 تسهیم دانش 143/0 --

 سرمایه فکری 223/0 112/0

 عملکرد سازمانی 112/0 813/0

 نوآوری 221/0 124/0
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 آزمون فرضیه ها 
 .تسهیم دانش بر سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد.1
 . تسهیم دانش بر نوآوری تاثیر معناداری دارد.2 
 یر معناداری دارد.. تسهیم دانش بر استراتژی های سازمانی تاث3
 . سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.4

 . نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.1
 های سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.. استراتژی2
 .تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.1

های سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و فکری، نوآوری و استراتژی . نقش میانجی سرمایه8
 عملکرد معنادار است.

 نتایج آزمون فرضیه ها. 3جدول 

 

 اند. یعنی :تایید شده 1تا  1توان گفت که فرضیه های می 3بر اساس جدول 

باشد؛ با توجه به اینکه می 341/0میزان تاثیر مستقیم تسهیم دانش بر سرمایه فکری برابر با  -
است، با  به دست آمده 92/1بزرگتر از   tیآمارهو مقدار  01/0کمتر از    Pیمقدار آماره

تاثیر مثبت، مستقیم و  تسهیم دانش بر سرمایه فکریتوان گفت که درصد می91مینان طا
 شود.معناداری دارد. بنابراین این فرضیه تایید پذیرفته می

 نتیجه آزمون آماره میزان اثر متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

t>92/1 P<01/0  

 1Hتایید  √ √ 341/0 سرمایه فکری تسهیم دانش 1

 1Hتایید  √ √ 401/0 ینوآور تسهیم دانش 2

 1Hتایید  √ √ 423/0 های سازمانیاستراتژی تسهیم دانش 3

 1Hتایید  √ √ 211/0 عملکرد سازمانی سرمایه فکری 4

 1Hتایید  √ √ 311/0 عملکرد سازمانی نوآوری 1

2 

 
 1Hتایید  √ √ 218/0 عملکرد سازمانی های سازمانیاستراتژی

1 

 
 نیعملکرد سازما تسهیم دانش  

 
282/0      1تاییدH 
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باشد؛ با توجه به اینکه مقدار می 401/0میزان تاثیر مستقیم تسهیم دانش بر نوآوری برابر با  -
مینان طبه دست آمده است، با ا 92/1بزرگتر از   tیآمارهقدار و م 01/0کمتر از    Pیآماره
تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. تسهیم دانش بر نوآوری توان گفت که درصد می91

 شود.بنابراین این فرضیه تایید پذیرفته می

با توجه باشد؛ می 423/0های سازمانی برابر با میزان تاثیر مستقیم تسهیم دانش بر استراتژی -
به دست آمده  92/1بزرگتر از   tیآمارهو مقدار  01/0کمتر از    Pیبه اینکه مقدار آماره

تاثیر های سازمانی تسهیم دانش بر استراتژیتوان گفت که درصد می91مینان طاست، با ا
 شود.مثبت، مستقیم و معناداری دارد. بنابراین این فرضیه تایید پذیرفته می

باشد؛ با توجه به می 211/0تقیم سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی برابر با میزان تاثیر مس -
به دست آمده است،  92/1بزرگتر از   tیآمارهو مقدار  01/0کمتر از    Pیاینکه مقدار آماره

تاثیر مثبت، سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی توان گفت که درصد می91مینان طبا ا
 شود.نابراین این فرضیه تایید پذیرفته میمستقیم و معناداری دارد. ب

باشد؛ با توجه به اینکه می 311/0میزان تاثیر مستقیم نوآوری بر عملکرد سازمانی برابر با  -
به دست آمده است، با  92/1بزرگتر از   tیآمارهو مقدار  01/0کمتر از    Pیمقدار آماره

تاثیر مثبت، مستقیم و ازمانی نوآوری بر عملکرد ستوان گفت که درصد می91مینان طا
 شود.معناداری دارد. بنابراین این فرضیه تایید پذیرفته می

باشد؛ با می 218/0های سازمانی بر عملکرد سازمانی برابر با میزان تاثیر مستقیم استراتژی -
به دست  92/1بزرگتر از   tیآمارهو مقدار  01/0کمتر از    Pیتوجه به اینکه مقدار آماره

های سازمانی بر عملکرد سازمانی استراتژیتوان گفت که درصد می91مینان طه است، با اآمد
 شود.تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. بنابراین این فرضیه تایید پذیرفته می

باشد؛ با توجه به می 282/0میزان تاثیر مستقیم تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی برابر با   -
به دست آمده است،  92/1بزرگتر از   tیآمارهو مقدار  01/0کمتر از    Pیهاینکه مقدار آمار

تاثیر مثبت و تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی توان گفت که درصد می91مینان طبا ا
 معناداری دارد.
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ه بین تسهیم طدر راب های سازمانیاستراتژیو  نوآوری، نقش میانجی سرمایه فکری .8فرضیه 

 لکرد معنادار است.دانش و عم
 

 8. نتیجه آزمون فرضیه 4جدول 

 3میزان تاثیر میزان اثر غیرمستقیم تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی از طریق  4 بر اساس جدول
باشد؛ با توجه به می 318/0های سازمانی برابر با متغیر میانجی سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی

به دست آمده است، با  92/1بزرگتر از   tیآمارهو مقدار  01/0کمتر از    Pیاینکه مقدار آماره
که میزان اثر غیرمستقیم تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی از طریق توان گفت درصد می91مینان طا
های سازمانی تاثیر مثبت، غیرمستقیم و معناداری متغیر میانجی سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی 3

 دارد.

 

 بحث و نتیجه گیری

تژی های سازمانی تاثیر تسهیم دانش بر سرمایه فکری، نوآوری و استر ا. 3تا  1فرضیه 

 معناداری دارد.
باشد؛ با توجه به اینکه مقدار می 341/0میزان تاثیر مستقیم تسهیم دانش بر سرمایه فکری برابر با 

درصد 91به دست آمده است، با اطمینان  92/1بزرگتر از   tیو مقدار آماره 01/0کمتر از    Pیآماره
فکری تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. بنابراین، این  توان گفت که تسهیم دانش بر سرمایهمی

(، بابایی و 1394عسگر پور و علیزاده ) نتایج بدست آمده با تحقیقات شود.فرضیه تایید می
با توجه به دیدگاه دانش محور، دانش باشد. ( (در یك راستا می2011(؛ و چانگ )1394همکاران)

انایی سازماندهی و یا سرمایه دانش محور می باشد. با این حال، منبعی کلیدی است که به منزله ی تو

میزان اثر  متغیر وابسته  متغیرهای میانجی  متغیر مستقل فرضیه
 غیرمستقیم

 نتیجه آزمون آماره

t P 

 سرمایه فکری تسهیم دانش 8
 نوآوری
های استراتژی

 سازمانی
 

عملکرد 
 سازمانی

 1Hتایید  000/0 998/1 318/0
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اگر دانش درمیان افراد یا واحدهای خاصی، جداگانه باقی بماند، برای سازمان دشوار است که به طور 
کامل از دانش موجود استفاده کند و آن را جمع آوری کند یا توسعه دهد. بنابراین، به اشتراک گذاری 

سرمایه فکری تنها . اده از دانش به منظور توسعه سرمایه فکری ضروری استدانش برای استف
رود و می تواند به عنوان مزیت رقابتی در ای است که در صورت مواجه با مشکالت از بین نمیسرمایه

سازمان باقی بماند. تسهیم دانش اگرتوسط انواع مختلف دانش تخصصی یکپارچه شود وقابلیت مبتنی 
تسهیل کند برای رقابت بی نظیر است و در نهایت به تقویت سرمایه فکری و کسب درآمد بر دانش را 

همان طورکه بیان شد از آن جا که سرمایه انسانی بیانگر موجودی دانش هر یك از  منجر می شود.
کارکنان سازمان و شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مساله وسبکهای رهبری است، بنابراین از 

و روش های خاصی را برای انجام بهتر کار  دل دانش، اعضا می توانند مهارتها، تجارب ویژهطریق تبا
  دست آورند و با هم به اشتراک بگذارند.به

باشد؛ با توجه به این که می 401/0میزان تاثیر مستقیم تسهیم دانش بر نوآوری برابر با همچنین 
به دست آمده است، با اطمینان  92/1بزرگتر از   tیو مقدار آماره 01/0کمتر از    Pیمقدار آماره

توان گفت که تسهیم دانش بر نوآوری تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. بنابراین، این درصد می91
( 1391(، سلمانی)1394شود. نتایج بدست آمده با تحقیقات عسگر پور و علیزاده)فرضیه تایید می
به شدت به دانش، مهارت و تجربه کارکنان در فرآیند ایجاد ارزش طرح های نوآوری همخوانی دارد. 

گرایش دارند. بر اساس این بعد، تسهیم دانش به علت ویژگیهای خاص آموزش و پرورش و پیچیدگی 
های اجتماعی می تواند به عنوان یك ورودی ارزشمند برای نوآوری در نظر گرفته شود. این بدیهی 

ورش برای تبدیل و بهره برداری دانش، ممکن است سطوح نوآوری از است که توانایی آموزش و پر
قبیل روش های حل مسائل جدید ارائه خدمات جدید برای پاسخگویی سریع به تقاضای مشتریان را 
تعیین کند. با این حال آموزش و پرورش می تواند هنگامی که کارکنان تمایل به تسهیم دانش شان 

تسهیم دانش به نوآوری در تیم ها، واحدها و یا همه  خش دانش بپردازد.دارند، تنها به مدیریت اثرب
برای انجام بهتر وظایف نوآورانه، کارکنان باید همیشه دانش  بخش های سازمان کمك می کند.

ها و روشهای نهادینه ضمنی )مهارتها یا تجارب( را از همکاران خود فرا گرفته یا دانش صریح )شیوه
های تسهیم مان را جستجو کنند. بنابراین اداره آموزش و پرورش می تواند شیوهشده( موجود در ساز
های جدید های جدید برای بهبود فرصتها یا مدارس را بسیار مشابه ایجاد ایدهدانش درون گروه

. کارکنان زمانی که به راحتی به تسهیم ترویج دهد و در نهایت فعالیت های نوآوری را تسهیل کند
ازند می توانند هم دانش صریح و هم دانش ضمنی خود را با یگدیگر به اشتراک بگذارند. در دانش بپرد

این میان تبادل اطالعات و تجربیات باعث می شود حیطه دانش افراد گسترده تر شده و افراد با توجه 
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نوآوری  های ذهنی خود بپردازند. بدین ترتیببه تجربه جدیدی که فرا گرفته اند به شکوفایی خالقیت
 سازمانی در بین کارکنان افزایش می یابد چرا که نوآوری از جرقه های خالقانه ذهن پدید می آید. 

باشد؛ با می 423/0های سازمانی برابر با همچنین میزان تاثیر مستقیم تسهیم دانش بر استراتژی
به دست آمده است،  92/1ز بزرگتر ا  tیو مقدار آماره 01/0کمتر از    Pیتوجه به اینکه مقدار آماره

های سازمانی تاثیر مثبت، مستقیم و توان گفت که تسهیم دانش بر استراتژیدرصد می91با اطمینان 
شود. نتایج بدست آمده در راستای تحقیقات اوان و معناداری دارد. بنابراین، این فرضیه تایید می

ف سازمان به وسیله باروری عوامل دانش باشد. برخی مدیریت دانش را نیل به اهدا(می1391همکاران)
ی آن با محیط می داند. از طرفی مدیریت دانش را بهبود روش هایی می داند که سازمان ها به وسیله

ی دانشی خود از نوآوری مستمر متالطم و پر تغییر مواجه می شود و با به جریان انداختن سرمایه
زمان به تسیهیم دانش خود با دیگران اهمیت داده و از اطمینان حاصل می کنند. زمانی که افراد در سا

آن امتناع نورزند مدیران و برنامه ریزان استراتژیك سازمانی هنگام تدوین استراتژیهای آموزش و 
 پرورش می توانند از اطالعات به اشتراک گذاشته شده جهت بهبود استراتژیها استفاده نمایند. 

 

های سازمانی بر عملکرد سازمان تاثیر ی و استراتژیسرمایه فکری، نوآور. 9تا 4فرضیه

 معناداری دارد.
باشد؛ با توجه به اینکه می 211/0میزان تاثیر مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی برابر با 

به دست آمده است، با اطمینان  92/1بزرگتر از   tیو مقدار آماره 01/0کمتر از    Pیمقدار آماره
ان گفت که سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. تودرصد می91

(، احمدی فرد و 2014شود. نتایج با تحقیقات لو و همکاران )بنابراین، این فرضیه پذیرفته می
سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته شده در ذهن و ( هم راستا می باشد. 1394رحمانی)
کارکنان است. سرمایه انسانی منبعی مهم از نوآوری و بازآفرینی یك سازمان است و به صورت افکار 

ترکیبی از شایستگی ها، طرز فکر و خالقیت کارکنان تعریف می شود. شایستگی کارکنان در واقع 
بخش سفت و سخت افزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارتها و استعدادهای کارکنان 

ظور از دانش، دانش فنی و دانش دانشگاهی است و مهارت های کارکنان در واقع توانایی است و من
شود و برخی از آنها از  انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق تمرین حاصل می

طرز فکرها در واقع بخش نرم افزاری سرمایه فکری است که  طریق تحصیالت به دست می آید.
برای کار و در واقع به عنوان پیش شرطی برای نمایش شایستگی ها کارکنان می باشند. شامل انگیزه 

خالقیت کارکنان آنها را قادر می سازد تا از دانش خود استفاده کنند و به طور مستمر نوآوری داشته 
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اطی باشند، بنابراین عامل مهمی در به وجود آوردن مزیت رقابتی برای سازمان می باشد. سرمایة ارتب
به ارزش دانش قرار گرفته شده در کانالهای ارتباطی یك سازمان اطالق می شود، که سازمان از 
طریق انجام فعالیت های خود، آن را خلق و ایجاد می کند. یك سازمان با سرمایه ساختاری قوی می 

کند و به سرمایه  تواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد
انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد. بنابراین باعث افزایش توان بالقوه 

 .سازمان در جذب افراد و ارائة خدمات جدید گردد
باشد؛ با توجه به اینکه می 311/0میزان تاثیر مستقیم نوآوری بر عملکرد سازمانی برابر با  همچنین

به دست آمده است، با اطمینان  92/1بزرگتر از   tیو مقدار آماره 01/0کمتر از    Pیمارهمقدار آ
توان گفت که نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. بنابراین، درصد می91

یك توانمندساز نوآوری به عنوان  (2014شود. نتایج با تحقیقات لو و همکاران )این فرضیه پذیرفته می
قوی برای سازمان شناخته می شود که به ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیط با پیچیدگی 
فزاینده و به سرعت در حال تغییر، منجر می شود. در واقع نوآوری نه تنها می تواند استفاده بهینه از 

می تواند موجب کسب دارایی  منابع موجود، بهره وری و ارزش بالقوه سازمان را بهبود بخشیده، بلکه
های ناملموس در سازمان شود. سازمان های نوآور، با پاسخگویی به نیازهای مشتریان و بهبود قابلیت 
های جدیدی که اجازه می دهد به عملکرد برتر دست یابند موفق تر خواهند بود. نوآوری در دستیابی 

بارت دیگر نوآوری به عنوان یك نیروی به افزایش کیفیت خدمات، بسیار مهم و حیاتی است. به ع
 مهم در جهت توسعه کارکنان و بهبود عملکردشان محسوب می شود. 

باشد؛ می 218/0های سازمانی بر عملکرد سازمانی برابر با همچنین میزان تاثیر مستقیم استراتژی
به دست آمده  92/1 بزرگتر از  tیو مقدار آماره 01/0کمتر از    Pیبا توجه به اینکه مقدار آماره

های سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت، توان گفت که استراتژیدرصد می91است، با اطمینان 
شود. نتایج با تحقیقات کالکان و مستقیم و معناداری دارد. بنابراین این فرضیه پذیرفته می

ات در صنعت فناوری (، همخوانی دارد. نتیجه را می توان با توجه سرعت تغییر2014همکاران)
اطالعات توجیه کرد و بیان داشت سازمان هایی شاهد عملکرد بهتری خواهند بود که تأکید بیشتری 
بر رفتارهای نوآورانه داشته باشند. در عصری که تغییرات محیطی با سرعت بسیار زیادی در حال 

ره وری سازمانها برای رخدادن است، سازمانها و محیط های کاری اهمیت ویژه ای یافته اند و به
 بهبود شرایط اجتماعی ضرورت ویژه ای یافته است. 
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 تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد. .7فرضیه

باشد؛ با توجه به اینکه می 282/0میزان تاثیر مستقیم تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی برابر با 
به دست آمده است، با اطمینان  92/1بزرگتر از   tیارهو مقدار آم 01/0کمتر از    Pیمقدار آماره

توان گفت که تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج با سود درصد می91
دارایی های نامشهود (، همخوانی دارد. 1394(، احمدی فرد ورحمانی)1394طلب و اوشك سرایی)

زشمند است. در آموزش و پرورش، کارکنان نه تنها می توانند از برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی ار
تجربیات مستقیم خودشان یاد بگیرند بلکه از تجربیات دیگران نیز یاد می گیرند. چرا که افراد با 

آوری شده است می تواند از طریق بازخور، یکدیگر تعامل دارند، دانشی که توسط یك نفر جمع
یگر همکاران نیز منتقل شود. تبادل دانش بین افراد منابع دانش را ایجاد توضیح، کمك یا مشاوره به د

های دانشی جدیدی را ایجاد می کند. کارکنان می توانند درک کرده و دستکاری آن ساختارها و رویه
خود را از دانش صریح یا ضمنی، بر اساس بازخور و مباحثه عمق ببخشند. بنابراین کارکنان نه تنها 

های پاسخگویی به حل مشکل را نیز به سرعت به نیازهای محیط پاسخ دهند، بلکه هزینه می توانند
کاهش می دهند. تسهیم دانش سازمانی می تواند به عنوان ستون فقرات یادگیری سازمانی عمل کند 
و منافع زیادی برای آموزش و پرورش به همراه آورد. این اقدامات رابطه مثبتی با سرمایه انسانی 

 مانی، تشریك مساعی و عملکرد سازمانی دارد.ساز
های سازمانی در رابطه بین تسهیم نقش میانجی سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی .8فرضیه 

 دانش و عملکرد معنادار است.
متغیر میانجی  3میزان تاثیرمیزان اثر غیرمستقیم تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی از طریق 

-باشد؛ با توجه به اینکه مقدار آمارهمی 318/0های سازمانی برابر با ستراتژیسرمایه فکری، نوآوری و ا

-درصد می91به دست آمده است، با اطمینان  92/1بزرگتر از   tیو مقدار آماره 01/0کمتر از    Pی

متغیر میانجی  3توان گفت که میزان اثر غیرمستقیم تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی از طریق 
 های سازمانی تاثیر مثبت، غیرمستقیم و معناداری دارد.ی، نوآوری و استراتژیسرمایه فکر

 با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می گردد:
با توجه به اهمیت تسهیم دانش و همین طور منابع انسانی برای اداره آموزش و پرورش ، توصیه 

های ارتباطی را برای کارکنان مشخص کند. سیستم کهمی شود که اداره آموزش و پرورش اهمیت شب
آوری دانش و اطالعات و تسهیم آن های روابط متقابل فردی نزدیکی برای تشویق کارکنان به جمع

ها و مسیرهای ارتقای شغلی را برای ها، برنامهایجاد کنند، بنابراین باید عواملی مانند ارتباطات، انگیزه
دلیل آنکه تسهیم دانش، یك چالش جدی به و تسهیم دانش در نظر بگیرند.تولید تشویق کارکنان به
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برای سازمانها است، برای تقویت اثر سرمایه فکری از طریق تسهیم دانش باید همکاری و همیاری 
بین کارکنان را در جریان آموزش ایجاد و یادگیری و مشارکت در گفتگو و مذاکرات جمعی را تسهیل 

توان با تشویق و ایجاد جو حمایتى در سازمان و اتخاذ استراتژیها و یا مکانیسم های کرد، بنابراین می 
مرتبط با کارکنان که مشوق تعامل اجتماعی وروابط قوی هستند تمایل و انگیزه تسهیم دانش 

از آنجایی که نتایج پژوهش تایید کردند که تسهیم دانش می تواند سرمایه  .سازمانى را افزایش داد
ابعاد آن را افزایش دهد و هدف اصلی تسهیم دانش نیز این است که تجربه، دانش، مهارت،  فکری و

اطالعات، و یا تخصص فردیِ یك کارمند را به دارایی سازمانی تبدیل کند و آن را در سازمان حفظ 
یه نماید، تقویت تاثیر آن بر سرمایه فکری اهمیت بسیاری دارد. هرچه سرمایه فکری بیشتری به سرما

 .شود سازمانی تبدیل شود، مزیت رقابتی بیشتری نیز برای سازمان ایجاد می
 

 منابع
 ( .بررسی نقش و تاثیر سرمایه اجتماعی بر 1394احمدی باالدهی، س.م، افراسی، س، صادقی، س و بخشنده، ا .)

های اولین کنفرانس بین المللی یافته  مجموعه مقاالتسرمایه فکری در یك سازمان دولتی. قم، 

 .نوین علوم و تکنولوژی

 ( .بررسی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه1394احمدی فرد، م و رحمانی، ب .) های

دومین کنفرانس بین المللی  مجموعه مقاالتهای دانش بنیان استان لرستان. شیراز، فکری در شرکت

 .رینیاقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آف

 ( .شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن 1394بابائی، م.ر، چرسنج، م و ابطحی فروشان، م .)

دومین کنفرانس  مجموعه مقاالتبر بهبود سرمایه فکری مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد. تربیت حیدریه، 

 بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی.

 (. تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی استان 1394و اوشك سرایی، م. ) سودطلب، ا
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 22...دانش و  یمتسه ینب یسازمان هاییاستراتژو  ینوآور ی،فکر یهسرما یانجینقش م یبررس

 
 ( .نقش سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر یادگیری غیررسمی و تسهیم دانش. 1391متولیان، م .)

 همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران. مجموعه مقاالت، تهران
 Cheng, E. (2011), Knowledge Sharing For Creating School Intellectual Capital, 

Proceedings of the Social and Behavioral Sciences, 191, 1411 – 1419. 

 Kalkan, A., Bozkurt. O., & Arman, M. (2014), The impacts of intellectual capital, 

innovation and organizational strategy on firm performance. Proceedings of the 

Social and Behavioral Sciences, 110, 100 – 101 

 Lu,M., Kweh, Q., & Huang, C. (2014), Intellectual capital and national innovation 

systems performance, Knowledge-Based Systems, 11, 201-210. 

 Uziene,L. (2011), Open Innovation, Knowledge Flows and Intellectual Capital, 

Proceedings of the Social and Behavioral Sciences, 213, 1011 – 1022. 

 Verde, M., Castro, G., & Salvadó, G. (2012), Intellectual capital and radical 

innovation: Exploring the quadratic effects in technology-based manufacturing 

firms, Technovation, 14, 31-41. 

 Wu,S., Lin, L., & Hsu, M. (2001), Intellectual capital, dynamic capabilities and 

innovative performance of organisations, Int. J. Technol. Manag, 39, 219–292. 

 Youndt, M.A., Subramaniam, M., & Snell, S.A. (2004), Intellectual capital profiles: 

an examination of investments and returns. J. Manag, Stud, 41, 331–32. 

 Zhou, K., & Li, C. (2012), How knowledge affects radical innovation: knowledge 

base, market knowledge acquisition, and internal knowledge sharing, Strateg. 

Manag, J, 40, 339–312. 

 
 

 

 
 

 
 

 


