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بیمههای پیشرو باالخص شرکتمزیت رقابتی یکی از موضوعات مهم در سازمان به  های  با توجه  ای است 

با هدف تعیین    ؛اهمیت موضوع میانجی  پژوهش حاضر  با توجه نقش  رقابتی  بر مزیت  تأثیر سرمایه فکری 

 صورت  اییمهدر یک شرکت ب گر ناهمگونی مدیریت دانششناسایی مشکالت درون سازمانی و نقش تعدیل

شامل    نیزجامعه آماری    .استپیمایشی    -روش توصیفی  ازنظرهدف کاربردی و    ازنظر  این پژوهش  گرفته است

بر اساس فرمول کوکران    یامهیبکارکنان شعب یک شرکت   نفر    294در غرب تهران است که حجم نمونه 

گیری تصادفی ساده بود. برای بررسی روایی پرسشنامه از گیری در این تحقیق نمونهمحاسبه شد. شیوه نمونه

استفاده شد. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای    یدیی تأروش شاخص نسبت روایی محتوایی و تحلیل عاملی  

و برای تعیین روابط بین متغیرها نیز از   شدهیگردآورهای  داده  لیوتحلهیتجز  جهتاخ استفاده گردید.  کرونب

با استفاده از نرمتکنیک مدل صورت پذیرفت. بر   3اسمارت پی.ال.اس نسخه   افزاریابی معادالت ساختاری 

مشکالت  میانجی  نقش  توجه  با  رقابتی  مزیت  بر  فکری  سرمایه  گردید  مشخص  تحقیق  نتایج  اساس 

است. مدیران شرکت با توجه به موضوع    تأثیرگذارسازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش درون

 تی در شرکت ایجاد کنند. مزیت رقاب   توانندیمسازمانی سرمایه فکری کارکنان و کاهش مشکالت درون
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 مقدمه   1

  هایسازمان.  است  کرده  روروبه  مختلفی  هایچالش  با  را  هاسازمان  امروز،  دنیای  در  سریع  تغییرات

  به  نیل   جهت  در   ایجادشده  هایفرصت  از  نوین  هایفناوری  و   مدیریتی   ابزارهای  کمک   به  پیشرو

  امروزه  هاسازمان.  ابزارهاست  این  از  یکی  1دانش   تیریمد.  نمایندمی  برداریبهره  سازمانی  اهداف

  از  یکی  که  اندرسیده  آگاهی  این  به  حاکم،  پرچالش  فضای  و  کنونی  رقابتی  بازار  با  تقابل  دلیل  به

 از  حفاظت نیز امروزه که بوده دانش نامشهود سرمایه وکار،کسب در آنان هایسرمایه ترینبزرگ

  هایبنگاه  و   ها سازمان  در   دانشی  سرمایه.  شودمی  محسوب  2ی معنو  ت یمالک  از  حراست  عنوانبه  آن

  و  کرده   عمل  وکارکسب  پرتالطم  شرایط  برابر  در  تضمینی  سند  یک  عنوانبه  همواره  وکارکسب

  بقای   عامل   تنهانه  خود،   سازمانی  فرایندهای  در  آن  صحیح  کاربرد  وسیلهبه  اندتوانسته   ها سازمان

 Meihami and)  کنند  تصاحب  نیز  را  رقابتی  مزیت  یک  بلکه  باشند  کرده  حفظ  را  خود

Meihami,2014). 

سایر  است کـه در آن پول نقد، ساختمان و    3محوردانشبر اقتصاد  مدیریت در هزاره سوم مبتنی  

فیزیکی ارزش واقعی    امکانات  از    یهاییدارارا تشکیل داده و در عوض    هاسازمانتنها بخشی 

ـاوت بـین فت .(Gogan,2014) بسیار حائز اهمیت شـده  هاسازمانناملموس و نامحسـوس بـرای 

نامحسوس و   یهاییدارااسـت کـه شـامل    4یفکـر  هیسـرماارزش واقعـی و ارزش دفتری همان  

  یهای زیربرنامهفیزیکی و علیرغم ارزش و اهمیت بیشتر، در    یها ییداراناملموس است و برخالف  

  و شدهکسب با دانش مرتبط فکری سرمایه .(1388تبریز و همکاران، )عالم شودسنتی دیده نمی

  عملکرد  بر  فکری  سرمایه  به  توجه   که  زیادی  تأثیر  دلیل  به.  است  کارکنان  در  ایجادشده  توانایی

 برای  تقاضا  و  اندافزایش  حال  در  تصاعدی  شکل  به  محوردانش  هایسازمان،  دارد  هاسازمان

 
1 knowledge management 

2 Intellectual Property 

3 Knowledge-based economy 

4 intellectual capital 
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 محور، دانش  هایسازمان  ترتیب  بدین.  است  رشد  به   رو  جهان  در  محوردانش  خدمات  و  محصوالت

 (. 1389 همکاران،  و رضایی) دارند بیشتری ارزش

  .باشدمی  سازمان  در  1ی رقابت  ت یمز  ایجاد  فکری،  سرمایه  به  پرداختن  اصلی  دالیل   از  یکی  همچنین

  که  است   اقتصادی  واحد  یک  فردمنحصربه  های توانایی  از  ایمجموعه  رقابتی   مزیت  طرفی  از

  تعریف  برای.  آوردمی  فراهم  واحد  آن  برای  را  رقبا   بر  برتری  و   دلخواه  بازارهای  به  نفوذ  یاجازه

  خارجی  و  داخلی  محیط از کامل  ارزیابی  یک  بایستی   مدیریت  اقتصادی، واحد  یک رقابتی  مزیت

 داخل   در  قوت  ینقطه  یک  بتواند  مدیر  که  زمانی  .(Cohen & Olsen,2013)  آورد  عمل  به  واحدش

  بازار  در  نسبی  برتری  یک  هم  و   دارد  خوانیهم  بازار  نیاز  با   هم  که  کند  پیدا  اشاقتصادی  بنگاه

 & Chahal)   است  کرده  پیدا  دست  رقابتی  مزیت  یک  به  که  گفت  توانمی  کند،می  ایجاد

Bakshi,2014).   رقبای   به  نسبت  توانندمی  بازاریابی   و  مدیریت  ،یفنّاور  هایزمینه  در  هاشرکت  

 .  باشند داشته رقابتی  مزیت خود،

  را   امکان  این  ویژگی   این   اما  نیست؛  الزامی   شرط  یک  اقتصادی،  بنگاه  برای  رقابتی   مزیت  داشتن

  محدود   را  رقبا  تقلید  امکان  و  کند  طی  را  خودش  خاص  اقتصادی  مسیر  بنگاه  که  آوردمی  فراهم

  رقابتی  مزیت  رقبا  سایر  اگر.  آورد  خواهد  دست  به  بازار  در  را  بهتری  جایگاه صورت  این  در.  نماید

 Navaro et)  بود  خواهد  مبهم  رقابت  میدان  در  هاآن  بقای  باشند،   نداشته  مقابله  برای  خاصی

al.,2010)  .و   خدمات  ارتقاء  راستای  در  هاسازمان  بر  فشار  افزایش  سبب  جهانی   رقابت  همچنین  

اخیر   یهاسالدر    .(Lee & Choi,2003)  است  شده  سیستم  خود  ارتقاء  درنهایت   و  محصوالت

عمده مدیران و محققان و مدیریت دانش برای ایجاد مزیت رقابتی مناسب    یهاخواسته یکی از  

شایستگی اصلی  عنوانبهمدیریت دانش  یهاتیقابلاست. امروزه تغییرات محیطی موجب ظهور 

  سازمانی و مزیت رقابتی شده است  یهاتیقابلبرای ارتقای عملکرد فردی، نوآوری،    هاسازمان

(Wagle,2016). 

 
1. Competitive Advantage 
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برای بهبود عملیات خود و خلق ارزش برای مشتریان روی   انیبندانش  یهاسازماندر حال حاضر  

  کنند تا به یک سازمان مبتنی بر دانش تبدیل شوند می  یگذارهیسرمامدیریت دانش    یهاستم یس

(Mao et al.,2016)  و   رقابتی  مزیت  عامل  دو  از  تواننمی  یکم   و   بیست  قرن  در  دیگر،  سوی  از  

  از  استفاده   عامل،   دو   این  کردن  لحاظ   برای  بنابراین  کرد،  پوشیچشم  سازمانی درون  مشکالت

  سردرگمی  داخلی،   هایسازمانی  کنونی   معضالت  و  مشکالت  از  یکی.  است  ضروری  فکری  سرمایه

  بر  زیادی   تأثیر  تواندمی  موضوع  این  آن  بالتبع  و   باشدمی  فکری  سرمایه  صحیح  مدیریت  عدم  و

است  بر  محقق  بنابراین  باشد؛  داشته  رقابتی   مزیت  مختلف   هایمؤلفه  و   ابعاد  بررسی  با   تا   آن 

  سازمانی درون   مشکالت  رفع  جهت  در  گامی  رقابتی  مزیت  بر  آن  تأثیر  و  فکری  سرمایه  مدیریت

 امروزه  بیمه  هایشرکت.  دهد  قرار  موردبررسی  را  مهم  مبحث  این  از  جدیدی  یجنبه   و  بردارد

.  دارند  عهده  به  مردم  برای  معیشتی  و  سالمت  خدمات  نمودن  برآورده  و  رفاه  امر  در  را  مهمی  نقش

 صحیح   استفاده   که  شودمی  روبرو   منفی  و  مثبت  مخاطرات  و  مشکالت  با   مهم  یوظیفه  این  طبیعتاً

 .  باشد  داشته سازمانیدرون   مشکالت و رقابتی  مزیت به بزرگی کمک  تواندمی فکری سرمایه از

 همچنین .  باشدمی  رقابتی  مزیت  بحث  ایبیمه  هایشرکت  در  موجود  مسائل  ترینبزرگ  از  یکی

  اهمیت  هاشرکت   این  در  دانش  نگهداری  هایچالش  ترینمهم  از  عنوان یکیبه  دانش  مدیریت

  است،   گرفته  صورت  رقابتی   مزیت  و   فکری  سرمایه  روی  بر  که  مطالعاتی   علیرغم .  دارد  ایویژه

  نقش   به  توجه  با   رقابتی   مزیت  بر  فکری  سرمایه  تأثیر  پیرامون  مستقلی  و   جامع  تحقیق  تاکنون

  سؤال   این  به  حاضر،  تحقیق  در  بنابراین  است؛  نگرفته  صورت  سازمانیدرون  مشکالت  میانجی

 مشکالت   میانجی  نقش  توجه  با  رقابتی  مزیت  بر  تأثیری  چه  فکری  سرمایه  که  شودمی داده  پاسخ

 دارد؟ یامه یب شرکتیک  در دانش  مدیریت ناهمگونی گر تعدیل  نقش  و  سازمانیدرون

  يق پيشينه تحق  2

  یابیدست  در  یفکر  هیسرما  و   مکان  نقش  موضوع  به   ی پژوهش  در (  1399)  آذر  و   ی سلطان  ی دهقان

  آمده دستبه  جینتا.  پرداختند  پوشاک  کوچک  یوکارهاکسب  عملکرد  ارتقاء  و  ی رقابت  تیمز  به

 .دارد  یرقابت تی مز بر یمعنادار مثبت ریتأث زین یفکر  هیسرما ابعاد  که  دهدیم نشان
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  و   یفکر  هیسرما  با   یاجتماع   هیسرما  رابطه  یبررس  به  یپژوهش  در(  1399)  همکاران  و   دانش

  ن یب  که  دهد یم   نشان  آمدهدستبه  ج ینتا.  پرداختند  کرمانشاه   استان  رانیا  مهیب  در  دانش   تیریمد

  ن یهمچن.  دارد  وجود  یمعنادار  و  مثبت  رابطه  دانش  تیریمد  و  یفکر  هیسرما  با  یاجتماع   هیسرما

.  است  د ییتأ   مورد  پژوهش  ی هاهیفرض  که  داد  نشان  چندگانه  یخط  ونیرگرس  جینتا  لیتحل

 ه یسرما   با(  یساختار  بعد  و  ی شناخت  بعد   ،یارابطه  بعد)   یاجتماع   هیسرما   ابعاد  نیب  ،گریدعبارتبه

 .دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه دانش  تیریمد و یفکر

ای بر نقش سرمایه فکری »مطالعه( در تحقیقی به موضوع  1398ن )شمس الهرودی و همکارا

نتایج پژوهش نشان داده است   پرداختند  بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی مبتنی بر نوآوری«

رشد فناوری و توسعه اجتماعی انسان موجب گردیده تا در عصری که به عصر دانش معروف  که 

به  نامشهود حیاتی برای سازمان مطرح  یهایییک دارا  عنوانبهگردیده، سرمایه فکری   شده و 

ا استفاده    جادکنندهیعامل  تبدیل شود.  پایدار در توسعه و رشد عملکرد سازمان  رقابتی  مزیت 

وکار  فناورانه در محیط کسب   یهات یو ظرف  یاحرفه  یهامناسب از سرمایه فکری، دانش، مهارت

سازمان در  نوآورانه  فرآیندهای  رارقابتی،  اقتصادی    ها  توسعه  و  رشد  اصولی  مبنای  و  تقویت 

   . دارداجتماعی و فرهنگی کشور را به همراه 

»مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مزیت  ( در تحقیقی دیگر به موضوع  1398)  محمودی و بهمنی

تحقیق نشان    یهاافتهی  پرداختند  «(رقابتی )موردمطالعه: کارکنان شرکت مخابرات استان ایالم

های سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی بر مزیت رقابتی  که مؤلفه دهدیم

 .دارند یداریشرکت مخابرات استان ایالم تأثیر مثبت و معن

به موضوع  1398)  یآقا محمد رقابتی در   یبررس»( در تحقیقی  بر مزیت  تأثیر سرمایه فکری 

ایج تحقیق مبین این است که سرمایه فکری تأثیر مثبتی بر روی نتپرداخت.    شرکت بیمه آسیا

 .  و مثبت برآورد شد  0.893. ضریب این اثر گذاردیمزیت رقابتی در شرکت بیمه آسیا م

به موضوع »1398) فالح تفتینصیریان و   بر مزیت  ( در تحقیق خود  یادگیری سازمانی  تأثیر 

میانجی با  ایساکورقابتی  )موردمطالعه: شرکت  فکری  سرمایه  متغیر  که  گری  پرداختند  ج  نتای( 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1


 دانش   ت ی ر ی مد  ی ناهمگون   گر  ل ی تعد   نقش   و  ی سازمان  درون  مشکالت   ی انج ی م   نقش   به  توجه   با  ی رقابت  ت ی مز  بر   ی فکر   ه ی رما س  ر ی تأث               164

DOI: 10.22034/jsqm.2022.311801.1369 

نشان داد یادگیری سازمانی از طریق متغیر میانجی سرمایه فکری بر مزیت رقابتی در سازمان  

 . موردمطالعه به شکل معناداری تأثیر دارد

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت ( در تحقیق خود به موضوع »1398)  انواری نیاالحسینی و  

آمده  دستنتایج به(« پرداختند که  جنوبی  خراسان)موردمطالعه: شعب بانک مسکن استان    دانش

 .دارد ینشان داد سرمایه فکری بر مدیریت دانش تأثیر مستقیم و معنادار

  در .  است  پرداخته  یرقابت  تیمز  بر  یفکر  هیسرما  ریتأث  یبررس  به  یپژوهش  در(  2021)  یعیشف

  و یتجار  هوش  نقش   جینتا  ، یرقابت   تیمز  و  یفکر  هیسرما  نیب  رابطه  در  موجود  عوامل  انیم

  تیحما  که  شد  مشخص  ن،یا  بر  عالوه.  کردند   کشف  یدیکل  واسطه  دو  عنوانبه   را برند  ریتصو

 . کندیم  لیتعد را یرقابت تی مز و  هایانجی م ،یفکر هیسرما نیب رابطه ی رقابت شدت و  یتیریمد

  کی)  داریپا   ی رقابت  تیمز  و  دانش  تیریمد  یندهایفرآ  یبررس  به  یپژوهش  در(  2019)  عمر  یمهد

  نیب  یداریمعن  رابطه  که  دهدیم  نشان  ج ینتا.  پرداختند(  یخصوص  یهادانشگاه  در  یتجرب  یبررس

 دار ی پا  یرقابت  تیمز  به  یابیدست   یبرا.  دارد  وجود  داریپا  یرقابت  تیمز  و  دانش  تیریمد   یندهایفرآ

 اشتراک   به را  دانش  کنند،   رهیذخ  را  دانش  کنند،  د یتول  را  دانش  د یبا   یخصوص  ی هادانشگاه  بهتر،

  یهاجنبه  تمام  در  آن  اهداف  نیتدو  و   دانش  ییشناسا  با  که  رند یگ  کار  به  را  دانش   و   بگذارند

  حوزه  در  حاضر  حال  در  که  د یافزایم  یدانش  ، فعال  گروه  به  قیتحق  نیا.  شودیم  ی بانیپشت  سازمان

 .است موجود کیاستراتژ دانش  تیریمد

لی و  موضوع  2018)  1ولی  به  تحقیقی  در  شناسا(  درون   یی»نقش  سرماسازمانی  مشکالت    هیو 

مد  یفکر نتایج  «کپارچه ی  چارچوب  کی  -  هاهتل  ی رقابت  تیمز  تیریدر  نشان    پرداختندکه 

  ینیبشیهتل را پ   ی انسان  هیاست که سرما   یساختار  هیمربوط به سرما  یمشتر  ه یکه سرما  دهدیم

 هینوآورانه واسطه تأثیر سرما  یی که توانا  دهدیگرا نشان مندیفرا  دگاهی ، دنی. عالوه بر اکند یم

   است. یبر عملکرد رقابت ییتوانا

 
1. Li Y Q. Liu S 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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نقش فرایند مدیریت دانش و سرمایه فکری  »( در تحقیقی به موضوع  2018)  1ابوآلوش و همکاران

پرداختندکه نتایج    «عنوان متغیرهای واسطه بین زیرساخت مدیریت دانش و عملکرد سازمانبه

،  نیبر اعالوه  .  مدیریت دانش بر روند مدیریت دانش تأثیر مثبت دارد  ساختار  ریزنشان داد که  

مثبت، سرمایه فکری و عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرارداد و بین    طوربهفرایند مدیریت دانش  

های  ، زیرساختحالنی. باای کردگریانجیممدیریت زیرساخت مدیریت دانش و سرمایه فکری  

 . مثبت به عملکرد سازمان مرتبط نیست طوربهمدیریت دانش 

ی یادگیری سازمان،  هادگاهی درقابتی: پیوند دادن    تیمز( در پژوهشی با عنوان »ایجاد  2017)  2لیو 

سرمایه   و  اجتماعی  سرمایه  که  داد  نشان  نتایج  که  پرداخت.  فکری«  سرمایه  و  نوآوری  رفتار 

  595های  این مطالعه داده . کندیمارتباطی رابطه بین رفتار نوآوری و سرمایه انسانی را تقویت  

 . کند یمیات پیشنهادی حمایت جدی و از فرض کند یم لیوتحله یتجزمدیر هتل را 

ی بر روی »سرمایه فکری و عملکرد امطالعه( در پژوهشی با عنوان  2016)  3چانگ ون و همکاران 

شرکت  در  شرکتفناورستیزهای  شرکت  عملکرد  بر  فکری  سرمایه  تأثیر  بررسی  به  های  ی، 

نتیجه رسید که  فناورست یز این  به  پرداختند که   نوآوری تکنولوژی و   ارتباطی«  مثبتی بین 

 عملکرد مالی وجود دارد. 

  عملکرد  و  مدیریت  تیم  باالی  فکری  سرمایه» ( تحقیقی را با عنوان  2015)  4دیاز فرناندز و همکاران

نتایج    «شرکت که  دادند  قرار  نشان  هایبررسموردبررسی  تحقیق  این  به    دهد یمی  که کمک 

 آمده را روشن خواهد کرد. دستبه  متناقضگیری بهترین استراتژی، نتایج مدیران برای تصمیم

این   «شرکت  ارزش رقابتی  و  فکری  سرمایه»( در تحقیقی با عنوان  2014)  5برزکالنه و زلگالوه 

نتایج مختلفی در مورد    توانیمکه    دهد یمموضوع را بررسی کردند. نتایج تجربی تحقیق نشان  

از دیگر نتایج این تحقیق    نیهمچنافزوده ضریب معنوی و ارزش شرکت پیدا کرد.  ارتباط ارزش 

 دارد.  ها شرکت ارزش رقابتی مثبت و معناداری بر تأثیر فکری  مشخص گردید سرمایه

 
1. Abualoush et al 

2. Liu, Chih-Hsing 

3. Chang Wen et al. 

4. Diaz-Fernandez  et al 

5. Berzkalne & Zelgalve 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431916302444#!
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به بررسی »ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت    ( در تحقیقی2011)  1همکارانو   کالرک

استرالیا« می از شرکت پردازند که در آندر  استرالیایی بین سالیک نمونه  تا    2004های  های 

گیری شده است.  روش پالیک اندازه  یلهیوسگیرند. سرمایه فکری بهموردبررسی قرار می  2008

نشان می رابطهنتایج  مالی در شرکتدهد که  عملکرد  و  بین سرمایه فکری  های  ی مستقیمی 

استرالیایی وجود دارد. همچنین یک ارتباط مثبت بین سرمایه فکری )سرمایه انسانی و ساختاری( 

در سال قبل و عملکرد مالی سال جاری نیز یافت شد. در این تحقیق یکی از معیارهای ارزیابی  

  یهاپژوهش یبررس به توجه با  .باشدنرخ بازده حقوق صاحبان سهام می ،هاعملکرد مالی شرکت

 بر   یفکر  هیسرما  ریتأث  همزمان  یبررس  رفتیپذ  صورت  کشور  از  خارج  و  داخل  در  که  یمشابه

  ک ی  در  دانش  تیریمد  یناهمگون  نقش  و  یسازمان درون   مشکالت  نقش  به  توجه  با  یرقابت  تیمز

  ادشدهی  یرهایمتغ  تیاهم  و  موجود  یپژوهش  خأل  به  توجه  با  و  است   نگرفته  صورت  یامه یب  شرکت

 همه  و  یامه یب  یهاشرکت  ران یمد  حیصح  نشیب  شیافزا  در  یی سزابه   تیاهم  قیتحق  نیا  انجام

 .دارد کشور از خارج و داخل در رانیمد

 مباني نظري    3

دانشی که به یک سازمان وابسته  ی هاییصورت گروهی از داراسرمایه فکری به :یفکر   ه یسرما

 بهبوددر    یریگطور چشم هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذینفعان کلیدی، به

 ه یسرما. (Turner et al.,2015)  است  شدهفیتعر  کنند،یم  مشارکت   سازمان   رقابتی   موقعیت

  دهیچیپ   و  پرچالش  طیهـا را در محو آنچه سازمان  است  سازمان  توسعه  و  یداریپا  رمز  یفکر

  هاسازمانه  فی، وظمحوردانش. در اقتصاد  است  یفکر  هیکند، توجه بـه سرمایم ریپذرقابت  یامروز

  طیخلـق کنند تا بتوانند در شرا  افزودهارزش   ـد یبا  بلکـه  ست،ین  محصول  ای   خدمت  دیفقط تول

  ی کـی عنوانبه یفکر هیابعاد سرما ییهوم و شناسامف درک علـت  نیهمـ به.  بمانند داری پا  دیجد

 
1. Clarke et al 
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  یهاسازمان   یبــرا  یاندهیفزا  ــتیاهم  ،یــداریو پا  افزودهارزش  جــادیا  عوامــل  نیترمهم  از

)تفضلدانش دارند    ب یترک  یبرا  یاصطالح  یفکر  هی(. سرما1399و همکاران،    ی هرند  ی محور 

بازار، دارا  ییدارا را   یرساختاریز  ییو دارا  یانسان  ییدارا  ،یفکر  ییناملموس  است که سازمان 

 .(Brooking,2008)  سازدیتوانمند م  ش یهاتیانجام فعال یبرا

رقابت، به معنای تالشی است که مجموعه رقبای حاضر در یک صنعت، جهت    :یرقابت  تیمز

به کار متحت این مسیر، هر    رندیگیفشار قرار دادن یکدیگر  توان و   کیو در  رقبا حداکثر  از 

.  دینما یاستعداد خود را در جهت بقا در میدان و دستیابی به مقدمات رشد و توسعه آتی اعمال م

قابت در سطح کالن و نیز راهبردهای اداره شرکت، تأثیر بسزایی بر میزان عواملی مانند ماهیت ر

 (. 1391و عازم،   یی دارند. )رضا یریپذشدت رقابت

  سازمان  یفکر  یهاهیسرما  و   دانش  است،  انیبندانش  اقتصاد  بر  یمبتن  که  امروز  یرقابت  طیمح  در

   .(De Castro,2011)  شودیم شناخته هاسازمان یبرا یرقابت یتیمز عنوانبه

  که  است  ییها چالش  و  معضالت  شامل   یسازماندرون  مشکالت  :یسازماندرون  مشکالت

 Carmeli)   دارند  ...و  یانسان  منابع  ندها،یفرا  ارتباطات،  لیقب  از  مختلف  یهانهیزم  در  هایسازمان

et al.,2013). 

  وکارکسب   طیمح  در  یضرور  و  الزم  یابزارها  از  ی کی  دانش  تی ریمد  :دانش  ت یریمد  یناهمگون

  یروین  یهادانش  یتمام   کنترل  و  ی ابیارز  ت، یریمد  نظارت،  ،یمستندساز  یبرا  یامروز  نینو

  یتیوضع  دانش  تیریمد  یناهمگون  .(Thomsen & Lumbye,2017)  باشدیم   یسازمان   و  یانسان

 اطمینان عدم و ابهام با  دیگر، سوی از و   دارند  نیاز زیادی دانش  به افراد سو،کی از  که  است

 هستند  روروبه اطالعاتی  منابع انتخاب نیز و وجوپرس تدوین وجو،پرس  انتخاب در زیادی

(Lindner & Wald,2011).  یفکر  منابع  میتسه  و  تفکر  یبرا  را  یدیجد   یهاروش  دانش  تی ریمد  

 طور به  که  دارد  اشاره  یی هاتی فعال  به  و   دهد یم  قرار  هاسازمان  رانیمد  یرو  ش یپ   سازمان   خالق  و

  دسترس قابل  و  دانش  میتسه  مستمر،  یریادگی  فرهنگ  تی تقو  ،ی دهسامان   به  کیستماتیس

 همکاران،  و  یرینص)    گرددیم  یمنته  آن  افراد  یتمام  یبرا  سازمان  یفکر  یهاهیسرما  ساختن
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  یهانهیزم در هایسازمان که  است ییهاچالش و معضالت شامل یسازماندرون مشکالت(. 2016

-Carmeli,, Gelbard, Reiter)   دارند ...    و   ی انسان  منابع   ندها، یفرا  ارتباطات،   لیقب  از  مختلف

Palmon,2013). 

 ت ی ر ی مد  . است  مشاهده قابل  ی سازمان  متفاوت  ی ها ت ی فعال  در  که  است  ی ت ی ر ی مد  ۀ فلسف  دانش،  ت ی ر ی مد 

 با  بلکه  سازد،  برطرف  را  اطالعات  و  دانش  خلق  به  مربوط  مشکالت  ۀ هم  که  ست ی ن  یی نها  ابزار  دانش 

 عالوه، به  . افت ی دست  توان ی م  بهتر  عملکرد   به  ها گروه  و  افراد  ن ی ب  تعامل  ۀ ل ی وس به  آن،  از  استفاده 

 منظور به  سازمان   ی اعضا  ار ی اخت  در  را  آن  تا  است  دانش  و  اطالعات  ی ساز ره ی ذخ  ازمند ی ن  دانش  ت ی ر ی مد 

 ی برا  ی اکتساب  ی روش  دانش،  ت ی ر ی مد  رو، ن ی ازا  . دهد  قرار  نه، ی به  ی ها ت ی فعال  و  اطالعات  ی جستجو 

 چهار  دانش،  ت ی ر ی مد .  سازد ی م  روشن  را  ها ت ی فعال  انجام  ی ها راه  که  باشد ی م  تعامل  و   دانش  م ی تسه 

 و  دانش  ی ر ی کارگ به  دانش،  انتقال  دانش،  جاد ی ا  : کند ی م  دنبال  افراد  دانش  ۀ ن ی زم   در  را  عمده  ند ی فرآ 

 با  پروژه،  ا ی  سازمان  ک ی  در  موجود  دانش  ی نواح  کشف  از  بعد  دانش  ت ی ر ی مد  لذا  . دانش  ی ساز ره ی ذخ 

   . کند ی م  ی بان ی پشت  و   ج ی ترو  را  دانش  ی گذار اشتراک  به  فرهنگ  ، ی گروه  مسائل  حل  بر  د ی تأک 
 مفهوم  نیا  ریتفس  برای  مختلفی  فیتعار  و   است  بوده   مبهم  شهیهم  فکری  هیسرما  مفهوم

  ای   منابع  ها،ییدارا  مانند  اصطالحاتی  از  دارند  لیتما  ارییبس.  است  گرفته  قرار  مورداستفاده

  مانند  کلماتی  با   را  فکری  واژه   ها آن  و  کنند   استفاده  هیسرما  کلمه  یجابه  عملکرد  یهامحرک

  کامالً   فیتعار  زین  هاحرفه  از  بعضی .  کنند یم  نیگزیجا  ی رمالیغ   ا ی  دانش   مبنای  بر  نامشهود،

 . اند کرده ارائه ندارند، کییزیف  و نییع  تیموجود که  رمالیی غ  ثابت یهاییدارا مانند  متفاوتی

 ملل ثروت  عنوان تحت  را خود  معروف کتاب ت یاسم آدام که شد آغاز یزمان از  رقابت موضوع

 دارای پورتر  کلیما یهاکتاب  1980 دهه در رقابت، لیوتحله ی تجز نهیزم در .نمود منتشر

  و  "یرقابت تیمز"،  "ی رقابت استراتژی" از بودند عبارت هاکتاب نیا.  بود خواننده نیشتریب

 و داریپا تیموقع برقراری  ،یرقابت استراتژی است  معتقد پورتر.  "ها ملت یرقابت یهاتیمز"

 . باشندیم  صنعت در رقابت کنندهن ییتع که است ییروهاین مقابل در سودآور
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 مطرح صنعت  در هاشرکت ریسا بر افتنی تیارجح منظوربه را  مهم استراتژی سه پورتر کلیما

 :است نموده

 دیشد کنترل و انبوه دیتول اساس بر هانهیهز کاهش به ملزم را هاسازمان  که: نهیهز رهبری -1

 د؛ ینمایم وکارکسب یاصل یهاتیفعال در نهیهز

 ؛فردمنحصربه  محصوالت جادیا با شدهارائه  خدمات و محصوالت زیتما: زیتما -2

 . خاص  یی ا ی جغراف  بازار   ک ی  ا ی  و  د ی تول  خط  از  ی بخش  داران، ی خر  از  خاص  ی گروه  روی  بر  تمرکز  : تمرکز   - 3

 قدرت  به  ی الملل ن ی ب  رقابت  در  صنعت  ک ی  ت ی موفق  که  دارد  قرار  فرض  ن ی ا  اساس  بر  پورتر  چارچوب 

 ط ی شرا  ی عن ی  ر ی پذ رقابت  ی ها محرک  ا ی  وکار کسب  به  وابسته  ی ها ی ژگ ی و  از  ی ا مجموعه  اقتصادی  ی نسب 

 .( ,2011Porter)   دارد  ی بستگ ...    و  ساختار  استراتژی،   کننده، ت ی حما  و  وابسته  ع ی صنا  تقاضا،  ط ی شرا  ، 1عامل 

 قیتحق  یمفهوم   مدل

  ر یمتغ  عنوانبه  یسازمان درون   مشکالت  و  مستقل  ریمتغ  عنوانبه  یفکر  هیسرما  ریمتغ  مدل،  نیا  در

  یناهمگون  نیهمچن.  اندشدهگرفته  نظر  در  وابسته  ریغ   مت  عنوانبه  یرقابت   تیمز  و  یانجیم

 نمودار   در  قیتحق  نیا  یمفهوم  مدل  نیبنابرا  ؛کنندیم  فایا  را  گرلیتعد   ریمتغ  نقش  دانش  تیریمد

 : شودیم مشاهده  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2018) 2و ی ل   و   ی ل   منبع،   ق؛ ی تحق   ه ی اول   مدل   (: 1)   نمودار 

 
1. Factor conditions 
2. Li and Liu 
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 . گرفت   قرار   ی بررس   مورد   پژوهش   ن ی ا   در   ل ی ذ   ات ی فرض   ق؛ ی تحق   ی مفهوم   مدل   براساس 

 .است   رگذار ی تأث   ی سازمان درون   مشکالت   ی انج ی م   نقش   به   توجه   با   ی رقابت   ت ی مز   بر   ی فکر   ه ی سرما   .1

  ل یتعد  را  ی رقابت  تیمز  و  ی سازماندرون  مشکالت  انیم  ارتباط  دانش   تیریمد  یناهمگون   .2

 .کندیم

 .است رگذاریتأث یسازماندرون مشکالت بر یفکر هیسرما .3

 . است رگذاریتأث  یرقابت تیمز  بر یسازمان درون. مشکالت 4

 روش تحقيق   4

از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می این  پژوهش حاضر  اینکه در  به  با توجه  و  باشد 

  استفادهپرسشنامه    مانند های میدانی  روش  همچنینای و  های مطالعه کتابخانهپژوهش از روش

  - و روش، یک پژوهش توصیفی  ماهیتتوان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس  است، می  شده

در غرب تهران است که    یامهیبکارکنان شعب یک شرکت  ق  امعه این تحقیج  پیمایشی است. 

استفاده شد که حجم نمونه    1کوکران   فرمولتعیین حجم نمونه از    منظوربهنفر بود.    1250شامل  

در این پژوهش از   یبررس  موردسنجش متغیرهای    منظوربه  نفر بدست آمد.  294مناسب تعداد  

  قابل   ( 1)استفاده شد که اطالعات مربوط به آن در جدول    (2018)  لیو  و   پرسشنامه استاندارد لی

ارزش   منظوربه است.    تیرؤ استفاده    یادرجه   5از مقیاس    سؤاالتگذاری  امتیازدهی و  لیکرت 

 گردید. 

  

 
1. cochran formula 
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 (2018منبع: لی و لیو )از  اطالعات ابزار پژوهش (:1) جدول

 سؤاالت شماره  ابعاد سازه اصلی 

 سرمایه فکری 

 5-1 ی ارابطهسرمایه 

 10-6 سرمایه ساختاری 

 12-11 سرمایه انسانی

 مزیت رقابتی 

 15-13 توان رقابتی

 18-16 قابلیت نوآورانه 

 20-19 عملکرد رقابتی 

 23-21 ی سازمان درونمشکالت 

 24-27 ناهمگونی مدیریت دانش 

 

 ی اعتبار منطق  ییاز نوع روا  ییمحتوادر این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی  

نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاری  از صاحب  نفر12که پرسشنامه به    صورتنیبد   .شداستفاده  

پرسشنامه   اتفاقبهها نظرخواهی گردید که  ها و ارزیابی فرضیهها در مورد پرسشو از آنارسال شد  

  (1CVR)  از شاخص روایی محتوایی    پرسشنامهبررسی روایی    منظوربههمچنین    نمودند.  دیتائرا  

 قرار گرفت.   دیتائپرسشنامه مورد  سؤاالتاستفاده گردید که بر اساس نتایج حاصله تمامی 

  نرمال  ریغ   ا ی  بودن  نرمال  ابتدا  پژوهش،   یهاهیفرض  در  مورداستفاده  آزمون  نوع  نییتع  منظوربه

مقدار   نکهیباتوجه به ا  شد.  یبررس  (.K.S)    2رنوفیاسم-کولموگروف  آزمون  قیطر  از  هاداده  بودن

  نیبود، بنابرا  یاز مقدار بحران  ترشیب  %5  یدر سطح خطا  قیتحق  یرهای آماره آزمون در مورد متغ

  استفاده  کیناپارامتر  روش  از   قیتحق  یهاداده  لیوتحله یتجز  یبرا  یستیبا  و  شد  ردفرض صفر  

شرط نرمال بودن    3نسخه    3..ال.اسی پ   اسمارت  افزارنرم  در  نکهیا  به  توجه  با  کار  نیا  یبرا. میکن

 استفاده شد.  یآزمون معادالت ساختار یبرا افزارنرم نیاز ا ست،یمالک ن ها داده

ساختار  یهامدل  یبررس  به  قیتحق  یهاه ی فرض  آزمون  از  قبل بررسمیپردازیم  یمعادالت     ی. 

برازش مدل   یاست. مرحله اول بررس  شدهل یتشک  یاز دو مرحله اصل  یمعادالت ساختار  یهامدل

 
1. content validity ratio 
2. Kolmogorov–Smirnov 
3. Smart PLS  V.3 
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برازش مدل خود در سه بخش برازش    یپژوهش هستند. بررس یهاه ی و مرحله دوم، آزمودن فرض

 :  شودیانجام م یو برازش مدل کل یبرازش مدل ساختار ،یریگاندازه ی هامدل

  که  شودیم   یکل   مدل  از  یبخش  به  مربوط  یریگاندازه  مدل  کی:  یریگاندازه  یهامدل  برازش

  ی عنی  اول   بخش  برازش  یبررس   یبرا.  است  ریمتغ  آن  سؤاالت  همراه  به  ریمتغ  کی  یرندهیدربرگ

  ییروا  و   همگرا  یی روا  شاخص،  یی ای پا:  شودیم  مورداستفاده  سه   یریگاندازه  ی هامدل  برازش

 .1واگرا

  یآلفا(  1: )گرددیم  واقع  موردسنجش  اریمع  سه  توسط  خود  زین  شاخص  ییای پا  :شاخص  ییای پا

 . ی عامل بار بیضرا( 3) و ی بیترک ییا یپا( 2) کرونباخ،

 همگرا   ییروا

اشتراک   انسیوار  نیانگیم  ی دهندهنشان  ( AVE)   شدهاستخراج   انس یوار  نیانگیم  اریمع به 

را     AVE  اری( مع1981)  2خود است. فورنل و الرکر  یهاهر سازه با شاخص  نیب  شدهگذاشته

اگر مقدار    یعنیاظهار داشتند؛    5/0را عدد    یبحرانو مقدار    یهمگرا معرف  ییسنجش روا  یبرا

باالاستخراج   انس یوار  نیانگیم روا  5/0  یشده  م   قبولقابل  یهمگرا  یی باشد؛  نشان   دهندیرا 

 (.  1393و رضازاده، ی)داور

      واگرا ییروا

ا  یی واگرا  ییروا روش    ن یدر  دو  از  روشرد یگیمقرار    یموردبررسروش  الف(    ی عامل  یبارها  : 

ا   ییواگرا  ییسنجش روا  یبرا   یاز روش دوم  قیتحق  نیمتقابل؛ )ب( روش فورنل و الرکر. در 

 زان یاست که م  یقبول  قابل در سطح    ی وقت  ییواگرا  ییفورنل و الرکر روا  زعم بهاست.    شدهاستفاده

  یهاآن سازه و سازه  نیب  یاشتراک  انسیاز وار  شتریهر سازه ب  یبرا  شده استخراج   انسیوار  نیانگیم

 (.  1393و رضازاده، یدر مدل باشد )داور گرید

  

 

1. Hulland 

2. Fornell and Larcker 
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 ی عامل  بار  ر یمقاد

پا  یاز موارد  یکی  که یدرصورتاست.    یعامل   ی بارها  بیضرا  کند یم  ی شاخص را بررس  یی ای که 

  ی شاخص دارا  نیاستنباط کرد که ا  توانیمباشد،    5/0  ایو    4/0باالتر از    ی عامل  یبارها  ریمقاد

 الزم است.    یارهایمع

 ساختار  بخش   برازش  یابیارز  ی ارهایمع 4-1

   t  یِ( اعداد معنادارالف

  t  یاعداد معنادار  ،یدر مدل بخش ساختار  ها سازه  انیم  یرابطه  یبررس  یبرا  اری مع  نیترساده

ها و  سازه  ن یب  یشود، نشان از صحت رابطه   شتریب  96/1اعداد از    ن یمقدار ا  کهیدرصورتاست.  

اعداد  کهتوجه داشت  دیدارد. البته با %95 نانیپژوهش در سطح اطم  یهاه یفرض دیتائ جهیدرنت

t  دیسنج هاآن با  توانیها را نمسازه نیب یو شدت رابطه دهندیها را نشان مفقط صحت رابطه  

 (.  1393و رضازاده، یداور)

                           2R یارهای( معب

  یرهایبه متغ مربوط  2R بیضرا قیتحق ک یدر  یبرازش مدل ساختار یبررس یبرا ار یمع نیدوم

  ی ساختار  بخش   و  یریگاندازه  بخش   اتصال   یبرا  است که  یاریمع    2Rمدل است.    یزامکنون درون 

 ر یتأث  از  نشان  که  دارد  یریتأث  از  نشان  و  ردیگیم  قرار  مورداستفاده  یساختار  معادالت  یسازمدل

عنوان   67/0و    33/0،  19/0( سه مقدار  1998)  نیچ.  دارد  زادرون  ریمتغ  ک ی  بر  زابرون  ریمتغ  کی

 .(Chin,1998) در نظر گرفت یمتوسط و قو  ف،یضع ریمقاد یمقدار مالک برا

 2Q اری( معپ

گ  و  مدل1975)  1سر یاستون  معتقدند  دارا  ییها(  ساختار  یکه  بخش    د یتائمورد    یبرازش 

مدل را داشته باشند.    یزادرون  یهاسازهمربوط به    یهاشاخص  ی نیبشیپ   ت یقابل  د یهستند، با

  35/0  و  15/0،  02/0  مقدار  سه   زادرون  یهاسازه  مورد  در  مدل  ینیبشیپ   زانیمدر خصوص  

 .(Henseler,2009) است شدهنییتع

 
1. Stone and geisser 
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 یافزونگ اری( معت

و نشانگر    شودیممربوطه حاصل      1R ریها در مقادسازه  یاشتراک  ریمقاد  ضربحاصلاز    اریمع  نیا

  ریتأث  زابرون  هاچندسازه  ای  کی   از  که  است  زادرون   یسازه  کی   یهاشاخص   یریپذرییمقدار تغ

 .  ردیپذیم

 (  2GOF اری)مع  یبرازش بخش کل  یابیارز  ی ارهایمع 4-2

کل  GOF  ار یمع  مقدار به بخش  ا  یمعادالت ساختار  ی هامدل  ی مربوط  به  که    یمعن  نیاست. 

 ی و بخش ساختار  یریگبرازش بخش اندازه  یپس از بررس  تواندیپژوهشگر م  ار،یمع  نیتوسط ا

 قرار دهد.  یموردبررس زیرا ن یپژوهش، برازش بخش کل  یمدل کل 

 سوبل آزمون

دو    نیدر رابطه ب  ریمتغ  کی   یگریانجیم  یمعنادار  یبررس  منظوربهمتداول    یهاآزمون  از  یکی

در   توانیم ،  96/1آزمون از مقدار    جهیبودن نت  شتریآزمون سوبل است. در صورت ب  گر،ید  ریمتغ

 کرد.   دیتائرا  ریمتغ کی ی انجیم ریتأثدرصد، معنادار بودن  95 نانیسطح اطم

  استفاده  3VAF  ی از آماره  یانج ی م  ریمتغ  میرمستقیشدت اثر غ   نییتع  یبر آزمون سوبل، برا  عالوه 

  باشد،   ترکینزد  ک ی  به  مقدار  ن یا  چه  هر  و   باشد   تواند یم  کی   و   صفر  ن یب  یمقدار  که   شودیم

 .دارد یانجیم نقش بودن یقو از نشان

  

 
1. R squares 

2. Goodness Of Fit 

3. Variance accounted for 
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 يق تحق  هايیافته   5

 است. شده درجکنندگان اطالعات جمعیت شناختی مشارکت (2)در جدول 

 کنندگان شرکت  یشناستیجمع یهایژگ یو: 2جدول 

 فراوانی )درصد(  متغیر فراوانی )درصد(  متغیر

 جنسیت
 ( 74.8) 220 مرد

 تحصیالت 

 ( 22.1) 65 تر کاردانی و پایین

 ( 44.9) 132 کارشناسی  ( 25.2) 74 زن 

 سن 

 ( 33) 97 ارشد و دکتری  ( 21.8) 64 30کمتر از 

30-40 82 (27.8 ) 
 سابقه 

 

 

 ( 9/29) 88 سال 5کمتر از

 ( 39.8)117 سال  5-10  ( 25.2) 74 40-50

 ( 18.4) 54 15-11 ( 25.2) 74 50بیشتر از  

 ( 11.9) 35 سال15باالتر از   

اطالعات مندرج در جدول  بر پا  یآلفا  ریمقاد  (3)  اساس  و    ی تمام  یبرا  یبیترک  ییایکرونباخ 

 است.  قبولقابلمناسب و  یی ای پا انگریبوده که ب شتریب 7/0از مقدار  رهایمتغ

مدل آورده    جهیدرنتبوده و   شتریب  5/0از    شدهاستخراج   انس یوار  نیانگیم  همچنین تمامی مقادیر

 برخوردار است.   یمناسب ییواگرا ییپژوهش از روا  نیشده در ا

 شده استخراج انسیوار نیانگیم و یبیترک  ییای پا کرونباخ،  یآلفا ریمقاد. 3جدول

 AVE یبیترک ییا یپا کرونباخ  یآلفا ریمتغ ف یرد

 539/0 983/0 982/0 ی فکر ه یسرما  1

 542/0 933/0 921/0 ی سازمان   مشکالت 2

 892/0 955/0 949/0 ی رقابت ت یمز 3

 823/0 949/0 928/0 دانش  تی ریمد  ی ناهمگون  4

 

  هر  یبرا  شدهاستخراج   انس ی وار  نیانگیم  زانیم  است  مشاهدهقابل  ( 4)  جدول  در  که  طورهمان

  در  یی واگرا  ییروا  و   بوده   مدل  در گرید یهاسازه  و   سازه  آن  نی ب  یاشتراک  انس یوار  از  شتریب  سازه

 .دارد قرار  یقبول قابل  سطح
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 ییواگرا ییروا ریمقاد (:4)  جدول

 4 3 2 1 ریمتغ ف یرد

    734/0 ی فکر ه یسرما  1

   736/0 630/0 ی سازمان   مشکالت 2

  944/0 609/0 472/0 ی رقابت ت یمز 3

 903/0 803/0 515/0 524/0 دانش  تی ریمد  ی ناهمگون  4

 

باالتر از   یستیبا یبار عامل  ری مقاد  کهنیاتوجه به    با.  دهدیمرا نشان    یبار عامل   ریمقاد  (2)  نمودار

 الزم است.    یارهایمع یدارا زیشاخص ن نیاستنباط کرد که ا توانیمباشد،   5/0 ا یو  4/0

 
 ( قیتحق یهاافتهی)منبع:  قیتحق یرها یمتغ یعامل بار ریمقاد (:2)  نمودار

  96/1از مقدار    رها یمتغ   نیب   ریمس  به  مربوط  بیضرا  است،  مشخص  (3)  نمودار  در  که  طورهمان

 .  دهدیرا نشان م یو مناسب بودن مدل ساختار ریمس نیاست که معنادار بودن ا شتریب
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 t یمعنادار بیضرا ریمقاد(: 3)  نمودار

نشان از برازش      2R  ریمقاد  ، یشناسروش  بخش   در  مبسوط  حاتیتوض  و( 5)  جدول  به  توجه  با

 مناسب مدل دارد. 

 2R ریمقاد: (5) جدول

 2R ر یمقاد ریمتغ ف یرد

 -- ی فکر ه یسرما  1

 681/0 ی سازمان   مشکالت 2

 859/0 ی رقابت ت یمز 3

 -- دانش  تی ریمد  ی ناهمگون  4

هستند،    دیتائمورد    یبرازش بخش ساختار  یکه دارا  ییها( معتقدند مدل1975)  سریاستون و گ

مدل را داشته باشند. در خصوص   یزادرون  یهامربوط به سازه  یهاشاخص  ینیبشیپ   تیقابل  دیبا

  است  شدهنییتع35/0  و  15/0،  02/0  مقدار  سه  زادرون  یهاسازه  مورد  در  مدل   ینیبشیپ   زانیم

(Henseler,2009). 
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 برازش  جهینت(: 6) جدول

 ریمتغ ف یرد
SSO SSE 

Q²=(1-

SSE/SSO) 

  جهینت

 برازش 

 برازش   دیتائ  0.157897 79.355980 195.000000 ی فکر ه یسرما  1

 برازش   دیتائ  0.245789 65.039445 195.000000 ی سازمان   مشکالت 2

 برازش   دیتائ  0.660238 58.253497 195.000000 ی رقابت ت یمز 3

   برازش  دیتائ  0.356487 63.254854 195.000000 دانش   ت ی ر ی مد   ی ناهمگون  4

برازش مطلوب   ،یسنجش مدل ساختار  یارهایمع  یتمام  (7)  اطالعات مندرج در جدول  براساس

 . دهند یرا نشان م  یمدل ساختار

 ی افزونگ ریمقاد (:7) جدول

 جه ینت  2R ر یمقاد ی اشتراک ر یمقاد ریمتغ ف یرد

 -----  -----  539/0 ی فکر ه یسرما  1

   370/0 681/0 542/0 ی سازمان   مشکالت 2

 766/0 859/0 892/0 ی رقابت ت یمز 3

 -----  -----  823/0 دانش  تی ریمد  ی ناهمگون  4

 

به محاسبات    با با   GOF  اریمع  شده انجامتوجه  برازش   263/0  برابر  از  نشان  آمد که  به دست 

 دارد.  ی مناسب مدل کل

  ریتأثشد. لذا  67/2سوبل برابر با   آزمونحاصل از  Value-Z مقدار ، شدهانجام محاسبات براساس

 معنادار بوده است.    یانجیم ریمتغ

   302/0 با برابر پژوهش نیا  در سنجدیم را یانجیم ریمتغ میرمستق یغ  اثر شدتکه   1VAFمقدار

 . آمد دست به

 های تحقیق آزمون فرضیه 

به نقش میانجی مشکالت درون .  شماره یک با توجه  رقابتی  بر مزیت  سازمانی  سرمایه فکری 

مزیت  بر    302/0برابر    یریتأثبا ضریب    سرمایه فکریها نشان داد که  تحلیل دادهاست.    رگذاریتأث

 
1. variance accounted for 



 179                                                                                              نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

DOI: 10.22034/jsqm.2022.311801.1369 

(  67/2مقدار معناداری )  کهییازآنجادارد و    ریتأثسازمانی  رقابتی از طریق میانجی مشکالت درون

ی فرضیه   جهیدرنتمعنادار نیز است.    ر یتأثتوان ادعا نمود که این  بیشتر است، می  96/1از قدرمطلق  

 و نشان از پذیرش آن دارد.  قرارگرفته اول تحقیق مورد آزمون 

درون.  شماره دو میان مشکالت  ارتباط  دانش  مدیریت  را  ناهمگونی  رقابتی  مزیت  و  سازمانی 

 410/0برابر    یریتأثبا ضریب    یسازماندرون مشکالت  ها نشان داد که  تحلیل دادهکند.  تعدیل می

دانش  بر   مدیریت  ناهمگونی  طریق  از  رقابتی  و    ریتأثمزیت  معناداری   کهییازآنجادارد  مقدار 

 جه یدرنتمعنادار نیز است.    ری تأثتوان ادعا نمود که این  بیشتر است، می  96/1( از قدرمطلق  358/3)

 و نشان از پذیرش آن دارد. قرارگرفتهی دوم تحقیق مورد آزمون فرضیه 

ها نشان داد  تحلیل داده  .است  تأثیرگذارسازمانی  سرمایه فکری بر مشکالت درون .  شماره سه

  کهییازآنجادارد و    ریتأث  یسازماندرونمشکالت  بر    825/0برابر    یریتأثبا ضریب  سرمایه فکری  که  

معنادار    ریتأثتوان ادعا نمود که این  بیشتر است، می  96/1( از قدرمطلق  982/11مقدار معناداری )

 و نشان از پذیرش آن دارد. قرارگرفتهی سوم تحقیق مورد آزمون نیز است. در نتیجه فرضیه 

ها نشان داد  تحلیل داده  .است  تأثیرگذارسازمانی بر مزیت رقابتی  مشکالت درون.  شماره چهار

  کهییازآنجادارد و    ریتأثرقابتی    تیمزبر    251/0برابر    یریتأثبا ضریب    سازمانیمشکالت درونکه  

معنادار   ریتأثتوان ادعا نمود که این بیشتر است، می  96/1( از قدرمطلق  021/2مقدار معناداری )

 قرار گرفت.  دیتائی چهارم پژوهش پس از آزمون مورد نیز است. در نتیجه فرضیه 

 است.   شدهگزارش ( 8)ی پژوهش در جدول هااز نتایج آزمون فرضیه  یاخالصه 

 اصلی  خالصه نتایج آزمون فرضیه (:8) جدول 

 نتیجه  ( tمقدار تی ) ( β)  ضریب مسیر متغیر وابسته  متغیر مستقل متغیر واسطه 

مشکالت  
 سازمانی درون

 تأیید 67/2 302/0 مزیت رقابتی  سرمایه فکری 

ناهمگونی  
 مدیریت دانش 

مشکالت  
 سازمانی درون

 تأیید 358/3 410/0 مزیت رقابتی 

 سرمایه فکری  ----- 
مشکالت  

 سازمانی درون
 تأیید 982/11 825/0

 
مشکالت  

 سازمانی درون
 تأیید 021/2 251/0 مزیت رقابتی 
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 هاو پيشنهاد  گيرييجه نت  6

  بر  ی فکر  هیسرما   د یگرد  مشخص  شدهانجام  محاسبات   اساس  بر  و   قیتحق  یاصل  هیفرض  یبررس  در

  ت یریمد  یناهمگون  گر  ل یتعد  نقش  و   یسازمان درون  مشکالت   یانج یم  نقش   توجه  با   یرقابت   تیمز

 قبل   از  که  طورهمان   هیفرض  نیا  از  حاصل  جینتا.  است  رگذاریتأث  رانیا  مهیب  شرکت  در دانش

 . دارد یهمخوان قیتحق نیا مرجع پژوهش با   شدیم  ینیبشیپ 

تحق 2018)   ویل  و  یل   هیو سرما  یسازماندرون   مشکالت  ییشناسابه موضوع »نقش    یقی( در 

  کندیم  ی بانیپشت  یمدل ساختار  کیمطالعه از    ج ینتا  « پرداختند.یرقابت  تیمز  تیریدر مد  یفکر

  یهاسمیمکان  قیهتل از طر  یرقابت  تیبر مز  یفکر  هیسرما  می رمستقیموجب آن اثرات غ که به

  شودیم مشخص    قیدو تحق  نیا  ج ینتا  ی. با بررسشودیم  نییتع  ی سازماندرون  مشکالت  یی شناسا

  یرقابت  تیو مز  یفکر  هیسرما  انیدر ارتباط م  یمهم  یاواسطه نقش    یسازمانکه مشکالت درون 

با   واقع  م  یسازماننمودن مشکالت درون  برطرفدارد. در    هیسرما  ،یارابطه   هیسرما  انیارتباط 

 .  د یبایمبهبود   یرقابت  تیو مز ی انسان هیسرما ،یساختار

  یمتغیرها  میان  رابطه  قدرت  شده انجام  محاسبات  اساس  بر  و   قیتحق  اول  هیفرض  یبررس  در

 982/11  نیز  آزمون  t  آماره  و  دیگرد  محاسبه  825/0  برابر  یسازماندرون  مشکالت  بر  یفکر  هیسرما

  دهد می  نشان  و   دی گرد  دیتائ   قیتحق  اول  هیفرض  درصد   95  احتمال  با  نیبنابرا  آمد،  به دست

 .  است رگذاریتأث  یسازماندرون مشکالت بر یفکر هیسرما

 و  یمحمود  ،(1398)  همکاران  و  یالهرود  شمس  یهاپژوهش  با  هیفرض  نیا  از  حاصل  جینتا

  اگر   که  معناست   بدان  هیفرض  نیا  د یتائ.  دارد  یهمخوان(  1398)  ی محمد  آقا   ، (1398)  یبهمن

  کند   ارائه  انیمشتر  به   را  خدمات  نیبهتر  مشابه  یهاشرکت  به  نسبت  افزودهارزش  حفظ  با   شرکت

  یفضا  نیهمچن  و  باشد  داشته  یادیز  دیتأک  انیمشتر  یهاخواسته  نمودن  برآورده  بر  شرکت  و

 آموزش  ارائه  و  کارکنان  یهامهارت  ارتقاء   با  و   باشد   درخور  و   مناسب  شرکت  ی خدمات  و   ی فرهنگ
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 مشکالت  شدن  برطرف  موجب  کند،  یبانیپشت  آنان  از  باشد  الزم  که  زمان  هر  در  هاآن   به

 .  شودیم  یسازماندرون

 ی متغیرها  میان  رابطه  قدرت  شدهانجام  محاسبات  اساس  بر  و  قی تحق  دوم  هیفرض  یبررس  در

 021/2 نیز آزمون t آماره و  دیگرد محاسبه 251/0 برابر ی رقابت تیمز بر  یسازماندرون مشکالت

  مشکالت  دهد می  نشان  و   دیگرد   د یتائ  قیتحق  اول  هیفرض  درصد  95  احتمال  با  نیبنابرا  آمد،  بدست

  انیرینص  یهاپژوهش  با  هیفرض  نیا  از  حاصل  جینتا.  است  رگذاری تأث  یرقابت   تیمز  بر  یسازماندرون

  د یتائ.  دارد  یهمخوان(  2016)  همکاران  و  ون  چانگ  ،(2018)   ویل  و  یل  ، (1398) یتفت  فالح  و

  درک  یبرا  تالش  صرف  را  یتوجهقابل  زمان  شرکت،  کارمندان  اگر  که  معناست  بدان  هیفرض  نیا

  تیقابل  و   رند یگ  نظر  در  منظر  ن یچند  از  را  مشکالت  کارمندان   نیهمچن  و   کنند   مشکل  کی  ت یماه

 . شودیم سازمان در یرقابت تیمز بهبود موجب باشند، داشته را مشکالت لیوتحله یتجز

  بر ی فکر هیسرما  د یگرد مشخص  شده انجام محاسبات  اساس بر و  قیتحق سوم هیفرض یبررس در

 از   حاصل   جینتا .  است  رگذاریتأث  ی سازماندرون  مشکالت  یانجی م  نقش  به  توجه  با  ی رقابت  تیمز

  و  ویتودروس  ،(2018)  ویل  و   یل   پژوهش  با   شد یم  ینیبشیپ   قبل  از  که  طورهمان  هیفرض  نیا

  مسائل   به  هاسازمان  در  اگر  که  معناست  بدان  هیفرض  نیا  دیتائ.  دارد  یهمخوان(  2015)  تیاستان

  منجر  گردد،  یشتریب  توجه  دارد،  وجود  هاسازمان  ی تمام  در  باًیتقر  که  یسازمان درون  مشکالت  و

  ت یقابل  ،یرقابت  توان  آن  تبعبه  که  شودیم   ی رقابت  تیمز  و  یفکر  هیسرما  انیم  یرابطه   بهبود  به

 .  ابدییم  بهبود  یرقابت عملکرد و نوآورانه

  ی ناهمگون  د ی گرد  مشخص  شده انجام  محاسبات   اساس   بر  و   قیتحق  چهارم  هیفرض  یبررس  در

  حاصل  جینتا .  کند یم   لیتعد  را  ی رقابت  تیمز  و  یسازماندرون  مشکالت  انیم  ارتباط  دانش  تیریمد

  ، (1393)  همکاران  و  ییموال  پژوهش  با  شدیم  ینیبشیپ   قبل  از  که  طورهمان   هی فرض  نیا  از

  بدان  هیفرض  ن یا  دی تائ.  دارد  یهمخوان(  2018)  ویل  و   ی ل  پژوهش  و(  1397)  یدورک  یبیحب

  باشد   ارتباط  در  ندارند،  را  خدماتشان  ارائه  توان  که  یمشابه  یهاشرکت  با  شرکت  اگر  که  معناست

 ه یکل لیوتحله یتجز نیهمچن و ببرد را الزم یبهره بیرق یهاشرکت  از الزم دانش کسب یبرا و

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C&queryWr=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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  یبهبود  موجب  شوند،  لیوتحلهیتجز  مجدداً   هم   یهمکار  با   و   شدهگذاشته  اشتراک  به  هم   با  مراکز

 .شودیم  ی سازماندرون مشکالت کاهش  و  هاسازمان ی رقابت عملکرد

  تأثیرگذارسازمانی  سرمایه فکری بر مشکالت درونبر اساس فرضیه اول تحقیق مشخص گردید  

 بیشترین دارای که کلیدی از فرآیندهای دسته  آن شناسایی  گردد یمبنابراین پیشنهاد    است،

 یریکارگبه و شناسایی و مذکورفرآیندهای   مستندسازی ؛باشندیم مشتریان برای ارزش

 ساختارهای چون هم مدرن و ساختارهای پیشرفته از استفاده خارجی؛ و داخلی رقبای تجربیات

 اطالعاتی یهاستمیس از ؛ استفاده  یامهیب  یهاشرکت مختلف یهاقسمت در یاپروژه و تیمی

 یتوسعه  و  تحقیق امر به بیشتر و زمان بودجه اختصاص سازد؛ ساده را اطالعات به دستیابی که

 و داخلی رقبای ات یتجرب از و استفاده علمی محافل و مراجع  با تعامل و همکاری و کاربردی

 در و کارکنان نظرهای دریافت سازمان برای داخل در پیشنهادها سیستم از استفاده خارجی؛

از   نظرهای دریافت برای سازمان خارج یکی  که  درون    ی هاهیسرما  نی ترمهممشتریان  فکری 

 ، صورت پذیرد. باشد یمسازمان 

  تأثیرگذارسازمانی بر مزیت رقابتی  مشکالت درونبر اساس فرضیه دوم تحقیق مشخص گردید  

از طریق  یامهیب  یهاشرکت  درگردد  بنابراین پیشنهاد می  است، ؛ دانش و تجربیات کارمندان 

به دانش و اطالعات مربوط به    توانندو کارمندان ب  شودجلسات و سمینارها به اشتراک گذاشته  

دسترسی داشته باشند. همچنین تمهیداتی در نظر گرفته شود تا یک    سرعتبهحوزه کاری خود،  

تازه بنیروی کار  نحوه کار همکا  توانندوارد  بر مهارت و تجربۀ خود  از طریق مشاهده  ران خود 

 بیافزاید. 

سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش    گردید بر اساس فرضیه سوم تحقیق مشخص  

-مهیب  یهاشرکتگردد در  بنابراین پیشنهاد می  است،  رگذاریتأث سازمانی  میانجی مشکالت درون

ها همچون نظام پیشنهادات، اتاق فکر، شورای مشورتی و ... جهت های مدیریت ایده؛ سامانهیا

ی اطالعاتی که باعث افزایش  هاستمیسگردد در سازمان  وجود داشته باشد و می  ها دهیاترکیب  

آوری، تنظیم ، وجود داشته باشد و همچنین پرسنل بتوانند از طریق جمع شودیمدانش سازمانی  
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و دانش جدید    ندیافزا  ی بهای خود  از منابع مختلف، بر دانسته   آمدهدستبههای  یل دانشو تحل

 بیاموزند.  

ناهمگونی مدیریت دانش ارتباط میان مشکالت  بر اساس فرضیه چهارم تحقیق مشخص گردید  

میدرون تعدیل  را  رقابتی  مزیت  و  پیشنهاد    کند، سازمانی  در    گرددیمبنابراین  موجود  دانش 

سازمان،   خارج  دمرتب  طوربهمحیط  نگهداری    اطالعاتی   یهاگاهیپار  ،  و  ثبت  و    شودسازمان 

به   مربوط  توانمندمهارتاطالعات  در  هاتخصصو    هایها،  کارمندان،  اطالعاتی    ی هاگاهی پای 

است،    یو همچنین از حافظه سازمانی که شامل مستندات سازمان  شودسازمان ذخیره و نگهداری  

ی سازوکارو در سازمان،    شود؛ ذخیره و نگهداری  یامهیب  یها شرکتاطالعاتی    یهاگاهیپادر  

 مشخص جهت تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار وجود داشته باشد. 

 پیشنهادها

 که کلیدی از فرآیندهای دسته آن گردد شناسایی بر اساس فرضیه اول تحقیق: پیشنهاد می

 به و  شناسایی و فرآیندهای مذکور مستندسازی باشند؛می مشتریان برای ارزش بیشترین دارای

 چون هم مدرن و ساختارهای پیشرفته از استفاده  خارجی؛ و  داخلی رقبای تجربیات کارگیری

 اطالعاتی هایسیستم از سازمان؛ استفاده مختلف هایقسمت  در ایپروژه و تیمی ساختارهای

 یتوسعه  و  تحقیق امر به بیشتر و زمان بودجه اختصاص سازد؛ ساده را اطالعات به دستیابی که

 و داخلی رقبای تجربیّات  از و استفاده علمی محافل و مراجع  با تعامل و همکاری و کاربردی

 در و کارکنان نظرهای دریافت سازمان برای داخل در هاپیشنهاد سیستم از استفاده خارجی؛

سرمایه نظرهای دریافت برای سازمان خارج مهمترین  از  یکی  که  درون  مشتریان  فکری  های 

 باشد، صورت پذیرد. سازمان می

گردد در سازمان، دانش و تجربیات کارمندان از طریق بر اساس فرضیه دوم تحقیق: پیشنهاد می

جلسات و سمینارها به اشتراک گذاشته شود و کارمندان بتوانند به دانش و اطالعات مربوط به  

نظر گرفته شود تا یک  حوزه کاری خود، به سرعت دسترسی داشته باشند. همچنین تمهیداتی در

تازهنیروی   بر مهارت و تجربۀ خود  کار  نحوه کار همکاران خود  از طریق مشاهده  بتوانند  وارد 

 بیافزاید. 
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ها همچون های مدیریت ایدهگردد در سازمان، سامانهبر اساس فرضیه سوم تحقیق: پیشنهاد می

ایده ترکیب  جهت   ... و  مشورتی  شورای  فکر،  اتاق  پیشنهادات،  باشد  ها  نظام  داشته    ووجود 

سازمان  همچنین میسیستم   ،در  سازمانی  دانش  افزایش  باعث  که  اطالعاتی  وجود  های  شود، 

های به دست  آوری، تنظیم و تحلیل دانشهمچنین پرسنل بتوانند از طریق جمع   ،داشته باشد

 های خود بی افزایند و دانش جدید بیاموزند. آمده از منابع مختلف، بر دانسته

طور گردد دانش موجود در محیط خارج سازمان، بهپیشنهاد می بر اساس فرضیه چهارم تحقیق:

پایگاه در  نگهداری  مرتب،  و  ثبت  سازمان  اطالعاتی  مهارتهای  به  مربوط  اطالعات  و  ها،  شود 

شود و  های اطالعاتی سازمان ذخیره و نگهداری  های کارمندان، در پایگاهها و تخصصتوانمندی 

ل مستندات سازمانی است، در پایگاه های اطالعاتی سازمان،  همچنین از حافظه سازمانی که شام

شود و در سازمان، سازوکاری مشخص جهت تبدیل دانش ضمنی کارکنان به  ذخیره و نگهداری 

 دانش آشکار وجود داشته باشد. 

 مراجع  7

   ا،یآس  مهیب  شرکت  در  یرقابت  تیمز  بر  یفکر  هیسرما  ریتأث  یبررس(.  1398)  دیحم  ،یمحمد  آقا

  موسسه :  رازیش  ،ینیآفرارزش   کردیرو  با  یحسابدار  و  تیریمد   اقتصاد،  یالمللنیب  کنفرانس  نینهم

 .نارون خبره رانیمد یآموزش

  ی صنعت  یهاشرکت  ی رقابت  تیمز  بر  یفکر  هیسرما  ریتأث  یبررس(.  1397. )یمرتض  ،یدورک  یبیحب

  و  تیریمد  در  توسعه  و  قیتحق  یمل  کنفرانس  نینخست  تهران،  بهادار  اوراق   بورس  در  شدهرفتهیپذ

 (.توسعه و  تیریمد  پژوهشکده) هنر و  فرهنگ پژوهشگاه : تهران. تهران ، یمقاومت اقتصاد

  دانش  تیریمد  بر  یفکر  هی سرما  ریتأث  یبررس(.  1398. )محسن  ا،ین  یانوار  و  مشهور  ،ینیالحس

  نیادیبن  قاتیتحق  ی مل  کنفرانس  نیدوم  ،(یجنوب  خراسان  استان  مسکن  بانک   شعب :  موردمطالعه)

 . یبهشت د یشه دانشگاه: تهران. یحسابدار و  تیریمد در
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  هیسرما  رابطه(.  1399. )فرامرز  ، یلیسه  صالح؛   ،یمیرح  د؛یحم ، یشاهیعل  ی کاظم د؛یفرش دانش،

  ،(2)6  اطالعات،   تیریمد  فنون  و   علوم .  رانیا  مهیب  در   دانش   تی ریمد  و   یفکر هیسرما  با   یاجتماع 

129-155. 

، سازمان  PLSافزار  سازی معادالت ساختاری با نرم(. مدل1392داوری، علی و رضازاده، آرش. )

 انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.

  تیمز  به  یابیدست  در  یفکر  هیسرما  و   مکان  نقش(.  1399. )عادل  آذر،   ؛یمهد  ،یسلطان   ی دهقان

(,  24)  12,  ییاجرا  تیریمد  پژوهشنامه.  پوشاک  کوچک  یوکارهاکسب  عملکرد  ارتقاء  و   ی رقابت

209-239. 

  در  یفکر  هیسرما  ریتأث  یابیارز(  1389. )نیرام  ن،یعموق  یزمان  حسن؛  ،یهمت  ن؛یفرز  ،ییرضا

 . 71-51(، 1) 1 وکار،کسب و  اقتصاد پژوهشنامه(، بازار و ی افزوده )اقتصادارزش  جادیا

  فکری،  سرمایه  یریگاندازه  ی هامدل  و   ابعاد  ،(1386)  فرشته  زاده،  لطفی  محمد؛   دیس  زاهدی،

 . 39-64  ،( 55) 5 مدیریت،  مطالعات فصلنامه

  ه یسرما  نقش  بر  یامطالعه(.  1398. )یپاکار  آزاده  و   یلیاسماع   ساره   حسن؛  دیس  ، یالهرود  شمس

  ت، یریمد  در  ی مل  کنفرانس  نیچهارم   ،ینوآور  بر   یمبتن  ی سازمان  عملکرد  و  یرقابت  ت یمز  بر  یفکر

 .یبهشت  دیشه دانشگاه: تهران  ،یجهان و یامنطقه  یابیبازار بر د یتأک با اقتصاد و یحسابدار

  آموزش  (. سرمایه فکری. مرکز1388عالم تبریز، اکبر؛ حاجی باباعلی، علی؛ رجبی فرد، ایمان. )

 ایران. تهران.  صنعتی تحقیقات و

)یبهمن  سایپر  و  ریمن  ،یمحمود   یرقابت  تیمز  بر  یفکر  هیسرما  ریتأث  مطالعه(.  1398. 

  ، یبازرگان  ت یریمد  یمل   کنفرانس  نینخست  ،(المیا  استان  مخابرات  شرکت  کارکنان:  موردمطالعه)

 جهان   علوم  داریپا  توسعه  ینارهایسم  و  هاشیهما  یالمللنیب  مرکز  تهران،  ،یحسابدار  و  ینیکارآفر

 .حکمت یعال آموزش موسسه: قم. اسالم

  ی های استراتژ   رابطه  یبررس(.  1393. )محمد  ،ی پناه  ریمش  ؛یمهد  ،یداد  اهلل  سوران؛  ،ییموال

   سنندج،  شهر  یهامه یب  بانک  در  یرقابت  تیمز  جادیا  در  یفکر  یهاهیسرما  و   دانش  تیریمد
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  واحد   یاسالم  آزاد  دانشگاه.سنندج:    ی انسان  منابع  و   یسازمانفرهنگ  ت،یریمد  ی مل  شیهما

 .سنندج

)دیسع  ،یتفت  فالح  محمد؛یعل  ان،یرینص   با  یرقابت  تیمز  بر  یسازمان  یریادگی  ریتأث(.  1398. 

  در  ی مل  کنفرانس  نیچهارم(.  ساکویا  شرکت:  موردمطالعه)  یفکر  هیسرما  ریمتغ  یگریانجیم

  د یشه  دانشگاه.تهران:    یجهان  و  یامنطقه  ی ابیبازار  بر  دیتأک  با  اقتصاد  و  یحسابدار  ت،یریمد

 .یبهشت

 ر یتأث(.  1399. )وانیک  ،یلیاردب  دزادهیمج  ال؛یل  ،یاحیر  کامران؛  ،ی نب  یحاج  ؛یهد  ،یهرند  یتفضل

.  ی دانشگاه  جهاد  درمان  و  بهداشت  حوزه  یهاپژوهشکده  در  یفکر  هیسرما  بر  یانسان  هیسرما

 .347-337 ،( 3)19 ش،یپا

  هیسرما  نیب  ارتباط  یبررس(.  1389. )م یمر  ،یشمس  یمظفر  محمود؛  ن،یالدنیمع  حسن؛  ،یهمت

 یحسابدار  یپژوهش  یعلم  فصلنامه  ، یمال   یهاشرکت.  یمال  عملکرد  و  بازار  ارزش  و  یفکر

 . 24-21 ، ( 7)4،ی مال
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Competitive advantage is one of the most important issues in leading organizations, 

especially insurance companies, given the importance of the issue; The present study 

aimed to determine the effect of intellectual capital on competitive advantage with respect 

to the mediating role of identifying problems within the organization and the moderating 

role of knowledge management heterogeneity in an insurance company. The present study 

aimed to determine the effect of intellectual capital on competitive advantage with respect 

to the mediating role of identifying problems within the organization and the moderating 

role of knowledge management heterogeneity in an insurance company.  The present study 

is an applied research in terms of purpose and descriptive-survey in terms of 

methododology. The statistical population of this research includes the employees of the 

branches of an insurance company in the west of Tehran. The sample size was calculated 

based on Cochran's formula of 294 people. Sampling method in this study was simple 

random sampling. Content validity ratio index and confirmatory factor analysis were used 

to assess the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to 

calculate the reliability. To analyze the collected data and to determine the relationships 

between variables, the structural equation modeling technique was performed using Smart 

PLS software. Based on the research results, it was found that intellectual capital is 

effective on competitive advantage due to the mediating role of internal organizational 

problems and the moderating role of knowledge management heterogeneity.  The 

managers of the company can create a competitive advantage in the company according 

to the issue of employees' intellectual capital and reduction of internal problems. 
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