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 چكيده
 در حال تغيير، فناوري، بازارهاي گسببس ه و یالدللنيبپویاي امروز، به دليل ظهور سبه رود  مد   راابت دب ی   وکارکسب در 

را به توجه دگرف و جس جو  وکارکس دظران حوز  موضوع دوآوري هس يم. رود هاي مذکور، ملااه صاح  شيپ از شيبداه  طرح 
خلق مزیت رااب ی مب نی بر دوآوري  ن یآشيپمامل حياتی در ارتقاي سبح  مدلررد سازمان و  مثابهبهدر مفهوم سبرمایه اج دامی 

بررسی ددود  است؛  ماناتو صورتبه، کد ر پژوهشبی سبرمایه اج دامی سبازمادی و دوآوري سبازمادی را حالنیبااجل  کرد  اسبت. 
رکت دسبازمادی و ابعاد آن در گرایش به دوآوري سبازمادی در  یسبرمایه اج دام ريثات زانيغایت محالعه حاضبر، بررسبی م ،رونیازا

. در رديگیبرمرا در  خودروایرانهدبس گی بود  و جامعه آماري کارکنان  -پژوهش از دوع توصيفی یدبناسروشاسبت. خودرو ایران
ت. د ایج اس د  اس فاد  یمامل ليتحل نيو هدچن گامبهگامتحليل هدبس گی و تحليل رگرسيون  يهاروشاز  هاداد  ليوتحلهیتجز

اي و ساخ اري سبرمایه اج دامی سبازمادی در دوآوري سبازمادی است. ب ین ترتي  ابعاد رابحه داریمعنو  ثروممحالعه، گویاي رابحه 
با دوآوري  يرابحه معنادار يبا دوآوري هسببت، ليرن بع  دببناخ ی سببرمایه اج دامی دارا داریمعنرابحه  يسببرمایه اج دامی دارا

 .در سازمان دبود یسازماد
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 مقدمه -1
مشبببو  و  اد ازچشبببمهاي امروزي افزون بر در سبببازمان

هاي مرتبط با منابع ادسبببادی دقش هاي مالی، سبببرمایهسبببرمایه

کن . براي کسببب  مزیت سبببزایی در موفقيت سبببازمان ایفا میبه

هاي مرتبط با به سببرمایه توجه ،وکارکسب رااب ی پای ار در حوز  

هدچنين، در ميان منابع . منابع ادسبببادی در اولویت اول ارار دارد

، باارزشگيرد که سبببازمبان، منبعی پبایبه مزیبت رااب ی ارار می

هاي مرتبط با منابع ادسادی، سبرمایه . بادب تج ی داپذیرکدياب و 

در  اروککس موفقيت  کنن  تضبدينی از این منابع اسبت که یر

اد افر نيبه ارتباطات ب یاج دام هیسرما. ددياي تجاري امروز است

کن  یم ليرا تسه یکه اا امات سازماد دودیها اطلاق مو سازمان

 .[12]دارد یسازماد ين هایدر فرآ آفرینیارزش تيو اابل

صحنه راابت، دوآوري یک امر مهم و حياتی  امروز  براي بقا در   

ها تواد  به سازمانهاي مهم سبازمادی که می. یری از اابليتاسبت

سببرمایه اج دامی اسببت. سببرمایه  ،در ایجاد دوآوري کدک ددای 

اج دامی با مناصبري چون ام داد، مشبارکت و تعه  بسب ر بسيار 

فراهم هاي مو لف منباسببببی را براي خلق دوآوري در سبببازمان

 .  [22د]آورمی

وکار پویاي امروز، به دليل ظهور سببه رود  مد   راابت در کسبب 

 اوري در حال تغيير، داه الدللی، بازارهاي گسس ه و فنبيند ی  

پيش موضوع دوآوري هس يم. رود هاي مذکور، ملااه  از طرح بيش

وکار را به توجه دببگرف و جس جو در دظران حوز  کسب صباح 

مثابه مامل حياتی در ارتقاي سبببح  یه اج دامی بهمفهوم سبببرما

آین  خلق مزیت رااب ی مب نی بر دوآوري مدلررد سببازمان و پيش

جل  کرد  اسبت. هدچنين بررسبی تحقيقات حاکی از آن است، 

جویی وري، ردبب  و ددو، راابتسببرمایه اج دامی در دوآوري، بهر 

اي   تجباري و مدلررد اا ابببادي از اهديت اسببباسبببی و فزاین

 . [1]برخوردار است

هاي اخير بامث ها در سالاین موضوع درست است که تحریم

اما این محل  را ديز بای   ،دبب   اسببت خودروسببازيافت صببنعت 

در مقابل رابا ا رتدن  خود بای   خودروسازيبپذیریم که صنعت 

   دببادجاممحالعات  د ایجتوادایی راابت دادبب ه بادبب . براسبباس 

جهادی ديست  بازارهايصنعت خودرو ایران داراي مزیت دسبی در 

و م م دوآوري اادر  دليل راباي بسبيار اوي و ضعف فناوراده به و

ت یرو غاازاینبادببب . ببه ورود گسببب رد  به بازارهاي جهادی ددی

 یاج دام هیسببرما ثيرات زانيمحالعه حاضببر، بررسببی سببنجش م

 .استت ایران خودرو ی در درکسازماد يبر دوآور یسازماد

 
2 Hasanah 
3  Ellinger et al 

 

 مبانی نظري -2
 سرمایه اجتماعی -1-2

سبببرمایه اج دامی، دربرگيرد   اطلامات، ام داد و هنجارهایی 

 .[26]اج دامی است هايدبرهاز روابط م قابل در 

سببرمایه اج دامی، یک دارایی اسببت و برخلاف دیگر منابع و 

از بين  تنهادهدر صببورت م م اسبب فاد  مناسبب  از آن،  هادارایی

ه ک ايجامعهخواه  رفت؛ بلره تولي  ديز دوواه  د . بنابراین هر 

 به ددبال دظم و توسعه محلوب است، هدوار  بای  دسبت به تولي ،

   .[13و 21و4]حفظ، ترميم و تقویت این سرمایه برود 

سبرمایه اج دامی را ابزاري براي دسب يابی به توسعه  1حسبنا

 داد  و برمو لف سياسی می هايسيس مسبياسبی و اج دامی در 

تواد  وي، ام داد می زممببهدارد.  ايویژ کيب  امفهوم ام دباد، تب

 .[23]موج  توسعه سياسی دود

از منابع و ذخایر ارزدبببدن ي  ايمجدومهسبببرمایه اج دامی 

دوس ين،  هايگرو  بالقو  در روابط اج دامی صبورتبهاسبت که 

امعه وجود دارد. برخی از این ثبادوي و در سبببازمبان اج دامی ج

دببود اج دامی ديز یاد می هايارزش منوانبهها ذخایر که گا  از آد

از: صب اات، سلامت دف،، هد ردي ام داد، هدبس گی و  مبارتن 

فب اکباري. سبببرمایه اج دامی از طریق این منابع کار افراد را در 

 هزینهکمسبحوح مو لف خرد، ميادی و کلان جامعه آسان، سریع، 

به اه اف  رسببي ن درآدان را  وسببيلهب ینو  سببازدمیو محدئن 

 .[29]کن مش رک اج دامی کدک می

از  ايمجدومببهسبببرمببایببه اج دببامی را  9الينگر و هدربباران

احسبباسببی تعریف  -رسببدی، هنجارها و تعه ات ذهنی هايارزش

و این ابزارها در  گذارد میکه امضبباي گرو  به ادبب راک  کنن می

که منجر به اثربوشی مدلررد سازمادی  ی موثرد روابح دهیدبرل

 .[21دود]می

 هاي ضعف سرمایه اجتماعی در سازماننشانه -2-2

 به دياز باد ، بالا سازمان در اج دامی سبرمایه ذخير  چه هر

 کاهش و دظارتی اجرایی دهادهاي ایجاد مقررات، و اوادين ت وین

 زیر موامل و هاداخ  طریق از م یریت رس می دظر به .یاب می

 تشوي  را سازمان در اج دامی ميزان سرمایه و درجه توادن می

 بادبب ، بالا سببازمان در موامل این چه هر که معنا  ین؛ بده 

ادبيات  مروربهتوجه با  .[19]بود  خواه کد ر سببرمایه اج دامی

هاي حوز  سببرمایه اج دامی در سببير تحولی تئوري دبب  ادجام

 است. د  يبن دس ه 2ددار   ج ول
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 [24]سرمایه هاينظریه : تحول1جدول 

 كلاسيک نظریه 
 جدید سرمایه هاينظریه

 اجتماعی سرمایه فرهنگی سرمایه انسانی سرمایه

 پاتنام کلدن، بوردیو، کلدن لين، بوردیو دول ز مارک، دازپر هینظر

 تبيين
 اس ثدار :اج دامی روابط

-سرمایه توسط کارگران

 )بورژوازي(ندارا

 ارزش ادبادت

 توسط اضافی

 کارگران

 و ددادها بازتولي 

 ي(اهمعادی)ارزش

 مسلط

 و دس رسی

 منابع از اس فاد 

 اج دامی هايدبره در دهف ه

 گرو  تولي  باز و بس گیهم

 هیسرما

 ارزش از بوشی -الف

 ارزش بين اضافی

 بازارمارف اس فاد  در

 کالا مبادله ارزش و

 و تولي  در گذاريسرمایه-ب

 کالا گردش

 هامهارت گذاريسرمایه

 فنی دادش و
 کردن درودی

 هايدبره در گذاريسرمایه

 اج دامی

 و تأیي  در گذاريسرمایه

 م قابل پذیرش

 فرد -گرو   فرد طبقه -فرد فرد )طبقات( ساخ اري ليسطح تحل

 

 یایه شناختسرم :الف

ر، مظاه کنن  فراهمسرمایه دناخ ی ادار  به منابعی دارد که 

 هاگرو معادی مش رک در ميان  هايسبيس متعبيرها، تفسبيرها و 

از: زبان مشببب رک و  مبارتن هاي این بع  جنبه ترینمهماسبببت. 

 هايحرایتهاي مشبب رک. زبان مشبب رک و ک ها و ک ها، حرایت

 [.14]کنن یدادش را پش يبادی م گذارياد راکمش رک 

 سرمایه ساختاري  :ب

سببرمایه سبباخ اري دببامل هده ذخایر غيرادسببادی دادش در 

هاي داد ، ددودارهاي سازمادی، که دربرگيرد   پایگا  استسازمان 

اجرایی، فرآینب ها، راهبردها و  هبايبردبامبههبا و دسببب ورالعدبل

 هايارزشارزش آن براي سبببازمان بالاتر از  آدچبههر  طورکلیببه

سببرمایه سبباخ اري  تررودببنمبارت . بهدببودمیبادبب ،  اشمادي

کارکنان  ازآنپ، ماد میدر سازمان باای  آدچهمبارت است از هر 

  .[11 و 17، 11]رود میبه هنگام د  به خاده 

 ايرابطهیه سرما :ج

مشبب ري(، اسبب فاد  از  سببرمایهاي)منظور از سببرمایه رابحه

اطلامات بازار براي جذب و دگه اري مش ریان است. موضوع اصلی 

بازاریابی و روابط با  هايکادالاي، دادش موجود در رابحه يسرمایه

 بالقو توادایی  دهن  دشبباناي رابحه سببرمایهمشبب ریان اسببت. 

 سبببرمایهاسبببت.  اشبيرودیسبببازمان، به دليل موامل دامشبببهود 

دادش موجود در هده روابحی را دربرمی گيرد که سازمان  ايرابحه

تجاري یا دولت  هايادجدن، کنن گانميناتببا مشببب ریبان، رابا، 

دورن و  دفعانذيدببامل روابط با  ايرابحه سببرمایه. کن میبرارار 

 .[3و  7]بيرون سازمان است
 

 نظرانصاحب برخی دیدگاه از اجتماعی سرمایه : ابعاد2 جدول

 ابعاد پردازنظریه

 كلمن

 دبره گروهی اد از 

 دبره امضاي از هرک ام که سرمایه حجم

 هس ن  آن داراي

 بوردیو

 م قابل ام داد و اد ظارات تعه ات،

 ارتباطی هايکادال

 مؤثر اجرایی هايضدادت و هنجارها

 گروه دیدگاه از

 دانشگاه كندي

 هاروارد

 ام داد

 سياسی مشارکت

 م دی رهبري و مشارکت

 غيررسدی اج دامی پيود هاي

 داوطلبی روحيه و بوشش

 مذهبی مشارکت

 م دی مشارکت در م الت

 هادوس ی و هامعادرت تنوع

 گو شال دیدگاه از

 ناها پيت و

 ساخ اري منار

 دناخ ی منار

 ايرابحه منار

 

 نوآوري سازمانی-3

ز و دي هاسببازمانخلاايت و دوآوري، دببرب بقا و کلي  موفقيت 

و ضببرورت وجود آن  رودمیدببدار یک منبع مهم مزیت رااب ی به

تا ح ي اسبببت که برخی منابع، دبود خلاايت و  هاسبببازمباندر 

. اد دادسببب هدوآوري را ببا دبابودي سبببازمبان در درازمب ت یری 

داراي ا رت دوآوري بيشببب ر ديز، در پاسبببخ به  هبايسبببازمبان

اجاز   آدهاج ی ي که به  هايابابليتم غير و ایجباد  هبايمحيط

هسب ن . سازمادی که توان  ترموفق، ده میديل به دوآوري به ر را 
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مناسبب  آن را در خود دادبب ه بادبب ،  کارگيريبهارائه افرار دو و 

دبود ، بلرببه ح ی خود  گردانروياز تغيير و تحول  وجببههيچبببه

ماملی در جهت ایجاد تغيير در محيط خویش  منوانببه توادب می

 .[27و  2]مدل کن 

اسببب فاد  از دادش فنی و اجرایی (، دوآوري 2331)افبا  ازدظر

باد . ول ج ی  و یا خ مت به مش ریان میج ی  براي ارائه محا

د يجه گرفت که دوآوري هرگوده روش ج ی  در  توانمیبنبابراین 

که دامل تجهيزات، محاولات، خ مات، فرآین ها،  هاستسبازمان

   .[16]دودمی هاپروژ و  هاسياست

الزامی براي هر دبببرکت به ملت  انمنوبهامروز  دوآوري بای  

و بهبود سبببریع  سبببازيجهادیپایان پوش بودن راابت در بازار، 

ببه معناي  [. دوآوري لزومبا12و  1]گرف به دبببوددظردر فنباوري

ديسبببت، بلره بيشببب ر تدرکز بر  هافناوريج ی ترین  کارگيريبه

خلاااده در درون درکت است  هايحلرا تفرر و یاف ن  هايديو 

. دوآوري ادار  به بازتاب گرایش [1]تا پرداخ ن به موضوع فناوري

ج ی ، آزمایش و  هايایب  یبک دبببرکبت ببه درگير دببب ن ببا 

ق دارد که مدرن است من ج به محاولات، خ مات فراین هاي خل

 .[9]یا فرآین هاي ج ی  دود
 

 نظرانصاحبابعاد نوآوري سازمانی از دیدگاه برخی  :3 جدول

 محقق تأكيد مورد ابعاد ردیف

 فنی( فرآین هاي دوآوري محاول و ساخ اري)دامل، هايخاياه 2

 ،)2336 (اس الرر و بارن

 )2371(ين زبرگم

 (2331) تي،

 آن( چگودگی ایجاد و سازمادی تغييرات هايم ل توسعه)دامل، و سازمادی تغيير 1
 (2377فریدن) و هادان ،( 2367) گرینر

 (2316)مري

9 
و  دناخت، یادگيري سازمادی )دامل و رد  دوآوري یاف ن توسعه د ن، پ ی ار چگودگی

 سازمادی( خلاايت

 دادران ،( 2317) دون و آرگری،

 (2311) آموبيل ،( 2373) وی،

4 
 و ج ی  هايروش اتواذ و ج ی  و خ مات ، تولي اتهافناوري )داملفنی دوآوري

 ج ی ( سازمادی ادرال و هاسياست، هارویه دوآوري اداري)دامل ( وبهبودیاف ه

) سگارا و جيدنز ،(2332) دامادپور

1221) 

1 

 بن يصورتاطلامات،  گردآوري با درک مسئله، مرتبط هايفعاليت اب رار)دامل سح 

 با بطمرت اا امات )داملاجرا (و سح گيريتاديم براي منابع به دس يابی و هادگرش

 دوآوري از دائم اوليه و اس فاد  کارگيريبه سازمان، و دوآوري در وتع یلجرح

 (1227) آخيليش و گویال

 (1221) آرمبروس ر دوآوري رد  و د ن ظهور، پ ی ار توسعه، چگودگی سازمادی و تغيير ساخ اري، هايخاياه 6

 

 مدل مفهومی پژوهش و چهارچوب نظري: -4

 روابط بر مب نی مفهومی الگوي مبفبهومی، چببارچبوب

 پژوهش موضببوع بر اثرگذار م غيرهاي و موامل ميان تئوریک

 از برگرف ه که پژوهش این در بررسببی مورد م غيراسببت. 

 سببرمایه اج دامی سببرمایهاز: مبارتن  اسببت، تحقيق ادبيات

. است دناخ ی و ايرابحه ساخ اري، بع  سبه دبامل اج دامی،

بع   اج دامی در سبببه بررسبببی سبببرمایه به پژوهش، این در

 سرمایه دود. برايمی دناخ ی پرداخ ه و ايرابحه سباخ اري،

 گو دبببال و داها پيت اج دامی سبببرمایه اج دبامی از م ل

 که پژوهش این دظري محالعات براساس. دب   اسبتاسب فاد 

 بار  سبببرمایهدر (2331داها پيت) و گو دبببال دظریه طبقبر

 است. بود  اج دامی
هاي موجود در ادبيات موضوع منوان تحقيق و یاف هبا توجه به

اد ، دبب  هاي پيشببين که توسببط محققان مو لف ترسببيمو م ل

 خواه  بود. در 2ددار  درل صورت م ل پيشبنهادي تحقيق به

اج دامی م غير مس قل و این م ل فرض دب   است که سرمایه 

بهبود دوآوري سببازمان که م غير  بربادبب  و ع  میبداراي سببه 

 دارد. ريثاتباد ، وابس ه می

 

 : مدل مفهومی پژوهش1 شكل

و هدچنين م ل مفهومی بالا به  دبب  محرحبا توجه به ادبيات 

 .پردازیمیمذیل  هاييهفرضبررسی 

  بين سرمایه اج دامی سازمادی و دوآوري سازمادی در رابحه

 مثبت و معناداري وجود دارد.

  بين بع  ساخ اري سرمایه اج دامی سازمادی و دوآوري سازمادی

 رابحه مثبت و معناداري وجود دارد.

 ایه اج دامی سازمادی و دوآوري سازمادی بين بع  دناخ ی سرم

 یاج دام هیسرما دوآوري سازمان

 يابع  رابحه

 يبع  ساخ ار

 بع  دناخ ی
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 رابحه مثبت و معناداري وجود دارد.

 اي سرمایه اج دامی سازمادی و دوآوري سازمادی بين بع  رابحه

 رابحه مثبت و معناداري وجود دارد.
 

 روش تحقيق -5

جامعه می بادبب .  هدبسبب گی-تحقيق از دوع توصببيفی این

بادببن . می خودرواداري دببرکت ایران آماري این تحقيق کارکنان

 با ددوده حجم تناس  اساس بر حاضر پژوهش آماري اد از  ددوده

 مورگان و ج ول کرجسببی از اسبب فاد  با و موردمحالعه جدعيت

 دفر است. 263 از م شرل( 2372)

در پژوهش حاضبببر براي سبببنجش م غيرهاي پژوهش  از دو 

 پرسشنامه به درح زیر اس فاد  گردی :

پرسبشبنامه سرمایه اج دامی  اج دامی: پرسبشبنامه سبرمایه

بع  سببباخ اري، ارتباطی و  9( داراي 2331)داهاپيت و گودبببال

ها، ام داد، بادببب  که هفت خرد  مقياس دببببرهدبببناخ ی می

ارار  موردبررسبببیها، تعه  را رزشهدراري، فهم م قابل، روابط، ا

پنج  و بر اسببباس مقيبباس دببب  تنظيمگویببه  11دهب  و در می

، 9، دظري د ارم= 4، موافقم= 1اي ليررت )خيلی موافقم= گزینبه

 است. د  ساخ ه(  2و خيلی موالفم=  1موالفم= 

 سؤال 27پرسبشبنامه دوآوري سبازمان: این پرسشنامه داراي 

بود  و ه ف آن سنجش ميزان گرایش به دوآوري سازمادی از ابعاد 

وآوري اداري( کببه مو لف )دوآوري توليبب ي، دوآوري فراینبب ي و د

(، 1221جيدنز و دیگران )-هاي جيدنزترکيبی از پرسبببشبببنامه

( )به دقل از چوپادی، 1226(، پراجگو و سبببوهبل )1226)پنيبادز 

اي . در طراحی پرسببشببنامه از طيف پنج گزینهبادبب می( 2932

يري گهاي اد از ترین مقياسکه یری از رایج د  اسب فاد ليررت 

 .رودبه ددار می

 هادادهآماري  وتحليلتجزیه -1-5

آمار توصيفی م غيرهاي جدعيت دناخ ی  4ددار   ج ولدر 

 است. د  داد دشان 
 

 : آمار توصيفی متغيرهاي جمعيت شناختی4دول ج

ی
صد فراوان

 در

ی
 فراوان

ت
سي

جن
 

ی
صد فراوان

 در

ی
 فراوان

سابقه كار
 

ی
صد فراوان

 در

ی
 فراوان

ت
صيلا

ح
ن ت

 ميزا

سال 1از کد ر  9 1 مرد 223 72  دیپلم 2 2 

سال 22تا  1 92 21 زن 12 92 دیپلمفوق 12 21   

سال 21تا  22 96 12     ليساد، 73 47 

سال 12تا  26 12 47    و بالاتر ليساد،فوق 72 42   

سال 12بيش ر از  12 21        

 است. د  داد آمار توصيفی م غيرهاي اصلی تحقيق دشان  1ددار   ج ولدر 
 آمار توصيفی متغيرهاي اصلی تحقيق: 5دول ج

ضریب 

 كشيدگی

ضریب 

 چولگی

انحراف 

 معيار
 هالفهمو مد ميانه ميانگين تعداد

 سرمایه اج دامی 9512 9511 95111 219 /171 /212 -/927

 بع  ساخ اري 9571 9511 95112 219 /126 /222 ح

 بع  دناخ ی 4 9566 9571 219 /117 -/211 -/199

 بع  ارتباطی 9567 9566 9572 219 /119 -/227 -/112

 دوآوري 1512 1531 15311 219 /127 /192 -/212
 

 ت.اسدرمال ضری  کشي گی و چولگی  ازلحاظتحقيق  يرهايم غ

 تحقيق يهاهيفرضآزمون  -2-5

هاي پژوهش حاضببر با اس فاد  از سباخ ار ماملی پرسبشبنامه

با روش ح اکثر درست ددایی مورد  1/1ویراسبت  Lisrel افزاردرم

 .گرفت ارارارزیابی 

 هاي برازش م ل مفهومی تحقيق حاضببر در ج ولدبباخ 

 .است د   ارائه 6ددار  

 

 برازش مدل مفهومی يهاشاخص: 6جدول 



 تماعي سازماني بر نوآوري سازماني...سرمایه اج ریتأثسنجش میزان 
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دود، با توجه به مشاه   می 6ددار   که در ج ول گودههدان

، م ل تحليل ماملی این پژوهش د  گزارشهاي برازش دباخ 

پژوهش  بنابراین، ساخ ار ماملی اسبت؛داراي سبح  برازش مالی 

 گيرد.یي  ارار میاحاضر مورد ت

م ل پژوهش حاضببر در حالت ضببرای   1 دببدار  دببرل در

 است. د  داد اس اد ارد ددایش 

 
 مدل مفهومی تحقيق حاضر در حالت ضرایب استاندارد: 2 كلش
 

دبرل بالا ميزان ضبری  اثر مسب قيم اسب اد ارد ابعاد سرمایه 

است،  دبب  داد که دشببان  گودههدانده . اج دامی را دشبان می

اي بر ثير ابعاد سبباخ اري، دببناخ ی و رابحهاضببرای  اسبب اد ار ت

 .است 62/2و  11/2، 13/2دوآوري، به ترتي  برابر با 

، م ل پژوهش حاضر در حالت ضرای  تی 9 ددار  در دبرل

 است. د  داد ددایش 

 
 مدل مفهومی تحقيق حاضر در حالت ضرایب تی: 3 شكل

ميزان ضبرای  تی ابعاد سرمایه اج دامی را  9دبدار  دبرل 

است، اد از  ضری   د  داد که دشبان  گودههدانده . دشبان می

در  د  مشاه  بنابراین، اثرات  ؛اسبت 36/2بيش از  دب  گزارش

  .بادمی داریمعنبه لحاظ آماري  1ددار  درل 
 

 يريگجهينت -6

سرمایه اج دامی  ريثاتميزان بررسی ه ف اصبلی این تحقيق 

. براي است خودرورانیاسبازمادی بر دوآوري سبازمادی در دبرکت 

 نیا دراین منظور اب  ا مرور جامعی بر محالعات داخلی و خارجی 

زمينه ادجام دب . سبپ، براي محقق ساخ ن ه ف مذکور، از دو 

پرسببشببنامه اسبب اد ارد سببرمایه اج دامی داهاپيت و گودببال و 

پرسبشنامه دوآوري چوپادی که هر دو داراي مقياس ليررت بودد  

ماهيت  براسبباسدر این تحقيق سببعی دبب  تا اسبب فاد  گردی . 

اج دامی و سببازمادی صببنایع تولي ي صببنع ی به مبحث سببرمایه 

ایران  ییخودروپرداخ ه دببود و مجدومه تولي   دوآوري سببازمادی

هاي صببنع ی اد واب گردی . دببرکت موردمحالعه منوانبهخودرو 

بازارها،  دبب نیجهاد موازاتبهبای   خودرورانیا خاببو بهایران 

هاي رااب ی خود را ديز قویبت ملدی، راهبردملباو  بر توجبه ببه ت

هاي جهادی به سببدت کس  سهم گاهی به بازارتقویت کرد  و با د

خود از این ببازارهبا حرکبت کنن  که لازمه این مهم فراهم کردن 

کنراش و بررسی موامل  دکیببسب ر دوآوراده در سبازمان است، 

در بع  دوآوري سازمادی  آدها ريثتاو  يارابحهساخ اري، دناخ ی و 

 يسببوبه خودروسببرمایه اج دامی ایران  درحرکتدگردببی دوین 

ع  را با توجه به ب يریپذراابتبازارهاي ج ی  تلقی د   و ادگيز  

. در ادامه رود  این تحقيق، از  یددایمدوآوري سبببازمبادی ایجباد 

جدعيت دناخ ی که براساس ماهيت  خودرورانیاکارکنان درکت 

عدل آم  و م د آلفاي لازم ب یدظرسبببنجدر مقبالبه ذکر گردیب ، 

ها بيادگر این موضببوع بود که اجزا و کليت مهکرودباخ پرسببشببنا

از درجه بسيار محلوبی  د  فیتعرپرسشنامه جهت بررسی اه اف 

که در اسدت ابل دشان داد   طورهداناز پایایی برخوردار است و 

د ایج حاصببل از معادلات سبباخ اري دشببان داد که سببرمایه  ،دبب 

بر دوآوري سبببازمان دارد و  يداریمعن ريثاتاج دبامی و ابعاد آن 

هدچنين با  د.دار جهتهماي سبببرمایه اج دامی و دوآوري رابحه

 توانضبری  هدبسبب گی پيرسون، می يداریمعنتوجه به سبح  

گفبت ميزان توجه به سبببرمایه اج دامی و بع هاي آن از دی گا  

در سبببح  بالایی اسبببت. سبببح   خودرورانیاکارکنان دبببرکت 

دهبب  کببه اخ لبباف دوآوري ديز دشبببان میبراي م غير  يداریمعن

چشدگيري  طوربهتوان گفت پ، ددی ،د ارد 9با م د  يداریمعن

 سح  جهيدرد  است؛ميزان توجه به دوآوري کد ر از ح  م وسط 

ضرورت دارد  بنابراین است.در ح  م وسبحی  سبازمان دردوآوري 

 DF/ Chi-Square RMSEA NFI TLI CFI RFI برازش هايشاخص

 22/2 22/2 22/2 22/2 222/2 22/2 م ل مفهومی تحقيق حاضر

 >1/2 <21/2 <9 وضعيت محلوب
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 یموردبررس شيپ از شيبریزان این مهم را تا کاردناسان و بردامه

ها و الزامات تحقق این مهم در مدل بای  دهن  و و دابت دظر ارار

 باد :پيشنهادهاي کاربردي به درح ذیل می ديز فراهم آورد .

 بع  دببناخ ی سببرمایه  تحقيق حاصببل از براسبباس د ایج

تواد  ابزار کدری اسببت که می خودرورانیااج دامی در دببرکت 

جادشببين سببازوکارهاي رسببدی کن رل در سببازمان وااع  منوانبه

و تبادل  يفررهمدود و امضاي سازمان را به هدراري، مشارکت، 

که این خود، دوآوري و  اطلبامات و دظرها با هد یگر ترغي  کن 

 کن .تر اه اف سازمان را تسهيل میتحقق دايق و سریع

  ه /. رابح21داري ببالاي سبببح  معنی کبهنیاببا توجبه ببه

داري بين بع  دناخ ی سرمایه اج دامی و دوآوري سازمادی معنی

  يتائدشببان د اد اما د يجه م ل تحليل ماملی وجود این رابحه را 

دببود بار دیگر پرسببشببنامه توزیع دببود و با کرد، لذا توصببيه می

 این بع  محالعه گردد. يهالفهوم ريثاتتري حساسيت بيش

 برگزاري  ريدظهایی ریزي و تعهب  ببه اجراي بردبامهبردبامبه

صبورت منظم و باه ف بررسی و رفع هاي توابابی بهدشبسبت

افزایی بين کارکنان درکت در هریک از هاي پيش رو و همچالش

هاي ردگ، مود اژ، مجزا مادن  سبببالن صبببورتبه هاي فنیبوش

و تشببویق افراد با  هم بههاي زمادی دزدیک کاري و... در باز پرس

ها و ها، برگزاري جشبببنهاي برتر در راسببب اي رفع چالشایب  

دزدیک سبباخ ن  منظوربههاي دببرکت بع  از موفقيت هایدورهد

 دوار ه کهيطوربهکارکنان به یر یگر و افزایش روحيه کار تيدی 

موفقيت و پيشبببرفت هر فرد در  " کهاین فرهنگ ایجاد دبببود 

قيت بوشی است که در آن فعاليت ادجام راسب اي پيشرفت و موف

، برگزاري مسبابقات ورزدبی، تشویق خلاايت و دوآوري، "ده می

تواد  در جهت ارتقاء یادگيري سبببازمادی و ارتباطات اوي ديز می

 سرمایه اج دامی مفي  وااع دود.
 

 فهرست منابع

 يهاشركتنوآوري سيازمانی  دانش بر ميو تسيهبررسيی تاييرسيرمایه فكري " ؛محد رضبا ،زاه ي ؛پيدان اخوان، [2]

 .  2931، دادش، هدایش م یریت "يافزارنرم

اير بازاریابی داخلی بر عملكرد كاركنان : اير ميانجی نوآوري سازمانی " اي ادی، البرز؛ ؛گسرري، ریحاده ؛ایدادی، صاح  [1]

، 921-991صبب   ،1 دببدار  ،7 دور  ،م یریت بازرگادی ،"نفت و گاز آغاجاري يبرداربهره تابع شييركت يهاادارهدر 

2934. 

بر  نانهیكارآفر شیگرا یانجيم رييات یبررس" ؛مامر ،يدهقان دجم آباد ؛زراء دژاد، مناور ؛صاح  ،یدادیا ؛يمه  رت،يباب [9]

، "(ينفت و گاز آغاجار يبرداربهرهشركت  ي: ادارات ستادموردمطالعه)یو تعهد سازمان یداخل یابیبازار نيرابطه ب

 .2934، 247-263ص   ،91 ددار  ،سال هش م ،يوربهر  تیریم 

در  يفكر هیدانش بر سرما تیریمد ريياتمدل  یررسب"؛ زاه ي،محد رضا ؛ يرمضان، مج ؛اخوان، پيدان؛ رضا حسبنوي، [4]

 .  2931، 21-91ص  ، 97فردا، ددار   تیریم  فالنامه ،"انيبندانشمركز  کی

 هیاز منظر سييرما انيبندانشسييازمان   کیدر  يآورفنتوسييعه و تحول علم و "؛  يسببع ،یارباد ؛محد رضببا زاه ي، [1]

 . 2937، نیازو شیهدا ،"يفكر

 در فكري سييرمایه مدل طراحی"؛ حسببن جدالی، د  دهقان؛ رضببا ااسببدی، ،حاج؛ رضببا حسببنوي،؛ محد رضببا زاه ي، [6]

 . 2931راهبردي،  دادش يارد هنيب محالعات فالنامه ،"محور پژوهش يهاسازمان

و  رانیا يخودروساز عیدانش در صنا تیریمد یفعل وضيعبر  یكنكاشي"دبایان؛ خناچا ،  يدق  ؛محد رضبا ،يزاه  [7]

ن، دادشگا  تهرا-تهران ،یو مهن س تیریدر م  يارد ه نيمحالعات ب یالدلل نيکنفراد، ب ،"با وضيع مطلوب آن سيهیمقا
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