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Abstract  Article Info 

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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 ی سازمان یریادگی یگربا نقش واسطه   یبر عملکرد نوآورانه سازمان یفکر   هیسرما ریتأث ی بررس

 
 1مقدم  نه یمت، 2 رلویاج یرضا نوروز، 1  حاجلو نیحس  زادهیعل  دی توح، 1*ینیحسن حس رزایم 

 
 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یبازرگان تیریمدگروه  1

 رانیا تهران، نور، امیپ دانشگاه ،یصنعت تیریمد 2

 

 Ri.hosseini@yahoo.com. ایمیل: رانینور، تهران، ا امی دانشگاه پ ، یبازرگان ت یریمد .ین ی حسن حس رزای منویسنده مسوول: 

 ده کی چ
 ییتوانا ،یسازمان یری ادگی تیها قرار دارد: قابلشرکت  اریاست که امروزه در اخت یمنابع نیتراز مهم  یکی یفکر ییدارا ای یفکر هیسرما : مقدمه

 . شودیم فیتعر یریادگ ی ندیها در فراسازمان  ییعنوان تواناو انتقال دانش است که به   یریفراگ جاد،یا
 یهادر شرکت  یبا عملکرد نوآورانه و اثر آن بر عملکرد سازمان یسازمان یریادگی ، یفکر هیرابطه سرما یحاضر به بررس قیتحق ها: روش

و عملکرد نوآورانه مورد   یفکر  هیدر ارتباط با سرما یواسطه گر ریبه عنوان متغ  یسازمان یریادگی نیاستان تهران پرداخته است. و همچن یداروساز
ها  ه عنوان نمونه انتخاب شدند و داداستان تهران به   یداروساز  یهاو کارشناسان خبره شرکت  رانینفر از مد  66  قیتحق  نیمطالعه قرار گرفته است. در ا

 شدند. لی تحل Smart PLS3و به کمک نرم افزار  یآورپرسشنامه جمع  لهیوسبه 
بر عملکرد نوآورانه    یفکر   ه یاثر سرما  ن یکرده، همچن  یبانیمؤثر بوده و از آن پشت  ی سازمان  ی ریادگیبر    یفکر   ه ینشان داد که سرما  جینتاها:  یافته

در عملکرد   زیرد شده است. عملکرد نوآورانه ن یسازمان یریادگی یعملکرد نوآورانه مؤثر بوده و نقش واسطه گر یرو  یسازمان یریادگیرد شده است. 
 .باشدی مناسب بودن مدل م انگریب جینتا تیمؤثر بوده است. در نها یسازمان

  ی توجه  نیچن جهیتوجه کنند که نت یفکر ه یدارو ساز به صورت روزافزون به وجود سرما یشرکت ها رانیمد  دهدکهی نشان م جینتاگیری: نتیجه 
که نسبت   یجامع  دیمشغول شوند و با د  یسازمان  یاعضا  نیبه جذب و مبادله دانش و اطالعات ب  یشتریو انسجام ب  زهیشود تا کارکنان با انگ  یباعث م

 موثر واقع شوند. شی از پ  شیب یسازمان یدر جهت سودآور  دیت جدکنند، با توسعه محصوال  یم دایپ یطیمح ی به چالش ها
 

 ی داروساز  یشرکت ها ،یعملکرد نوآورانه، عملکرد سازمان ،یسازمان یریادگی،  یفکر هیسرما : واژگان کلیدی
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 مقدمه
 یهاچالش  از   محصوالت  عمر  طول   کاهش  و   بازار  سریع   تغییرات

  تا داشته  آن بر  را هاسازمان که هستند رقابتی بازارهای در مهم

 پرتالطم محیط در .]1[کنند  استفاده فناوری یهاینوآور از
  و  سازمان نوآوری توان  افزایش باعث سازمانی یادگیری امروز

 . ]2[شد  خواهد  رقبا سایر میان  در رقابتی مزیت حفظ
 به محصول در نوآوری اغلب ،میشیاندی م نوآوری به کههنگامی
  الزم مدیریت و بازاریابی فرآیند، در نوآوری اما. رسدیم ذهنمان

 عامل  سه  سازمان  در  نوآوری  و  خالقیت  کردن  نهادینه  برای.  است
  سازمانی  ساختار و  سازمانیفرهنگ  ریزی،برنامه  شامل حیاتی

  دارند،   نوآوری  ظرفیت  که  ییها. سازمانردیگی م  قرار  مورد بررسی 
  به  بود خواهند قادر نوآور غیر یهاسازمان از بهتر وتر سریع
  عملکرد خود نوبهبه  این که دهند، پاسخ محیطی یهاچالش

 بودن فعال بر داللت ینوآور. ]۳[دهدیم افزایش را سازمان
 بررسیصرفاً  جایبه  جدید یهافرصت  بررسی طریق  از شرکت

 را زیر موارد از یکی نوآوری تعریف. ]۴[هست فعلی قوت  نقاط

، هایورود در ، نوآوریهایخروج در نوآوری :شودیم شامل
 محصول، زمان محصول، هزینه در فرآیندها، کیفیت نوآوری

  حیطه دو به نوآورانه عملکرد پژوهش این در. ]۵[محصول تولید
  بررسی اثربخشی از هدف. اثربخشی یی وکارااست؛  شدهتقسیم
  یعنی  ،گذاردی م ریتأث سازمان  بر اقتصادی لحاظ به   نوآوری  اینکه
  فرایندی یی. کاراسازمان برای  نوآوری نتیجه  یا موفقیت  میزان

 نشان قبلی مطالعات.  ]6[ دیآی م دست به نتایج از که است
 محیطی فشارهای به توانندیم نوآورانه یهاشرکت که دهدیم

.  ]۷[دارند باالتری عملکرد دلیل همین به و دهند پاسخ ترسریع
  که  داد نشان واله سانز و توسط جیمنز شده پشتیبانی یهاافتهی

  و نوآوری  بر  سازمانی  یادگیری اثراتتر مؤسسات کوچک در

  تأثیر، نی.کسک]۷[است بزرگ یهاشرکت  از بیشتر عملکرد
  1SMEs در نوآوری و یادگیری گیریجهت بازار، گیریجهت

  مثبت  عملکرد بر  نوآوری  که  داد نشان و  قرارداد مورد بررسی  را

.  ]۸[دارد  نوآوری  بر  مثبتی  ریتأث  یادگیری  و  گذاردیم  ریتأث  شرکت
ها سازمان  اکثر  در جدید محصوالت  معرفی ترتیب،  همین به

  متوسط،  و  کوچک  یهاشرکت  ازجمله  نوآوری،  سطح  از  نظرصرف
 نیازهای درک. است متفاوت بسیار اقتصادها اکثر برای

 یادگیری دستورالعمل و آوریفن  رقبا، اقدامات کنندگان،مصرف
کند   هدایت اثربخش  نوآوری برای را  سازمان تواند ی م سازمانی

]۹[ . 

است که    یترین منابعاز مهم  یکی  یفکر  ییدارا  ای  یفکر  هیسرما
ها شرکت  شتریاین ب باوجود ها قرار دارد:شرکت  اریامروزه در اخت

 یزیاز چه چ هاییدارا ای هاهیسرما لیقب نیا نکهیهنوز در مورد ا
  یموارد یفکر هیسرما  ندارند.  یاند، برداشت مشخصشدهتشکیل

 

1Small and medium-sized enterprises (SMEs) 

 تیریدم  یهاتیاطالعات و فعال  یفناور  ان،یمشتر  مثل کارکنان،
 جادیخود اخودیبه  یفکر ه یسرما نیهمچن. دانش است

 دهدیکه اجازه م کنندیرا فراهم م یو صرفاً ساختار شوند ینم
 .ابندی وندیکارا پیی ندهایمختلف باهم در درون فرا یهاییدارا
 یتجار  یندهایباشد، الزم است تا فرآ  اریهوش  یشرکت  نکهیا  یبرا

آن  یتجار یهاتیآسان کردن فعال یکند، برا یافخود را موشک
را   یهای هوش تجارو زیرساخت هافیکند و تعر یرا کدگذار

منبع    ک یعنوان  به   شتریب سرمایه فکری  ات، یدر ادب  .]1۰[کند  ایمه 
 یهابه برند، مارک لیتبد تواندیمحور ناملموس که مدانش 
 سرمایه فکری.  شودیمتعریف    باارزش شود  یندهایو فرآ  یتجار

  یاز آن برا شودی دانش که م ععنوان منبها به در همه سازمان

  ، اگرچه. ]11[ باارزش استفاده کرد وجود دارد نوآوری ندیفرآ
  . وجود دارد اتیدر ادبسرمایه فکری از  یهای مختلفبندیطبقه 

انسانی، سرمایه ساختاری و  هیسرمااست؛ شدهسه نوع از آن بیان 
عنوان  به   ء سه جز  ایناست که    نیبه خاطر ا  نیا ی.ارابطه سرمایه  

.  ]12[ استفاده استقابل  وکارهادر کشورها و کسب  استاندارد  کی
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  

 [.1۳مثبت و معناداری وجود دارد]
  و  درون یهاگروه و افراد  یادگیری مفهوم به سازمانی یادگیری
  تمیسیس عنوان به  سازمان یادگیری معنی به  یادگیرنده سازمان

  در سازمان توانایی عنوانسازمان به یادگیری توانایی. است کلی

. ]12[  رودیم  کار  به  جدید  محصول   و توسعه  دانش  انتقال  و  جذب
 هم و سازمانی ویژگی عنوانبه هم سازمان یادگیری قابلیت

 بهترها  . سازمان ]1۴[ است  یادگیری  فرایند  کنندهتسهیل  عنوانبه 
  ترویج را سازمانی دانش که کنند ایجاد ییهاسمیمکان که است 
  و   سازی  درونی   شدن،   اجتماعی  از  اند عبارت  ها  مکانیزم  این.  دهد

 را محیط که مدیریتی یهاوهیش تمامی همچنین و زدگی،بیرون 
 یادگیری  قابلیت  جوهر  هاوهیش  این  .کندیم  مساعد  یادگیری  برای

 یهاوه یش از یامجموعه  عنوانبه  تواند ی م که است  سازمانی
 یا شود تعریف کنندیم تسهیل را یادگیری روند که مدیریتی

  برای  را  سازمان  توانایی  که  ییهاسمیمکان  از  یامجموعه   عنوانبه 

  عنوان به   که   عواملی  .]1۴[دهد    افزایش  آن  عملکرد   بهبود  و   حفظ
ها آن   آخر،  در.  کردند  تحلیل  را  است  یادگیری  فرایند  کنندهتسهیل
 با تعامل ریسک، تجربیات،: دادند توسعه زمینه پنج با مقیاسی
  نیز   مقیاس  این.  گیریتصمیم  در  شرکت   و   گفتمان  بیرون،   محیط

 از در این پژوهش .بود شده استفاده ]1۵،16،1۷[ کارهای در

نتایج مطالعات سانز  .است شده استفاده ]1۴[ پیشنهادی مقیاس
 با نوآوری رابطه بررسی با عنوان پژوهشی ، در2و همکاران 

 
2 Sanz & et al  [
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شرکت نشان داد که  ۴۵1 میان فرهنگ در و سازمانی یادگیری

-1۸[بود اثرگذار سازمان در نوآوری ایجاد بر سازمانی یادگیری

 ریتأث  سازمان  یادگیری  قابلیت  که  دهدیم  پیشنهاد  . مطالعات]21
  دانش   فراگیری  نیازمند  نوآوری.  دارد  سازمان  عملکرد  روی  مثبتی

  همچنین.  ]22[  است   سازمان  با  دانش  آن  تقسیم  و  فردی  موجود

نشان   توسعه و پژوهش سازمان ۴۰۰ در]2۳[ مطالعه نتایج
. دارد نوآوری روی مثبتی ریتأث سازمانی یادگیری که دهدیم

  از  غیرمستقیمنیز  و مستقیم و  مثبت ریتأث سازمانی یادگیری
  عملکرد   ارتقای  موجب  نوآوری.  دارد  عملکرد  روی  نوآوری  طریق

 مثبت ریتأث نوآوری بر سازمانی یادگیری .شودیم سازمان
 [.2۴]گذاردیم

زیر   سؤاالتبنابراین هدف اصلی این پژوهش پاسخ دادن به 
است: آیا سرمایه فکری تأثیری بر عملکرد نوآورانه دارد؟ آیا 

؟ آیا کندیمی ایفا گرواسطه بین نقش  یادگیری سازمانی دراین

  ر یتأث؟ آیا این  گرددی منوآوری سازمانی منتج به عملکرد سازمانی  
 صورت معناداری وجود دارد؟ی داروسازی به هاشرکتدر 

تجربی مورد استفاده، در پژوهش حاضر با استناد به مبانی نظری و  
 فرضیات و مدل زیر طراحی و آزمون می شود: 

و   میمستق ریتأث: سرمایه فکری بر یادگیری سازمانی 1 هیفرض
 مثبت دارد.

و مثبت    میمستق  ریتأث: سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه  2  هیفرض
 دارد.
و   میمستق ریتأث: یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآورانه ۳ هیفرض

 مثبت دارد.
سرمایه  ریتأثی یادگیری سازمانی در اواسطه : نقش ۴ هیفرض

 .هستفکری بر عملکرد نوآورانه مثبت 
و   میمستق ریتأث: عملکرد نوآورانه بر عملکرد سازمانی ۵ هیفرض

 مثبت دارد.
 

 پژوهش مفهومی : مدل1شکل 

 

 
 
 

 

 

 هاروش 
از   ق یتحق نیاست. ا یاز جهت هدف کاربرد ق یتحق نیروش ا
است؛    یشیرآزمایغ  قیتحق  یرهایکنترل محقق بر متغ  زانینظر م

در   قیتحق نینشده است. ا یکاردست یرهایمتغ نیروابط ب رایز
  نیرابطه ب  قی تحق  ن یدر ا  رایاست ز  یهمبستگ  یهازمره پژوهش

 نیا ی. جامعه آمارستمورد مطالعه قرارگرفته ا ریچند متغ ایدو 
استان   یداروساز یهاکارشناسان و خبرگان شرکت ق، یتحق

 .باشندی تهران م
جامعه در دسترس   انسیوار  نکهیا  لیتعیین حجم نمونه به دل  برای

  66نبود از جدول مورگان استفاده شد و بر طبق جدول مورگان 
  ق،یتحق  نیمورد استفاده در ا  یرینفر محاسبه شد. روش نمونه گ

و   ران یمد ن یساده از ب یتصادف یریبصورت روش نمونه گ
تهران بوده است.   ناستا یداروساز یهاکارشناسان خبره شرکت

هدف مورد نظر   یبرا یریگ آن است که ابزار اندازه یی مراد از روا
الزم برخوردار باشد.   ییاز کارا قیتحق ریمتغ یریگاندازه  یعنی

 پرسشنامه   ییو سنجش روا ی ابیارز یبرا یروش اعتبار صور
 

 
 
 
 
 
 
 

امر سروکار دارد که ابزار  نیبا ا ییایشده است. پااستفاده 
به دست    یکسانی  جیتا چه اندازه نتا  کسانی   طیدر شرا  یریگاندازه

 . دهدیم

 : نتایج آلفای کرونباخ برای هر متغیر۱جدول 

 
 ۷/۰کل از  یو آلفا ریمربوط به هر متغ یازآنجاکه مقدار آلفا

  گریکدیبا    رهایطور مجزا و کل متغبه    رهایمتغ  یاست. تمام  شتریب
 .باشندیم ایپا
  ی بررس یبرا ازیمورد ن یهااطالعات و داده  یجهت گردآور 

عملکرد   ،یفکر هیاز پرسشنامه استاندارد سرما قیتحق اتیفرض
 یسازمان یریادگی یها ت یو قابل ینوآورانه، عملکرد سازمان

شد. عالوه بر استفاده از پرسشنامه، از کتب، مقاالت، استفاده 

 ضریب آلفای کرونباخ ی پژوهشرهایمتغ

 8۱9/0 سرمایه فکری 

 867/0 یادگیری سازمانی 

 870/0 عملکرد نوآورانه 

 877/0 سازمانی عملکرد 

سرمایه 

 فکری

یادگیری 

 سازمانی

 عملکرد

 انهنوآور

عملکرد 

 سازمانی
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به عنوان منابع    زین یاطالعات یگاههایو پا نترنتیها، انامه انیپا
  یها استفاده شده است. برااطالعات و داده  یگردآور  ی برا  هیثانو

ها با ها و شاخص که سؤال  نیپژوهش، عالوه بر ا ییروا ی بررس
پژوهش  یهاهیمرتبط با موضوع و فرض ینظر یمطالعه مبان

استفاده شده است.   زین یصور ییانتخاب شدند، از روا
   یی از اعتبار محتوا اننیحصول اطم یبراکه  صورتنیبد

از    یاستادان و خبرگان و برخ  نیآن ب  هیاول  شیرایها، وپرسشنامه
آن و توان سنجش   یشد تا راجع به محتوا عینظران توزصاحب
 یشنهادهایپژوهش پ  یهاه یمورد نظر و آزمون فرض  یهاشاخص

  یاصالحات جزئ یالزم را ارائه دهند که به اتفاق با برخ
 شان،یا ینمودند. پس از اعمال نظرها دییرا تأ  هارسشنامهپ

 بیمحاسبه ضر یبرا ینفر از جامعه آمار 66 انیپرسشنامه م
. در این تحقیق برای سنجش پایایی دیگرد عیتوز ییایپا

نهایتاً برای  ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.پرسشنامه
با نقش   یسازمان نهبر عملکرد نوآورا ی فکر هیسرما ریتأث ی بررس

از   Smart pls 3از نرم افزار  یسازمان یریادگی یگرواسطه 
استفاده شده است.  ریمس لیروش تحل

 نتایج

از آنجا که مقدار سطح    هست.  ریصورت زآن به   جیشده است که نتااستفاده    رنوفیاسم-ها از آزمون کولموگروفنرمال بودن داده   ی بررس  یبرا
 نرمال هستند. ع یتوز یدارا قیتحق یرهایهست. لذا همه متغ شتریدرصد ب ۵از  رهایهمه متغ ی( براsig) یمعنادار

 رنوفیاسم-آزمون کولموگروف جی: نتا2جدول 

 مدل یابیارز
در  یکه مشابه مدل ساختار ی است و مدل درون یریگارز مدل اندازهکه هم  یرونی. مدل بشودیدو مدل آزمون م PLS یهامدل در

 است. یمعادالت ساختار یهامدل
 

 (2013مدل )آذر و همکاران،  یابیارز یادو مرحله ندی: فرآ3جدول 

 ی انعکاسی هاسازه روایی و پایایی  ارزیابی مدل بیرونی

 ی ترکیبی هاسازه روایی 

 زای درون هاسازه تبیین پراکندگی  درونی ارزیابی مدل 

 میزان اثر

 نیبش یپارتباط 

 آورده شده است.  ۴دو شاخص در جدول  نیا  یبرا PLSافزار نرم   یو گزارش خروج جینتا
 

 افزارنرم یو گزارش خروج جی: نتا۴جدول 

دهنده است که نشان ۷۰/۰از  شتریمرکب ب ییایکرونباخ و پا یآلفا یآمده برادست به  ریمقاد شود،ی( مشاهده م۴طور که در جدول )همان
  ی که دارا  ییرهایبرخوردارند. محققان معتقدند که متغ  یمطلوب  ییایاز پا  یریگاندازه  یهامدل   نیاست. بنابرا  قیتحق  یرهایمطلوب متغ  ییایپا

 ییایحذف شوند. پا  یریگاز مدل اندازه  دیباشند، با  ۴/۰شده آن( کمتر از    مشاهده  یرهایسازه و هرکدام از متغ  کی  نیب  ی)همبستگ  یعاملبار  
 است.  آورده شده ۵ها در جدول معرف

 
 

 وضعیت p-value متغیرها

 نرمال  002/0 سرمایه فکری 

 نرمال  005/0 یادگیری سازمانی 

 نرمال  00۱/0 عملکرد نوآورانه 

 نرمال  004/0 عملکرد سازمانی 

 پایایی مرکب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

 906/0 887/0 عملکرد سازمانی 

 9۱۱/0 870/0 عملکرد نوآورانه 

 909/0 867/0 یادگیری سازمانی 

 936/0 8۱9/0 سرمایه فکری 
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هامعرف: بارهای عاملی ۵جدول   

 OP INP OL IC ی تحقیقهاسازه

OP1 73/0     

OP 2 80/0     

OP 3 87/0     

OP4 83/0     

OP 5 62/0     

OP 6 83/0     

OL1   90/0   

OL2   82/0   

OL3   88/0   

OL4   77/0   

INP1  90/0    

INP2  88/0    

INP3  80/0    

INP4  78/0    

IC1    86/0  

IC2    85/0  

IC3    89/0  

IC4    85/0  

IC5    68/0  

IC6    77/0  

IC7    82/0  

 ییروا  نی. اولگرددی م  دییها تأسازه آن   یی قبول قرار دارند و لذا روادر دامنه قابل   یعامل  ی( نشان داده شده، تمام بارها۵طور که جدول )همان
  ی لها، سازه اصمعناست که مجموعه معرف  نیهمگرا به ا ییهمگرا  است. روا یی روا ،یریگاندازه یهاروا بودن مدل د ییتأ یبرا ی مورد بررس

 شده است.خالصه   6شاخص در جدول  نیمحاسبه ا جی. نتاکنندی م نییرا تب
 : نتایج محاسبه شاخص متوسط واریانس6جدول 

 AVE متغیر

 620/0 عملکرد سازمانی 

 72۱/0 نوآورانه عملکرد 

 7۱6/0 یادگیری سازمانی 

 678/0 سرمایه فکری 

  یی گفت که روا توان یم نی است. بنابرا ۵/۰مکنون باالتر از  یرهایمتغ یبرا AVEمقدار  شودی( مشاهده م6طور که در جدول )همان
است    یافتراق ییروا یریگو اعتبار مدل اندازه یی روا دییتأ ی برا یمورد بررس  ییروا نی. دومباشدی مطلوب م یریگاندازه یهامدل یهمگرا

  ی بررس   یبرا   یعرض  یالرکر و آزمون بارها  -فورنل  اریشامل مع  اریاز دو مع  PLS  یریمس  یسازاست و در مدل  کنندهل یکمت  اریمع  کیکه  
  ی از بار آن معرف برا شتریهر سازه ب  یبرا یبار هر معرف انعکاس دهد،ینشان م یعرض یآزمون بارها یو خروج جی. نتاگرددیآن استفاده م

 .شودی م دییمدل تأ یافتراق  ییروا نیهاست. بنابراسازه ریسا
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 : مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد2شکل 

آورده شده  3برای مدل تحقیق در شکل  Tشده است. مقادیر  ( استفادهT-value) Tاز شاخص جزئی مقدار آماره  هاهیفرضبرای آزمون معناداری 

 است.

 

 T: مدل تحقیق در حالت 3شکل 
باشد، مقدار پارامتر بین دو دامنه در الگو مهم  -96/۱یا کمتر از  96/۱باید بیشتر از  Tمقدار  هاهیفرض دییتأ، ازآنجا که برای رد یا (3)با توجه به شکل 

ی رگرسیونی با مقدار صفر در هاوزنشده برای ، همچنین مقادیر بین این دو مقدار حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار مقدار محاسبه شودینمشمرده 

 اشاره کرده است. های بررسی اعتبار اشتراک و شاخص افزونگیصشاخبه   7همچنین جدول. باشدیمدرصد  95سطح 

 افزونگی شاخصهای بررسی اعتبار اشتراک و : شاخص7جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Communality رها یمتغ
R

2

 
Redundancy GOF 

 500/0 0/ 620 عملکرد سازمانی 

 

299/0 598 /0 

 426/0 648/0 721/0 عملکرد نوآورانه 

 408/0 587/0 716/0 یادگیری سازمانی 

 377/0 578/0 683/0 سرمایه فکری 
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 بحث 
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  

نی به عنوان متغیر واسطه  منجر شود. و همچنین یادگیری سازما
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  

معناداری دارد،  ریتأثرمایه فکری بر یادگیری سازمانی سشد که 
در همه   سرمایه فکری .گرددی مپس فرض اول ما تأیید 

  ندیفرآ یاز آن برا شودیکه م یدانش ععنوان منب ها بهسازمان
  . شرکت های دارو سازیارزش استفاده کرد وجود دارد  با   نوآوری

  از حمایت برای را تغییراتی سرمایه فکری توسعه با توانندیم
مجموع  فکری هی. سرماکنند فراهم سازمانی یادگیری

،  خالقیت سازمان ییتواناافزایش  موجب  است که ییهاییدارا
نتایج مساعد می کند. را  ترویج دانش و نهایتاً یادگیری

 [آمده از پژوهشدستآمده از پژوهش مطابق نتایج به دستبه 

 .باشدی م ]1۳
نتایج حاکی از این بود که رابطه بین دو متغیر سرمایه همچنین 

فکری و عملکرد نوآورانه معنادار نیست، بنابراین فرض صفر تأیید  
معناداری ندارد،    ریتأثو سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه    شودیم

  یبراسرمایه فکری  رسدیبه نظر م  .گرددی مپس فرض ما رد 
انگیز ذهن  شگفت  تیظرف را یاست ز نوآورانه مهم یهاسازمان
  ی برا -شهود و تخصص  ،ینوآور ت، یازجمله خالق -انسان 

از طریق مدیریت دانش )کارکنان  است.  یضرور ینوآور ندیفرآ
و مشتریان( یعنی شناخت نیازها و تحلیل آنها می توان به بهبود  

 کیفیت محصول و ایجاد محصول جدید پرداخت. 
گفت رابطه بین دو متغیر یادگیری  توانیمدرصد  ۹۵در سطح 

سازمانی و عملکرد نوآورانه معنادار است، بنابراین فرض صفر  
  ریتأثادگیری سازمانی بر عملکرد نوآورانه و ی شودینمتأیید 

. با افزایش قابلیت  گرددیم دییتأمعناداری دارد، پس فرض ما 
و  دانش انتقال و جذب در سازمانی می توان سازمان را یادگیری

توانمند کرد. بنابراین با آموزش و یادگیری   جدید  محصول  توسعه
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  

سعه محصوالت جدید و فناوری پیشرفته افزایش خصوص تو
آمده از دستآمده از پژوهش مطابق نتایج به دست نتایج بهدهند. 

 . باشدی م[2۴،22،1۸،۸،۷ [پژوهش

نتایج به دست آمده از آزمون فرض چهارم نشان می دهد که 
بین سرمایه فکری   ریتأثیادگیری سازمانی نقش تعدیل گری در 

. نتایج  گرددی مندارد، پس فرض پژوهش رد بر عملکرد نوآورانه 
 آمده از پژوهشدستآمده از پژوهش مشابه نتایج به دستبه 

 . باشدینم[ 2۳قبلی]
در نهایت نتایج آشکار ساخت که عملکرد نوآورانه بر عملکرد  

معناداری دارد. شرکت های داروسازی باید خالقیت   ریتأثسازمانی  
کرده و با افزایش قابلیت های  و نوآوری را در سازمان نهادینه 

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 

آمده دستآمده از پژوهش مطابق نتایج به دستنتایج به   می دهد.  

 .  باشدی م ]2۳ [از پژوهش
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  

ست در پاسخ ها پرسشنامه ها جنبه خودسنجی دارد، ممکن ا 
افراد   روانی همچنین حاالتسوگیری وجود داشته باشد و نیز 

 محقق شودیم باعث که پرسشنامه سواالت به دادن پاسخ حین

 ممکن و شده مواجه اشتباه و ناقص اطالعات یا مهری وی ب با

 صد در صد و اطمینان کامالً لذا نشود، اخذ مطلوب نتیجه است

پیشنهاد می شود در   ندارد. وجود شدهارائه یهاپاسخ صحت به
پژوهش های آتی از روش های مصاحبه و مشاهده هم برای 

 جمع آوری اطالعات استفاده شود. 

 گیرینتیجه
  ،یفکر هیچگونه سرما نکهیپژوهش؛ ا نیا یشنهادیدر مدل پ

  یم ب یترت نیدهد و به هم یقرار م  ریعملکرد نوآورانه را تحت تاث
  ی منجر شود، با نقش واسطه گر یتواند به بهبود عملکرد سازمان

کند.  با توجه به   یم نییعملکرد نوآورانه را تب یسازمان یریادگی
بر عملکرد  یفکر هیموثر سرما شبدست آمده در مورد نق جینتا

  یشرکت ها  ران یاست که مد  ستهیشا  ،یسازمان  یریادگینوآورانه و  
توجه کنند  یفکر هیون به وجود سرمابه صورت روزافز یدارو ساز

شود تا افراد نوآور و خالق در  یباعث  م یتوجه  نیچن جهیکه نت
به جذب    یشتریو انسجام ب  زهیسازمان حفظ شوند و کارکنان با انگ

مشغول شوند و با   یسازمان یاعضا نیو مبادله دانش و اطالعات ب
کنند، و با   یم دایپ یطیمح یکه نسبت به چالش ها یجامع دید

 شیاز پ  شیب  یسازمان  یدر جهت سودآور  دیتوسعه محصوالت جد
 موثر واقع شوند. 
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 ی سپاسگزار
که در انجام   یاز همه کسان  لهینوسیتا بد  میدان  یبر خود الزم م

 .میینما  یرساندند، تشکر و قدردان یاریپژوهش ما را   نیا
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آگاهانه مشارکت کنندگان، اخالق در   تیپژوهش رضا نیدر ا
مشارکت کنندگان در   یحقوق انسان تیاستفاده از پرسشنامه و رعا

 مورد احترام بوده است.  قیتمام اصول تحق

 
 تضاد منافع 

 در منافع وجود ندارد.  یگونه تعارض چیه سندگانینو نیب
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