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Introduction: Intellectual capital or intellectual property is one of the most important resources
available to companies today. Organizational learning ability is the ability to create, learn and
transfer knowledge, which is defined as the ability of organizations in the learning process.
Methods: The present research investigates the relationship between intellectual capital,
organizational learning with innovative performance and its effect on organizational performance
in pharmaceutical companies in Tehran province, Iran. Moreover, organizational learning as a
mediator variable in relation to intellectual capital and innovative performance has been studied.
In this research, 66 managers and experts of pharmaceutical companies in Tehran province were
selected as sample and data were collected by questionnaire and analyzed using Smart PLS3
software.
Results: The results showed that intellectual capital was effective in supporting the organizational
learning and also the effect of intellectual capital on innovative performance has been rejected.
Organizational learning has been effective on innovative performance and the role of
organizational learning mediation has been rejected. Innovative performance has also been
effective in organizational performance. Finally, the results indicate the suitability of the model.
Conclusion: The results showed that pharmaceutical companies’ managers should increasingly
care about the maintaining of intellectual capital, which results in employees' motivation and
coherence to attract and exchange knowledge and information among organizational members.
Having a comprehensive insight of challenges, they become more and more effective with the
development of new products for corporate profitability.
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چکیده
مقدمه :سرمایه فکری یا دارایی فکری یکی از مهمترین منابعی است که امروزه در اختیار شرکتها قرار دارد :قابلیت یادگیری سازمانی ،توانایی
ایجاد ،فراگیری و انتقال دانش است که به عنوان توانایی سازمانها در فرایند یادگیری تعریف میشود.
روشها :تحقیق حاضر به بررسی رابطه سرمایه فکری ،یادگیری سازمانی با عملکرد نوآورانه و اثر آن بر عملکرد سازمانی در شرکتهای
داروسازی استان تهران پرداخته است .و همچنین یادگیری سازمانی به عنوان متغیر واسطه گری در ارتباط با سرمایه فکری و عملکرد نوآورانه مورد
مطالعه قرار گرفته است .در این تحقیق  66نفر از مدیران و کارشناسان خبره شرکتهای داروسازی استان تهران بهعنوان نمونه انتخاب شدند و دادهها
به وسیله پرسشنامه جمعآوری و به کمک نرم افزار  Smart PLS3تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر یادگیری سازمانی مؤثر بوده و از آن پشتیبانی کرده ،همچنین اثر سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه
رد شده است .یادگیری سازمانی روی عملکرد نوآورانه مؤثر بوده و نقش واسطه گری یادگیری سازمانی رد شده است .عملکرد نوآورانه نیز در عملکرد
سازمانی مؤثر بوده است .در نهایت نتایج بیانگر مناسب بودن مدل میباشد.
نتیجهگیری :نتایج نشان میدهدکه مدیران شرکت های دارو ساز به صورت روزافزون به وجود سرمایه فکری توجه کنند که نتیجه چنین توجهی
باعث می شود تا کارکنان با انگیزه و انسجام بیشتری به جذب و مبادله دانش و اطالعات بین اعضای سازمانی مشغول شوند و با دید جامعی که نسبت
به چالش های محیطی پیدا می کنند ،با توسعه محصوالت جدید در جهت سودآوری سازمانی بیش از پیش موثر واقع شوند.
واژگان کلیدی :سرمایه فکری  ،یادگیری سازمانی ،عملکرد نوآورانه ،عملکرد سازمانی ،شرکت های داروسازی
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مقدمه
تغییرات سریع بازار و کاهش طول عمر محصوالت از چالشهای
مهم در بازارهای رقابتی هستند که سازمانها را بر آن داشته تا
از نوآوریهای فناوری استفاده کنند ] .[1در محیط پرتالطم
امروز یادگیری سازمانی باعث افزایش توان نوآوری سازمان و
حفظ مزیت رقابتی در میان سایر رقبا خواهد شد ].[2
هنگامیکه به نوآوری میاندیشیم ،اغلب نوآوری در محصول به
ذهنمان میرسد .اما نوآوری در فرآیند ،بازاریابی و مدیریت الزم
است .برای نهادینه کردن خالقیت و نوآوری در سازمان سه عامل
حیاتی شامل برنامهریزی ،فرهنگسازمانی و ساختار سازمانی
مورد بررسی قرار میگیرد .سازمانهایی که ظرفیت نوآوری دارند،
سریعتر و بهتر از سازمانهای غیر نوآور قادر خواهند بود به
چالشهای محیطی پاسخ دهند ،که این بهنوبه خود عملکرد
سازمان را افزایش میدهد] .[۳نوآوری داللت بر فعال بودن
شرکت از طریق بررسی فرصتهای جدید بهجای صرفاً بررسی
نقاط قوت فعلی هست] .[۴تعریف نوآوری یکی از موارد زیر را
شامل میشود :نوآوری در خروجیها ،نوآوری در ورودیها،
نوآوری در فرآیندها ،کیفیت محصول ،هزینه محصول ،زمان
تولید محصول] .[۵در این پژوهش عملکرد نوآورانه به دو حیطه
تقسیمشده است؛ کارایی و اثربخشی .هدف از اثربخشی بررسی
اینکه نوآوری به لحاظ اقتصادی بر سازمان تأثیر میگذارد ،یعنی
میزان موفقیت یا نتیجه نوآوری برای سازمان .کارایی فرایندی
است که از نتایج به دست میآید ] .[6مطالعات قبلی نشان
میدهد که شرکتهای نوآورانه میتوانند به فشارهای محیطی
سریعتر پاسخ دهند و به همین دلیل عملکرد باالتری دارند].[۷
یافتههای پشتیبانی شده توسط جیمنز و سانز واله نشان داد که
در مؤسسات کوچکتر اثرات یادگیری سازمانی بر نوآوری و
عملکرد بیشتر از شرکتهای بزرگ است].[۷کسکین ،تأثیر
جهتگیری بازار ،جهتگیری یادگیری و نوآوری در SMEs1
را مورد بررسی قرارداد و نشان داد که نوآوری بر عملکرد مثبت
شرکت تأثیر میگذارد و یادگیری تأثیر مثبتی بر نوآوری دارد].[۸
به همین ترتیب ،معرفی محصوالت جدید در اکثر سازمانها
صرفنظر از سطح نوآوری ،ازجمله شرکتهای کوچک و متوسط،
برای اکثر اقتصادها بسیار متفاوت است .درک نیازهای
مصرفکنندگان ،اقدامات رقبا ،فنآوری و دستورالعمل یادگیری
سازمانی میتواند سازمان را برای نوآوری اثربخش هدایت کند
].[۹
سرمایه فکری یا دارایی فکری یکی از مهمترین منابعی است که
امروزه در اختیار شرکتها قرار دارد :باوجود این بیشتر شرکتها
هنوز در مورد اینکه این قبیل سرمایهها یا داراییها از چه چیزی
تشکیلشدهاند ،برداشت مشخصی ندارند .سرمایه فکری مواردی
)Small and medium-sized enterprises (SMEs
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مثل کارکنان ،مشتریان ،فناوری اطالعات و فعالیتهای مدیریت
دانش است .همچنین سرمایه فکری بهخودیخود ایجاد
نمیشوند و صرفاً ساختاری را فراهم میکنند که اجازه میدهد
داراییهای مختلف باهم در درون فرایندهایی کارا پیوند یابند.
برای اینکه شرکتی هوشیار باشد ،الزم است تا فرآیندهای تجاری
خود را موشکافی کند ،برای آسان کردن فعالیتهای تجاری آن
را کدگذاری کند و تعریفها و زیرساختهای هوش تجاری را
مهیا کند] .[1۰در ادبیات ،سرمایه فکری بیشتر بهعنوان یک منبع
دانشمحور ناملموس که میتواند تبدیل به برند ،مارکهای
تجاری و فرآیندهای باارزش شود تعریف میشود .سرمایه فکری
در همه سازمانها بهعنوان منبع دانش که میشود از آن برای
فرآیند نوآوری باارزش استفاده کرد وجود دارد ] .[11اگرچه،
طبقهبندیهای مختلفی از سرمایه فکری در ادبیات وجود دارد.
سه نوع از آن بیانشده است؛سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و
سرمایه رابطهای .این به خاطر این است که این سه جزء بهعنوان
یک استاندارد در کشورها و کسبوکارها قابلاستفاده است] .[12
قالوندی و همکاران در پژوهشی که با هدف پیش بینی مولفه
های یادگیری سازمانی بر اساس ابعاد سرمایه فکری در میان
اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه انجام شده بود ،نشان داد که
بین ابعاد سرمایه فکری با مولفه های یادگیری سازمانی ،رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد[.]1۳
یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروههای درون و
سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان بهعنوان سیستمی
کلی است .توانایی یادگیری سازمان بهعنوان توانایی سازمان در
جذب و انتقال دانش و توسعه محصول جدید به کار میرود ].[12
قابلیت یادگیری سازمان هم بهعنوان ویژگی سازمانی و هم
بهعنوان تسهیلکننده فرایند یادگیری است]  .[1۴سازمانها بهتر
است که مکانیسمهایی ایجاد کنند که دانش سازمانی را ترویج
دهد .این مکانیزم ها عبارتاند از اجتماعی شدن ،درونی سازی و
بیرونزدگی ،و همچنین تمامی شیوههای مدیریتی که محیط را
برای یادگیری مساعد میکند .این شیوهها جوهر قابلیت یادگیری
سازمانی است که میتواند بهعنوان مجموعهای از شیوههای
مدیریتی که روند یادگیری را تسهیل میکنند تعریف شود یا
بهعنوان مجموعهای از مکانیسمهایی که توانایی سازمان را برای
حفظ و بهبود عملکرد آن افزایش دهد ] .[1۴عواملی که بهعنوان
تسهیلکننده فرایند یادگیری است را تحلیل کردند .در آخر ،آنها
مقیاسی با پنج زمینه توسعه دادند :تجربیات ،ریسک ،تعامل با
محیط بیرون ،گفتمان و شرکت در تصمیمگیری .این مقیاس نیز
در کارهای ] [1۵،16،1۷استفاده شده بود .در این پژوهش از
مقیاس پیشنهادی ] [1۴استفاده شده است .نتایج مطالعات سانز
و همکاران ،2در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه نوآوری با
1
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

عملکرد
سازمانی

سرمایه
فکری

عملکرد
نوآورانه

یادگیری
سازمانی

روشها
روش این تحقیق از جهت هدف کاربردی است .این تحقیق از
نظر میزان کنترل محقق بر متغیرهای تحقیق غیرآزمایشی است؛
زیرا روابط بین متغیرهای دستکاری نشده است .این تحقیق در
زمره پژوهشهای همبستگی است زیرا در این تحقیق رابطه بین
دو یا چند متغیر مورد مطالعه قرارگرفته است .جامعه آماری این
تحقیق ،کارشناسان و خبرگان شرکتهای داروسازی استان
تهران میباشند.
برای تعیین حجم نمونه به دلیل اینکه واریانس جامعه در دسترس
نبود از جدول مورگان استفاده شد و بر طبق جدول مورگان 66
نفر محاسبه شد .روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق،
بصورت روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین مدیران و
کارشناسان خبره شرکتهای داروسازی استان تهران بوده است.
مراد از روایی آن است که ابزار اندازهگیری برای هدف مورد نظر
یعنی اندازهگیری متغیر تحقیق از کارایی الزم برخوردار باشد.
روش اعتبار صوری برای ارزیابی و سنجش روایی پرسشنامه
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استفاده شده است .پایایی با این امر سروکار دارد که ابزار
اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست
میدهد.
جدول  :۱نتایج آلفای کرونباخ برای هر متغیر
متغیرهای پژوهش

ضریب آلفای کرونباخ

سرمایه فکری

0/8۱9

یادگیری سازمانی
عملکرد نوآورانه
عملکرد سازمانی

0/867
0/870
0/877

ازآنجاکه مقدار آلفای مربوط به هر متغیر و آلفای کل از ۰/۷
بیشتر است .تمامی متغیرها به طور مجزا و کل متغیرها با یکدیگر
پایا میباشند.
جهت گردآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز برای بررسی
فرضیات تحقیق از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری ،عملکرد
نوآورانه ،عملکرد سازمانی و قابلیت های یادگیری سازمانی
استفاده شد .عالوه بر استفاده از پرسشنامه ،از کتب ،مقاالت،
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یادگیری سازمانی و فرهنگ در میان  ۴۵1شرکت نشان داد که
یادگیری سازمانی بر ایجاد نوآوری در سازمان اثرگذار بود]1۸-
 .[21مطالعات پیشنهاد میدهد که قابلیت یادگیری سازمان تأثیر
مثبتی روی عملکرد سازمان دارد .نوآوری نیازمند فراگیری دانش
موجود فردی و تقسیم آن دانش با سازمان است ] .[22همچنین
نتایج مطالعه ][2۳در  ۴۰۰سازمان پژوهش و توسعه نشان
میدهد که یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی روی نوآوری دارد.
یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و مستقیم و نیز غیرمستقیم از
طریق نوآوری روی عملکرد دارد .نوآوری موجب ارتقای عملکرد
سازمان میشود .یادگیری سازمانی بر نوآوری تأثیر مثبت
میگذارد[.]2۴
بنابراین هدف اصلی این پژوهش پاسخ دادن به سؤاالت زیر
است :آیا سرمایه فکری تأثیری بر عملکرد نوآورانه دارد؟ آیا
یادگیری سازمانی دراین بین نقش واسطهگری ایفا میکند؟ آیا

نوآوری سازمانی منتج به عملکرد سازمانی میگردد؟ آیا این تأثیر
در شرکتهای داروسازی بهصورت معناداری وجود دارد؟
با استناد به مبانی نظری و تجربی مورد استفاده ،در پژوهش حاضر
فرضیات و مدل زیر طراحی و آزمون می شود:
فرضیه  :1سرمایه فکری بر یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم و
مثبت دارد.
فرضیه  :2سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه تأثیر مستقیم و مثبت
دارد.
فرضیه  :۳یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مستقیم و
مثبت دارد.
فرضیه  :۴نقش واسطهای یادگیری سازمانی در تأثیر سرمایه
فکری بر عملکرد نوآورانه مثبت هست.
فرضیه  :۵عملکرد نوآورانه بر عملکرد سازمانی تأثیر مستقیم و
مثبت دارد.
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پایان نامهها ،اینترنت و پایگاههای اطالعاتی نیز به عنوان منابع
ثانویه برای گردآوری اطالعات و دادهها استفاده شده است .برای
انتخاب شدند ،از روایی صوری نیز استفاده شده است.
بدینصورت که برای حصول اطمینان از اعتبار محتوایی
پرسشنامهها ،ویرایش اولیه آن بین استادان و خبرگان و برخی از
صاحبنظران توزیع شد تا راجع به محتوای آن و توان سنجش
شاخصهای مورد نظر و آزمون فرضیههای پژوهش پیشنهادهای
الزم را ارائه دهند که به اتفاق با برخی اصالحات جزئی
پرسشنامهها را تأیید نمودند .پس از اعمال نظرهای ایشان،

نتایج
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج آن بهصورت زیر هست .از آنجا که مقدار سطح
معناداری ( )sigبرای همه متغیرها از  ۵درصد بیشتر هست .لذا همه متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند.
جدول  :2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
p-value

وضعیت

سرمایه فکری

0/002

نرمال

یادگیری سازمانی

0/005

نرمال

عملکرد نوآورانه

0/00۱

نرمال

عملکرد سازمانی

0/004

نرمال

متغیرها

ارزیابی مدل
در مدلهای  PLSدو مدل آزمون میشود .مدل بیرونی که همارز مدل اندازهگیری است و مدل درونی که مشابه مدل ساختاری در
مدلهای معادالت ساختاری است.
جدول  :3فرآیند دو مرحلهای ارزیابی مدل (آذر و همکاران)2013 ،
ارزیابی مدل بیرونی

روایی و پایایی سازههای انعکاسی

ارزیابی مدل درونی

روایی سازههای ترکیبی
تبیین پراکندگی سازههای درونزا
میزان اثر
ارتباط پیشبین

نتایج و گزارش خروجی نرمافزار  PLSبرای این دو شاخص در جدول  ۴آورده شده است.
جدول  :۴نتایج و گزارش خروجی نرمافزار
متغیرهای تحقیق

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

عملکرد سازمانی
عملکرد نوآورانه
یادگیری سازمانی
سرمایه فکری

0/887
0/870
0/867
0/8۱9

0/906
0/9۱۱
0/909
0/936

همانطور که در جدول ( )۴مشاهده میشود ،مقادیر بهدست آمده برای آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بیشتر از  ۰/۷۰است که نشاندهنده
پایایی مطلوب متغیرهای تحقیق است .بنابراین مدلهای اندازهگیری از پایایی مطلوبی برخوردارند .محققان معتقدند که متغیرهایی که دارای
بار عاملی (همبستگی بین یک سازه و هرکدام از متغیرهای مشاهده شده آن) کمتر از  ۰/۴باشند ،باید از مدل اندازهگیری حذف شوند .پایایی
معرفها در جدول  ۵آورده شده است.
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بررسی روایی پژوهش ،عالوه بر این که سؤالها و شاخصها با
مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع و فرضیههای پژوهش
پرسشنامه میان  66نفر از جامعه آماری برای محاسبه ضریب
پایایی توزیع گردید .در این تحقیق برای سنجش پایایی
پرسشنامهها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .نهایتاً برای
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه سازمانی با نقش
واسطهگری یادگیری سازمانی از نرم افزار  Smart pls 3از
روش تحلیل مسیر استفاده شده است.

جدول  :۵بارهای عاملی معرفها
سازههای تحقیق

OP

OP 2

0/80

OP 3

0/87

OP4

0/83

OP 5

0/62

OP 6

0/83

OL1

0/90

OL2

0/82

OL3

0/88

OL4

0/77

INP1
INP2
INP3
INP4

0/90
0/88
0/80
0/78

IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6
IC7

0/86
0/85
0/89
0/85
0/68
0/77
0/82

همانطور که جدول ( )۵نشان داده شده ،تمام بارهای عاملی در دامنه قابلقبول قرار دارند و لذا روایی سازه آنها تأیید میگردد .اولین روایی
مورد بررسی برای تأیید روا بودن مدلهای اندازهگیری ،روایی همگرا است .روایی همگرا به این معناست که مجموعه معرفها ،سازه اصلی
را تبیین میکنند .نتایج محاسبه این شاخص در جدول  6خالصه شده است.
جدول  :6نتایج محاسبه شاخص متوسط واریانس
متغیر

AVE

عملکرد سازمانی

0/620

عملکرد نوآورانه

0/72۱

یادگیری سازمانی

0/7۱6

سرمایه فکری

0/678

همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود مقدار  AVEبرای متغیرهای مکنون باالتر از  ۰/۵است .بنابراین میتوان گفت که روایی
همگرای مدلهای اندازهگیری مطلوب میباشد .دومین روایی مورد بررسی برای تأیید روایی و اعتبار مدل اندازهگیری روایی افتراقی است
که یک معیار تکمیلکننده است و در مدلسازی مسیری  PLSاز دو معیار شامل معیار فورنل -الرکر و آزمون بارهای عرضی برای بررسی
آن استفاده میگردد .نتایج و خروجی آزمون بارهای عرضی نشان میدهد ،بار هر معرف انعکاسی برای هر سازه بیشتر از بار آن معرف برای
سایر سازههاست .بنابراین روایی افتراقی مدل تأیید میشود.
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OP1

0/73

INP

OL

IC

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه سازمانی با نقش واسطهگری یادگیری سازمانی

برای آزمون معناداری فرضیهها از شاخص جزئی مقدار آماره  )T-value( Tاستفاده شده است .مقادیر  Tبرای مدل تحقیق در شکل  3آورده شده
است.

شکل  :3مدل تحقیق در حالت T
با توجه به شکل ( ،)3ازآنجا که برای رد یا تأیید فرضیهها مقدار  Tباید بیشتر از  ۱/96یا کمتر از  -۱/96باشد ،مقدار پارامتر بین دو دامنه در الگو مهم
شمرده نمیشود  ،همچنین مقادیر بین این دو مقدار حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در
سطح  95درصد میباشد .همچنین جدول 7به شاخص های بررسی اعتبار اشتراک و شاخص افزونگی اشاره کرده است.

جدول :7شاخصهای بررسی اعتبار اشتراک و شاخص افزونگی
متغیرها

Communality

2

R

Redundancy

عملکرد سازمانی

0/620

0/500

0/299

عملکرد نوآورانه

0/721

0/648

0/426

یادگیری سازمانی

0/716

0/587

0/408

سرمایه فکری

0/683

0/578

0/377
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شکل  :2مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد

بحث

2020, Vol. 12, No.6

نتیجهگیری
در مدل پیشنهادی این پژوهش؛ اینکه چگونه سرمایه فکری،
عملکرد نوآورانه را تحت تاثیر قرار می دهد و به همین ترتیب می
تواند به بهبود عملکرد سازمانی منجر شود ،با نقش واسطه گری
یادگیری سازمانی عملکرد نوآورانه را تبیین می کند .با توجه به
نتایج بدست آمده در مورد نقش موثر سرمایه فکری بر عملکرد
نوآورانه و یادگیری سازمانی ،شایسته است که مدیران شرکت های
دارو سازی به صورت روزافزون به وجود سرمایه فکری توجه کنند
که نتیجه چنین توجهی باعث می شود تا افراد نوآور و خالق در
سازمان حفظ شوند و کارکنان با انگیزه و انسجام بیشتری به جذب
و مبادله دانش و اطالعات بین اعضای سازمانی مشغول شوند و با
دید جامعی که نسبت به چالش های محیطی پیدا می کنند ،و با
توسعه محصوالت جدید در جهت سودآوری سازمانی بیش از پیش
موثر واقع شوند.
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در این پژوهش به منظور بررسی متغیرهای مرتبط با عملکرد
سازمانی بر اساس پیشینه پژوهشی ،مدلی طراحی گردید .اینکه
چگونه در این مدل ساختاری سرمایه فکری ،عملکرد نوآورانه را
تحت تاثیر قرار می دهد نیز می تواند به بهبود عملکرد سازمانی
منجر شود .و همچنین یادگیری سازمانی به عنوان متغیر واسطه
ای در ارتباط با سرمایه فکری و عملکرد نوآورانه مورد مطالعه
قرار گرفته است .نتایج به دست آمده نیز حاکی از این بود که
مدل مورد نظر در جامعه پژوهش روا است و قدرت تبیین متغیر
درون زای نهایی را دارا است .براساس نتایج بدست آمده مشخص
شد که سرمایه فکری بر یادگیری سازمانی تأثیر معناداری دارد،
پس فرض اول ما تأیید میگردد .سرمایه فکری در همه
سازمانها به عنوان منبع دانشی که میشود از آن برای فرآیند
نوآوری با ارزش استفاده کرد وجود دارد .شرکت های دارو سازی
میتوانند با توسعه سرمایه فکری تغییراتی را برای حمایت از
یادگیری سازمانی فراهم کنند .سرمایه فکری مجموع
داراییهایی است که موجب افزایش توانایی خالقیت سازمان،
ترویج دانش و نهایتاً یادگیری را مساعد می کند .نتایج
بهدستآمده از پژوهش مطابق نتایج بهدستآمده از پژوهش]
 [1۳میباشد.
همچنین نتایج حاکی از این بود که رابطه بین دو متغیر سرمایه
فکری و عملکرد نوآورانه معنادار نیست ،بنابراین فرض صفر تأیید
میشود و سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری ندارد،
پس فرض ما رد میگردد .به نظر میرسد سرمایه فکری برای
سازمانهای نوآورانه مهم است زیرا ظرفیت شگفتانگیز ذهن
انسان  -ازجمله خالقیت ،نوآوری ،شهود و تخصص  -برای
فرآیند نوآوری ضروری است .از طریق مدیریت دانش (کارکنان
و مشتریان) یعنی شناخت نیازها و تحلیل آنها می توان به بهبود
کیفیت محصول و ایجاد محصول جدید پرداخت.
در سطح  ۹۵درصد میتوان گفت رابطه بین دو متغیر یادگیری
سازمانی و عملکرد نوآورانه معنادار است ،بنابراین فرض صفر
تأیید نمیشود و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآورانه تأثیر
معناداری دارد ،پس فرض ما تأیید میگردد .با افزایش قابلیت
یادگیری سازمانی می توان سازمان را در جذب و انتقال دانش و
توسعه محصول جدید توانمند کرد .بنابراین با آموزش و یادگیری
افراد سازمانی می توان به سمت نهادینه کردن خالقیت و
نوآوری در شرکت های دارو سازی حرکت کرد .شرکت های
داروسازی می توانند از طریق تسهیم دانش ،فرآیند یادگیری را
تسهیل کرده و به این ترتیب خالقیت کارکنان خود را در
خصوص توسعه محصوالت جدید و فناوری پیشرفته افزایش
دهند .نتایج بهدستآمده از پژوهش مطابق نتایج بهدستآمده از
پژوهش] ]2۴،22،1۸،۸،۷میباشد.

نتایج به دست آمده از آزمون فرض چهارم نشان می دهد که
یادگیری سازمانی نقش تعدیل گری در تأثیر بین سرمایه فکری
بر عملکرد نوآورانه ندارد ،پس فرض پژوهش رد میگردد .نتایج
بهدستآمده از پژوهش مشابه نتایج بهدستآمده از پژوهش
قبلی[ ]2۳نمیباشد.
در نهایت نتایج آشکار ساخت که عملکرد نوآورانه بر عملکرد
سازمانی تأثیر معناداری دارد .شرکت های داروسازی باید خالقیت
و نوآوری را در سازمان نهادینه کرده و با افزایش قابلیت های
نوآوری به چالش های محیطی پاسخ مناسبی بدهند ،تا تاثیر
مثبت این امر را در عملکرد و سودآوری خود مشاهده کنند.
عملکرد نوآورانه یک تصویر قوی از برند ایجاد می کند که به
شرکت های داروساز  ،اجازه داشتن عملکرد مالی در سطح باال را
می دهد .نتایج بهدستآمده از پژوهش مطابق نتایج بهدستآمده
از پژوهش]  [2۳میباشد.
نخستین محدودیت پژوهش حاضر مربوط به طرح آن است .این
مطالعه از نوع همبستگی است .لذا ،نمی توان روابط به دست
آمده را به صورت علی تفسیر کرد .همچنین در این پژوهش برای
جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد .با توجه به اینکه
پرسشنامه ها جنبه خودسنجی دارد ،ممکن است در پاسخ ها
سوگیری وجود داشته باشد و نیز همچنین حاالت روانی افراد
حین پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که باعث میشود محقق
با بیمهری و یا اطالعات ناقص و اشتباه مواجه شده و ممکن
است نتیجه مطلوب اخذ نشود ،لذا اطمینان کامالً و صد در صد
به صحت پاسخهای ارائهشده وجود ندارد .پیشنهاد می شود در
پژوهش های آتی از روش های مصاحبه و مشاهده هم برای
جمع آوری اطالعات استفاده شود.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه سازمانی با نقش واسطهگری یادگیری سازمانی
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مالحظات اخالقی
 اخالق در،در این پژوهش رضایت آگاهانه مشارکت کنندگان
استفاده از پرسشنامه و رعایت حقوق انسانی مشارکت کنندگان در
.تمام اصول تحقیق مورد احترام بوده است

سپاسگزاری
بر خود الزم می دانیم تا بدینوسیله از همه کسانی که در انجام
. تشکر و قدردانی نماییم،این پژوهش ما را یاری رساندند

تضاد منافع
.بین نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد
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