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Abstract  
Today’s fast-changing and uncertain business world has changed the competitive business 

environment, and organizations must pay attention to innovation to achieve success, 

growth, and competitive advantages. Accordingly, the main objective of this study was to 

examine the effect of social capital on strategic innovation in insurance companies of 

Tehran. Furthermore, the study intended to examine the role of innovative climate in 

strengthening or weakening the foregoing relationship. The study was comparative in terms 

of approach and a correlational survey in terms of data collection. To this end, after 

reviewing the literature and designing the conceptual model, a questionnaire consisting of 

21 questions was distributed among 43 companies. At least three managers from every 

company answered the questions, and the average scores of their responses were analyzed. 

Face and content validity of the questionnaire was verified based on expert opinion and the 

use of a standard questionnaire, while its construct validity was ensured through 

confirmatory factor analysis. In addition, the reliability of the questionnaire was approved 

by the application of Cronbach's alpha test and composite reliability. Then, the collected 

data was analyzed using Smart PLS software through the correlation matrix, the structural 

equation modeling, and the model fitness analysis. Finally, it was found that social capital 

is effective on strategic innovation. In addition, the innovative organizational climate has a 

mediating role in the relationship between social capital and strategic innovation. 
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یلگر توجه به نقش تعد با یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماع تأثیر

 نوآورانه یسازمان جوّ
 2گلوگاهی  فاطمه معتمدی، 1عبداهلل توکلی

 دانشیار گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران .1
 ی مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانادانشجوی دکتر .2

 (13/11/1398تاریخ پذیرش:  ـ 07/07/1398 )تاریخ دریافت:

 چکيده
رشد و  و یتموفق یبرا دیباها  وکارها شده و سازمان کسب یرقابت یطموجب تحول در مح یطیمح ینانو عدم اطم ییراتسرعت تغامروزه 

 یاه در شرکت یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماع تأثیر یلپژوهش حاضر تحل یتوجه کنند. هدف اصل یبه نوآور یرقابت یتکسب مز
پرداخته رابطه  ینا یفتضع یا یتدر تقو آن نقش و نوآورانه یسازمان ّ جو یبررس به پژوهش ینا در ینبود. همچن بیمه واقع در شهر تهران

ْ  یمدل مفهوم یو طراح پیشینهپس از مرور  بر این اساس و. است از نوع همبستگی پیمایش آن استراتژی و قیاسی پژوهش رویکرد .شد
نفر از مدیران ارشد به  سهکم  شد. از هر شرکت دست هئارا شرکت 43متشکل از  یآمار ةنمون اب پرسش 21مشتمل بر  ای پرسشنامه

و استفاده از  متخصصاناساس نظر  برپرسشنامه  ییو محتوا یصور روایی. شدها تحلیل  میانگین نظر آن وها پاسخ دادند  پرسش
کرونباخ،  یآلفا یها آزمون قیاز طر زین پرسشنامه ییایپاشد.  ییدتأ ییدیتأ یعامل یلتحل اساس بر یزسازه ن ییاستاندارد و روا ةپرسشنام

آزمون  ی،همبستگ یسماتر یقاز طر اس و ال اسمارت پیافزار  نرم کمکشده به  یگردآور یها شد. سپس، داده دییتأ مرکب ییایپا
گذار است. تأثیری بر نوآوری راهبردی سرمایة اجتماعشد  مشخص یت،. در نهاشدند یلبرازش مدل تحل آزمونو  ،یمعادالت ساختار

 کند. نوآوری راهبردی نقش تعدیلگر ایفا می وی سرمایة اجتماعبین  ةرابطسازمانی نیز در  ةنوآوران ّ جو ،همچنین

 واژگانکليد
 .یراهبرد ینوآور، یسرمایة اجتماع، نوآورانه یسازمان ّ جو
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 لهئمسبيان 

رقابت،  یاست. سخت یطیمح ییراتتغ یباال  سرعت یجهان یوکارها بارز رقابت در کسب ةشاخص

یژگیاز و یطمح یاییو پو ،یتقطع عدم نفعان، یفشار ذ یطی،مح یداتتهد  گونه یناهای

قادر  بایدهاسازمان ،یطمح یاییو پو یتقطع عدم یلبه دل. (Jang et al 2017: 110) ستهایطمح

)آرمان و  رقابت بپردازند یتبه کسب مز یطیمح یداریپا یبرا یطیشرا یجادا یقباشند از طر

 یچیدگی،پ یشآن افزا ةمشخصرو هستند که  روبه یطیبا محها  سازمان ،ین(. بنابرا37: 1396 یعیشف

 ینینوهای  استمرار و استقرار خود با چالش یبراها  سازمان رو، . ازیناست یاییو پو ،شدن یجهان

و ها  مهارت یتبه توسعه و تقو یشترمستلزم توجه بها  چالش یناز ا رفت ند که برونا مواجه

ها  و سازمان شود یانجام م یراهبرد یتوجه به نوآور یقکار از طر یناست که ا یدرونهای  ییتوانا

 .یرندگ یوکار آن را به کار م کسب یایبه عملکرد بهتر در دن یدنرس یبرا

شده است. به  أییدتمطالعات متعدد  ردها  سازمان یریپذ بر عملکرد رقابت یسازمان ینوآور اهمیت

 یتمز یحصول و نگهدار یبرا یدارپا ییراهبردها یفکرهای  یه( دانش و سرما19۸۸دراکر ) باور

پژوهش حاضر  یآمار ةجامع(. 37: 1396 نژاد و دانشور یل)خل شوند یشناخته مها  سازمان یرقابت

 ین،از صنعت خدمات نو یبخش مهم جایگاهدر  ،یمهصنعت ب .بودند یمهفعال در صنعت بهای  شرکت

 یمال ةتوسعبه  یمهنوآورانه در صنعت ب یشرفتدر اقتصاد کشور است. پ یادبا رشد ز یها از بخش یکی

 .(Yu & Guo 2014: 231) گذارد یم تأثیرعملکرد صنعت  و بر شود میمنجر بخش  یندر ا

 تا ،یرانخود در ا یاتح یو ط یدایشفراوان از زمان پهای  یببا وجود فراز و نش ،یمهصنعت ب

 یکی یده است.نرسیت مطلوب هنوز به وضع البته .هدد یقجامعه تطب یازتوانسته خود را با نحدی 

 اتخاذگذشته و  یاتتجرب همةاز  یاصول یریگ هدف بهره ینبه ا یدندر راه رس مؤثراز عوامل 

 (.70: 1394همکاران  است )محمودی و ای یمهخدمات ب ةعرصنوآورانه در  یکردهایرو

 ،پژوهش یاصل ةیفرضبه عنوان  ،یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماع تأثیرپژوهش  یندر ا

های  پویاییو  یتخالق و یدر درک نوآور یربناییز یمفهوم یسرمایة اجتماعشود.  یم یبررس

و مانند  یگروه یادگیریو  ینوآور و یتخالق یندسو فرا یکاز  یراز .یدآ یسازمان به شمار م

 همکاران)اخوان و  کند یم یلتحقق آن را تسه یگرد یو از سو دهد میقرار  تأثیررا تحت  ها ینا
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و  ستسازمان ا یافراد و واحدها ةهم یجمع تالش دسته یازمندن یراهبرد ی(. نوآور176 :2015

 در سازمان منجر شود. یبه خلق نوآور یکنش جمع یلتسه یقتواند از طر یم یسرمایة اجتماع

 از یناش ییراتای تغ )در جهان( دستخوش مجموعه یمهصنعت ب ،چند سال گذشته یط

 ةو توسع ،مالی شدن خدمات یهای فناوری اطالعات و ارتباطات، جهان یشرفتپ ی،اصالحات مال

و  ،بازاروری، ساختار  بهره ییر، تغییبر کارا یاثر قابل توجه ییراتتغ یناقتصادی شده است. ا

 یاخدمت  یا یدمحصول جد یک که به استفاده از ،است. نوآوری گذاشته یمهعملکرد صنعت ب

های اقتصادی و سهم بازار  یتبر موفق کند، میوکار اشاره  و کارکردهای کسبها  یهروش نو در رو

و خدمات بهتر برای  یداتتول ةرو ارائ ازین گذارد. یم تأثیر یجهان یرقابت یندةدر بازارهای فزا

 یایمنوط به سرعت در دن یانو وفاداری مشتر رضایت و به دست آوردن یرقابت یتکسب مز

؛ Epetimehin 2011: 124) است یمتک یرقابت یایدن یننوآوری در ا است که بر یخدمات مال

 (.3: 1394همکاران صحت و 

 ّ قرار دهد جو تأثیرر را تحت مذکو یردو متغ ینب ةرابط تواند یعوامل مهم که م یناز ا یکی

پردازان عبارت است از مجموعه  ینوآورانه از نظر تئور یسازمان ّ است. جو نهنوآورا یسازمان

عملکرد  یمشخصات و چگونگ ةدربارسازمان  یک یاعضا ةیلوسکه به  یا ادراکات خالقانه

اعضا، مشارکت افراد در  ةیروحکارکنان، بهبود  یبرا یزهانگ یجادتوان در ا یکه م یا یسازمان

 popa et al) باشد اشاره دارد مؤثر یسازمان ینوآور یتباال بردن خالق ینو همچن ،ها یریگ یمتصم

 یسرمایة اجتماع ةرابطنوآورانه در  یسازمان ّ جو یلگرپژوهش نقش تعد یندر ا ینبنابرا .(9 :2017

 .شود یم یبررس یراهبرد یو نوآور

که  ییها از روش یکیامروز  یرقابت یایکه در دن یافتدر توان یشده م یانتوجه به مطالب ب با

 یتاست که به توسعه و تقو ینبمانند ا یرقابت باق ةصحن آن در ةبه واسط توانند یها م سازمان

نوآوری  ،بنابراینبپردازند.  یراهبرد یتوجه به نوآور یقاز طر یدرون یها ییو تواناها  مهارت

 ةنمون ةجامع. شود یم شمردهها  سازمان ی دررقابت یتعامل مؤثر بر کسب مز ینتر مهمراهبردی 

در  یمدل ةارائهدف پژوهش حاضر  ین. بنابرابودندواقع در شهر تهران  یمهبهای  شرکت شپژوه

 ةنوآوران ّ و جو یسرمایة اجتماعهمچون  یمیبا توجه به مفاه یراهبرد ینوآور یتجهت تقو
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الگوی نوآوری راهبردی در صنعت  ةارائنوآوری این پژوهش از آن جهت است که  .بود یسازمان

های  راهگشای مدیریت سازمانتواند  و با توجه به پیچیدگی محیطی می نداردچندانی  پیشینةبیمه 

ی، در سرمایة اجتماعبرخالف اهمیت مبحث  ،داخلی پیشینةدر  ،ای کشور باشد. همچنین بیمه

 ای نشده است. بدان توجه ویژه ای بیمههای  سازمان

 تحقيق ةپيشينمبانی نظری و 
 راهبردی نوآوری

دهد که  امکان را می ها این اساسی در فضای رقابتی متالطم امروز است و به سازمان ینوآوری عامل

 یمعنا به ینوآور ،یتیریمد دگاهید از ،(1999) دراکر ریبه تعب .باشند تر موفقدر اقتصاد جهانی 

 یمعنا به ینوآور ی،سازمان نظرگاه از اما، .کند یم خلق را عملکرد از یا تازه بُعد که است یرییتغ

رفتار تازه  ای دیجد ةدیا کی یو اجرا ،خلق، توسعه ندیافراست و به  دیجد ای دهیا از یبردار بهره

 رزشمندا خدمات و محصوالت جادیا از است عبارت یسازمان یگفت نوآور توان ی. مشود یگفته م

 نوعی دگردیسیاین است که راهبردی (. هدف نوآوری 53: 1396 دانشورنژاد و  خلیل) در سازمان

 ی(. نوآور45ـ 43: 1396نژاد و دانشور  خلیل) راهبردی را در بازار و محیط رقابتی ایجاد کند

 ارزشمجدد  یسازارزش، مفهوم رةیزنج بخش سهدر  گذشتهانحراف خالق از اقدامات  یراهبرد

 (.Govindaraian & Trimble 2012: 230) است دیجد انیمشتر فیتعر ای ،یشده به مشترمنتقل

نوآوری ارزشی، نوآوری ورود به بازار،  توان در چهار بخش ابعاد نوآوری استراتژیک را می

 .(163: 13۸7)سرعتی آشتیانی تعریف کرد و ایجاد بازار جدید  ،شکستن رقابت

به  زمان هم طور بهارزش به مشتری ممتاز و  ةارائنوآوری ارزشی: این بعد نوآوری استراتژیک 

ضروری  تحمل قابلارزش به مشتری ممتاز برای دستیابی به مزیت رقابتی  ةارائ. استمشتری نو 

ارزش »عنصر اصلی مفهوم  کنندمجبورند ارائه  کنندگان عرضهآنچه  است. ادراک مشتریان از

 ،جدید و ارزشمند است که یدرحال ،ارزش به مشتریان ةارائ ةمنزل  است. نوآوری ارزشی به «یمشتر

 (.164: 13۸7)سرعتی آشتیانی شود  یمتعریف 

 ،که مشابه رقبایشان است ،یی از بازارها بخشایجاد بازار جدید: نوآوران استراتژیک روی 

ی جا  به ،دیگر  عبارت  بلکه به دنبال جذب انواع جدیدی از مشتریان هستند. به ؛کنند ینمتمرکز 
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. بازارهای جدید درون کنند یم را خلقبازارهای خودشان  ها آن ،بازار ةشد فیتعرپذیرش مرزهای 

ی رسان خدمتکه هنوز  ،یی از نیاز مشتریها بخشاز طریق تعریف  توانند یمصنعت موجود 

 Kim et) شوندیا تعریف مجدد بازار پدیدار  ،ی مشتری موجودها بخشترکیبی جدید از  اند، نشده

al 2005: 5). 

روش قبلی  ازنوآوران استراتژیک  شود یمنوآوری ورود به بازار: نوآوری ورود به بازار سبب 

را  ی زیادیها فرصتظهور اینترنت  مثالً. ندشومنحرف  کردند یمبه مشتریانشان خدمت  ها آنکه 

: 1397)بیات  ایجاد کرد کردند یمی استفاده سنتریغ های روش از برای دستیابی به مشتریانی که

120.) 

رو شود که  شکستن رقابت: عنصر نهایی نوآوری استراتژیک مجبور است با این حقیقت روبه

جود بین تعادل مو وسیله  و بدینی استراتژیک موجود نیستند ها گروهنوآوران استراتژیک متعلق به 

که یک صنعت یک مدل تجاری غالبی را  اند متذکر شده پرداز هینظر. چند سازند یمرقبا را آشفته 

ذهنی یا  ةرا نقش «منطق غالب». پاراهالد و بتی مفهوم شود یمکه دستورالعمل صنعت  کند یمخلق 

برای اجرای اهداف یا  ازین موردسازی تجارت و ابزارهای اداری  دیدگاه جهانی یا تفهیم

 (.66: 1390 انصاری) کنند یمی در آن صنعت تعریف ریگ میتصم

 یسرمایة اجتماع

توجه  یجتدر مفهوم به ین. اکردند یشناسان معرف در آغاز جامعهرا  یسرمایة اجتماع مفهوم

 ینکها عالوه بر ،یراخهای  را به خود جلب کرد و در دهه یعلوم اجتماعهای  رشته یرسا یشمنداناند

سازمان و های  در رشته ،قرار گرفته است فادهو اقتصاد مورد است یاسیعلوم س و یشناس در جامعه

 مفهوم بر محققان (.Aldrich & Meyer 2015: 263) کرده است یداپ یادیطرفداران ز یزن یریتمد

 قادرند جوامع بعضی چرا اینکه دالیل بیان برای جامع یتشریح ةمنزل به یسرمایة اجتماع

 افراد کردن متحد در جوامع بعضی که درحالی ،ندکن حل دیگر یک همکاری با را جمعیهای  مشکل

سرمایة  تبیین در کلیدی مفاهیم از یکی .ندشو می متمرکز ند،ا ناتوان مشترکهای  هدف حول

 به متقابل اعتماد اساس بر افراد که است مطلب این بیانگر که است «اعتماد ةشبک» مفهوم یاجتماع

. کنند می استفاده خود مابین فی تبادالت در یکسانهای  ارزش و هنجارها و اطالعات از دیگر یک
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. دارد تبادالت گونه اینهای  هزینه کاهش و یندهاافر تسهیل در زیادی نقش مابین فی اعتماد رو ازین

 Lin) آید وجود به متفاوتهای  سازمان وها  گروه بین یا گروه یک افراد بین تواند می اعتماد ةشبک

2002: 85.) 

 اعتماد و همکاری ةدایر گستردگی میزان معنای به که است «اعتماد شعاع» بعدی کلیدی مفهوم

 شعاع از خاصی میزان دارای اجتماعیهای  گروه همة ،کلی طور به. است گروه یک اعضای متقابل

 خواهد بیشتری یسرمایة اجتماع نظر مورد گروه باشد بیشتر اعتماد شعاع این چه هر .اعتمادند

 شعاع باشد، داشته دیگرهای  گروه اعضای به مثبتی گرایی برون اجتماعی گروه یک چنانچه. داشت

ی سرمایة اجتماع ،در واقع (.Lin 2002: 63) رود  می فراتر آن داخلی حد از گروه این اعتماد

ای  است که به مالکیت شبکه ها( مهارتو ها  حاصل انباشت منابع بالقوه یا بالفعلی )مانند تخصص

با عضویت در یک گروه به وجود  و شود مربوط میشده بین افراد  وبیش نهادینه بادوام از روابط کم

گیرند: ساختاری،  ی در نظر میسرمایة اجتماع( سه بعد برای 199۸ناهاپیت و گوشال ). آید می

 (.Yeşil & Doğan 2019: 19) ای شناختی، رابطه

شود  یافت میها  ین بعد الگوی کلی روابطی را که در سازمانا ی:سرمایة اجتماعبعد ساختاری 

بعد  گیرد. در بر می شوند دیگر متصل می یک هبحدی را که افراد در سازمان  یعنیدر نظر دارد. 

و تناسب  ،ی شامل پیوندهای موجود در شبکه، شکل و ترکیب شبکهسرمایة اجتماعساختاری 

 (.Yeşil & Doğan 2019: 19) شود می سازمانی

گیرد. به  این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر می ی:سرمایة اجتماعبعد ارتباطی 

یک سازمان که آیا کارکنان در  استمتمرکز  موضوعکه بعد ساختاری بر این  عبارت دیگر، درحالی

. شود به هم متصل هستند یا خیر، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکز می اصالً

ای به روابط شخصی اطالق  رابطه بعد. است تیهو وهنجارها، تعهدات  ،اعتماد شامل بعد نیا

ها  بین گروهتعهد و روابط دوجانبه  و یعنی حدی که اعتماد ،شود که از طریق روند تعامالت می

 (.Chang & Chuang 2011: 15) دیاب دارد، توسعه میوجود 

 ةشبکمیزان اشتراک کارکنان درون یک  ةاین بعد دربرگیرند ی:سرمایة اجتماعبعد شناختی 

اجتماعی در یک دیدگاه یا درک مشترک میان آنان است و مانند بعد ارتباطی به ماهیت ارتباطات 
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بعد . مشترکهای  زبان و کدهای مشترک و روایتپردازد؛ شامل  میان افراد در یک سازمان می

و  ،معانی، تفسیرهاهای  سیستمها  شود که برای گروه ی به منابعی اطالق میسرمایة اجتماعشناختی 

و ها  کنند که معانی مشترک از قبیل ارزش ها همچنین مطرح می کند. آن تعابیر مشترک فراهم می

درک مشترک ها  معنابخشی به موازاتی که گروهیند افرمشارکت مستمر در  ةواسطاهداف مشترک به 

با توجه به توضیحات  (.Yeşil & Doğan 2019: 20) دنیاب آورند توسعه می به وجود می

 یو به اثربخش است و انتقال دانش ،، اشتراکیجادا سازوکاری برای یسرمایة اجتماع ،شده مطرح

 یسرمایة اجتماعاز آن است که  یحاک ینظر یها استدالل. شود یممنجر و رقابت  یسازمان

اشتراک  یقاز طرشود  در سازمان راهبردی ینوآور ینو همچن یتواند باعث بهبود رفاه سازمان یم

 & Widén-Wulff) باالو انسجام  یارتباط ةیروح یلمعامالت به دلهای  ینهکاهش هز ودانش 

Ginman 2004: 452; Crescenzi et al 2013: 917 ،) منابع یبترکتبادل و (Dastourian et al 

و  ینزمارتهمچنین . (Dastourian et al 2017: 124)و تعهد مشترک  درک و اعتماد ،(124 :2017

برآمده و ارتباطات باز ،مشارکت یایی، پویدها خلقمنابع موجود،  بر این باورند که( 2003تربالچ )

 یادشده، با توجه به نکات شوند. یها م سازماندر راهبردی  ینوآور یجادباعث ای سرمایة اجتماعاز 

 :ندشو یممطرح  دین شرحب سوم پژوهش تااول  یاتفرض

بیمه واقع در شهر تهران های  در سازمان یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماع یبعد ساختار .1

 مؤثر است.

بیمه واقع در شهر تهران های  در سازمان یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماع یبعد ارتباط .2

 مؤثر است.

بیمه واقع در شهر تهران های  در سازمان یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماع یبعد شناخت .3

 مؤثر است.

 نوآورانه سازمانی ّ جو

 در واقع دانست. سازمانی رفتارهای و ،اقدامات از حوادث، کارکنان توان درک سازمانی را می ّ جو

 ها سازمان داخل در مستقل افراد به صورت چگونه که کند می بیان سازمانی ّ جو شناخت یندافر

 از تا کنند می اهداف ایجاد و ابزارها از جدید چارچوبی و بینند می را های ناشناخته چالش و مسائل
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های  ویژگی یا خصوصیات و حاالتاز  ای مجموعه از سازمانی عبارت است ّ . جوکنند استفاده ها آن

 بخش، اطمینان یا آور ترس غیرقابل اعتماد، اعتماد، قابل سرد، گرم، را آن که سازمان یک بر حاکم

 تاینوآورانه در ادب ّ جو ،نهیزم نیهم در(. 31: 1393سازد )رسولی  بازدارنده می یا هکنند تسهیل

 popa) است شده شناخته ها سازمان در نوآورانه عملکرد داشتن یبرا یاصل ازین شیپ ینوآور ةحوز

et al 2017: 6). باورها و مفروضات  و ها گذاری ارزش اشتراک که از طریق به ،فرهنگ نوآوری

 Martín-de Castro et) نوآوری استیندهای افرشود، تسهیلگر  توسط اعضای سازمان ایجاد می

al 2013: 253). 

 ةخالقانادراکات  ةمجموع(، 200۸همچون بورن ) ،پردازان مختلف نوآورانه از نظر تئوری ّ جو

مشخصات و چگونگی عملکرد سازمانی است که  ةاعضای یک سازمان دربار از سویشده  بیان

و  ،ها گیری اعضا، مشارکت افراد در تصمیم ةروحیتواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود  می

ی ّ نوآورانه جو ّ جو( نیز 1991) باشد. از نظر باسو مؤثربردن خالقیت و نوآوری افراد  همچنین باال

بازار یا محیط عمومی  یا یا رفتاری که برای صنعت باوراست که در آن توانایی پذیرش یک 

 (.Adler & Kwon 2002: 23)شود  دیده می داردسازمان تازگی 

های الزم در سراسر  نوآورانه در سطح سازمان باید تسهیم دانش و همکاری ّ برای ایجاد جو

های  همبستگی میان بخش ،طبق مطالعات ،. در حقیقتسازمان حمایت شودنواحی کاربردی 

زیرا فرصت روابط  است.اعتماد و همکاری میان اعضای سازمان مفید  ةتوسعمختلف سازمان برای 

 دهد و بهبود دانش موجود را افزایش می ،اجتماعی غیررسمی و همچنین دسترسی، درک عمیق

 (.15۸: 139۸همکاران )دانشور دیلمی و 

فکری، دانش و  ةسرمایاحتمال بسیار زیاد منجر به تقویت  سازمانی به ةنوآوران جوّ ،بنابراین

سازمانی از طریق  ةنوآوران ها خواهد شد. جوّ و ترکیب آن ،ها اشتراک آن، تسهیل تبادل پژوهش

 ةرابطتواند در  مختلف سازمانی میهای  تسهیل و بهبود قابلیت و محور دانشهای  تسهیل فعالیت

 ;Alguezaui & Filieri 2010: 901) گذار باشدتأثیری و نوآوری راهبردی سرمایة اجتماعمیان 

Yan & Guan 2018: 253). تبادل محور دانش های یتفعالتسهیل ) یای ذکرشده، مزادر نتیجه ،
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کمک  راهبردیی نوآور یتتواند به تقو ی( میفداکار ،یداری، پای، وفاداریمنابع، تعامل، همکار

 :دشو یمشکل مطرح  دینب چهارم پژوهش ةفرضی بدین ترتیب کند.

 یفاگر ایلنقش تعد یراهبرد یو نوآور یسرمایة اجتماع یانم ةرابطدر  یسازمان ةنوآوران جوّ .4

 کند. یم

 تحقيق ةپيشين

 شده است. بررسیتحقیق مرتبط با پژوهش حاضر  ةپیشین 1در جدول 

 تحقیق ةپیشین. 1 جدول

 نتیجه پژوهشگر

 یلمید دانشور

همکاران و 

139۸ 

در  یـی و تمرکززدا ،یسـازمان  یهـا  بخـش  یـان تعهدمحور، ارتباط م یکه شامل منابع انسان ـ یسازمانهاایینهزم یشپ

ـ  ةرابطـ در  یزن یریپذ و رقابت یطیمح های یاییپو ،ینند. همچنمؤثر یکاستراتژ یبر نوآور ـ است گیری یمتصم  ینب

. از آنجـا  دهند یم یشو شدت رابطه را افزا کنند یم یفاا یلگرنقش تعد یکاستراتژ آوریو نو یسازمانهایزمینه یشپ

هـا   سـازمان  یرپـذ  و رقابت یاپو های یطدر مح ،شود یسرعت منسوخ م دانش موجود در سازمان به یاپو یطکه در مح

ـ پاوکـار، بـر    کسـب  ةتوسـع  یبرا یچارچوب یجادا یینوآورانه در سطح سازمان توانا یفضا یشبا افزا کوشند می  ةی

 .را داشته باشند ،وکار کسب های یمدر تصم یعو تسر یدجد یها فرصت ییشناسا

استاک و 

عبدالمالکی 

1393 

 یریتمـد  یا بـر نقـش واسـطه    یدکأتبا  یو نوآور یتخالق یمدل علّ یابیو ارز ینتدو و یطراح پژوهشهدف از 

و  یـت دانش بـا خالق  یریتمد ةرابطدانش و  یریتبا مد یسرمایة اجتماعو  یروابط فرهنگ سازمان یلدانش و تحل

دانـش   یریتو مـد  یسـرمایة اجتمـاع  اثر مثبـت و معنـادار بـر     یدهد فرهنگ سازمان ینشان م یجاست. نتا ینوآور

 دیریتو م گذارند میدانش  تیریاثر مثبت و معنادار بر مد یسرمایة اجتماعو  یفرهنگ سازمان ین،. همچنگذارد می

اثـر   یبـر نـوآور   یتنشان داد خالق یجنتا یگر،د ی. از سوگذارد می یو نوآور یتدانش اثر مثبت و معنادار بر خالق

دانـش   یریتمـد  یـر متغ یا بر نقش واسطه یدکأتبا  یو نوآور یتخالق یمدل علّ ین،. بنابراگذارد میمثبت و معنادار 

 شود. یم ییدأت

و  زاده حمیدی

 1396 همکاران

ـ  های یدانش و استراتژ یریتمد ةدوگان های یو استراتژ یسازمان یبر نوآور یسرمایة اجتماعنشان داد  یجنتا  ةدوگان

 گذارد. یمثبت و معنادار م تأثیر یسازمان یدانش بر نوآور یریتمد

 و لیانگ

 2017همکاران 

پـژوهش از نـوع    ینانجام دادند. ا «یتو خالق ،یاجتماعسرمایة  یتی،شخصهای  یژگیو»با عنوان  یمحققان پژوهش

 تـأثیر کارکنـان   یـت توانـد بـر خالق   یمـ  یتیشخصهای  یژگیآن نشان داد توجه به و یجبود و نتا یمایشیپ ـ یفیتوص

 .گذارد میمعنادار  تأثیرکارکنان  یتبر خالق یسرمایة اجتماع ین،گذارد. همچنب
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بر اساس پژوهش یسیل و  ی،پژوهش ینظر پیشینةگرفته و مرور  صورت های یبا توجه به بررس

 .شد یمترس 1صورت شکل   پژوهش به ینا یمدل مفهوم (2019) دوگان

 
 (2019 )یسیل و دوگان مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 روش تحقيق

قیاسی( ) یکمّو به لحاظ رویکرد  ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نتیجه تبیینی

واقع در شهر  یمهبهای  شرکتمطالعه  بود. مورد پیمایش از نوع همبستگیاست. استراتژی پژوهش 

شرکت در هر  .بودساده  یتصادف حاضر از نوع قیها در تحق شرکت یریگ روش نمونه. بودندتهران 

 94آوری  بعد از جمع .داده شددر دسترس( پرسشنامه  یریگ )انتخاب به روش نمونه ریمد سهبه 

 ةمحاسببا . از آنجا که سطح تحلیل پژوهش حاضر سازمانی است نه افراد، آمد به دست پرسشنامه

به دست آمد. روش  ها افتهی لیتحل یرامورد ب 43سازمان  کیمربوط به های  پرسشنامه نیانگیم

 و یساختاری شامل سه بعد سرمایة اجتماعدر این پژوهش متغیر  بود.پرسشنامه ها  گردآوری داده

چهار ی شامل سازمان ةنوآوران ّ وج، (Yeşil & Doğan 2019) ی و شامل نه گویهشناختی و ارتباط

 ،ورود به بازار ،شکستن رقابتو متغیر نوآوری راهبری شامل چهار بعد  ،(popa et al 2017) گویه

( در هشت گویه در پرسشنامه بیان شد. 13۸7)سرعتی آشتیانی  دیبازار جدو  ،یارزش ینوآور

 و SPSSهای  افزار با کمک نرمی استنباط یآمار لیتحلی و فیتوص یآمار لیتحلها از طریق  داده

Smart PLS  به  است( مده)در پیوست آ ها ارزیابی ابزار گردآوری داده ،. همچنینشدندبررسی

 استفادهبا محتوا و صوری ) ییرواو پایایی مرکب( و از طریق آلفای کرونباخ ) ییایپاروش بررسی 
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استاندارد، روایی سازه با اتکا بر تحلیل عاملی  های پرسشنامه از گیری بهره و نظران صاحب نظر از

 شد.  تأییدی و روایی همگرا و واگرا( انجام

 ی تحقيقها یافته

 شده از آوری ی جمعها دادهی بار همگرا و همبستگاعت در پژوهش حاضر جهت دستیابی به میزان

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه همراه . استفاده شد انسیوار نیانگیمرکب و م ییایهای پا آزمون

یک  به تفکیک برای هر 2و میانگین واریانس در جدول  ،های پژوهش، پایایی مرکب تعداد پرسش

یک از متغیرها  و پایایی مرکب برای هر کرونباخضریب آلفای  2است. در جدول  دهمآاز متغیرها 

 .قبول است و در حد قابل 5/0و میانگین واریانس بیش از  7/0باالی 

 ی. بارهااند شده  خالصه 3جدول  در پژوهش ةپرسشنام یها هیگوتأییدی  یعامل لیتحل جینتا

. اند بوده( 4/0 یباال ریمقاد) معنادار درصد 95 نانیدر سطح اطمها  گویهاز  کیمربوط به هر  یعامل

 یهستند. به کمک بار عامل ییاعتبار باال یدارا ییاز جهت روا مطالعه مورد یها سازه نیبنابرا

 دارد. یشتریپنهان خود سهم ب ریمتغ سنجشدر  هیگفت کدام گو توان یم

دهد. با توجه به نتایج  ماتریس همبستگی میان متغیرهای پنهان پژوهش را نشان می 4جدول 

درصد رابطة معناداری با  95توان گفت همة متغیرهای فرضیات پژوهش در سطح اطمینان  یم

روش فورنل و الکر استفاده شده است. روایی  دیگر دارند. برای ارزیابی روایی واگرا نیز از یک

برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی  AVEواگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان 

 Fornellدر مدل باشد ) (ها مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه) های دیگر و سازهآن سازه 

& Larcker 1981: 387 .)بخش  2جدول یها افتهیاساس  بر(AVE  قطر در آندوم  شةیرکه 

چون اعداد قطر اصلی، یعنی ریشة دوم مقادیر . دارد وجود واگرا ییروا( شده ذکر 4جدول

AVEداوری )ها، هستند  اعداد زیرین خود، یعنی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهتر از  ، بزرگ

گیری از برازش خوبی برخوردار  توان گفت مدل اندازه (. در نهایت می92: 1393و رضازاده 

 .است
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 پرسشنامه ابزار پایایی. 2 جدول

 شاخص

 ریمتغ
CR AVE Communality R کرونباخ یآلفا

2 

 --- 502/0 502/0 ۸01/0 969/0 سازمانی ةنوآوران جوّ

 --- 654/0 654/0 942/0 927/0 یسرمایة اجتماع

 600/0 5۸3/0 5۸3/0 915/0 ۸91/0 نوآوری راهبردی

 (ریمس بی)ضرا یدییتأ یعامل لیتحل جینتا. 3 دولج

 عاملی بار شاخص یرمتغ

 یسرمایة اجتماع

q1 ۸76/0 

q2 641/0 

q3 401/0 

q4 ۸10/0 

q5 ۸76/0 

q6 ۸59/0 

q7 ۸9۸/0 

q8 ۸۸۸/0 

q9 ۸94/0 

 سازمانی ةنوآوران جوّ

q10 654/0 

q11 736/0 

q12 70۸/0 

q13 736/0 

 نوآوری راهبردی

q14 ۸94/0 

q15 ۸2۸/0 

q16 ۸46/0 

q17 ۸4۸/0 

q18 ۸01/0 

q19 63۸/0 

q20 474/0 

q21 6۸5/0 
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 و روایی واگرا پنهان یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر. 4جدول 

 شاخص

 متغیر
(1) (2) (3) 

   708/0 سازمانی ةنوآوران جوّ .1

  808/0 57۸/0 یسرمایة اجتماع .2

 763/0 457/0 601/0 نوآوری راهبردی .3

 

مندرج در  اعدادطبق  اریمع نی. اشداستفاده  GOF اریاز مع زیمدل ن یبرازش کل یبررسبرای 

 شاخص میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم ضرایب از دوه و آمددست  به 2جدول 

 .شود استفاده میدر این معیار ها  همبستگی بین سازه

GOF Communality*R Square 0.589   

  . از آنجا که حداقل مقدار قابلبود 5۸9/0حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل برابر با 

توان ادعا کرد مدل پژوهش برازش  می( Hulland 1999: 226) است 36/0قبول برای این شاخص 

 باال و قوی دارد.

 ریمس بیضر یجزئ شاخص دو از ها هیفرض یمعنادار آزمون یبرا مدل، دییتأ و یبررس از پس

 باشد 96/1 از باالتر t آمارة ریمقاد چنانچه درصد 95 نانیاطم سطح در. شد  استفاده t-value و

 (.Hulland 1999: 226شود ) می رد هیفرض بودن کمتر صورت در و دییتأ هیفرض

 5و  4های  و شکل است پژوهش 3 تا 1 اتیفرض ةرندیدربرگ پژوهشمدل  3و  2های  شکل

ی نشان داده شده داراو معن ریمس بیضرا نیدر دو حالت تخم .4ة یفرض ةرندیبرگدر پژوهش مدل 

 است.
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 ریمس بیضرا .2شکل 

 
 t-value ةآمار بیضرا .3شکل 
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 ریمس بیضرا .4شکل 

 
 t-value ةآمار بیضرا .5شکل 

 نیا 5 جدول. شوند یم دییتأ ها هیفرض همة گرفت جهینت توان یم یادشده یها شکل به توجه با

 .کند یم منعکس را ادعا
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 های پژوهش های مربوط به فرضیه یافته .5جدول 
 جهینت t ةآمار ریمس بیضر پژوهش های یهفرض

 دییتأ 001/4 406/0 یراهبرد یبر نوآور یاجتماعسرمایة  یبعد ساختار تأثیر .1

 دییتأ 557/2 296/0 یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماع ارتباطیبعد  تأثیر .2

 دییتأ ۸31/4 420/0 یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماع یبعد شناخت تأثیر .3

 دییتأ 401/4 262/0 یراهبرد یو نوآور یسرمایة اجتماع ةرابطنوآورانه در  گر جوّیلنقش تعد .4

 

 یراهبرد ینوآوربر  یسرمایة اجتماع یبعد ساختاردار امعنمثبت  تأثیر ةدهند نشان 1 ةفرضی

 ةنتیج .شود یم دییتأآمده، فرضیه  دست به 001/4 ةآمارو  406/0با توجه به ضریب مسیر  .است

 مطابقت دارد.( 2019) یسیل و دوگان ةمطالعآمده با  دست هب

ی راهبرد ینوآوربر  یسرمایة اجتماع ارتباطیبعد دار امعنمثبت  تأثیر ةدهند نشان 2 ةفرضی

 ةنتیج .شود یمیید أتآمده، فرضیه  دست به 557/2 ةآمارو  296/0با توجه به ضریب مسیر  .است

 مطابقت دارد. (2019) یسیل و دوگان ةمطالعآمده با  دست هب

ی راهبرد ینوآوربر  یسرمایة اجتماع یبعد شناختدار امعنمثبت  تأثیر ةدهند نشان 3 ةفرضی

 ةنتیج .شود یم دییتأآمده، فرضیه  دست به ۸31/4 ةآمارو  420/0با توجه به ضریب مسیر  .است

 ( مطابقت دارد.2019) یسیل و دوگان ةمطالعآمده با  دست هب

میان مدیریت  ةرابطدر  پذیری استراتژیک نقش تعدیلگر انعطاف ةدهند نشان 4 ةفرضی

 401/4 ةآمارو  262/0با توجه به ضریب مسیر  .استی راهبرد ینوآورمحیط و  ةنگران پیش

 .شود یم دییتأآمده، فرضیه  دست به

 بحث و نتيجه

 یلگرتوجه به نقش تعد با یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماع تأثیربررسی  حاضر پژوهش هدف

الگوی نوآوری راهبردی در صنعت بیمه بود. همچنین ارائة نوآوری پژوهش  و نوآورانه یسازمان جوّ

نتایج . شدای اهمیت این مفهوم نشان داده  بیمههای  ی در سازمانسرمایة اجتماعنقش تأیید با 

 گذارد. میمثبت و معناداری  تأثیر یراهبرد یبر نوآور یسرمایة اجتماعابعاد  دهد یم وضوح نشان به
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به دلیل تقویت روابط  ،ای تواند از طریق ارتباطات شبکه می یسرمایة اجتماعبعد ساختاری 

بعد ارتباطی ای شود.  بیمههای  در سازمانوری آنوباعث تقویت و ترویج  ،همکاری و رقابتی

سازی برای تقویت  نیز از طریق اعتمادسازی میان واحدها و افراد موجب زمینه یسرمایة اجتماع

سطح توجه به روابط شخصی میان افراد و واحدها و راهبردی خواهد شد. در این وری آنو

بعد گیرد.  توجه قرار می مورد ،دیگر جهت نزدیک شدن افراد به یک ،ها گذاری بر آن سرمایه

ارتباطی  ةشبک میزان اشتراک کارکنان دروننیز همانند بعد ارتباطی بر  یسرمایة اجتماعشناختی 

شود.  نوآوری راهبردی سازمان می ةحلققویت و موجب ت کند میایجادشده و تقویت آن داللت 

در  یابد. ی ظرفیت سازمان برای نوآوری راهبردی افزایش میسرمایة اجتماعبا افزایش  ،بنابراین

را بشناسند، اطالعات مهم را به  دیگر یکسازد  یافراد را قادر م یکنزد یتعامالت اجتماعواقع 

و به منابع  ،کنند یجاداهداف ا یا یفهمشترک در رابطه با موضوعات وظ یاشتراک بگذارند، درک

 .یابند دست یگراند

 ةمطالعبا این نتایج کند.  در این رابطه نقش تعدیلگر ایفا می نوآورانه یسازمان جوّهمچنین 

 ینوآور یتو ظرف یتقابل یشافزا بر یسرمایة اجتماعمثبت  تأثیربر  یمبتن( 2019) یسیل و دوگان

 ةیسرما یشناخت بعدها  داده لیبرآمده از تحل جیبا توجه به نتا ،نیهمچن .خوانی دارد هم در سازمان

 ینوآور بر یشتریب ریتأث یو شناخت ی( نسبت به ابعاد ارتباط420/0 ریمس بی)ضر یاجتماع

 داشته است. یراهبرد

نگارش  یاصل های یزهاز انگ یکی یدر سطح سازمان یسرمایة اجتماعبه  یشترضرورت توجه ب

بر  یسرمایة اجتماعمفهوم  یاثرگذار یالزم است با توجه به گستردگ ،ینپژوهش بود. بنابرا ینا

متعدد های  کانال یقاز طر یسرمایة اجتماع ،شود. در واقع یشتریبدان توجه ب یعملکرد سازمان

و  ها یگذار ستایدر س دینبا لیدل نیو رشد عملکرد سازمان خواهد شد. به هم یتتقو جبمو

 یممستق یایآمده از مزا دست هب یجبا توجه به نتا شود. غفلت آن از یکالن سازمان یها یزیر برنامه

و ایجاد همگرایی در مجموعه برای بروز  در سازمان یراهبرد ینوآور یتتقو یسرمایة اجتماع

 یمهبهای  در شرکت یراهبرد ینوآور یتتقو یبرا هایییشنهادپ یناست. بنابرا رفتارهای نوآورانه

 شود: یارائه م
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 پيشنهاد

 بیشتر  یمراتب سازمان شبکه و سلسله یباتترت همچون یبه مسائل یمهبهای  شرکت یرانمد

تر، عدم تمرکز  پایینهای  توانند با تفویض اختیار به رده مدیران می زمینه،در این  .کنندتوجه 

. ندشوتر شدن ساختار سازمانی  اعطای آزادی عمل موجب منعطف و گیری، در تصمیم

کارشناسان و  ه کمکب، همچنین جهت تقویت روابط میان افراد و واحدهای سازمانی

 ها پرداخت. شناسی آن به بررسی روابط موجود و آسیبباید  ،متخصصان تحول سازمانی

  یشنهادپ یراهبرد ینوآور یسرمایة اجتماع یا مثبت و معنادار بعد رابطه تأثیربا توجه به 

 یسرمایة اجتماعدر  مؤثر رکن ینتر که مهم ،اعتماد در سازمان یتبه منظور تقو ،شود یم

الزم است مدیران جهت افزایش  زمینهدر این را مد نظر قرار دهند.  یموارد یران، مداست

شفاف و توأم با  یجوّو  کنندکید أاعتماد میان افراد بر رعایت تعهدات و عدالت سازمانی ت

ها  قدرت و با مشکالت یکتا کارکنان سازمان از نزد به وجود آورندرا در سازمان صداقت 

 شود. یجادبر اعتماد ا بتنیم یسازمان سازمان آشنا شوند و جوّ یرو یشو موانع پ

 یانروابط رودررو م یشدر جهت افزا یاحتیو س یحیتفرهای  برنامه یجادبا ا یدبا یرانمد 

 تأثیر یشتربر شناخت ب یروابط بهتر و مبتن یجادبر ا کار ینا. کنندتالش  یرانکارکنان و مد

و  یجاددر صورت ا .کند ایجاد میکارکنان  ینب را یگرانکمک به د ةیروح گذارد و می مثبت

 ضمناً. یابد می یشافزا دیگر یکافراد به  ددر سازمان، اعتما یفرهنگ و ارزش ینبهبود چن

و  یرانمد سویاز  ها گیری یمر عملکردها و تصمد یاصول اخالق یترعاتوجه شود که  دبای

 .انجامد اعتماد در سازمان می نیز به تقویت جوّرهبران سازمان 

 یها یتسازمان را به کارها و فعال یاعضا ْ و همراه با اعتماد یمانهصم جوّ یجادبا ا یرانمد 

های  تشکیل تیمی اجتماعسرمایة ای  بعد رابطهکلید ارتقای  ،در واقعکنند.  یقتشو یگروه

 پایدار است.روابط ازمانی و ایجاد س کاری برای افزایش تعامالت درون

 و اهداف ها  بر ارزش یمبتن یرسم یها یمشو خطها  هیبر رو رانیشود مدیم هیتوص

 سازمان استفاده کنند. در  یکپارچگی و ییسوهم جادیا یبرا یمشترک به عنوان جاذب
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 یتیهو یجادضمن ا ،هنجارها و تعهدات و ارتباطات متقابلبر  یدکأتبا  یرانالزم است مد 

 .اعتماد در مجموعه کمک کنند یتبه تقو ،مشترک در سازمان

 در ها  عمل آن یآزاد ةینزم ،کارکنان ةنوآوران یاز رفتارها یتینظام حما یجادضمن ا ،یرانمد

 یز اعضاا ،همچنین آورند. اهمخود را فر یکار ةحوزحل مشکالت و مسائل مربوط به 

 گیر باشند. نیزپیبه طور مستقل  را جدیدهای  یدهااعضا که  یبه نحوحمایت کنند؛ سازمان 

 یو زمان برا ،یزاتمانند تجه ،منابع یکاف ینتأم را تحمل کنند. گفتنی است تنوع اعضا

 است. یضرور ینوآور

 منجر نوین اگر به بروز مسائلی های  ایده ةالقای حس اطمینان به کارکنان مبتنی بر اینکه ارائ

 .داشت ها نخواهد شود تبعاتی برای آینده و مسیر شغلی آن

 ةارائافراد در زمان  ةروحیالزم است مدیران و سرپرستان سازمان از تخریب  ،همچنین 

و با سخنان انگیزشی منجر به جلب اعتماد این  کنندند پرهیز ا نادرست هایی که ظاهراً ایده

 افراد شوند.
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 منابع
بـا   یبـر نـوآور   یسرمایة اجتماع تأثیر یینو تب یبررس»(. 1393) یجمال عبدالملک ؛اهلل روح ،استاک .1

 .20 ـ1صص  (،1)1 ،یسرمایة اجتماع یریتمد، «دانش یریتمد یانجیبر نقش م یدکأت

، نشر سازمان از ایده تا عمل ،محصول جدید ةاستراتژیک توسع تیریمد .(1390انصاری، منوچهر ) .2

 مدیریت صنعتی.

 یبـرا  یمـدل  ،بنیـان  های دانش در شرکت یرقابت یها تیقابل»(. 1396)ی عیشف حبوبهم ؛یمان، آرمان .3

، ش 26د  ،مطالعات مدیریت بهبود و تحول ،«کیاستراتژ یریادگیو  کیاستراتژ ینقش چابک نییتب

 .50ـ 25 صص ،۸3

 بـه  توجـه  بـا  اسـتراتژیک  نوآوری بر رقابتی هوش و استراتژیک رهبری تأثیر» (.1397) بیات، رضا .4

 .ییدانشگاه عالمه طباطبا ،ارشد کارشناسی ةنام پایان ،«سازمانی یادگیری میانجی نقش

بر  یسرمایة اجتماع تأثیر یبررس»(. 1396) یمیکر فاطمه حاج ؛زاده زهرا کوچک ؛یعل ،زاده یدیحم .5

سـرمایة   یریتمـد ، «دانش یریتمد ةدوگانهای  یاستراتژ یانجیبر نقش م یدکأبا ت یسازمان ینوآور

 .94 ـ75صص  (،1)4 ،یاجتماع

 بـر  دانش جذب ظرفیت و محور دانش فرهنگ تأثیر»(. 1396) دانشور نژاد، شهرام؛ محمدرضا خلیل .6

مطالعـات مـدیریت    ،«استراتژیک پذیری انعطاف تعدیلگر نقش گرفتن نظر در با استراتژیک نوآوری
 .63ـ 43ص ، ص30، شراهبردی

 تـأثیر »(. 139۸اسدی خانقـاه )  شیرین ؛طیبی ابوالحسنی امیرحسین سید ؛محمدرضا ،دیلمیدانشور  .7

هـای محیطـی و    سازمانی بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقـش تعـدیلگر پویـایی   های  زمینه پیش

 ،(1)7 ،فنـاوری  ةمدیریت توسـع  ،«(INOTEXهای حاضر در  شرکت :پذیری )مورد مطالعه رقابت

 .161ـ 119صص 

 در مـدیریتی  نـوآوری  ارتقـای  در سـازمانی  جـوّ  گـر  مداخلـه  نقش بررسی» .(1393) رضا، رسولی .۸

 .47 ـ27ص ص، 6 ش، 2 س، دولتیهای  سازمان مدیریت ،«نور پیام دانشگاه

سـازمان   ،PLSافـزار   بـا نـرم   یمعادالت سـاختار  یساز مدل(. 1393) یداور یعل ؛آرش ،رضازاده .9

 ی.انتشارات جهاد دانشگاه
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 س، در صنعت نفت یمنابع انسان تیریمد ،«نوآوری استراتژیک»(. 13۸7) نرجسی، انیآشت یسرعت .10

 .2ش ، 2

ـ  ةرابطـ »(. 1394محمـدپور )  یمیفخ یدحم ؛ینادر مظلوم ؛یدسع صحت، .11 و  یسـازمان  ینـوآور  ینب

 .1 ص (،2)30 ،یمهب ةپژوهشنام ،«یمهبهای  در شرکت یرقابت یتمز

در صـنعت   یعوامل مؤثر بر نـوآور »(. 1394) یوجدان فؤاد ؛یمظلوم نادر ؛محمد ،یمندم یمحمود .12

 .94ـ 53 ، صص(1)30 ،یمهب ةپژوهشنام ،«کشور ةیمب
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