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 چکیده

ها به منظور ايجاد ارزش و مزيت رقابتي پايدار در محيط  نوآوري به عنوان عامل مهم و حياتي براي سازمان
متغير و ايجاد توسعه هاي  ها با نوآوري بيشتر، در پاسخ به محيطسازمانباشد.  مي پيچيده و متغير امروزي

تر خواهند بود. از طرفي ابتکارات و هاي جديدي که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتري برسند موفق قابليت
زش اقدامات نوآوري به طور زيادي به دانش، تخصص کارکنان وابسته است.در نتيجه دانش يک دارايي با ار

 و اقدامات در زمينه گسترش آن قابل اهميت است.به همين دليل در اين شود ها محسوب مي براي سازمان
 جايگاه بدين وسيله تا شود مي پرداختهبررسي روابط کمي بين تسهيم دانش، نوآوري و عملکرد به پژوهش  

 حوزه کسب و  به ورود قصد موجود يا شرکت هايي کههاي  شرکت براي، و عملکرد تسهيم دانش بر نوآوري

از نوع  پيمايشي ـ  هدف کاربردي و از نظر روش توصيفيبا توجه به اين پژوهش شود.   مشخص دارند، راکار 
جامعه آماري اين پژوهش را مديران . باشد مي (SEM) ساختاري مدل معادالت بر مبتني و همبستگي

روايي پرسشنامه به وسيله روايي محتوا  .دهند مي هاي توليدي کوچک و متوسط  استان مازندران تشکيل شرکت
مورد  38.0پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ برابر و همچنين  شد يدهسنج و تحليل عاملي تاييدي
تسهيم دانش ضمني و آشکار بر سرعت و کيفيت نوآوري دهد که  ميپژوهش نشان هاي  تاييد قرار گرفت. يافته
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داخلي( شرکت تاثير مثبت و هاي  نوآوري نيز به نوبه خود بر عملکرد )مالي، مشتري و فرايندو موثر است و 
)مالي،  چنين نتايج  پژوهش حاکي از تاثير گذاري تسهيم دانش صريح بر عملکرد گذارد. هم معناداري مي

تسهيم دانش ضمني از سوي ديگر تاثير  داخلي است.هاي  مشتري و رشد و يادگيري( شرکت به  غير از فرايند
 عمکرد به جز بعد  مشتري مورد تاييد قرار گرفت.هاي  بر تمامي معيار

 .کوچک و متوسطهاي  تسهيم دانش، نوآوي،کارت امتيازي متوازن، شرکت: کلمات کلیدي
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 مقدمه

دانشي است که به آن دسترسي دارند. ، ها ترين سرمايه سازمان امروزه عمده   
ترين دانش روزترين و به موفق باشند که قادرند مفيد ترين، معتبرتوانند  مي هاييسازمان

بشري را در حوزه کسب و کار خود در اختيار گيرند و از آن به نحو احسن استفاده 
در اين ميان تسهيم دانش به عنوان يک فعاليت پيچيده اما ارزش آفرين، پايه و  نمايند.

ها  (. شرکت0033)منصوري و همکاران، اساس بسياري از راهبردهاي سازماني است
 در بتوانند تا باشند، رقابتي مزاياي داراي بايد رقبا، مقابله با و عملکرد بهبود براي

 در .نمايند حفظ بازارها در را خود داشته و برتر عملکردي متحول، و پيچيده شرايط

 نيز، تغيير آن ماهيت بلکه يافته، افزايش بازار در رقابت حساسيت فقط نه اخيرهاي  سال

 از رقابتي، مزاياي و برتر عملکرد کسب براي ها، شرکت توجه که چرا. است کرده

يافته  تغيير نامشهود، منابع در گذاري سرمايه سمت به مشهود منابع در گذاري سرمايه
 (.0033)سينايي و همکاران،  است

است که بايد با  دانش به عنوان يک دارايي نامشهود براي هر سازماني ضروري   
مربوطه هاي  دست اندرکاران حوزه و محققان ،مهارت تمام مديريت شود. در نتيجه

هاي سازماني براي شناسايي، اخذ، ايجاد، تسهيم و جمع  اي به قابليت توجه فزاينده
(. به خصوص در Michailova & Husted, 2003) اند آوري دانش معطوف داشته

، اثربخشي به شدت به چگونگي تسهيم واحدهاي متنوعمتمايز و داراي هاي  سازمان
(. رفتار Alavi & Leidner, 2001) ها، و يا واحدها وابسته استدانش بين افراد، تيم

هاي گوناگون سازماني از جمله نوآوري  تسهيم دانش براي کمک به ايجاد قابليت
 & Kogut) باشد ها بسيار ضروري مي مطرح شده است که براي عملکرد شرکت

Zander, 1996.) 
با توجه به اهميت تسهيم دانش، گفتن اين نکته ضروري است که ادبيات موجود    

اند که آيا تسهيم دانش واقعاً ابزار مهم و رقابتي در سازمان  کمتر به اين مسأله پرداخته
است و حتي اينکه ممکن است نتايج قابل توجه تري از تسهيم دانش اثربخش وجود 

(. اگرچه تسهيم دانش با همکاران ممکن Tung& Chang, 2011يا خير) داشته باشد
توليد، تکميل هاي  است بسيار دشوار باشد، اما اين امر تأثير مثبتي در کاهش هزينه

نوآوري و عملکرد هاي  اي جديد، عملکرد تيمي، قابليت هاي توسعه سريعتر پروژه
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-Mesmer خدمات جديد دارد)شرکت ازجمله رشد فروش و درآمد از محصوالت و 

Magnus & DcChurch,2009خود  هاي  (. با اين وجود برخي از محققان در پژوهش
استدالل کرده اند که وجود تسهيم دانش در شرکت تأثير مستقيمي بر بهبود عملکرد 

رفتار  ي ندارد. در عوض عملکرد سازماني ممکن است از طريق نتايجي که به واسطه
(. بنابراين سؤاالت زير ممکن Hsu, 2008) آيد، بهبود يابد مي جودتسهيم دانش به و

 است مطرح شوند: 
آيا تسهيم دانش بر عملکرد شرکت به شکل مستقيم تأثير دارد؟ چه عوامل کليدي    

به  تسهيم دانش تحت تأثير قرار خواهند گرفت کههاي  وجود دارد که توسط فعاليت
در شوند؟ با توجه به ادبيات مديريت دانش،  کت ميمنجر به بهبود عملکرد شرنوبه خود

که عمل تسهيم دانش صريح و ضمني نه تنها رابطه مثبت  بر آن است فرض اين پژوهش
و مستقيمي با عملکرد شرکت دارد، بلکه بر سرعت و کيفيت نوآوري که به نوبه خود 

 گذارد. تاثير گذار بر عملکرد شرکت است، نيز اثر مي
هايي از موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشند،  هايي که با قسمت تاکنون پژوهش 

ن موارد اشاره کرد. کاماساک و يتوان به ا صورت گرفته است که از آن جمله مي
( در پژوهشي تاثير تسهيم دانش را روي نوآوري بررسي نمودند. نمونه 0303) بولوتالر

ها  مدير مياني و ارشد در ترکيه بودند. نتايج تحليل داده 042آماري اين پژوهش شامل 
با استفاده از رگرسيون چندگانه نشان داد که تسهيم دانش بر برخي از ابعاد نوآوري 

 ن تاثير ندارد.تاثيرگذار است و برخي از ابعاد آ
شرکت توليدي  48.( در پژوهشي تاثير نوآوري را روي عملکرد 0332) 0ثورنهيل 

در کانادا مورد بررسي قرار داد. نتايج پژوهش نشان داد که در صنايعي که از پويايي 
باال برخوردار هستند، نوآوري رواج بيشتري دارد و تعامل دانش، پويايي صنعت و 

 کت تاثيرگذار است.نوآوري روي عملکرد شر
شرکت  .03ثير دانش ضمني را روي عملکرد ا(، در پژوهشي ت.033) 0هارلو 

آمريکايي و کانادايي که از مديريت دانش استفاده مي کردند، بررسي نمود. نتايج 
نشان داد که رابطه معناداري بين دانش ها  ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون داده

 رد.ضمني و عملکرد شرکت وجود دا
                                                                                                                       
1- Kamasak and Bulutlar 
2- Thornhill 
3- Harlow 
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از پژوهش هايي که به صورت مستقيم با موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشند، تنها  
( رابطه بين 0300) يک مورد در ادبيات يافت شد که در اين پژوهش وانگ و وانگ

شرکت با تکنولوژي باال در چين بررسي  3.تسهيم دانش، نوآوري و عملکرد را در 
ه اقدامات تسهيم دانش)ضمني و صريح( روي کرده اند. نتايج پژوهش آنها نشان داد ک

نوآوري و عملکرد تاثيرگذار است. تسهيم دانش صريح تاثير معنادار بيشتري روي 
سرعت نوآوري و عملکرد مالي دارد؛ در حالي که تسهيم دانش ضمني تاثير معنادار 

 بيشتري روي کيفيت نوآوري و عملکرد عملياتي دارد.
پژوهش بررسي روابط علي بين تسهيم  هدف از اين، با توجه به مطالب بيان شده 

براي بررسي دانش، نوآوري و عملکرد شرکت از بعد  کارت امتيازي متوازن است. 
. مطالعه حاضر به سه دليل فرضيات تحقيق از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است

ارتباط تسهيم دانش پيشين متفاوت است: اول اينکه؛ تحقيقات اندکي به هاي  با پژوهش
اند.  در اين پژوهش تالش شده است تا اين  و عملکرد شرکت به شکل مستقيم پرداخته

خأل موجود پر شود. عالوه بر اين، اين پژوهش نه تنها  به بررسي تأثير تسهيم دانش بر 
هاي کوچک و متوسط پرداخته بلکه به بررسي چگونگي اين  عملکرد شرکت

پردازد. در نهايت اين  اي نوآوري نيز مي ل اثرات واسطهاثرگذاري از طريق تحلي
پژوهش به بحث در مورد تأثير تسهيم دانش صريح و ضمني بر سرعت و کيفيت 

 پردازد.  مي شود، مي نوآوري، که اين امر به نوبه خود منجر به عملکرد باالي شرکت
ت و کيفيت سرع در ادامه ادبيات تحقيق مربوط به تسهيم دانش صريح و ضمني،   

پژوهش ارائه هاي  شود؛ سپس مدل و فرضيه مي نوآوري و عملکرد سازماني شرح داده
 گيرد. شده و در انتها فرضيات پژوهش آزمون و مورد تحليل قرار مي

 ادبیات پژوهش

 سهیم دانش صریح و ضمنی

 مند م نظا تخصصيهاي  نگرش و اطالعات ها، ارزش ها، تجربه از اي آميخته دانش   

 دست به جديد اطالعات وها  تجربه از گيري بهره و ارزشيابي براي چارچوبي که است
 سو، يک از .کردبندي  دسته ضمني صريح و دسته دو به توان مي را دانش .دهد مي

                                                                                                                       
1- Wang and Wang 
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 يک در آن انتقال و کرد ذخيره و بندي طبقه ضبط، راحتي به توان مي را صريح دانش

 در پنهان به صورت ضمني دانش ديگر، سوي از .است و آسان ساده رسمي، زبان

تسهيم (.0033اسالمي، دارد )سرلک و ريشه افراد ذهنيهاي  و مدل روزمره اقدامات
ترين ابزاري است که از طريق آن  اساسي دانش به عنوان يک فعاليت دانش محور،

کارگيري، ه را به صورت دو جانبه مبادله کنند و در ب خودتوانند دانش  مي کارکنان
(. Wang & Noe, 2010) نوآوري دانش و نهايتاً در مزيت رقابتي سازماني سهيم شوند

( که SECI( مدل )1966) ( با الهام از مفهوم سازي پوالني1995نوناکا و تاکوچي)
شود را ارائه دادند  مي 4و دروني سازي ، ترکيب، بروني سازيشامل اجتماعي سازي

دانش صريح و ضمني در فرآيند خلق دانش  تواند کارکرد تسهيم مي که اين مدل
، تشريح کند. از يک طرف، تسهيم دانش، با فرآيند دروني سازي و اجتماعي سازي

 کند. از طرف ديگر، تسهيم دانش مي تبديلها  دانش سازماني را به دانش افراد يا گروه
ازماني تواند طي فرآيند بروني سازي و ترکيب، دانش فردي و گروهي را به دانش س مي

برگرداند. وجود فرهنگ تسهيم دانش در کل سازمان براي حفظ ميراث ارزشمند 
محوري و آغاز هاي  جديد، حل مسائل، ايجاد قابليتهاي  سازماني، يادگيري تکنيک

(. شايان ذکر  Huang, Chen, & Stewart, 2010) جديد بسيار مهم استهاي  موقعيت
پايه و اساس اجتماعي سازي است؛ درحالي که تسهيم  ،است که تسهيم دانش ضمني

 تبادل، قابل شده عيني، ارائههاي  دانش مرحله، اين درمولفه ترکيب ) ،دانش صريح

( در SECIرا از بخش مدل ) هستند( و قابل انتقال اند گرديده مستند سازماندهي،
ني سازي، در بروني سازي و دروهاي  چنين فرآيند کند. هم سازمان خاصي ايجاد مي

نقش ، تحول هر دو نوع دانش، هم تسهيم دانش صريح و هم تسهيم دانش ضمني
 کنند. مي کليدي ايفا

اند  تسهيم دانش صريح اغلب همه اشکال تسهيم دانش را که در سازمان نهادينه شده 
 تر به نظر تسهيم دانش صريح در محيط، رايجهاي  گيرد. به اين دليل شيوه مي بر در
هاي سازوکار تواند به سادگي کسب، تدوين و منتقل شود. مي دانش صريح ورسد  مي

وري اطالعات از جمله اها، زبان رسمي، دفاتر راهنما، و سيستم فن مديريتي از قبيل رويه

                                                                                                                       
1- socialization 
2- externalization 
3- combination 
4- internalization 
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شوند  مي ابزار هايي هستند که  موجب تسهيل تمايل به تسهيم دانش صريح کارکنان
(Huang ,Davison, & Gu, 2011در مقاب .)  ل، تجربه انساني و تعامالت چهره به چهره

ترين ابزار تسهيم دانش ضمني است. کليد تسهيم دانش ضمني، تمايل و ظرفيت  اصلي
 دانند و آن را براي يادگيري مورد استفاده قرار مي افراد براي تسهيم آن چيزي است که

د از: عدم دهند. مشکالتي که ممکن است مانع از تسهيم دانش ضمني شود عبارتن مي
دانش هاي  تمايل همکاران به تسهيم و يا استفاده از دانش، آگاهي محدود از فرآيند

ضمني يک فرد، مشکالت در بيان دانش ضمني که به افکار يا اعمال فرد گره خورده 
 ,Holste & Fieldsاست و کمبود کاربرد موردي دانش ضمني خاص در موارد ديگر)

کن است به وسيله اعتماد متقابل بين افراد در فرآيند (. با وجود اين موانع مم2010
 (.Lucas, 2005 ) تسهيم دانش مرتفع گردد.

 سرعت و کیفیت نوآوري
 وضعيت بهبود و وري بهره افزايش پي در نوآوري، بر تکيه با جهان کشورهاي 

 جوامع بين فزاينده رقابت وجود توجه، اين عمده داليل از يکي و اقتصادي هستند

 درها  شرکت براي حياتي عامل يک عنوان به را نوآوري دانش، مديريت ادبيات .است

 امروزي پوياي و پيچيده شدته ب محيط در رقابتي مزيت حفظ و ارزش ايجاد جهت

 دانش، به شديدي بسيار گرايش نوآورانه مستلزم در اين ميان ابداعات کند. مي قلمداد

 است ارزش خلق فرايند در کليديهاي  ورودي عنوان به کارمندان تعهدات و تخصص
 .(00.3 )ميرفخرالديني و همکاران،

سرعت نوآوري، که به وسيله زمان سپري شده بين توسعه اوليه که شامل مفهوم و  
 تعريف نوآوري و تجاري سازي يک محصول يا خدمت جديد در بازار تعريف

ايجاد مزيت رقابتي  جهتو وظايف ها  فعاليت تسريعبه قابليت شرکت براي ، شود مي
 ,Allocca & Kessler) گردد مرتبط با کاهش چرخه عمر محصول در صنعت بر مي

تر مزيت به  (. تأکيد بر سرعت نوآوري، نشان دهنده انتقال پارادايم از منابع سنتي2006
 براي رويارويي مناسب با تغييرات سريع محيط کسب و کار گيري راهبردي ويژه جهت

تواند به  مي نوآوري يک عنصر حياتي براي رقابت در بازار است کهباشد. سرعت  مي
عملکرد بهتر منجر شود. به شکل تجربي ارتباط مثبت بين سرعت ارائه به بازار و 

(. از Carbonell, & Escudero, 2010موفقيت محصول جديد ديده شده است )
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عي است که آنجائي که سرعت نوآوري يک انسجام تيمي و قابليت پيچيده اجتما
ها  (، بنابراين شرکتSlater & Mohr, 2006تواند به راحتي توسعه و تقليد شود) نمي
توانند با استفاده از اين قابليت با توجه به تماس نزديک با مشتريان و شناسايي نيازها  مي

خود را در عرصه رقابت نگه دارد. عالوه بر اين، افزايش نرخ رقابت، توسعه 
را ملزم به نوآوري ها  زار و کاهش چرخه عمر محصول، شرکتتکنولوژيکي در با

 (.Lynn, 2008) کند مي سريع
مفهوم کيفيت نوآوري با مفهوم عملکرد نوآوري تجميع شده است و به اين نکته  

اشاره دارد که هر حوزه در درون يک سازمان، چگونگي ايجاد يک محصول، فرآيند 
 نمايند مي جود و روند شکل گيري نتايج مقايسهيا نوآوري در خدمات را با پتانسيل مو

(Lanjouw & Schankerman, 2004درحالي .)  که نوآوري ارتباط محکمي ميان نو
کند، به دامنه تغييرات  مي بودن و خالقيت با مفاهيم کيفيت از جمله استاندارد ايجاد

 فيت نوآوريمند پايبند است. با توجه به محصول يا خدمت، کيهاي نظام اندک و رويه
ها، قابليت اطمينان،  تواند از طريق متغيرهايي مثل مقدار، اثربخشي، ويژگي مي

ها، پيچيدگي، درجه نوآوري، ارزش براي مشتري و بسياري ديگر از  بندي، هزينه زمان
ها  شرکت عواملاين مفاهيم تعريف شود. اگرچه کيفيت نوآوري يکي از مهمترين 

آوري براي رقابت در بازار است، اما تعيين آن به دليل نو راهبرديکارگيري ه براي ب
افزايش پيچيدگي، مشکالت ناشي از شناسايي عوامل تشکيل دهنده و نياز به ادغام 

 (. Lahiri, 2010) هايي روبروست ها، با چالش مقياس

 سازمانی عملکرد

 زيرا است؛ مديريت کارهاي دستور مهمترين از يکي وکار کسب عملکرد ارزيابي 

 سازمان عملکرد مداوم سنجش و ارزيابي توانايي در مستمر بهبود به کليد دستيابي

 و اند کرده درک را عملکرد مداوم ارزيابي اهميت نيز سازمانها بسياري از. است

 تا 1850 سالهاي برند. بين مي به کار سازمان در متنوعي ارزيابي عملکردهاي  سيستم

 به که پرداختند، مي عملکرد ارزيابي به مالي معيارهاي براساس تنهاها  سازمان  1975

 در توانايي عدم و تمرکز استراتژيک فقدان، مدت کوتاه ديدگاه تشويق: چون داليلي

 ديدگاه تشويق پذيري، و انعطاف گويي پاسخ کيفيت، مورد در داده کردن فراهم
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 آن خواهان مشتريان آنچه مورد  در اطالعات کردن فراهم در شکست خوشبينانه،

 . (Fernandes et al, 2006)گرفتند قرار انتقاد مورد رقبا، عملکرد چگونگي و هستند

 ارزيابي براي  (BSC)متوازن امتيازي کارت بودن جامع به توجه با پژوهش اين در

 آن ديدگاه چهار از مديريتي، راهبردي مباحث براي آن روزافزون و کاربرد عملکرد

 کارت امتيازي متوازناست.  شده استفاده سازمان عملکرد ارزيابي مبنايي براي به عنوان

(BSC) به را شرکت راهبرد که کند مي مديران فراهم براي را جامع چارچوبي 

. (Kaplan and Norton, 1992)کند عملکردي ترجمه معيارهاي از منسجمي مجموعه
مالي  معيارهاي شامل تنها که سنتي ارزيابي سيستم با مقايسه در متوازن امتيازي کارت

 نگرش هدايت طريق از را مديران گيري تصميم که است شده طراحي به گونه اي بود،

  .بخشد مي بهبود شرکت، عمليات از تري گسترده ابعاد بهها  آن

 کوچک و متوسطهاي  شر کت
هاي  مختلف جهان داراي شباهتهاي  کوچک و متوسط در کشورهاي  بنگاه 

اين وجود نمي توان تعريف يکسان و واحدي از آنها به دست آورد  بسياري هستند اما با
و هرکشور با توجه به شرايط خاص خود  و بر اساس شاخص هايي چون اشتغال، حجم 
سرمايه، حجم توليد، نوع تکنولوژي و صادراتي بودن توليدات واحد تعريفي از اين 

ا انتخاب يک يا دو که کشورهاي مختلف ب يرکسب و کار ارائه کرده است. به طو
را کمي کرده و تعريف مشخصي را  دکوچک و متوسط خوهاي  شاخص فوق شرکت

 (.00.0اند )مجيدي،  قرار دادهها  گونه واحد ريزي و حمايت از اين مبناي برنامه
 کوچک،هاي  بر اساس تعريف وزارت صنايع و معادن و وزارت کشاورزي شرکت

نفر کارگر  83ستايي( هستند که کمتر از صنعتي و خدماتي )شهري و روهاي  واحد
 کيفي زير هستند:هاي  و داراي ويژگي (.00.8 دارند )فتحي،

 سهم بازاري نسبتا کمي د ارند. -0

شوند و ساختار مديريتي سازمان  مي توسط مالکان خود به طور شخصي مديريت -0
 اي ندارند. دهي شده

وسيله  مالکان يا  اي کوچک و متوسط به طور مستقل بهه کنترل فعاليت شرکت -0
 شود. مديران آن انجام مي

هاي صنعتي به عنوان  سازمان صنايع کوچک و شهرک درکشور ماهاي اخير  در سال 
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، صنايعي که ميزان صنايع کوچک و متوسط قرار داده شده که از نظر اين سازمانمتولي 
اشتغال در آنها هزار تومان در يک واحد توليدي باشد، ميزان  083سرمايه گذاري آنها 

 جنبه هنري نداشته باشد، مکانيزه باشد، متوسط(، 833تا   83) نفر باشد 83حداکثر 
 )فتحي، شوند سرمايه آنها کامال ايراني باشد صنايع کوچک و متوسط محسوب مي

براي انتخاب جامعه آماري پژوهش از آمار منتشر  است که يادآوري(. الزم به 00.8
 براي صنايع کوچک و متوسط استفاده شد. شده از سوي اين سازمان

 پژوهش هاي همدل و فرضی

اساسي بين تسهيم دانش، نوآوري و  سازوکارهايهدف از اين پژوهش بررسي تأثير  
مباني نظري  يهکوچک و متوسط است. در اين پژوهش مدلي بر پا يعملکرد شرکت

لکرد به شکل مستقيم پيشنهاد شده است که در آن تسهيم دانش از طريق نوآوري  بر عم
 نشان داده شده است. 0گذارد. اين مدل در شکل  مي و غير مستقيم اثر

  ام
يرت م

 ل اد ياه   يار 
يري داي و  شر

درکلمع

 ير  شناد ميهست

  م  شناد ميهست

يروآون تعرس

يروآون تي يک

 مدل مفهومی تحقیق 9شکل 

 نوآوري و عملکرد

شود که به ايجاد  مي قوي براي سازمان شناخته سازنوآوري به عنوان يک توانمند 
پيچيدگي فزاينده و به سرعت در حال تغيير، ارزش و حفظ مزيت رقابتي در محيط با 

تواند استفاده بهينه از منابع موجود، بهره وري  شود. در واقع نوآوري نه تنها مي مي منجر
هاي  تواند موجب کسب دارايي مي بلکه، لقوه سازمان را بهبود بخشيدهاو ارزش ب

اي مشتريان و بهبود گويي به نيازه نوآور، با پاسخهاي  ناملموس در سازمان شود. شرکت
دهد به عملکرد برتر يا سودآوري تري دست يابند،  مي جديدي که اجازههاي  قابليت
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(. نوآوري در دستيابي به بهره وري Sadikoglu & Zehir, 2010) موفقتر خواهند بود
 ,Parasuraman) عملياتي همچنين افزايش کيفيت خدمات، بسيار مهم و حياتي است

و ها  يگر نوآوري به عنوان يک نيروي مهم در جهت توسعه شرکتبه عبارت د (.2010
توان نوآوري مهترين مشخصه تعيين کننده  شود. مي بهبود عملکردشان محسوب

هاي  عملکرد است. بر اين اساس، محققان به تدريج توجه بيشتري را به تأثير جنبه
 ,Clifton et al., 2010; Liaoاند) مختلف نوآوري بر عملکرد شرکت معطوف داشته

et al., 2010; Vaccaro, Parente, & Veloso, 2010.) 
تجاري معاصر و يک هاي  رقابت مبتني بر زمان به يک نگراني مهم براي سازمان 

به دنبال معرفي ها  آيد. بنابراين اين سازمان مي تهديد رقابتي حياتي براي آنها به حساب
 ,Smithسرعتي بيشتر از رقبا هستند)محصوالت، خدمات يا فرآيندهاي جديد حتي با 

توانند سهم بازارشان  هايي که از اهرم سرعت نوآوري برخوردارند مي (. شرکت2011
اندازي  را افزايش دهند. سرعت نوآوري و سرعت پاسخگويي به محيط به وسيله راه

طلبد که اين امر در نهايت به عملکرد  مي هزينه و زمان کمتر را، محصوالت جديد
شود. کيفيت نوآوري عامل کليدي ديگر است که بر عملکرد  ي شرکت منجر ميباال

هاي  و رويهها  شرکت مؤثر است. کيفيت نوآوري مستلزم پذيرش محصوالت، فرآيند
هاي  سازماني است. الزمه اين امر هم افزايي بين حوزههاي  جديد در سراسر فعاليت
شود که غير  مي اي ايجاد ر حوزهها است. چنين هم افزايي دچندگانه فعاليت شرکت

کند. سازمان از  مي قابل تقليد است، تازگي و مشارکت براي رقابتي بودن را تشويق
کمتر نوآور در دستيابي  R&Dنوآورتر به نسبت  R&Dبرد و   مي فزاينده سودهاي  ايده

از  بنابراين، نوآوري مي تواند بر بسياري. (Singh, 2008) به عملکرد شرکت مؤثر است
فرايندهاي کسب و کار يک شرکت تاثيرگذار باشد؛ مانند توليد، خدمت، فن آوري، 

(. اقدامات نوآوري باعث تغيير در فرايندهاي Mark, 1998بازاريابي و راهبرد شرکت )
هاي جديد، فرايندهاي کسب و کار جديد و ساختارهاي  سازماني و ايجاد استراتژي

اند که  نشان دادهها  (. از طرف ديگر پژوهشOECD, 2002) سازماني جديد مي شود
هاي پيشرفته، تغيير نيازهاي مشتريان و افزايش رقابت، باعث شده است که  آوري فن

است تا تعاملي  زمينه نياز به سمت نوآوري روي آورند. براي موفقيت در اينها  سازمان
نوآوري، نيازهاي در قوي ميان سازمان و مشتريانش برقرار شود و سازمان با استفاده از 
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 Akova) حال تغيير مشتريان را برآورده ساخته و موجب رضايت و وفاداري آنها شود

et al. 1998اند که  اند، نشان داده هايي که به صورت تجربي انجام شده (. پژوهش
شود که  نوآوري روي عملکرد مالي نيز تاثيرگذار است. نتايج نوآوري باعث مي

(. همچنين Hult et al. 2004و رشد بيشتري داشته باشند ) فروش باالترها  شرکت
بهتر براي هاي  کارکنان و خلق مهارتهاي  نوآوري مي تواند منجر به توسعه مهارت

گيري  توان نتيجه (. بنابراين با توجه به مطالب بيان شده ميOECD, 2002آنها شود )
 ي متوازن تاثيرگذار باشد.تواند بر ابعاد چهارگانه کارت امتياز کرد که نوآوري مي

اگرچه درباره رابطه بين نوآوري و عملکرد شرکت بحث شد، اما تعداد کمي از  
رشد ، مشتريان، به تأثير خاصي که سرعت و کيفيت نوآوري بر عملکرد ماليها  پژوهش

داخلي دارند، پرداخته است. بنابراين در اين پژوهش به دو هاي  و يادگيري و فرايند
 آن پرداخته شده است.هاي  يه با زير مجموعهفرضيه اول

H1aمالي تأثير بعد کوچک و متوسط از هاي  . سرعت نوآوري بر عملکرد شرکت
 دارد.

H1bکوچک و متوسط از بعد  مشتري تأثير هاي  . سرعت نوآوري بر عملکرد شرکت
 دارد.
H1cهاي  کوچک و متوسط از بعد  فرايندهاي  . سرعت نوآوري بر عملکرد شرکت

 داخلي تأثير دارد.
H1dکوچک و متوسط از بعد  رشد هاي  . سرعت نوآوري بر عملکرد شرکت

 ويادگيري تأثير دارد.
H2aکوچک و متوسط از بعد  مالي تأثير هاي  . کيفيت نوآوري بر عملکرد شرکت
 دارد.
H2bکوچک و متوسط از بعد  مشتري تأثير هاي  . کيفيت نوآوري بر عملکرد شرکت
 دارد.
H2cهاي  کوچک و متوسط از بعد  فرايندهاي  . کيفيت نوآوري بر عملکرد شرکت

 داخلي تأثير دارد.
H2dکوچک و متوسط از بعد  رشد وهاي  . کيفيت نوآوري بر عملکرد شرکت 

 يادگيري تأثير دارد.
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 تسهیم دانش و نوآوري
يجاد نوآوري به شدت به دانش، مهارت و تجربه کارکنان در فرآيند اهاي  طرح 

خاص هاي  تسهيم دانش به علت ويژگي، ارزش گرايش دارند. بر اساس اين بعد
تواند به عنوان يک ورودي  مي اجتماعي و وابستگي به مسيرهاي  شرکت، پيچيدگي

(. اين بديهي Chiang & Hung, 2010ارزشمند براي نوآوري در نظر گرفته شود.)
ري دانش، ممکن است سطوح نوآوري است که توانايي شرکت براي تبديل و بهره بردا

حل مسائل جديد ارائه محصول جديد براي پاسخگويي سريع به هاي  از قبيل روش
تواند هنگامي  مي (. با اين حال سازمانMarina du, 2007) تقاضاي بازار را تعيين کند

شان دارند، تنها به مديريت اثربخش دانش بپردازد.  که کارکنان تمايل به تسهيم دانش
کند.  مي هاي سازمان کمک تسهيم دانش به نوآوري در تيم ها، واحدها و يا همه بخش

يا ها  )مهارت براي انجام بهتر وظايف نوآورانه، کارکنان بايد هميشه دانش ضمني
نهادينه هاي  و روشها  )شيوه تجارب( را از همکاران خود فرا گرفته يا دانش صريح

هاي  تواند شيوه مي ند. بنابراين يک شرکتشده( موجود در سازمان را جستجو کن
جديد براي بهبود هاي  ها را بسيار مشابه ايجاد ايدهيا سازمانها  تسهيم دانش درون گروه

نوآوري را تسهيل هاي  هاي جديد کسب و کار ترويج دهد و در نهايت فعاليتفرصت
 (. Michael & Nawaz, 2008) کند
ند که تسهيم دانش ميان کارکنان به وسيله کن مي بسياري ازمحققين خاطر نشان 

 مشتري، سرانجام به کاهش هزينه عمليات منجرهاي  تر به درخواست پاسخگويي سريع
اي از تغييرات نوآورانه در سازمان را  شود. عالوه بر اين تسهيم دانش، طيف گسترده مي

ن، نقش کند. بنابراين هر دو جزء تسهيم دانش ضمني و صريح در سازما مي تسهيل
 (. Xu et al. , 2010) کنند مي ايفاها  مهمي در نوآوري

مختلف نوآوري به شکل جزئي در عمل هاي  گرچه ارتباط بين تسهيم دانش و جنبه 
هاي تسهيم  اما تحقيقات اندکي تأثيرات خاص فعاليت مورد آزمايش قرار گرفته است،

براي  اند، دادهرسي قرار دانش ضمني و صريح را بر سرعت و کيفيت نوآوري، مورد بر
 دهد. ميزير را مورد بررسي قرار فرعي  پر کردن اين شکاف، اين پژوهش فرضيات

H3a.تسهيم دانش صريح بر سرعت نوآوري تأثير دارد . 

                                                                                                                       
1- path-dependent 
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H3b.تسهيم دانش صريح بر کيفيت نوآوري تأثير دارد . 

H4a.تسهيم دانش ضمني بر سرعت نوآوري تأثير دارد . 

H4b ضمني بر کيفيت نوآوري تأثير دارد.. تسهيم دانش 

 تسهیم دانش و عملکرد شرکت
. در سازمان، است نامشهود براي ايجاد و حفظ مزيت رقابتي ارزشمندهاي  دارايي 

توانند از تجربيات مستقيم خودشان ياد بگيرند بلکه از تجربيات ديگران  مي افراد نه تنها
عامل دارند، دانشي که توسط يک نفر . چرا که افراد با يکديگر تگيرند مينيز ياد 

تواند از طريق بازخور، توضيح، کمک يا مشاوره به ديگر  مي آوري شده است جمع
همکاران نيز منتقل شود. تبادل دانش بين افراد منابع دانش را ايجاد کرده و دستکاري 

 ,.Minguela-Rataet alکند) دانشي جديدي را ايجاد ميهاي  و  رويهها  آن ساختار

 توانند درک خود را از دانش صريح يا ضمني، بر اساس بازخور و (. کارکنان مي 2010
توانند به سرعت به نيازهاي محيط عمق ببخشند. بنابراين کارکنان نه تنها ميمباحثه 

دهند. تسهيم  ميگويي به حل مشکل را نيز کاهش  پاسخهاي  پاسخ دهند، بلکه هزينه
و منافع  ندوان ستون فقرات يادگيري سازماني عمل کتواند به عن مي دانش سازماني

(. اين Van Woerkom & Sanders, 2010) زيادي براي سازمان به همراه آورد
اقدامات رابطه مثبتي با سرمايه انساني سازماني، تشريک مساعي و عملکرد سازماني 

يادگيري سازماني ( دريافتند که تسهيم دانش و 2008) (. الو و نگيHsu, 2008) دارد
منجر به عملکرد بهتر از طريق بهبود فرآيند کسب و کار، ارائه خدمات و محصوالت 

( رابطه کمي بين تسهيم دانش و عملکرد 2007) 0شود. دو، آي و رن مي يک شرکت،
اي مورد نظر را بررسي  ، چين، با عوامل زمينه0سازماني بر اساس يک نظرسنجي در شيان

کند که  مي مختلفي را ايفاهاي  که ابعاد مختلف تسهيم دانش نقش کردند، و دريافتند
شود. اگرچه روابط تجربي بين تسهيم دانش و  مي در نهايت منجر به عملکرد متفاوتي

عملکرد سازماني مورد آزمون قرار گرفته است، اما تحقيقات اندکي روابط خاص 
وناگون، يعني عملکرد گهاي  تسهيم دانش ضمني و صريح بر عملکرد شرکت در حوزه

اند.  داخلي و رشد و يادگيري را مورد توجه قرار دادههاي  مشتريان، فرايند از بعد مالي،

                                                                                                                       
1- Law & Ngai 
2- Du, Ai, and Ren 
3- Xi’an 
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 ، فرضيات زير تدوين شده است.يادشدهبراساس بحث  در اين پژوهش
H5aکوچک و متوسط از بعد  مالي تأثير هاي  . تسهيم دانش صريح بر عملکرد شرکت
 دارد.

H5bکوچک و متوسط از بعد  مشتري هاي  ريح بر عملکرد شرکت. تسهيم دانش ص
 تأثير دارد.

H5cهاي  کوچک و متوسط از بعد  فرايندهاي  . تسهيم دانش صريح بر عملکرد شرکت
 داخلي تأثير دارد.

H5dکوچک و متوسط از بعد  رشد هاي  . تسهيم دانش صريح بر عملکرد شرکت
 ويادگيري تأثير دارد.

H6aکوچک و متوسط از بعد  مالي تأثير هاي  ني بر عملکرد شرکت. تسهيم دانش ضم
 دارد.

H6bکوچک و متوسط از بعد  مشتري هاي  . تسهيم دانش ضمني بر عملکرد شرکت
 تأثير دارد.

H6cهاي  کوچک و متوسط از بعد  فرايندهاي  . تسهيم دانش ضمني بر عملکرد شرکت
 داخلي تأثير دارد.

H6d کوچک و متوسط از بعد  رشد وهاي  عملکرد شرکت. تسهيم دانش ضمني بر 
 يادگيري تأثير دارد.

 روش پژوهش

از آنجا که موضوع اين پژوهش  بررسي تاثير  تسهيم دانش و نوآوري بر عملکرد   
چنين  تفهيم و شناسايي اين سه مولفه وهم وکوچک و متوسط  است هاي  شرکت

هاي مربوط به منابع انساني، بهينـه استراتژيکيفيت ارتباط بين آنها در طراحي و تدوين 
توان پژوهش مي، نقش ارزنـده و کاربردي را به دنبال خواهد داشتها  در سازمان

که در اين  نظـر بـه اين حاضر را به عنوان يک پژوهش کاربردي در نظر گرفت.
گر به دنبال بررسي تاثير  تسهيم دانش  بر نوآوري و عملکرد  پژوهش پژوهش

همبستگي  ـ توان پژوهش حاضر را توصيفيکوچک و متوسط است، ميهاي  کتشر
و  توليدي کوچکهاي  جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران شرکت قلمـداد کرد.
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 مورد فرمول از نمونه تعداد تعيين جهت .باشد  مي در حال فعاليت در مازندران متوسط

اندازه  nها و تعداد گويه qکه  5q≤ n≤ 15qساختاري يعني  معادالت براي استفاده
 03 پژوهش اين در (.Alipour Shirsavar et al.,2012:456، استفاده شد)نمونه است

نمونه نياز است. بدين  8.8ثر به کو حدا 038به  حداقل بنابراين شده، مطرح سوال
 ،يع حضوريزتوچند مرحله پس از منظور براي رسيدن به تعداد نمونه مناسب و کافي، 

بين   پرسشنامه 203 به علت نرخ بازگشت پايين پرسشنامه، نهايتاً حدود و اينترنتيتي پس
%( 44پرسشنامه معتبر )تقريباً  002تعداد   توزيع و در پايان اعضاي جامعه هدف مطالعه 

 باشد. مي که با توجه به فرمول حجم نمونه  مناسب بازگشت داده شد
اطالعات مربوط به ادبيـات موضوع و  آوريدر اين پژوهش در ارتباط با جمع 

اي با استفاده از کتب، مقاالت و هاي کتابخانهتحقيـق  بـه طور عمـده از روش پيشينـه
 آزمونآوري اطالعات جهت مربوطه استفاده و در خصوص جمعهاي  پايان نامه

يکرت گزينه اي ل 8طيف هاي تحقيـق از روش ميدانـي  با استفاده از پرسشنامه فرضيـه
 .استفاده شده است

سرعت و کيفيت نوآوري به وسيله پرسشنامه وانگ ، تسهيم دانش صريح  و آشکار 
 امتيازي رويکرد کارت باگيري شد. همچنين از پرسشنامه اي  ( اندازه0300و وانگ )

کوچک و هاي  شرکت عملکرد سنجش منظور به (0330) نورتن و کاپالن متوازن
 .است متوسط استفاده شده

 مديريت استراتژيک،نفر از خبرگان حوزه  ينتوسط چندها  روايي اين پرسشنامه 
همچنين براي تاييد است.  رفتار سازماني و روانشناسي صنعتي مورد تائيد قرار گرفته

روايي سازه پرسشنامه از تحليل عاملي تاييدي استفاده شده است که نتايج تحليل عاملي 
در اين پژوهش براي تعيين پايايي  باشد. مي پرسشنامهتاييدي نيز  بيانگر صحت روايي 

که مقدار  لفاي کرونباخ پرسشنامه محاسبه شدآ spss18 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار
هر يک از نتايج تحليل عاملي تاييدي و پايايي  باشد. مي 38.0آن براي کل پرسشنامه 

پخش و جمع آوري پرسشنامه  آمده است.  در نهايت پس از 0تا  0در جداول  سواالت
مورد  Amos18و  SPSS 18با استفاده از نرم افزار به دست آمده از آنهاي  ها، داده

 تجزيه و تحليل قرار گرفته است که نتايج آن در ادامه مطالب بيان شده است. 
از مفهومي و بررسي برازش کلي مدل  براي تجزيه تحليل فرضيات  پژوهشدر اين   
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سازي معادالت ساختاري از  در مدل دالت ساختاري استفاده شده است.سازي معا مدل
د که آيا از برازش وش مي يک طرف ميزان انطباق داده پژوهش و مدل مفهومي بررسي

معناداري روابط در اين مدل برازش يافته  مناسب برخوردار  است و از طرف ديگر،
، Cmin/df، RMSEA ،GFIبرازش مناسب مدل شامل هاي  شود. شاخص مي آزمون
AGFI ،NNFI(TLI)، NFI،CFI  و IFI  است. با توجه به اين شاخص ها، مدلي از

Cminبرازش مناسب برخوردار است که 
 0( کمتر از dfنسبت  به درجه آزادي )  

و  GFI،AGFI ،NNFI ،NFI،CFI مقدار ، يک دهمکمتر از  RMSEAباشد،مقدار 
IFI  و مقدار   3/3بيشتر ازPNFI   باشد. 8/3بزرگتر از 

 هاي تسهیم دانشنتایج تجزیه و تحلیل عاملی تاییدي و پایایی مربوط به متغیر .9جدول 

 ضمنی و آشکار

 α بارهاي عاملی شاخص متغیر

ش 
تسهيم دان

صريح
 

EKS10.670.83

EKS 20.750.77

EKS 30.620.85

EKS 40.790.87

EKS 50.720.83

EKS 60.610.82

ضمني
ش 

تسهيم دان
 

TKS10.780.87

TKS20.660.80

TKS30.730.78

TKS40.820.91

TKS5 0.690.81

TKS6 0.770.83

TKS7 0.81 0.75 

 

نتایج تجزیه و تحلیل عاملی تاییدي و پایایی مربوط به متغیرهاي سرعت و کیفیت  .9جدول 
 نوآوري

 α بارهاي عاملی شاخص متغیر

ت نوآور ي
سرع

 

IS1 0.740.92

IS20.620.74

IS30.850.92

IS40.810.88

IS50.720.82

ت نوآور ي
کيفي

 

IQ10.780.84

IQ20.830.86

IQ30.870.95

IQ40.680.76

IQ50.730.85
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 نتایج تجزیه و تحلیل عاملی تاییدي و پایایی مربوط به متغیرهاي عملکرد  .9جدول 

 α بارهاي عاملی شاخص متغیر

مالي
 FIN10.750.85

FIN20.830.84

FIN30.920.83

FIN40.730.90
ي

مشتر
 CUS10.770.93

CUS20.830.82

CUS30.850.94

CUS40.710.75

ي 
فرايند ها

داخلي
 IBP10.620.84

IBP20.790.88

IBP30.620.73

IBP40.670.86

رشد و 

ي
يادگير

 L&G1 0.720.78

L&G2 0.770.74

L&G3 0.830.87

L&G4 0.910.92

 
است و با توجه 83/3که مقدار بارهاي عاملي در همه موارد باالتر از  با توجه به اين 

توان نتيجه ها( ميشاخصبراي همه  p< 0.001)داراي مقدار  Pبه شاخص جزئي 
براي که است  يادآوريسنجند. الزم به ها را ميا به خوبي دادهه شاخصگرفت که 

 باشد. 38/3از  تر کوچکمربوطه بايد  P، مقدار هر سؤالتاييد مقدار بار عاملي 

 ها یافته

پرسشنامه بين اعضاي جامعه  203و ارسال اينترنتي پستي  ،يع حضوريزپس از تو 
%( بازگشت داده شد که 44پرسشنامه معتبر )تقريباً  002تعداد    هدف مطالعه نهايتاً

 نشان داده شده است. 4دريافتي در جدول هاي  توصيف اطالعات پرسشنامه
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 آمار توصیفی مربوط به خصوصیات پاسخ دهندگان. 4جدول

 % تعداد متغیر ها

 جنسيت

 مرد
 زن

 
225 
51 

 
0.82 
0.18 

 سن
18–25 
26–35 
36–45 
46–55 
>55 

 
46 
80 

109 
33 
8 

 
0.17 
0.29 
0.39 
0.12 
0.03 

 تجربه کاري
1–2 y 
2–5 y 
>5 y 

 
51 

123 
102 

 
0.18 
0.45 
0.37 

 تعداد کارکنان
50> 

50-499 

 
109 
167 

 
0.39 
0.61 

   نوع صنعت

 0.30 84 غذايي

 0.28 77 فلزي

 0.15 41 شيميايي

 0.12 32 الکترونيک

 0.02 6 نساجي

 0.13 36 ساير

 
گيري قابل هاي اندازهها تا چه اندازه براي مدلجهت مشخص کردن اينکه شاخص 

گيري را جداگانه مورد تحليل قرار دهيم. هاي اندازهباشند ابتدا بايد تمام مدلقبول مي
باشند،  مي مربوط به متغيرهاگيري که مدل اندازه .بر مبناي اتخاذ چنين روشي ابتدا 

هاي هاي کلي برازش براي مدلگيرند. شاخصبطور مجزا مورد آزمون قرار مي
 ارائه شده است. 8گيري در جدول  اندازه

گيري از برازش هاي اندازهتوان نتيجه گرفت که الگومي ،8با توجه به نتايج جدول  
کنند که اين مورد را تاييد ميهاي کلي خوبي برخوردار هستند و به عبارتي شاخص

گيري هاي اندازهپس از بررسي و تاييد الگو کنند.ها حمايت ميها به خوبي از الگوداده
 در گام اول، در گام دوم برازش مدل مفهومي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.

 هاي کلي برازش مدل مفهومي پژوهش ارائه شده است.شاخص 2در جدول
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 گیريهاي اندازههاي کلی برازش الگوصشاخ .9جدول 

 CMIN/Df GFI AGFI NNFI NFI CFI IFI PNFI RMSEA نام شاخص

 017/0 908/0 875/0 809/0 801/0 899/0 899/0 819/0 55/2 تسهيم دانش آشکار
 072/0 909/0 825/0 809/0 985/0 845/0 08891 812/0 99/2 تسهيم دانش ضمني

 019/0 597/0 991/0 841/0 899/0 899/0 815/0 810/0 95/1 کيفيت نوآوري
 075/0 745/0 899/0 821/0 879/0 849/0 892/0 895/0 79/2 سرعت نوآوري

 098/0 914/0 899/0 801/0 817/0 995/0 805/0 814/0 08/1 مالي
 070/0 958/0 801/0 899/0 891/0 979/0 08812 899/0 29/2 مشتري

 008/0 725/0 858/0 899/0 844/0 809/0 897/0 849/0 25/1 داخليهاي  فرايند
 024/0 909/0 894/0 827/0 854/0 821/0 895/0 827/0 94/2 رشد و يادگيري
 ٪10> 50٪< 80٪< 80٪< 80٪< 80٪< 80٪< 80٪< <9 برازش مناسب

 
متناسب با سطح ها  نشان داده شده است تمامي شاخص 2همانطور که در جدول  

ها  توان نتيجه گرفت مدل پژوهش به خوبي با داده مي بودند. بنابراينبرازش قابل قبول 
به اين ترتيب قادر به تشريح فرضيات پژوهش است. الگو معادالت ، متناسب بوده

 ارائه شده است. 0ساختاري به همراه ضرايب رگرسيوني در شکل 

 کلی برازش مدل مفهومی تحقیق هاي  شاخص .6جدول

 CMIN/Df GFI AGFI NNFI NFI CFI IFI PNFI RMSEA نام شاخص

 08072 08704 08847 08899 08827 08857 08899 08820 2859 مدل نهايي
 ٪10> 50٪< 80٪< 80٪< 80٪< 80٪< 80٪< 80٪< <9 برازش مناسب

 
ها  از دو شاخص جزئي پس از بررسي و تاييد الگو، براي آزمون معناداري فرضيه 

مقدار بحراني مقداري است که از حاصل تقسيم  است.استفاده شده Pو  0مقدار بحراني
آيد. بر اساس سطح دست ميه ب "خطاي استاندارد"بر  "تخمين وزن رگرسيوني"

تر از اين مقدار، پارامتر باشد. کم 32/0مقدار بحراني بايد بيشتر از  38/3معناداري 
اه ضرايب رگرسيوني و مقادير ها به همرفرضيه شود.مربوط در الگو، مهم شمرده نمي

 آورده شده است. 0هاي جزئي مربوط به هر فرضيه در جدول شاخص

  

                                                                                                                       
1- Critical Ratio (C.R.) 



 
 

 الگوي معادالت ساختاري تحقيق .2شكل
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 ضرایب رگرسیونی و نتایج آزمون فرضیات .7جدول 

 نتیجه T Pآزمون ضریب مسیر  مسیر  فرضیه ها
H1a تائيد *** 10899 0845 مالي ← سرعت نوآوري 

H1b تائيد *** 8882 0842 مشتري ← سرعت نوآوري 

H1c تائيد *** 7812 0899 داخليهاي  فرايند ← سرعت نوآوري 

H1d رد 08991 0885 0809 رشد و يادگيري ← سرعت نوآوري 

H2a تائيد *** 4899   0829 مالي ← کيفيت نوآوري 

H2b تائيد *** 10801 0849 مشتري ← کيفيت نوآوري 

H2c  تائيد 08007 9804 0821 داخليهاي  فرايند ← نوآوريکيفيت 

H2d رد 08142 1.10- 0811 رشد و يادگيري ← کيفيت نوآوري 

H3a تائيد *** 19881 0859 سرعت نوآوري ← تسهيم دانش صريح 

H3b تائيد *** 10854 0845 کيفيت نوآوري ← تسهيم دانش صريح 

H4a تائيد *** 7899 0899 سرعت نوآوري ← تسهيم دانش ضمني 

H4b تائيد *** 9897 0899 کيفيت نوآوري ← تسهيم دانش ضمني 

H5a تائيد *** 9819 0898 مالي ← تسهيم دانش صريح 

H5b تائيد 08004 9899 0829 مشتري ← تسهيم دانش صريح 

H5c رد 0.209 1819 0819 داخليهاي  فرايند ← تسهيم دانش صريح 

H5d تائيد *** 11825 0849 و يادگيريرشد  ← تسهيم دانش صريح 

H6a تائيد *** 11852 0849 مالي ← تسهيم دانش ضمني 

H6b رد 0.99 11844 0807 مشتري ← تسهيم دانش ضمني 

H6c تائيد *** 5842 0827 داخليهاي  فرايند ← تسهيم دانش ضمني 

H6d تائيد *** 9819 0891 رشد و يادگيري ← تسهيم دانش ضمني 

***  p< 0.001. 

 

از تمامي فرضيات موجود به غير از ، 0دست آمده در جدول ه با توجه به نتايج ب
 مورد تاييد قرار گرفتند. H6bو  H1d،H2d ،H5cهاي  فرضيه
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 به تفکیک نوع صنایع و کوچک و متوسط بودن آنها نتایج آزمون فرضیات . 8جدول 

 نتیجه نتیجه    

 متوسط کوچک سایر الکترونیک شیمیایی فلزي غذایی  مسیر  فرضیه ها

H1a تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد مالي ← سرعت نوآوري 

H1b تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد مشتري ← سرعت نوآوري 

H1c تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد داخليهاي  فرايند ← سرعت نوآوري 

H1d  تائيد تائيد تائيد رد رد رد رد رشد و يادگيري ← نوآوريسرعت 

H2a تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد مالي ← کيفيت نوآوري 

H2b تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد مشتري ← کيفيت نوآوري 

H2c تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد داخليهاي  فرايند ← کيفيت نوآوري 

H2d رد رد رد رد ائيدت رد رد رشد و يادگيري ← کيفيت نوآوري 

H3a تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد سرعت نوآوري ← تسهيم دانش صريح 

H3b تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد کيفيت نوآوري ← تسهيم دانش صريح 

H4a تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد نوآوريسرعت  ← تسهيم دانش ضمني 

H4b تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد کيفيت نوآوري ← تسهيم دانش ضمني 

H5a تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد مالي ← تسهيم دانش صريح 

H5b تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد مشتري ← تسهيم دانش صريح 

H5c رد رد رد رد رد رد تائيد داخليهاي  فرايند ← تسهيم دانش صريح 

H5d تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد رشد و يادگيري ← تسهيم دانش صريح 

H6a تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد مالي ← تسهيم دانش ضمني 

H6b رد رد رد رد رد رد رد مشتري ← تسهيم دانش ضمني 

H6c تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد داخليهاي  فرايند ← تسهيم دانش ضمني 

H6d تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد تائيد رشد و يادگيري ← تسهيم دانش ضمني 

 
چنين به  نشان دهنده نتايج فرضيات پژوهش به تفکيک نوع صنعت و هم .جدول  

تفکيک صنايع کوچک و متوسط است. نتايج حاصل از تفکيک نوع صنعت شباهت 
براي ساير  H1dبسياري با نتايج کلي پژوهش دارد و تفاوت آن در پذيرفته شدن فرضيه 

براي صنايع شيميايي و در نهايت پذيرفته شدن H2d صنايع و پديرفته شدن فرضيه
کوچک و هاي  . اما نتايج به تفکيک شرکتبراي صنايع غذايي بوده است H5cفرضيه 

  متوسط با نتايج به دست آمده در حالت کلي تفاوتي نداشته است.
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 گیري نتیجه بحث و 

جوي رابطه و اثر گذاري دو متغير تبيين کننده تسهيم  و پژوهش حاضر در جست 
دانش )تسهيم دانش صريح و ضمني( بر سرعت و کيفيت نوآوري و نوآوري بر چهار 

هاي  کوچک و متوسط )مالي، مشتري، فرايندهاي  متغير تبيين کننده عملکرد شرکت
 داخلي و رشد و يادگيري( بوده است. 

 و کيفيت نشان داده شده است، تأثير سرعت 0و شکل  0طور که در جدول  همان 
. قرار گرفت داخلي مورد تائيدهاي  مالي، مشتري و فرآيند از بعد  نوآوري بر عملکرد

 و همکاران ( و اسينگريچ0033) صفرزاده و همکارانهاي  نتايج با نتيجه پژوهش اين
از بعد رشد و  در حالي تأثير نوآوري بر عملکرد( در يک راستا قرار دارد. 0333)

شايد  دست آمده از تحقيقات قبلي نيست.ه اين مورد مطابق با نتايج ب رد شد.يادگيري 
هاي  و نگرش موجود در زمينه نوآوري در شرکت دليل اين موضوع اين باشد که بينش

مربوط، به صورت فراگير در  سطح کل سازمان جاري نمي شود و اقدامات نوآوري به 
گردد؛ بنابراين اقدامات و بهبودهايي که  واحدهاي خاصي در اين زمينه واگذار مي

ز بايد شود، بيشتر در سطح فردي است تا جمعي. از طرف ديگر اين نکته ني حاصل مي
شد،  اقدامات نوآوري  اشاره هاي قبل مدنظر قرار گيرد که همانطور که در قسمت

کارکنان منجر شود؛ بنابراين با توجه به اين هاي  تواند به توسعه و بهبود مهارت مي
گيري کرد که نگرش مديران در  توان نتيجه موضوع و نتيجه به دست آمده، مي

هدايت نشده است و بنابراين نياز است در اين  درجهت درست مورد مطالعههاي  شرکت
 زمينه تجديدنظري صورت گيرد.

، رسد که سرعت و کيفيت نوآوري يک شرکت؛ عملکرد مالي مي از اينرو به نظر 
دهد، اما اين در مورد عملکرد از بعد   مي اش را افزايش داخليهاي  مشتري و فرايند

 کند. رشد و يادگيري صدق نمي
بر سرعت و کيفيت نوآوري آزمون شد.  و ضمني( صريح)دانشتأثير تسهيم  

 نشان داده شده است، تأثير تسهيم دانش بر سرعت 0و شکل   0همانطور که در جدول 
مورد تاييد قرار  مورد نظر فرضياتشد و نوآوري معنادار تشخيص داده  و کيفيت

                                                                                                                       
1- Eisingerich 
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و وانگ و وانگ  ( 0303و همکاران ) 0تحقيقات خوهاي  اين نتايج با يافته گرفتند.
 باشد.  مي ( در يک راستا0300همکاران )

بر  تأثير تسهيم دانش صريح انجام شده،هاي  با توجه نتايج بدست آمده از تحليل 
بر عملکرد از بعد  و تاثير دانش ضمني  عملکرد از بعد  مالي، مشتري و رشد و يادگيري 

اين نتايج با قرار گرفتند.  تاييدمورد  و رشد و يادگيري داخليهاي  ، فرايندمالي
وان ، (2008) 4الو و نگي(، .033) 0هسو ، (2007) 0دو، آي و رنتحقيقات هاي  يافته

 باشد.  مي در يک راستا (0303وارکم و سندرس )
داخلي هاي  تسهيم دانش صريح  بر عملکرد از بعد  فرايند بر خالف اين نتايج، تاثير  

اين نتايج مطابق با  بعد  مشتري تاثيرگذار نيست.و تسهيم دانش ضمني بر عملکرد از 
که انتظار مي رفت تسهيم دانش صريح، منجر به  باشد. با اين تحقيقات انجام شده نمي

دانشي جديد شود، اما نتيجه حاصل هاي  هاي داخلي سازمان و خلق رويهبهبود فرآيند
ر نيست که دليل دهد که دانش صريح روي فرايندهاي داخلي تاثير گذا شده نشان مي

تواند عدم اعتقاد مديران به اين موضوع باشد؛ به اين مفهوم که فرايندهاي داخلي  آن مي
سازمان، جدا از اقدامات تسهيم دانش که در سازمان صورت مي گيرد، تعريف 

که بايد تغييري در اين فرايندها اي  شوند و اقدامات تسهيم دانش صريح به اندازه مي
اين اعتقاد وجود دارد که تسهيم دانش  مربوط،هاي  همچنين در شرکت کنند. ايجاد نمي

تواند  ضمني در سازمان و ميان کارکنان، تاثيري روي مشتريان ندارد که اين موضوع مي
اند، حاصل شده باشد و يا دليل آن  فوق داشتههاي  که مديران شرکتاي  از تجربه

تسهيم دانش ضمني و خلق راه کارهايي تواند عدم ايجاد تعامل موثر ميان اقدامات  مي
 براي برآورده کردن نيازهاي مشتريان باشد.  

وسيله بسياري از محققين و متخصصين حوزه ه ب ها  اهميت تسهيم دانش در شرکت 
رفتار سازماني به منظور حفظ در مزيت رقابتي، مورد تاکيد قرار گرفته شده است. در 

مختلف نوآوري مورد بحث  هاي  يم دانش بر جنبهتجربي اخير تأثيرات تسههاي  پژوهش
اندکي به ارتباط تسهيم دانش، نوآوري و عملکرد هاي  قرار گرفته است. اما پژوهش

اند. مدل اين پژوهش به تأثير دانش  شرکت از يک چشم انداز جامع و منسجم پرداخته

                                                                                                                       
1- Xu 
2- Du, Ai, and Ren 
3- Hsu 
4- Law & Ngai 
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ز بعد  صريح يا ضمني بر سرعت و کيفيت نوآوري که در نهايت منجر به عملکرد ا
شود،  مي داخلي و رشد و يادگيريهاي  فرايند، مالي، مشتري، رشد و يادگيري

  به استثناي چهار فرضيه: ها  اين پژوهش حاکي از تائيد اکثر فرضيههاي  پردازد. يافته مي
H1d، H2d ،H5c  وH6b  ،يعني  تاثير سرعت و کيفيت نوآوري بر رشد و يادگيري

تسهيم دانش ضمني بر ، داخلي وهاي  تسهيم دانش صريح بر عملکرد از بعد  فرآيند
 عمکرد از بعد  مشتري است.

اين پژوهش از طريق تجزيه و تحليل تأثيرات تعريف شده در فرضيات موجود،  
تسهيم دانش بر نوآوري و عملکرد شرکت  هاي هايي را که از طريق آنها شيوهسازوکار

گري سرعت و کيفيت نوآوري مورد  تأثير گذارند، شناسايي کرد. همچنين نقش واسطه
نشان کرد که  تسهيم دانش رديگر بايد اين نکته را خاط رفتائيد قرار گرفت. از ط

صريح و ضمني بر عملکرد شرکت، به شکل مستقيم يا از طريق بهبود در سرعت يا 
يت نوآوري اثر گذارند. اين پژوهش در مقايسه با تحقيقات موجود، نه تنها ارتباط کيف

کند، بلکه جزئيات خاصي از  مي بين تسهيم دانش، نوآوري و عملکرد را مفهوم سازي
تقسيم تسهيم دانش به صريح و ضمني، نوآوري به سرعت و کيفيت، و عملکرد به  

 گذارد.  مي يادگيري در اختيار داخلي و رشد وهاي  مالي، مشتري، فرايند

 کاربرديپیشنهادهاي 

نتايج پژوهش نشان داد که اقدامات تسهيم دانش به نوآوري منجر مي شود، بنابراين  
به نوآوري، اين موضوع مي تواند به عنوان ها  با توجه به شدت رقابت و نياز شرکت

 ابزاري موثر مدنظر قرار گيرد.
ده، اقدامات تسهيم دانش چه به صورت مستقيم و چه از با توجه به نتايح به دست آم 

هاي  طريق نوآوري، به عملکرد بهتر سازمان نيز منجر خواهند شد. بنابراين تدوين برنامه
را بهبود خواهد ها  سازي تسهيم دانش، عملکرد سازمان الزم در جهت آموزش و پياده

 داد. 
 کوچک و متوسط هاي  شرکت کارشناسان و پروژه مديران ارشد، مديران آموزش 

 مديريت جديدهاي  شيوه و دانش تسهيم مورد در جديد و رويکردهاي مفاهيم به نسبت

 اين با مرتبط رسمي هايکانال طريق از تواند مي ها اين آموزش .نوآوري محصول 
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 و فني سازمان فناوري و و علم پارک .شود برگزار و تدوين مازندران استان در صنعت
گيري از اساتيد خبره در حوزه مديريت دانش، مديريت نوآوري و  با بهره  يا حرفه

 .شود مي پيشنهاد بخش اين متوليان عنوان مديريت استراتژيک به
 شرکت اعضايهاي  تجربه وها  يافته از مستندسازي هايسازوکار اجراي و طراحي 

جهت تسهيم دانش  مناسب ابزارهاي انگيزشي از استفاده و ها فعاليت انجام در طول
 هاآن بازيابي و ثبت، نگهداري جهت اطالعاتي هاي سيستم کارکنان به همراه استفاده از

 مکتوب هايارايه گزارش و سازماني دانش ميزان از اي دوره ارزيابي به سازمان تعهد و

 .آن از
 و تعهد که کارکناني به تشويقي و دهي پاداشهاي  شيوه کارگيريبه و طراحي 

 .برند مي کاربه سازمان سطح در دانش تسهيم و گسترش در زياديتالش 
پويا و ايمن ايجاد کنند که ، سالم، فضايي آرام بايدکوچک و متوسط هاي  شرکت 

کارکنان خالق بتوانند ذانش ضمني خود را با دانش صريح سازمان هماهنگ و همسو 
اه دست پيدا کنند و سازمان را نوآورانه در فاصله زماني کوتهاي  کنند و بتوانند به ايده

 به رسيدن به اهداف متعالي ياري رسانند.
تسهيم دانش  کردن نهادينه براي زمينه را بايدکوچک و متوسط هاي  شرکت 

 سازمان ساختار گرديده، بالنده سرمايه انساني جديد فراهم کرده تا دانش موجود و

 تامين شکل به بهترين مشتريان نيازهاي و نموده پيدا را دانش انتقال الزم براي آمادگي

 .گردد

به رفع به اقدام سازمان، جاري هايفعاليت فرايند در سازمان، ارشد مديران چنانچه 
 شودمي موجب نمايد، کارکنان در نوآوري روحيه تقويت و نوآوري موانع موقع

 قوه و نموده کشف بهتر اصولي هايحلراه خود، مديران از پيروي به کارکنان

 و جديد هايفرصت کشف با بتوانند و بيندازند کاربه را خود نوآوري و خالقيت

 معرفي برتر و پيشرو سازمان يک صورتبه را فردي خود نوآوري هايويژگي افزايش

 .نمايد
 محصول نوآوري در  زمينه در موجودهاي  مدل و مندنظامهاي  روش کارگيريبه 

 محيط سازمان، خصوصيات وها  ويژگي با آن مراحل از يک هر کردن بومي موجود و

به طوري که فرهنگ نوآري در سازمان نهادينه شده و کارکنان  .. و رقبا و کار، کسب
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 به اين فرهنگ پايند باشند.
کاري  هايو گروه نوآوري هايتيم (، تشکيلR&Dتوسعه ) و تحقيق واحد ايجاد  

 ايجاد و سازمان در جديد هايايده پيگيري براي کوچک و متوسطهاي  در شرکت

 .گيرد قرار نظر مد زمينه اين در هاي دانشگاهيپژوهش و مطالعات به نسبت بينش
توانند با به کارگيري تسهيم دانش  مي کوچک و متوسطهاي  به طور کلي شرکت 

موجود در دانش سازماني، يادگيري کاراتر و هاي  صريح و ضمني، به پر کردن خأل
ارکنان، خلق محصوالت نوآور با سرعت  و کيفيت متمايز، بهبود عمکرد تر ک بهينه

کاهش دوباره کاري، ، مالي، رضايتمندي مشتريان، پيشگيري از تکرار اشتباهات
جويي در وقت و بر انگيختن انگيزه خالقيت و نوآوري و تقويت موقعيت رقابتي  صرفه

 خود اقدام نمايند.
 را قدري مشکلها  ه است که تعميم پذيري يافتهاين پژوهش با چند محدوديت مواج 
با محدوده   متوسط صنعتي کوچک و صنايع که اين به توجه که با اين اول سازد. مي

 به توان نمي آن را از آمده دسته نتايج ب شود، مي باال محسوب .متوسط، پايين فناوري

 فرافناوري صنايعمؤثر بر  عوامل وها  چالش که چرا داد، تعميم فراتکنولوژي صنايع

هاي کوچک و متوسط  پژوهش به بررسي شرکت که اين اين دوم .باشد مي متفاوت
ها  و کشورها  استان، لذا تعميم نتايج ان به ساير صنايع، استان مازندران محدود شده

آوري  با روش بررسي مقطعي جمعها  همه داده ثالثاً اينکه مناسب به نظر نمي رسد.
ممکن است محدود به يک مقطع زماني باشد. ضمن ها  و نتايج آنها  اند، لذا متغير شده

 تعداد کارکنان معيار به توجه با متوسط و کوچکهاي  شرکت پژوهش اين اين که در

 چنين تمايز براي است ممکن در حالي که شدهاند، داده تميزها  شرکت ساير از

 ارزش خاص، دوره يک در مالي گردش ميزان جمله ازها  شاخص هايي، ساير شرکت

 .باشد مزيت داراي... و فروش ميزان توليدات،

 براي تحقیقات آینده ییاهپیشنهاد

( و مدل BSCاز آنجايي که در اين پژوهش از رويکرد کارت امتيازي متوازن )  
کوچک و هاي  معادالت ساختاري جهت ارزيابي عوامل موثر بر عملکرد شرکت

شود از رويکردهايي چون مدل تعالي سازماني  مي متوسط استفاده گرديد، پيشنهاد
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(EFQMو از فنوني از جمله تحليل پوششي داده )  ها(DEA( الگوريتم ژنتيک ،)GA ،)
( و.... به منظور بررسي عملکرد در صنايع کوچک و ANNعصبي مصنوعي )هاي  شبکه

 متوسط استفاده شود.
در صنايع خاص انجام  کشور ياهاي  شود پژوهش مشابهي در ساير استان مي توصيه 

 به دست آمده از پژوهش حاضر مقايسه گردد.هاي  گيرد و نتايج آن با يافته

 متوسط و باال، پايين تکنولوژي صنايعي با جزو تحقيق اين در بررسي مورد صنايع 

 خصوص در تواند مي عملکرد بر موثر عوامل وها  چالش لذا بررسي شوند، مي محسوب

 از تواند مي چنين صنايعي اينهاي  محيط که چرا .گيرد صورتفراتکنولوژي نيز صنايع

طرف  از .باشد صنايع ساير از متفاوت مديريت نوع انساني و منابع توليد، طراحي، لحاظ
 که است حالي در اين آيد، مي حساب به کمي تحقيق نوعاً رو پيش ديگرتحقيق

 شود مي لذا پيشنهاد است، فزوني به رو مديريت حوزه در تحقيقات کيفي به گرايش

 منظر از را محصول توسعه فرآيند بررسي تحقيقات آينده در تر عميق بررسي براي

 دنبال  پژوهي اقدام همچون موردکاوي آن با مرتبطهاي  راهبرد به عنايت با کيفي و

 .گردد
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 پیوست

 پرسشنامه تحقیق
 تسهيم دانش

 تسهيم دانش صريح
موجود و اسناد رسمي را با ديگر اعضاي هاي  گزارش اغلبافراد در سازمان )شرکت( ما  -1

 گذارند(. )در ميان مي کنند سازمان تسهيم  مي
کنند با ديگر  که خودشان آماده مي و اسناد رسمي راها  افراد  در سازمان ما اغلب گزارش -2

 کنند. اعضاي سازمان تسهيم  مي
و اسناد رسمي را مربوط به  ديگران  را از خودشان جمع ها  افراد در سازمان ما اغلب  گزارش -9

 آوري مي کنند.
 شوند. تسهيم دانش تشويق ميهاي  له ميکانيسمسيافراد در سازمان ما اغلب به و -4
 دهند. آموزش و توسعه ارائه ميهاي  ن ما اغلب انواعي از برنامهافراد در سازما -5
هاي فناوري اطالعات جهت تسهيم  گذاري در سيستم افراد در سازمان ما موجب تسهيل سرمايه -9

 شوند. دانش مي
 تسهیم دانش ضمنی

 کنند. شان دانش خود را تسهيم مي افراد در سازمان ما اغلب بر مبناي تجربيات -7

آوري  افراد در سازمان ما اغلب دانش مورد نياز را از ديگر همکاران بر مبناي تجربيتشان جمع -9
 مي کنند.

افراد در سازمان ما اغلب دانشي را که مي دانند از چه منبعي يا از چه کسي است، با ديگر  -8
 همکاران تسهيم مي کنند.

چه منبعي يا از چه کسي است را با ديگر دانند از  افراد در سازمان ما اغلب دانشي را که مي -10
 کنند. همکاران جمع آوري مي

 کنند. شان دانش خود را تسهيم مي افراد در سازمان ما اغلب بر مبناي تخصص -11
آوري  شان دانش خود را با ديگر همکاران جمع افراد در سازمان ما اغلب بر مبناي تخصص -12
 کنند. مي
اند زماني که احساس  گذشته گرفتههاي  هايي که از شکست درسافراد در سازمان ما اغلب  -19
 کنند ضروري است با ديگر همکاران تسهيم خواهند کرد. مي

 نوآوري
 سرعت نوآوري

 تر  است. جديد سريعهاي  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در به کارگيري از ايده -14
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 .تر  است اندازي محصوالت جديد سريعسازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در راه  -15
 .تر  است سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در توسعه  محصوالت جديد سريع -19
جديد هاي  و رويهها  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در  ايجاد و به کارگبري  فرايند -17

 .تر  است سريع
 .تر  است ل مسائل  سريعسازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در ح -19

 کیفیت  نوآوري
 .کند جديد بهتر عمل ميهاي  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در به کار گيري از ايده -18
 .کند سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در راه اندازي محصوالت جديد بهتر عمل مي -20
 .کند محصوالت جديد بهتر عمل مي سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در توسعه  -21
جديد هاي  و رويهها  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در  ايجاد و به کارگبري  فرايند -22

 .کند بهتر عمل مي
 .کند سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي در  مديريت بهبود بهتر عمل مي -29

 عملکرد )کارت امتیازي متوازن(
 مالیعملکرد از دیدگاه 

 گذاري در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بهتر است. متوسط بازگشت سرمايه -24

 در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بهتر است. سودآوريمتوسط نرخ رشد  -25

 وري در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بهتر است. متوسط نرخ بهره -29

کاهش نرخ  ( و...و جاري هاي هزينه در جويي صرفه  :مثالً) وريضر غير هاي هزينه کاهش -27
 تر است. ضايعات در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي متناسب

 عملکرد از دیدگاه مشتري

 در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بيشتر و بهتر است. مشتري رضايت به توجه -29

 در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بيشتر و بهتر است. مشتري وفاداري -28

 در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بيشتر  و بهتر است. مشتري شکايات به رسيدگي -90

در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بيشتر  و بهتر  مشتري تقاضاهاي به پاسخگويي -91
 است.

 داخلیهاي  عملکرد از دیدگاه فرایند

در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي  خدمات و توليدات کيفي و کمي ارتقاي به توجه -92
 بيشتر و بهتر است.

 در سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بيشتر و بهتر است. توسعه و تحقيق به توجه -99

 کليدي بيشتر و بهتر است.مسئوليت اجتماعي در  سازمان ما در مقايسه با رقباي  به توجه -94

در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بيشتر  و ها  توانايي مديريت پروژه  بهبود به توجه -95
 بهتر است.



  66...   بر  نوآوري و  عملکرد تاثير تسهيم دانش

 

 عملکرد از دیدگاه رشد و یادگیري

در  سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بيشتر   کارکنان دانش و ها مهارت افزايش به توجه -99
 و بهتر است.

در سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بيشتر  و بهتر  کارکنان رضايت افزايش به توجه -97
 است.

درسازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي بيشتر  و  خالّق هاي ايده پرورش براي ريزي برنامه -99
 بهتر است.

بيشتر  و بهتر انجام در سازمان ما در مقايسه با رقباي کليدي  پيشرفت به نياز به توجه -98
 شود. مي
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