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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد .جامعه آماری
تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد  9981نفر می باشد .تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با
روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد  192نفر تعیین شد .ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش

(دیکسون )1009،و نوآوری سازمانی (خیمنز-خیمنز ،سنز واله و هرناندز اسپاالردو )1008،بود .تحقیق حاضر از لحاظ هدف
کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی میباشد .در تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک
نمونه ای ،ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که هر پنج بعد تسهیم دانش اعم از
دانش ترتیبی ،دانش پنهان ،دانش آشکار ،دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه در شعب بانک سپه استان فارس پایین تر از حد

مطلوب است .از طرفی در شعب بانک سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید ،فرایند و مدیریتی – اداری از
سطح مطلوب پایین تر می باشد .در نهایت نتایج تحقیق حاکی از این بود که تسهیم دانش در شعب بانک سپه استان فارس پیش
بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس می باشد؛ بنابراین با افزایش تسهیم دانش در شعب
بانک سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز افزایش می یابد.
واژگان کلیدی
تسهیم دانش ،نوآوری سازمانی ،نوآوری در تولید ،نوآوری در فرایند ،نوآوری مدیریتی  -اداری
 .9کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران .مدیر شعب بانک سپه استان فارس.
 .1کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران .معاونت مالی و اداری مدیریت شعب بانک سپه استان فارس.
 .4دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران .مسئول برنامه ریزی مدیریت شعب بانک سپه استان فارس.

 .3کارشناسی ارشد حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران .مدیر امور نواحی بانک سپه.
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مقدمه
امروزه داشتن قابلیت های نوآوری به عنوان مشکلی عمده برای سازمان ها محسوب می گردد .با توجه به رقابت
تنگاتنگ بین سازمان ها ،الزم است سازمان ها قادر به مواجهه با شرایط محیطی متغیر بازار در رابطه با تقاضای بازار و
درخواست مشتریان خود گردند و این امر تنها از طریق نوآوری امکان پذیر است؛ بنابراین امروزه نوآوری به عنوان
اصلی ترین مسئله برای سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است .در واقع نوآوری به عنوان کلیدی برای رشد و توسعه و
بقا در نظر گرفته شده است (ترن .) 1008 ،9به عبارتی سازمان هایی در شرایط رقابتی کنونی قادر به ادامه فعالیت خود
خواهند بود که به محصوالت ،تولیدات و خدمات و فرایندهای خود ارزشی بیفزایند و از سایر رقبای خود متمایز گردیده
و پیشی بگیرند (کامینگ و برایان .) 1093 ،1در همین راستا نوآوری به عنوان معزلی اساسی در صنعت بانکداری نیز باید
مد نظر قرار گیرد ،چراکه بانک ها به عنوان ستون فقرات اقتصاد محسوب می گردد .در سال های اخیر ،بانک ها در
جهت توسعه تولیدات و خدمات نوین و نوآورانه برای مشتریان خود بسیار فعال بوده اند و از این طریق توانسته اند به
بقای خود در بازار متالطم امروزی ادامه دهند (سیدیکوی و همکاران.)1091 ،4
در دو دهه اخیر ،صنعت بانکداری تحت تأثیر پیشرفت های بسیاری در تکنولوژی ارتباطات و اطالعات قرار گرفته است
(راتن1008 ،3؛ ریشی و ساکسنا .)1003 ،5این موضوع راهبردهای تجاری ،روابط با مشتریان و روش های سازماندهی را
در صنعت مذکور تغییر داده است (ژوزف و استون1004 ،2؛ مالیگان و گوردون1001 ،3؛ پیکاراینن و همکاران.)1003 ،8
خالقیت و نوآوری در صنعت بانکداری ارائه تولیدات و خدمات مطلوب در جهت رفع خواسته ها و نیازهای مشتریان

است (ال – سارن .) 1000 ،1به دلیل جهانی شدن و عوامل تکنولوژیکی ،صنعت بانکداری تغییرات چشمگیری را در
خواسته ها و نیاز مشتریان ،رفتار و دانش آنها ،تجربه می کند .از این رو بانک ها الزم است فرهنگ ارتباط با مشتریان را
فراهم آورده و محیط را برای یادگیری ،پژوهش و بروز نوآوری مهیا سازند .بازارها و درخواست های مشتریان تغییر
کرده و فعالیت های رقبا نیز برای بقا در این بازار متالطم ،دستخوش تغییر و تحول خواهد شد ،از این رو بانک ها نیز
بایستی راهبردهای خود را تغییر دهند (آچیمبا و همکاران.)1093 ،90
از طرفی تسهیم دانش به عنوان به اشتراک گذاری دانش و ایده ها در جهت خلق دانش جدید تعریف شده است (بارتول
و سریواستاوا ) 1001 ،99و به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تقویت قابلیت های نوآوری در سازمان ها ،معرفی گردیده
است (سیدیکوی و همکاران1091 ،؛ عباس و همکاران1091 ،91؛ میتال و دهار .)1095 ،94از سوی دیگر تسهیم دانش با
خلق دانشی جدید ،قابلیت کسب مزیت رقابتی را نیز برای سازمان فراهم می آورد (گرنت9112 ،93؛ کبررا و کبررا،95
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 .) 1001به عبارتی زمانی که دانش به اشتراک گذاشته می شود پایگاه دانشی جدیدی ایجاد می شود که منجر به بروز
فعالیت های نوآورانه در سازمان می گردد (تسای ،هوانگ و کائو .)1009 ،92به عبارتی تسهیم دانش به عنوان ابزاری
راهبردی برای تقویت نوآوری در سازمان و کسب پیامدهای مطلوب ،مورد توجه است (ایپه .)1004 ،93کائو و زیانگ

98

( )1091نیز معتقدند تسهیم دانش به عنوان عنص ری مهم در بهبود عملکرد سازمان ،افزایش نوآوری و تقویت کیفیت
خدمات به مشتری محسوب می گردد .از این رو توجه به تسهیم دانش برای بروز نوآوری در سازمان بسیار حائز اهمیت
است (ایسا.)1091 ،91
امروزه صنعت بانکداری با چالش هایی مواجه است که در نتیجه تغییرات شدید محیط تجاری رخ می دهند و موفقیت
بلند مدت و بقای بانک ها را مورد تهدید قرار می دهند (ایسا1091 ،؛ جیوتی و دو .)1095 ،10در همین راستا بانک ها با
به کارگیری خدمات نوین دیجیتال مانند موبایل بانک ،دستگاه های خودپرداز و یا بانکداری الکترونیک و آنالین
توانایی خود در بازار رقا بتی و متالطم کنونی را تقویت کرده اند .به عبارتی بانک ها ناچارند برای موفقیت و بقا در
محیط رقابتی امروزی از اهرم نوآوری بهره برند (معروف .)1092 ،در واقع در شرایط رقابتی و متغیر کنونی تسهیم دانش،
نقشی اساسی را در نوسازی دانش کارکنان در بانک ها ایفا می کند (سگارا-ناوارو ،خیمنز-خیمنز و فرناندز-گیل،19
1093؛ تن و همکاران)1090 ،11؛ بنابراین به عقیده باراچینی ،)1001( 14الزم است این سازمان ها به طور مستمر کارکنان
خود را در به اشتراک گذاری اطالعات مفید خود با یکدیگر ترغیب نمایند .با توجه به موارد ذکر شده و بررسی های
انجام گرف ته ،در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری سازمانی (نوآوری در تولید ،نوآوری در
فرایند و نوآوری در مدیریت) ،در بین کارکنان شعب بانک سپه شهر شیراز پرداخته خواهد شد .بدین وسیله می توان به
کارکنان و مدیران بانک در زمینه تقویت نوآوری در شعب بانک های مورد مطالعه یاری رسانده و آنها را از مشکالت
موجود در این مسیر آگاه نمود.
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
تسهیم دانش
13

نوناکا و تاکیوچی ( ) 9115بیان می کنند که تسهیم دانش شامل فرایند اجتماعی کردن است که کارکنان طی آن دانش
را با یکدیگر به اشتراک می گذارند .از طرفی ون دن هوف و ریدر )1003( 15تسهیم دانش را فرایندی می دانند که افراد
به طور متقابل به تبادل دانش آشکار و ضمنی می پردازند و به طور مشترک دانش جدیدی را خلق می کنند .به بیان دیگر
فرایند تسهیم دانش دارای دو بعد است :اهداء دانش و جمع آوری دانش .اهداء دانش ،فرایندی است که افراد طی آن
سرمایه فکری خود را با دیگران به اشتراک می گذارند و بعد جمع آوری دانش فرایند تعامل همکاران با یکدیگر و
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ایجاد انگیزه برای به اشتراک گذاردن سرمایه فکری آنها (ون دن هوف و ریدر .)1003،تسهیم دانش را می توان فعالیتی
نظام مند به منظور انت قال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با یک هدف مشترک تعریف نمود؛ به
عبارت دیگر ،تسهیم دانش به عنوان فرایند شناسایی ،توزیع و بهره برداری از دانش موجود به منظور حل مطلوب تر
مسائل نسبت به گذشته تعبیر می شود تسهیم دانش شامل تعامالت داوطلبانه میان کارکنان ،در قالب وجوه مشترک
سازمانی و یا در نظر گرفتن هنجارهای اخالقی ،عادات و رفتارهای ویژه است (نعمتی و جمشیدی.)9482،
اهمیت تسهیم دانش و پیامدهای آن
12

تسهیم دانش گستره ای از تغییرات را در سازمان تسهیل می کند (واکارو ،پرنته و ولوسو  )1090،بنابراین مؤلفه های
تسهیم دانش سازمانی شامل دانش ضمنی و دانش صریح نقش مهمی را در نوآوری ایفا می کنند (زو و
همکاران .) 1090،13از سوی دیگر سازمانی که تسهیم دانش بین کارکنانش صورت می گیرد قادر به نوآوری و فعالیت
های نوآورانه بیشتری خواهد بود (داروچ و مک ناگتون .)1001،18تسهیم دانش ،عملکرد سازمانی را تقویت می کند
(لسر و استورک ،)1009،11موجب افزایش مزیت رقابتی شده و نوآوری را ارتقاء می دهد (پاوول و همکاران )9112،40و
حتی موجب بقاء سازمان می شود (بااوم و اینگرام.)9113،49
از طرفی تسهیم دانش موجب افزایش سطح مشارکت در یادگیری و ایجاد دانش جدید شده و منجر به توسعه ایده های
نوآورانه می گردد (چن و هوانگ .)1001،41هسو و همکاران )1003( 44معتقدند که تسهیم دانش از طریق به اشتراک
گذاردن دانش بین اعضای سازمان ،بر نوآوری سازمانی تأثیرگذار است .از سوی دیگر نوناکا ( )9113نیز بیان می کند
نوآوری زمانی رخ می دهد که کارکنان دانش را بین یکدیگر تسهیم کنند.
نوآوری سازمانی
43

نوآوری از کلمه التین  Innovateبه معنای ساختن یک چیز جدید استخراج شده است .نخستین بار شومپیتر ()9143
مفهوم نوآوری را تعریف کرد .او نوآوری را با توسعه اقتصادی مرتبط دانست و آن را به عنوان ترکیب جدیدی از منابع
مولد ثروت معرفی کرد .در واقع ،وی در پی شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها بود که در این راستا به نقش
و اهمیت حیاتی نوآوری در رشد کشورها پی برد .دامانپور )9119( 45نوآوری سازمانی را به عنوان پذیرش ایده ها و
رفتارهای جدید توسط سازمان معرفی نموده است .نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ایده ها به اشکال قابل استفاده
سازمانی است و این ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد (دامانپور ،والکر و آوالندا.)1001،42
به عبارتی دیگر نوآوری سازمانی تمایل یک سازمان به توسعه محصوالت و خدمات پیشرفته و جدید و ارائه آنها به بازار
برای کسب موفقیت است (گوموسالگلو و ایلسو.)1001،43
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انواع نوآوری سازمانی
48

41

30

در میان انواع متفاوت نوآوری می توان به نوآوری مدیریتی (اداری) ،نوآوری در فرایند  ،نوآوری در تولید ،
نوآوری درتکنولوژی ،نوآوری بنیادین 39و نوآوری افزایشی( 31تدریجی) اشاره نمود (دامانپور .)9119،34نوآوری در
تولید ،توسعه محصوالتی جدید برای ایجاد ارزش و نیل به اهداف و نیازهای افراد و بازار معرفی شده است (دامانپور و
گوپاالکریشان1009،؛ اوجاسالو .) 1008 ،33نوآوری در فرایند ،عناصر جدید معرفی شده در فرایندهای متنوع هستند
(دامانپور و ایوان .) 9183،35از سوی دیگر نوآوری در فرایند وسیله ای برای حفاظت و بهبود کیفیت و صرفه جویی در
هزینه ها است و شامل روش های جدید در تولید ،توزیع و ارائه خدمات می باشد (خیمنز-خیمنز ،سنز واله و هرناندز
اسپاالردو .)1008،32از سوی دیگر نوآوری مدیریتی و اداری از تغییرات در ساختار سازمانی و فرایند مدیریتی سیستم
پاداش و سیستم اطالعات ناشی می شود و شامل فعالیت های اصلی در سازمان است که مستقیماً وابسته به مدیریت می
باشد (چو1000،33؛ دامانپور و ایوان .) 9183،به عبارتی نوآوری مدیریتی و اداری به رویکردها ،خط مشی های جدید
سازمانی ،فرایندهای ساختاری و اداری جدید و تغییراتی در خط مشی ها و منابع سازمان اطالق می گردد (خیمنز-خیمنز،
سنز واله و هرناندز اسپاالردو1008،؛ سیگو و همکاران .)1002،38از طرفی نوآوری بنیادی شامل :نوآوری در تولید (ایده
های نوین و تکنولوژی جدید) ،نوآوری در فرایند (ر وش های جدید تولید و ارائه خدمات به مشتریان) و ترکیب دو
سطح یاد شده است (تاشمن و نادلر .)9182،31از سوی دیگر خالقیت و نوآوری در صنعت بانکداری ارائه تولیدات و
خدمات مطلوب در جهت رفع خواسته ها و نیازهای مشتریان است (ال – سارن.)1000 ،

از سوی دیگر وانگ و هه )1004( 50نوآوری در فرایند را به عنوان به کارگیری از تجهیزات پیشرفته برای توسعه
فرایندهای تولید و مهندسی مجدد فرایندهای عملیاتی و اجرایی معرفی کرده اند .به عبارتی نوآوری در فرایند به
کارگیری روش های جدید ،تکنولوژی های نوین و معرفی تغییرات در ساختار مدیریت ،فعالیت ها و تکنیک ها در نظر
گرفته می شود (ایسا1091 ،؛ لیائو و همکاران .) 1093 ،نوآوری در تولید نیز معرفی خدمات و تولیدات جدید برای رفع
نیازها و خواسته های مشتریان می باشد (دامانپور و آرویند1091 ،59؛ ایسا .)1091 ،به عبارتی نوآوری در فرایند به عنوان
به کارگیری تکنولوژی های نوین برای تقویت بهره وری است (دی پراپریس.)1001 ،51
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پیشینه تحقیق
عباس و همکاران ( ) 1091معتقدند تسهیم دانش به کارکنان در به اشتراک گذاری اطالعات و دانش خود به یکدیگر
کمک کرده و از این طریق موجب تقویت نوآوری در فرایند می گردد .در واقع نتایج تحقیق نشان دهنده این است که
بین تسهیم دانش و نوآوری سازمانی در بانک های اسالمی پاکستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
تی تی آمایاه ) 1094( 54نیز در تحقیق خود بدین نتیجه دست یافت که تسهیم دانش از طریق کارکنان عنصری حیاتی در
کسب مزیت رقابتی و نیل به اهداف تجاری بانک های اسالمی در اقتصاد دانش بنیان امروزی است.
ولی پور و همکاران ( ) 1093معتقدند تسهیم دانش و تخصص در به کارگیری تکنولوژی های جدید و تبادل ایده ها و
روش های نوین مؤثر است .یافته های تحقیق آل -احمد ،ایاسا و مصطفی )1010( 53حاکی از این است که بین تسهیم
دانش و نوآوری در تولی د و فرایند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین دو بعد تسهیم دانش اعم از جمع آوری
دانش و اهدای دانش از عوامل مهم و مؤثر در نوآوری در تولید و نوآوری در فرایند محسوب می گردند؛ بنابراین
مدیران بانک ها الزم است کارکنان را در جهت تسهیم اطالعات و تخصص های خود با دیگر همکاران خود تشویق
کرده تا از این طریق قادر به تقویت نوآوری در جهت رسیدگی به خواسته های مشتریان خود گردند.
سیدیکوی و همکاران ( ) 1091در تحقیقی تحت عنوان تسهیم دانش و قابلیت های نوآوری با نقش واسطه ای یادگیری
سازمانی و در بین  400نفر از کارکنان بانک در شهر باهاوالپور در پاکستان ،بدین نتیجه دست یافتند که یادگیری
سازمانی نقش واسطه ای در رابطه معنادار بین تسهیم دانش و قابلیت های نوآوری در سازمان ،ایفا می کند.
خافاجی ،الذوبی و الجانابی )1092( 55در بین  919نفر از مدیران ارشد شعب بانک های بازرگانی در عراق به تأثیر مثبت
و معنادار فرایندهای مدیریت دانش از جمله تسهیم دانش بر بهبود کیفیت خدمات بانکی پی بردند.
سینایی ،فریسات و نداف ( ) 9413با بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش و تأثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و
بانکداری در بین  483نفر از کارکنان بانک تجارت استان خوزستان متوجه شدند که متغیر نگرش بیشترین تأثیر را بر
تسهیم دانش داشته و بین تسهیم دانش و عملکرد نیز رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد.
ونگ و ونگ ) 1091( 52در پژوهشی با عنوان تسهیم دانش ،نوآوری و عملکرد سازمانی در بین کارکنان  81سازمان با
تکنولوژی باال در کشو ر چین به این نتیجه دست یافتند که تسهیم دانش صریح و دانش ضمنی ،موجب تقویت نوآوری و
در نهایت کسب مزیت رقابتی سازمان و بهبود عملکرد آن می گردد.
یشیل ،کاسکا و بیوک بشه )1094( 53در تحقیق خود در بین شرکت های شهر کهرامانماراس در ترکیه به تأثیر فرایند
تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی و تأثیر نوآوری بر عملکرد سازمانی اشاره نمودند .در واقع تسهیم دانش تأثیری مثبت و
معنادار بر قابلیت نوآوری داشته و قابلیت نوآوری تأثیری مثبت و معنادار بر عملکرد سازمان دارد.
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ویدجاجانتی و ویدودو )1092( 58در تحقیقی با عنوان تقویت نوآوری از طریق سرمایه انسانی ،تسهیم دانش و یادگیری
سازمانی در بین مدیران شرکت های کوچک و متوسط در اندونزی متوجه شدند که نوآوری سازمانی تحت تأثیر سرمایه
انسانی ،تسهیم دانش و یادگیری سازمانی قرار دارد.
ترابی و الدن )1093( 51با بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری سازمانی در بین مدیران و کارکنان بانک کوثر در
تهران به نقش واسطه ای نوآوری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی پی بردند.
نواب و همکاران ) 1095( 20نیز با تحقیقی بین کارکنان بانک های خصوصی در پاکستان به این نتیجه دست یافتند که
تولید و تسهیم دانش از طریق نوآوری در تولیدات و خدمات بر عملکرد بانک ها تأثیری مثبت و معنادار دارد.
آذری ( ) 9413نیز با بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی در بین کارکنان شعب
بانک صادرات استان سمنان متوجه نقش واسطه ای نوآوری در رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی شدند.
اهداف و مدل تحقیق
 .9شناسایی میزان تسهیم دانش از دیدگاه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس
 .1شناسایی میزان نوآوری سازمانی شعب بانک سپه استان فارس
 .4بررسی رابطه بین ابعاد تسهیم دانش و ابعاد نوآوری سازمانی شعب بانک سپه استان فارس
 .3شناسایی توان تسهیم دانش در پیش بینی نوآوری سازمانی شعب بانک سپه استان فارس

تسهیم دانش ترکیبی

تسهیم دانش آشکار

تولید

فرایند

تسهیم دانش پنهان

مدیریتی  -اداری

تسهیم دانش استراتژیک

تسهیم دانش کارشناسانه

نمودار شماره  :1مدل تحقیق (محقق)
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روش شناسی تحقیق
با توجه به این که پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس
می پردازد ،از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی میباشد .در این پژوهش تسهیم دانش به
عنوان متغیر پیشبین و نوآوری سازمانی بهعنوان متغیر مالک میباشد .به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و سوابق
پژوهشهای انجام شده از روش کتابخانهای و به منظور جمعآوری اطالعات جهت پاسخگویی به سؤاالت پژوهش،
پس از اخذ مجوز از مسئولین و تعیین حجم نمونه ،پرسشنامهها بین کارکنان توزیع شد .مدت اجرای پرسشنامه حدوداً
بیست دقیقه و اجرای آن به صورت انفرادی بود .الزم به توضیح است که به منظور دستیابی به اطالعات منسجم و قابل
اعتماد ،در خصوص اهداف پژوهش ،پرسشنامه ها و ابعاد آنها توضیحاتی به کارکنان ارائه گردید .با استفاده از نرم افزار
 ،SPSS16بهمنظور پاسخگویی به سوالهای  9و  1آزمون تی تک نمونه ای و جهت پاسخ به سوال  4از روش ماتریس
ضریب همبستگی پیرسون و جهت پاسخ به سوال  3از مدل معادله ساختاری تسهیم دانش و نوآوری سازمانی در شعب
بانک سپه استان فارس استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد
 9981نفر می باشند که با روش نمونهگیری خوشه ای ساده ،بدین صورت که با توجه به حجم گستردهی جامعه شعب
بانک سپه در سراسر استان فارس % 40 ،شعب از مناطق مختلف شهر انتخاب شدند و از کلیه کارکنان شعب انتخابی
اطالعات جمع آوری گردید ،حجم نمونه  192نفر تعیین شد.
جدول شماره  :1تعداد شعب بان سپه در استان فارس
تعداد شعب
شیراز

شهرستان

جمع

75

66

121

جدول شماره  :2جامعه آماری تحقیق
جنسیت
زن

مرد

جمع

125

1407

1112

ابزار پژوهش و روایی و پایایی آن
 پرسشنامه تسهیم دانش (دیکسون :)1009،این مقیاس مشتمل بر  95گویه و در برگیرندهی پنج بعد تسهیم دانش ترتیبی،تسهیم دانش آشکار ،تسهیم دانش پنهان ،تسهیم دانش استراتژیک و تسهیم دانش کارشناسانه میباشد .برای پاسخگویی
به سواالت نیز از طیف پنج گزینهای لیکرت شده است .نمرهدهی پاسخها نیز از پنج تا یک (خیلی زیاد تا خیلی کم)
صورت گرفته است که نحوه نمرهدهی آن بدین شرح است :خیلی زیاد ( ،)5زیاد ( ،)3متوسط ( ،)4کم ( )1و خیلی کم
( .)9الزم به ذکر است گویه های  4 ،1 ،9نشان دهنده تسهیم دانش ترتیبی ،گویه های  95 ،90 ،3نشان دهنده تسهیم
دانش آشکار ،گویه های  93 ،8 ،2نشان دهنده تسهیم دانش پنهان ،گویه های  94 ،91 ،1نشان دهنده تسهیم دانش
استراتژیک و گویه های  99 ،5 ،3نشان دهنده تسهیم دانش کارشناسی می باشد.
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جدول شماره  :3ابعاد و گویههای مقیاس تسهیم دانش دیکسون ()2001
ابعاد

گویهها

تسهیم دانش ترتیبی

3 ،2 ،1

تسهیم دانش آشکار

17 ،14 ،5

تسهیم دانش پنهان

10 ،1 ،6

تسهیم دانش استراتژیک

13 ،12 ،9

تسهیم دانش کارشناسانه

11 ،7 ،0

در این پژوهش جهت سنجش روایی و پایایی مقیاس تسهیم دانش دیکسون ( ،)1009به ترتیب از روش تحلیل گویه
( ضریب همبستگی بین گویه ها با نمره کل) و آلفای کرونباخ استفاده شده است .نتایج جدول شماره  2حاکی از آن
است که روایی بعد تسهیم دانش ترتیبی به ترتیب بین ( )0/85-0/21و در سطح معناداری ( )0/002 - 0/0009و روایی
بعد تسهیم دانش آشکار به ترتیب بین ( )0/80-0/25و در سطح معناداری ( ،)0/0009روایی بعد تسهیم دانش پنهان به
ترتیب بین ( )0/84-0/29و در سطح معناداری ( ،)0/0009روایی بعد تسهیم دانش استراتژیک به ترتیب بین (-0/39
 )0/83و در سطح معناداری ( )0/0009و روایی بعد تسهیم دانش کارشناسانه به ترتیب بین ( )0/85-0/20و در سطح
معناداری ( )0/0009برآورد گردیده است .همچنین پایایی بعد تسهیم دانش ترتیبی ( )0/20و پایایی تسهیم دانش آشکار
( ،)0/23پایایی تسهیم دانش پنهان ( ،)0/21پایایی تسهیم دانش استراتژیک ( )0/28و پایایی تسهیم دانش کارشناسانه
( )0/20به دست آمد.
جدول شماره  :4روایی و پایایی مقیاس تسهیم دانش
ابعاد

ترتیبی

آشکار

پنهان

استراتژیک

کارشناسانه

طیف ضرائب همبستگی

0/58-0/96

0/50-0/98

0/58-0/96

0/51-0/16

0/58-0/90

0/0006

0/0006

0/0006

0/0006

0/91

0/96

0/95

0/90

سطح معناداری
آلفای کرونباخ

- 0/0006
0/009
0/90

 پرسشنامه نوآوری سازمانی (خیمنز-خیمنز ،سنز واله و هرناندز اسپاالردو :)1008،این پرسشنامه دارای  4زیر مقیاس(تولید ،فرایند و مدیریتی-اداری) و  90گویه است .این مقیاس بر اساس طیف  3گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است
که از به طور کامل= ،3بسیار زیاد= ،2زیاد=  ،5متوسط=  ،3کم=  ،4بسیار کم=  ،1به هیچ وجه= 9طبقه بندی شده است.
بعد تولید شامل سه گویه از  9تا 4؛ بعد فرایند در برگیرنده  3گویه از  3تا  3و بعد مدیریتی شامل گویه های  8تا 90
است .برای محاسبه روایی سازه ابزار نوآوری سازمانی نیز از روش تحلیل گویه استفاده شد .نتایج تحلیل گویه نشان داد
که زیر مقیاس تولید با  ،0/81بعد فرایند با  0/88و بعد مدیریتی و ادرای با  0/14از اعتبار مناسبی برخوردار بودند.
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همچنین ،بر اساس ضریب آلفای کرونباخ پایایی کل مقیاس نوآوری سازمانی برابر با  0/82به دست آمد .همینطور تحلیل
آلفای کرونباخ نشانگر این بود که بعد تولید با  ،0/38بعد فرایند با  0/81و بعد مدیریتی و اداری با  0/85از پایایی مناسبی
برخوردار بودند.
جدول شماره  :5محاسبه روایی محتوایی نوآوری سازمانی
ابعاد نوآوری سازمانی

طیف ضرائب همبستگی

تولید

0/60 – 0/56
0/0006
0/66 -0/51

فرایند

0/0006
0/68 -0/66

مدیریتی و اداری

0/0006

یافته ها
-1تسهیم دانش در شعب بانک های سپه استان فارس به چه میزان است؟
جدول شماره  :6مقایسه میانگین تسهیم دانش با میانگین معیار و حد مطلوب
ابعاد حافظه
تسهیم دانش

تعداد

میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد

معیار

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معنی
داری

میانگین
معیار

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معنی
داری

دانش ترتیبی

669

8/65

0/96

8

8/56

668

0/006

4

-61/80

668

0/006

دانش آشکار

669

8/65

0/98

8

4/46

668

0/006

4

-65/54

668

0/006

دانش پنهان

669

8/64

0/58

8

4/61

668

0/006

4

-68/09

668

0/006

دانش

669

8/81

0/16

8

66/11

0/006

4

-5/95

0/13 4/42

4

5/28

0/009

3

-1/19

استراتژیک

دانش
کارشناسانه

192

668

195

668

195

0/006

0/009

بر اساس جدول فوق میانگین بعد دانش ترتیبی از تسهیم دانش با میانگین ( )4/98از میانگین معیار ( )4باالتر بوده وبراساس مقدار  tبدست آمده ( )4/89در درجه آزادی  195تفاوت معنی داری بین دو میانگین در سطح  /009وجود
دارد ،بنابراین از نظر بعد دانش ترتیبی شعب بانک های سپه استان فارس باالتر از حد معیار میانگین عمل کردند .همچنین
میانگین بعد دانش ترتیبی ( )4/98از حد مطلوب  3نیز پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )-93/40در درجه
آزادی  195تفاوت معنی داری بین میانگین بعد دانش ترتیبی و حد مطلوب  3در سطح  0/009وجود دارد ،بنابراین میزان
دانش ترتیبی در شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد.
میانگین بعد دانش آشکار ( )4/98از میانگین معیار ( )4باالتر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )3/39در درجهآزادی  195تفاوت معنی داری بین دو میانگین در سطح  0/009وجود دارد ،بنابراین از نظر بعد دانش آشکار شعب بانک
های سپه استان فارس باالتر از حد معیار میانگین عمل کردند .همچنین میانگین بعد دانش آشکار ( )4/98از حد مطلوب
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 3نیز پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )-98/83در درجه آزادی  195تفاوت معنی داری بین میانگین بعد
دانش آشکار و حد مطلوب  3در سطح  0/900وجود دارد ،بنابراین میزان دانش آشکار شعب در بانک های سپه استان
فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد.
میانگین بعد دانش پنهان ( )4/13از میانگین معیار ( )4باالتر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )3/93در درجهآزادی  195تفاوت معنی داری بین دو میانگین در سطح  0/009وجود دارد ،بنابراین از نظر بعد دانش پنهان شعب بانک
های سپه استان فارس باالتر از حد معیار میانگین عمل کردند .همچنین میانگین بعد دانش پنهان ( )4/13از حد مطلوب 3
نیز پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )-94/02در درجه آزادی  195تفاوت معنی داری بین میانگین بعد
دانش پنهان و حد مطلوب  3در سطح  0/900وجود دارد ،بنابراین میزان دانش پنهان در شعب بانک های سپه استان
فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد.
میانگین بعد دانش استراتژیک ( )4/53از میانگین معیار ( )4پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )99/33دردرجه آزادی  195تفاوت معنی داری بین دو میانگین در سطح  0/009وجود دارد ،بنابراین از نظر بعد دانش استراتژیک
شعب بانک های سپه استان فارس باال تر از حد معیار میانگین عمل کردند .همچنین میانگین بعد دانش استراتژیک
( )4/53از حد مطلوب  3نیز پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )-8/28در درجه آزادی  195تفاوت معنی
داری بین میانگین بعد دانش استراتژیک و حد مطلوب  3در سطح  0/900وجود دارد ،بنابراین میزان بعد دانش
استراتژیک شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از میانگین مطلوب می باشد.
میانگین بعد دانش کارشناسانه ( )4/42از میانگین معیار ( )4پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )5/28دردرجه آزادی  195تفاوت معنی داری بین دو میانگین در سطح  0/009وجود دارد ،بنابراین از نظر بعد دانش کارشناسانه
شعب بانک های سپه استان فارس باالتر از حد معیار میانگین عمل کردند .همچنین میانگین بعد دانش کارشناسانه ()4/42
از نیز پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )-1/19در درجه آزادی  195تفاوت معنی داری بین میانگین بعد
دانش کارشناسانه و حد مطلوب  3در سطح  0/900وجود دارد ،بنابراین میزان دانش کارشناسانه در شعب بانک های سپه
استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد.
 -2نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس به چه میزان است؟
جدول شماره  :7مقایسه میانگین نوآوری سازمانی با میانگین معیار و حد مطلوب
ابعاد
نوآوری
سازمانی

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین
معیار

مقدار

تولید

609

6/66

0/16

8

-6/16

608

فرایند

609

6/66

0/18

8

-6/81

608

t

درجه
آزادی

سطح
معنی
داری

میانگین
معیار

مقدار

0/05

4

-66/59

608

0/61

4

-60/58

608

0/08

4

-8/50

مدیریتی-
اداری

609

8/46

6/69

8

6/56

608

t

درجه
آزادی

سطح
معنی
داری
0/006
0/006

608

0/006

 بر اساس جدول فوق میانگین بعد تولید از نوآوری سازمانی با میانگین ( )1/19از میانگین معیار ( )4پایین تر بوده وبراساس مقدار  tبدست آمده ( )-9/31در درجه آزادی  105تفاوت معنی داری بین دو میانگین وجود ندارد ،بنابراین از
نظر بعد تولید شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از حد معیار میانگین عمل کردند .همچنین میانگین بعد تولید
( )1/19از میانگین معیار ( )3نیز پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )-19/82در درجه آزادی  105تفاوت
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معنی داری بین میانگین بعد تولید و میانگین معیار  3در سطح  0/009وجود دارد ،بنابراین بعد تولید در شعب بانک های
سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد.
 میانگین بعد فرایند ( )1/11از میانگین معیار ( )4پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )-9/43در درجه آزادی 105تفاوت معنی داری بین دو میانگین وجود ندارد ،بنابراین از نظر بعد فرایند شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر
از حد معیار میانگین عمل کردند .همچنین میانگین بعد فرایند ( )1/11از حد مطلوب  3نیز پایین تر بوده و براساس مقدار
 tبدست آمده ( )-10/84در درجه آزادی  105تفاوت معنی داری بین میانگین بعد فرایند و حد مطلوب  3در سطح
 0/009وجود دارد ،بنابراین میزان فرایند در شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد.
میانگین بعد مدیریتی-اداری ( )4/31از میانگین معیار ( )4باال تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )1/89در درجهآزادی  105تفاوت معنی داری بین دو میانگین در سطح  0/05وجود دارد ،بنابراین از نظر بعد مدیریتی-اداری شعب
بانک های سپه استان فارس باالتر تر از حد معیار میانگین عمل کردند .همچنین میانگین بعد مدیریتی-اداری ( )4/31از
حد مطلوب  3نیز پایین تر بوده و براساس مقدار  tبدست آمده ( )-4/80در درجه آزادی  105تفاوت معنی داری بین
میانگین بعد مدیریتی-اداری و حد مطلوب  3در سطح  0/009وجود دارد ،بنابراین میزان مدیریتی-اداری در شعب بانک
های سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد.
 -3آیا رابطه معنی داری بین ابعاد تسهیم دانش و ابعاد نوآوری سازمانی وجود دارد؟
جدول شماره  :8ماتریس همبستگی ابعاد تسهیم دانش و ابعاد نو آوری سازمانی

آشکار

متغیر

ترتیبی

ترتیبی

6

آشکار

0/66

6

پنهان

0/69

**0/81

پنهان

استراتژیک کارشناسانه

تولید

فرایند

6

استراتژیک

**0/46** 0/88

**0/94

کارشناسانه

**0/41** 0/60** 0/60

6
**0/94

6

-0/60

0/01

**0/80

6

فرایند

**0/65** 0/65

-0/68

0/60

*-0/68

**0/68

6

مدیریتی-اداری

**0/86** 0/86

*0/64

**0/86

0/66

0/86

0/64

تولید

-0/08

-0/80

مدیریتی-اداری

6

همانگونه که در جدول شماره  8مشاهده میگردد نتایج نشان داد که:
بعد ترتیبی از متغیر تسهیم دانش با ابعاد استراتژیک و کارشناسانه متغیر تسهیم دانش و بعد فرایند و مدیریتی اداری ازمتغیر نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی دار نشان داده است.
بعد آشکار از متغیر تسهیم دانش با ابعاد فرایند و مدیریتی-اداری از متغیر نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی دار نشانداده اما با بعد تولید از متغیر نوآوری سازمانی رابطه ای نشان نداده است.
بعد پنهان از متغیر تسهیم دانش با بعد تولید و فرایند از متغیر نوآوری سازمانی رابطه ای ندارد.بعد استراتژیک از متغیر تسهیم دانش با بعد مدیریتی اداری از متغیر نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی دار داشته اما بابعد تولید و فرایند از متغیر نوآوری سازمانی رابطه ای نشان نداده است.

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،34پاییز  ،9411ص 43-55

94

بعد کارشناسانه از متغیر تسهیم دانش با بعد تولید از متغیر نوآوری سازمانی رابطه منفی و معنی دار و با بعد تولید رابطهمثبت و معنی دار داشته اما با بعد مدیریتی اداری از متغیر نوآوری سازمانی رابطه ای مشاهده نشده است.
 -4آیا ابعاد تسهیم دانش پیش بینی کننده معنادار ابعاد نوآوری سازمانی در بین شعب بانک سپه استان
فارس می باشد؟

تسهیم دانش = Tashimتولید =tolidفرایند = farayandاداری = edariنوآوری =noavari
استراتژیک =Strategicپنهان =Penhanترتیبی =Tartibiآشکار =Ashkar
نمودار شماره  :2مدل معادله ساختاری تسهیم دانش و نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس

بر اساس نمودار  9مشاهده می شود تسهیم دانش در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار
( 40/0=ßو  )p< 0/05نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد؛ بنابراین با افزایش تسهیم دانش
در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز افزایش می یابد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام گرفت.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق به ترتیب از فرضیه اول بیانگر این است که هر پنج بعد تسهیم دانش اعم
از دانش ترتیبی ،دانش پنهان ،دانش آشکار ،دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه در شعب بانک سپه استان فارس پایین
تر از حد مطلوب است .نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق ونگ و ونگ ( )1091و ولی پور و همکاران ( ،)1093همسو می
باشد .تسهیم دانش ،عملکرد سازمانی را تقویت می کند (لسر و استورک ،)1009،موجب افزایش مزیت رقابتی شده و
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نوآوری را ارتقاء می دهد (پاوول و همکاران )9112،و حتی موجب بقاء سازمان می شود (بااوم و اینگرام .)9113،با
توجه به اهمیت تسهیم دانش و نتیجه به دست آمده در رابطه با میزان نامطلوب آن در شعب بانک سپه استان فارس الزم
است مدیران بانک های مربوطه شرایط را به گونه ای مهیا سازند تا کارکنان بانک در به اشتراک گذاری دانش و
اطالعات خود با سایر کارکنان ترغیب گردند.
در بررسی فرضیه دوم تحقیق ،یافته ها حاکی از این بود که در شعب بانک سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی در

هر سه بعد تولید ،فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد .نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق یشیل،
کاسکا و بیوک بشه ( ،)1094همسو می باشد .در دنیای امروزی ،توان سازگاری و اداره کردن تغییرات ،عنصر اصلی
موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانایی ها مستلزم توجه سازمان به خالقیت و نوآوری افراد است .سازمان
های موفق سازمان هایی هستند که خالقیت و نوآوری نوک پیکان حرکت آنها را تشکیل می دهد .به عبارتی سازمان
های امروزی برای ادامه حیات بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها افرادی خالق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان
ها را با این تغییرات منطبق ساخته و جوابگوی نیازهای جامعه باشند .می توان گفت در سیستم اقتصاد جهانی و رقابت روز
افزون موجود ،خالقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمان است .به عبارتی نوآوری به عنوان عامل مهم و
حیاتی در ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار سازمان ها در محیط پیچیده و متغیر امروزی محسوب می گردد (پرهیزگار
و همکاران)9411،؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر مبنی بر سطح نامطلوب میزان نوآوری
سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس الزم است مدیران شعب بانک ها شرایط را برای افزایش نوآوری مهیا سازند.
نتیجه فرضیه سوم تحقیق نیز نشان دهنده این بود که بعد دانش ترتیبی از متغیر تسهیم دانش با بعد فرایند و مدیریتی اداری
از متغیر نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد .از طرفی بعد دانش آشکار از متغیر تسهیم دانش با ابعاد فرایند و
مدیریتی -اداری از متغیر نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد اما با بعد تولید رابطه ای نشان نداده است .بعد
دانش پنهان از متغیر تسهیم دانش با بعد تولید و فرایند از متغیر نوآوری سازمانی رابطه ای ندارد .بعد دانش استراتژیک از
متغیر تسهیم دانش نیز با بعد مدیریتی اداری از متغیر نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری داشته اما با بعد تولید و
فرایند رابطه ای نشان نداده است .بعد دا نش کارشناسانه از متغیر تسهیم دانش با بعد تولید از متغیر نوآوری سازمانی رابطه
ای منفی و معنی دار و با بعد تولید رابطه مثبت و معنی داری داشته اما با بعد مدیریتی اداری رابطه ای مشاهده نشده است؛
اما در فرضیه چهارم نتایج تحقیق حاکی از این بود که تسهیم دانش در شعب بانک سپه استان فارس پیش بینی کننده
مثبت و معنی دار نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس می باشد؛ بنابراین با افزایش تسهیم دانش در شعب
بانک سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز افزایش می یابد .نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق عباس و همکاران
( ،)1091آل -احمد ،ایاسا و مصطفی ( ،)1010ونگ و ونگ ( ،)1091یشیل ،کاسکا و بیوک بشه ( ،)1094نواب و

همکاران ( ،)1095همسو بوده و با نتیجه تحقیق تی تی آمایاه ( ،)1094خافاجی ،الذوبی و الجانابی ( ،)1092سینایی،
فریسات و نداف ( ،)9413ویدجاجانتی و ویدودو ( ،)1092ترابی و الدن ( ،)1093همراستا می باشد .چیانگ و هانگ

29

( ) 1090معتقدند تسهیم دانش به عنوان ورودی با ارزشی در جهت نوآوری محسوب می شود .از طرفی برای تقویت
نوآوری در سازمان الزم است افراد سازمان دانش موجود را کسب کرده و آن دانش را در سازمان به اشتراک بگذارند

. Chiang & Hung
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(باورصاد ،دالوری پور و توان بخش .)9481،هسو و همکاران )1003( 21نیز بر این باورند که تسهیم دانش از طریق به
اشتراک گذاردن دانش بین اعضای سازمان ،بر نوآوری سازمانی تأثیرگذار است .با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد
می شود تا مدیران و مسئولین شعب بانک سپه در استان فارس کارکنان را در ارائه نظرات و ایده های نوین خود تشویق
کرده و محیطی را فراهم آورند تا کارمندان بانک پیشنهادات و نظرات خود را مطرح نموده و دانش و اطالعات شان را با
همکاران خود به اشتراک بگذارند .بدین ترتیب کارکنان شعب بانک مورد مطالعه با رغبت و رضایت بیشتری در
جلسات شرکت کرده و ب ه همکاران خود در زمینه حل مسائل کاری یاری می رسانند .در واقع مدیران می توانند با فراهم
آوردن فرهنگ مشوق تسهیم دانش در شعب مذکور ،شرایط را برای به اشتراک گذاری دانش بین کارکنان بانک فراهم
آورند و از این طریق موجب تقویت و افزایش نوآوری در شعب مختلف بانک گردند.
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Abstract
The purpose of this research was to investigate the relationship between knowledge sharng and
organizational innovation in branches of Sepah bank in Fars Province. The statistical population of
this research is all employees of Sepah bank branches in Fars, which were 1182 people. the sample
size was determined 216 people by using simple pluster sampling and Cochran’s formula. The
instrument for gathering data was 2 standard questionnaires (knowledge sharing & organizational
innovation). Sample T-test, structural equation modeling & pearson correlation coefficient were used
to analyses the data and test the hypotheses. Findings showed that each of 5 dimensions of knowledge
sharing in branches of Sepah bank in Fras was lower than desired level. Three types of innovation
were lower than desired level. Finally the results of this research showed that knowledge sharing in
those branches was positive and significant predictor of organizational innovation in branches of
Sepah bank in Fars. So organizational innovation will be improved by increasing knowledge sharing
among bank employees.

Keywords
Knowledge sharing, organizational innovation, product innovation, process innovation, administrative
innovation.
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