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هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری با نوآوری سازماني بود. 

آماری آن کلیه معلمان ابتدایي  روش تحقیق در این پژوهش توصیفي از نوع همبستگي و جامعه

تشکیل دادند که براساس روش  35-31نفر در سال تحصیلي  984شهرستان مینودشت به تعداد 

 نفر به عنوان نمونه انتخاب شداما 282مورگان تعداد  –و طبق جدول کرجسي  ایخوشهگیری هننمو

مورد مطالعه  نمونه 944عدادهمچنین دسترسي نداشتن به همه معلمان ت به دلیل کم بودن نمونه و

 که کنراد و نیومنسوالي مدیریت دانش  12ها از پرسشنامه ر گرفتن. جهت جمع آوری دادهقرا

که  (2338بونتیس )سوالي سرمایه فکری،  01، پرسشنامه باشدمي 340/4 پایایي این پرسشنامه

 بدست آمده است 81/4ونباخ با الفای کر (2934پایایي این پرسشنامه در تحقیق آقاجان زاده، حمید)

 ،مهناز ،کامکاری. کامبیز، عسکریان، ساعتچي. محمودسوالي نوآوری سازماني   10و پرسشنامه  

برای تعیین پایایي پرسشنامه نوآوری . استفاده شد2983نشر ویرایش ،های روان شناختيآزمون

مده برای این پرسشنامه و سازماني از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای بدست آ

 (:2983نیز ابعاد آن در جدول زیر آمده است )ساعت چي و همکاران، 

 نوآوری سازماني کلي بعد منابع انساني بعد ساختاری بعد فرهنگي 

 13/4 52/4 51/4 11/4 آلفای کرونباخ

هي، آزمون تک گرو تي برای بررسي سواالت پژوهش از آمار توصیفي و آمار استنباطي شامل آزمون

-ضریب هبستگي پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که همه

مي ابعاد مدیریت باشند. همچنین میانگین مفهوی سازماني باالتر از حد متوسط ميی ابعاد نوآور

بعاد سرمایه باشد. وضعیت سرمایه فکری نشان دهنده این بود که میانگین تمام ادانش معنادار مي

فکری  از حد متوسط باالتر است. نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و 

معنادار بین مدیریت دانش و ابعاد آن با نوآوری سازماني و همچنین رابطه مثبت و معنادار  بین 

داد که بین مدیریت سرمایه فکری و ابعاد نوآوری سازماني وجود داشت. نتایج به دست آمده نشان 

 دانش و سرمایه فکری با نوآوری سازماني رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

 مدیریت دانش، سرمایه فکری، نوآوری سازماني: هاواژه کلید
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 فصل اول

 کلیات پژوهش



 

 مقدمه  -6-6

ها محسوب اصلي برای حیات شرکتهای بت، نوآوری به عنوان یکي از مزیتامروزه با پیچیدگي رقا

ن روحي در چو های نو و بدیع همایده های نو و بدیع هستند.ها برای بقا نیازمند ایدهسازمانه هم شود.مي

ها انش نه تنها سازماندهد. ظهور نوآوری دو آن را از نیستي و فنا نجات مي شودکالبد سازمان دمیده مي

ارتقای عملکرد  ی را برایسازد نسبت به رقبا مزیت رقابتي به دست آورند بلکه ابزار سودمندرا قدر مي

-العاده کند. دانش به عنوان منبع عمده برای نوآوری و بهره وری سازماني از اهمیت فوقسازماني ارائه مي

دانش ایجاد و سازماندهي محیطي است که در آن افراد دانش  هدف عمده مدیریت برخوردار است. ای

دیگران را با دانش خود ترکیب کرده و نهایتآ آن را به خود را توسعه داده، با یکدیگر تبادل نموده، دانش 

کار بندند.کاربرد دانش به نوبه خود به نوآوری در سازمان منجر خواهد شد، ازاین روست که مدیریت 

رایند نوآوری در دانش غالبا به عنوان منبع و مرجع اصلي نوآوری شناخته شده است و از الزامات اساسي ف

ها، تا حد کمي حال و آینده در رقابت بین سازمانبر این اساس، مؤفقیت  شود.سازمان محسوب مي

مبتني برتخصیص منابع فیزیکي و مالي و تا حد زیادی مبتني بر مدیریت دانش خواهد بود. بنابراین، 

وظیفه رهبری یک سازمان خلق محیطي برای مدیریت دانش است. به بیان روشن تر، در عصر حاضر 

ران آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش چالش پیش روی مدی

های دانش محور مدیریت ت برای مدیران سازمان(. بنابراین، اساسي ترین مهارBontis، (1996محور است

است، آن (. با این همه، متأسفانه از آنجا که ماهیت دانش نامشهود و ناملموس Quinn, 1992دانش است )

 "فراموشي"سک گیری کرد، ریتوان اندازههای سنتي حسابداری مالي نميوسط هیچ یک از مقیاسرا ت

ها توان گفت مدیران ارشد سازمانان برای مدیران وجود دارد. ميناملموس سازم های دارایيدانش و سایر 

و کارمبتني  حقیقت محیط کسبکنند. در هایشان استفاده ميجود در سازماندرصد دانش مو14تنها از 

بر دانش در بسیاری از کشورهای جهان، مستلزم یک مدل و نام گذاری جدید است که در بر گیرنده 



 

توجه روزافزوني را به خود "سرمایه فکری"عوامل ناملموس سازمان باشد. در این وضعیت، رشته نو ظهور

اند در ایجاد و کاربرد دانش توی ميیدگاه استراتژیک، سرمایه فکر(. از دBontis, 2000جلب کرده است )

برای افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع شود. امروزه، رشته در حال تکوین سرمایه فکری یک 

 (.Roos et, 1997موضوع هیجان انگیز هم برای محققان و هم برای دست اندرکاران سازماني شده است )

نیستند، بلکه  ...نابع طبیعي، نیروی کار ورمایه، مدر دنیای امروز، دیگر، منابع اقتصادی اصلي، س

منابع اقتصاد اصلي، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتي بوده، قرن بیست و یکم 

 های دارایيلید ثروت اقتصادی، یک سری دانش است. در اقتصاد صنعتي، عوامل تو قرن اقتصاد اطالعات و

ین عوامل اقتصادی، ثروت تولید از ترکیب ا ....بوده است وی کار، پول وود مانند زمین، نیروفیزیکي و مشه

شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید نقش کمي داشته است اما در اقتصاد مي

 مشهود و های دارایيد ثروت در مقایسه با سایر دانشي، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولی

فکری و  های دارایيشي بر خالف اقتصاد صنعتي، کند. در اقتصاد دان، ارجحیت بیشتری پیدا ميکيفیزی

شود و مؤفقیت بالقوه سازمان محسوب مي های دارایيترین انساني، جزء مهم هایبخصوص سرمایه

نقش ها و نوه مدیریت سرمایه فکری در سازماها دارد. بنابراین نحها ریشه در قابلیت فکری آنسازمان

 (.2985تواند در پیشبرد اهداف سازماني نقش بسزایي ایفا کند )بطحایي،ها بر کسب مزیت رقابتي ميآن
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شود. پژوهشگران بسیاری مدیریت دانش، یکي ازموضوعات مهم در مدیریت نوین امروزه محسوب مي

(، 2330) 2اند. با توجه به گفتة نوناکورك کردهاهمیت دانش را در نائل شدن به مزیت رقابتي و حفظ آن د

ترین و دانش منبعي بادوام از مزیت رقابتي است. برخي از پژوهشگران عقیده دارند که دانش باارزش

، 1ترین منبع تسخیرشده توسط سازمان و برای ادامة حیات سازمان ضروری است )هوآنگ و هشوپراهمیت

دانشي یک سازمان با نگرش فرا رفتن از اهداف های دارایيتوسعه  (. مدیریت دانش با ایجاد و8،ص1441

                                                
1Nonako 
2Huang & Hsueh 



 

هایي است که با شناسایي، تشریک و ایجاد دانش مرتبط سازمان مرتبط است و مستلزم تمام فعالیت

هایي جهت ایجاد و نگهداری منابع دانش، پرورش و تسهیل دانش و هستند. این کار نیازمند سیستم

-ي ميهایي موفق هستند که دانش را به عنوان یک دارایر این خصوص سازمانیادگیری سازماني است. د

-شود را توسعه ميسازماني که موجب حمایت از ایجاد و تشریک دانش ميها و هنجارهاینگرند و ارزش

 دهند.

ردازد و تالش پگذاری و نفوذ دانش در فکر، ذهن و تخیل افراد ميمدیریت دانش به خلق، اشتراك

آوری و مدیریت کند تا به خلق دانشي جمع ایگونهه در افراد سازمان را بهپراکنده شدهایتا دانش کندمي

استراتژیک ارزش افزا برای  هایدر واقع مدیریت دانش تالش( 21،ص1444، 9جدید منجر شود )یوگش

، 0جو و لي) بهبود اثربخشي سازمان در تغییرات محیط کسب و کار و محیط اجتماعي است

 (.02،ص1443

ها پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتي سازمان هایمایه فکری به عنوان استراتژیسر دانش و

موجودی یک سازمان است که ،  سرمایه فکری (.28،ص1443هشو و همکاران، ) تشخیص داده شده است

دانش محورمعرفي  های ایيداراز ایفکری را مجموعهسرمایه . مقطع زماني خاص درآن وجود دارد  دریک

شوند و از طریق افزودن های آن محسوب ميدر زمره ویژگي کنندکه به یک سازمان اختصاص دارند ومي

شود به بهبود وضعیت رقابتي سازمان منجر مي ایمالحظهبه طور قابل نفعان کلیدی سازمان،ارزش به ذی

تعیین  ارزش سازماني زیادی مانند ایجاد سود، ها تنوع(. سرمایه فکری برای شرکت92،ص1440، 5مار)

وری و موارد  بهبود بهره هزینه،  کاهش وفاداری مشتری، نوآوری، شهرت(، رهبری، )سهم بازار، استراتژی

برای موفقیت بلندمدت یک   مدیریت سرمایه فکری(. 12،ص1444، 1)سولیوان دنکن فراهم ميرا  دیگر

، به خوبي استفاده مدیریت سرمایه فکریکه از هایي شرکت ت.شرکت بسیار مهم تشخیص داده شده اس

در  ایسرمایه فکری را سازهد. بسیاری از نویسندگان، نسبت به رقبایشان عملکرد بهتری دارنکنند، مي

                                                
3-Yogesh 
4-Joo & Lee 
5-Marr 
6-Sullivan 



 

دهد. باید گفت در اختیار افراد را مورد بررسي قرار مي هایکنند که دانش و مهارتداد ميسطح فردی قلم

ی علوم مختلفي مانند است و دربرگیرندهایمایه فکری، یک موضوع بین رشتهکه موضوع علم سر

، 1... است )لیم و دالیموراقتصاد و مدیریت منابع انساني و گذاری ومشيحسابداری، مدیریت دانش، خط

 (.3،ص1440

عاد سرمایه فکری را شامل ابعادی همچون سرمایه انساني، سرمایه ساختاری و (، اب2338) 8بنتیس

کند منظور از سرمایه انساني، سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان سرمایه مشتری بیان مي

سرمایه ساختاری کلیه  باشد. منظور ازباشند که این دانش معموالً بصورت ضمني ميدارای آن مي

بازار مورد استفاده قرار  است که برای برآورده شدن نیازهایسازماني  هایغیرانساني قابلیت های دارایي

گیرد. منظور از سرمایه ارتباطي، کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود مي

 (.2338)بنتیس  شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمي و غیره است

به  یيبه نوآوری و پاسخگو دنیها برای رسسازمان يهای نامشهود و ارزشیياز دارا يکیفکری  هیسرما

تواند منجر به يفکری م هیسرما ایبرداری از انواع مختلف دانش در سازمان باشد. بهرهيم امروزی تحوالت

و  تیقو توسعه خال دیو فردی نقش موثری در تول يها شود. دانش سازمانسازمان يرقابت تیمز شیافزا

 يسازمان برای نوآوری به طور قابل مالحظه ای بستگ کی تیظرف نوآوری در سطوح مختلف سازمان دارد.

 شیتواند باعث افزايشود م تیریمد يدرست به دانش و تخصص کارکنان آن سازمان دارد. که اگر به

ف شرح داده اند که مختل قاتیتحقشود. محققان در يرقابت تیبهره وری و مز شینوآوری سازمان و افزا

های تیفعال نیب ارتباط محققان نیدهد. همچن حینوآوری را توض تیریتواند مديم يمنابع انسان تیریمد

به  و کنند را به بحث گذاشته انديم تیکه نوآوری را هدا يهای منابع انسانستمیس ای يمنابع انسان زیمتما

تواند يفکری م هیسرما نکهیبا نوآوری دارد و ا يمثبت رابطه يانسان هیاند که سرما افتهیدست  جینتا نیا

 .و نوآوری بازی کند يمنابع انسان تیریمد نیای در ارتباط بکننده لیتعد اینقش واسطه 

                                                
7- Lim & Dallimore 
8-Benitez 



 

تحقیقات انجام شده به بررسي رابطه متغیرها با مدیریت دانش و سرمایه فکری و همچنین نوآوری 

(، اشاره کرد که بین سرمایه 2932) و همکاران قات ضرغاميتوان به تحقیسازماني پرداخته است که مي

فکری با نوآوری سازماني و خالقیت کارکنان در سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما تاکنون به 

ای که در نشده است. مسئله ارتباط بین مدیریت دانش و سرمایه فکری با نوآوری سازماني پرداخته

ل آن هستیم بررسي رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری با نوآوری سازماني پژوهش حاضر به دنبا

باشد. لذا در این پژوهش به دنبال پاسخ گویي به این سؤاالت معلمان ابتدایي شهرستان مینودشت مي

ای وجود دارد؟ و یا مدیریت هستیم که آیا بین مدیریت دانش و سرمایه فکری با نوآوری سازماني رابطه

 توانند در زمینه نوآوری سازماني ایفا کنند؟نش و سرمایه فکری چه نقشي را ميدا
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، ها، از جمله مؤسسات آموزشي، بهداشتيزمانامروزه به کارگیری مدیریت دانش در تمامي سا

ر بسیاری از اخیهایلي رغم گسترش مدیریت دانش در سالرسد. عصنعتي و تجاری ضروری به نظر مي

پاسخي  ها به دنبال یافتننمایند. این سازمانامیدی ميی بهینه از آن احساس ناگیرموسسات در بهره

ید، ذخیره و توزیع کرد؟ چگونه توان دانش را در سازمان تولگونه ميباشند. چمناسب برای سؤاالت زیر مي

توان اعضای یک سازمان چگونه مي را در سازمان اجرا کرد؟توان مفاهیم و اصول مدیریت دانش مي

(. و این که اصوال چه لزوم و ضرورتي برای به 2980آموزشي را به تسهیم دانش تشویق کرد؟ )مینک یو،

کارگیری مدیریت دانش در یک سازمان آموزشي وجود دارد؟ سؤاالتي است که ممکن است برای دست 

 اندرکاران یک سازمان آموزشي به وجود بیاید.

ها نیز، ران کسب و کار ارائه شد و هدف آنبرای اولین بار از سوی صاحب نظ« دانشمدیریت »

باعث شده مدیریت دانش در حداکثر کردن سود بود. در واقع شاید بتوان گفت یکي از دالیلي که 

یریت دانش طور که شایسته است، به کار گرفته نشود، هدف ابتدایي ایجاد مد» آموزشي آنهایسازمان

باشد و ، آموزش ميزشي هدف اصلي و اولیهباشد. زیرا معموالً در سازمان آموود دهي بیشتر ميیعني س



 

شود. در همین راستا از سوی صاحب نظران کسب و کار، دهه بعدی مطرح مي هایف دیگر، در گاماهدا

، همه ، دهه جنبش کیفیت نام گرفت، با تأکید بر این نکته که برای دستیابي به کیفیت بهتر2384

، دهه مهندسي مجدد نام گرفت که در 2334کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند. دهه 

نیز،  1444ها بود و دهه کسب و کار و کاهش هزینههایفرایند آن تأکید بر استفاده از فناوری برای بهبود

 (.2981دهه مدیریت دانش لقب گرفت )جعفری و کالنتر،

ها دست خوش مدیریت دانش گردیده است و برای این که وزش نیز مانند سایر حوزهن گفت آمتوامي

ای به خدمت بگیرد تا شایستهدر شرایط متغیر امروزی دوام بیاورد باید بتوان مدیریت دانش را به نحو 

ر در عصعالوه بر هم گام شدن با محیط متغیر امروزی از رسالت اصلي خود یعني آموزش نیز باز نماند. 

آید. مجموعه درازمدت فرد و سازمان به شمار ميترین عامل در مؤفقیت دانش و اطالعات، دانش مهم

-هایاطالعاتي، پایگاههایمراکز اسناد و مدارك، پایگاه ای،بسیاری مانند منابع کتابخانهدانش در جاهای

ی بهینه از این . استفادهستها پراکنده اها و اکناف سازمان، آرشیوها و همچنین در ذهن انساندانش

سرمایه  پراکنده برای تولید دانش و اطالعات جدید، مستلزم فرایند مدیریت دانش است. هایمجموعه

فکری در تدوین و تنظیم استراتژی یک شرکت باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید به عنوان یکي 

 (.1449ید )مار و دیگران،ها به حساب آنابع عمده و اساسي سود آوری شرکتاز م

داری ناآگاهي از سرمایه فکری موجب عدم توجه کافي مدیریت به آن خواهد شد که این عدم بهره بر

 (.1442کویسترا و همکاران،-ها را در پي دارد )میرکامل از ارزش افزوده قابلیت

ن توجه به دانش وری شرکت یا سازمان مرهوگرفت که مؤفقیت روزافزون و بهره توان نتیجهپس مي

سنجش، اندازه گیری و ارزش گذاری سرمایه هایاست. با شناخت ماهیت، مدل و روش سرمایه فکری و

ها مهیا ها و سازمانرل و نظارت مستمر بر آن در شرکتفکری، امکان طرح ریزی و بهینه سازی و کنت

 (.2981خواهد شد )رستمي و رستمي،
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 اهداف کلی -6-5-6

 مدیریت دانش و سرمایه فکری و نوآوری سازماني وضعیتتعیین  :2

 زمانيارتباط بین مدیریت دانش و سرمایه فکری با نوآوری ساتعیین  .1

 ها ت دانش و سرمایه فکری و ابعاد آنمدیری براساسپیش بیني نوآوری سازماني  .9



 

 اهداف جزیی -6-5-2

 تعیین وضعیت مدیریت دانش در بین معلمان ابتدایي شهرستان مینودشت :2

 . تعیین وضعیت سرمایه فکری در بین معلمان ابتدایي شهرستان مینودشت1

 ني در بین معلمان ابتدایي شهرستان مینودشت. تعیین وضعیت نوآوری سازما9

 تعیین رابطه بین مدیریت دانش و ابعاد آن با نوآوری سازماني .0

 تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ابعاد آن با نوآوری سازماني .5

 پیش بیني نوآوری سازماني براساس مدیریت دانش و سرمایه فکری .1

 

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها -6-1

 نوآوری سازمانی -6-1-6

جدید جهت ایجاد  هایری را شناسایي و استفاده از فرصتنوآو (1445سوبر امانیام و یوندت )

 کنند.کاری جدید تعریف ميهایا فعالیتمحصوالت، خدمات ی

پرسشنامه  ایگویه 10سواالت به کارکنان که است اینمره نوآوری سازماني از در این پژوهش منظور

 .دهندمي ی سازمانينوآور

 

 مدیریت دانش -6-1-2

ها و اطالعات در دسترس الق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانشدانش یعني فرایند استفاده خ مدیریت

 (. 2982:05سازمان به نفع مشتری و در نتیجه، به سود خود سازمان )مک دانلد،

ند که با مدیریت دانش ارتباط تنگانتگي ..... مفاهیمي هستکارایي، توانایي رقابت، نوآوری و بهره وری،

 و منظم هایفعالیت از هایمجموع به دانش مدیریت آیند.استفاده از آن به شمار ميامدهایدارند و پی

 انجام دسترس در دانش طریق از تر وسیع ارزش به دستیابي جهت که شود مي گفته سازماني سیستماتیک



 

 و اسناد کلیه چنین و هم سازمان یک افراد هایآموخته و تجربیات کلیه دردسترس، دانش .گیرد مي

 (.P.820،Merwick،(2003 شود مي شامل را سازمان یک داخل در هاگزارش

پرسشنامه  ایگویه12سواالت به کارکنان که استاینمره مدیریت دانشدر این پژوهش منظور از

  .دهندمدیریت دانش مي

 

 رمایه فکریس -6-1-9

جر به ایجاد ثروت شود که منهای همه کارکنان اطالق ميوانایيها و تمجموع دانش سرمایه فکری به

 .(1440)چن و همکاران، شودبرای سازمان مي

 دانش های دارایي عنوانه ب همچنین که ست ناملموسي ا های دارایي مجموعه نماینده فکری سرمایه

 و کاال موجودی یا تجهیزات و آالت ماشین موال،ا همچون فیزیکي های دارایي از هادارایي این .اند معروف

 عنوانه ب ایهفزایند بطور و است متمایز نقدینگي و هاگذاریسرمایه مطالبات، همچون مالي های دارایي

 (.1441،132 دیگران، و سودرسانام( یابدمي اهمیت شان رقابتي هایاستراتژی در شرکت کلیدی منبع

پرسشنامه  ایگویه01سواالت به کارکنان که است اینمره فکری هسرمای در این پژوهش منظور از

 .دهندميفکری  سرمایه

 



 

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه  -2-6

 زیرا دارد، اهمیت بسیاربزرگ  هایسازمان در ویژه به رقابتي، مزایای از مندیبهره در نوآوری امروزه

 از نیمي از بیش حاضر، حال در شد. خواهند رقابت حذف عرصه از مستمر، ابداع بدون هاسازمان و هاشرکت

 فناوری صنعت همانند پیشرفته، فناوری صنایع و هاسازمان در ویژه غیردولتي، به هایسازمان سودهای

 گذرد. مي هاعمر آن از سال پنج از کمتر که آیدمي دست به خدماتي و محصوالت از و ارتباطات، اطالعات

 افزایش ایفزاینده طور به بانکداری، خدماتي همانند و تجاری مختلف هایبخش در نوآوری این، بر هعالو

 لحاظ، بدین کنند. حفظ را خود رقابتي مزایای محیط، این تا در کنند مي تالش هاشرکت و است یافته

 دارد. اهمیت بسیار خدمات و تجاری هایحوزه رقابت در برای نوآوری

 

 سازمانی نوآوری -2-2

 مقدمه -2-2-6

ها صعود کند، آسمان یک فرایند است که در این فرایند ابتدا فرد اجازه مي دهد تصورش به 3نوآوری

را از  ها تبدیل به ایده شود، سپس ایده ( تا کند )مهندسي ایدهآورد و مهندسي مي را به زمین مي سپس آن

ها را به خالقیت( به دنبال آن ایده کند. )تبدیل مي مناسب های عملي، مفید وطریق مدیریت ایده به ایده

با تجاری کردن محصوالت، خدمات و فرایندهای جدید یا  کند و نهایتاٌتبدیل مي ، خدمات و فرایند کاال

اما باید توجه  یابد. به عبارتي خالقیت الزمه نوآوری استر بازار، فرایند نوآوری خاتمه ميیافته د توسعه

راه را افراد کارآفرین  این معموالٌ راهي طوالني در پیش است که القیت تا نوآوری غالباٌخ داشت که از

 (.51، 2932)عصری و همکاران،  دکننتسهیل مي

                                                
9-Innovation 



 

 نوآوری -2-2-2

 انجام برای جدید هایراه یافتن دنبال به همواره بشر زیرا دارد بشر عمر درازای به عمری نوآوری

 هایشاخه مطالعه موضوع دلیل همین به است. وجهي چند ایپدیده نوآوری است. خود بوده کارهای

 یک بروز هنگام که شود مي مطرح پرسش این رفتاری علوم دید از گرفته است. قرار انساني علوم مختلف

 یک دید از چیست. رفتاری چنین بروز هایزمینه و زند سر مي انسان از رفتارهایي نوع چه نوآورانه عمل

 اثرات و شودمي نوآوری تسهیل باعث شرایط اقتصادی و هاانگیزه چه که است مهم پرسش نای اقتصاددان

 بهتر برداری بهره برای بنگاه نحوه مدیریت مدیران، دید چیست. از مختلف صنایع و هابنگاه عملکرد در آن

) دارد اهمیت بسیار کارکنان نوآور و خالق هایظرفیت از
24

Ussahawanitchakit, 2008, 322). 

 صاحبان پیرامون معموالً سیاسي هایقدرت است. اجتماعي و سیاسي اقتصادی، ایمقوله نوآوری

 دهه چند طي گذارد.مي اشتغال و صنعت بر شگرفي تاثیر نوآوری، گیرند.مي شکل و تکنولوژی دانش

 اقتصادی سعهتو و تحول ایجاد منظور به تکنولوژیک نوآوری افزایش برای های سیاسيقدرت تالش گذشته

 رقابتي طبیعت و غیرنفتي انرژی منابع جایگزیني ضرورت و نفتي هایبحران .است شده تشدید سیاسي –

 هزینه افزایش در هادولت اجبار و نوآوری در نهفته های اقتصادیجنبه به توجه و نوآوری هایفعالیت

است  نوآوری به توجه دالیل ترینممه از شدن اقتصاد جهاني با مواجهه در نوآوری به مربوط هایپژوهش

 . (39، 2932)نصر اصفهاني، 

 

 نوآوری تعریف -2-2-9

 شده ایجاد انسان توسط که جدیدی ی پدیده یا محصول هر به آن، عام معنای در واژه این معموالً

 ارائه آن برای تریخاص تعریف تکنولوژی، مدیریت حوزه در و تردقیق معنای در ولي گردد.اطالق مي باشد،

 تعاریف مختلف، هایدیدگاه از نوآوری برای .است متفاوت اختراع و خالقیت مفاهیمي نظیر با که گرددمي

 :مي شود اشاره هاآن از برخي به اینجا در که است شده ارایه مختلف
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 و جدید ایده نوع هر گردآوری فرایند را نوآوری و دارد تأکید آن فرایند بر نوآوری، تعریف در 22کانتر

 آن اجرای و پذیرش ایده، گرفتن شکل شامل نوآوری که است معتقد و خواندمي مسئله حل مفید برای

 29شومپیتر .کندمي تعریف فرهنگ یک در عمل به ایده یک تبدیل و تحول اولین را نوآوری 21کوئین .است

 منزله به را وآورین او است. ساخته برجسته را تولید صحنه در نوآوری قدرت و پرتحرك نقش آثارش، در

 .داندمي تولید در نو کارکردهای استقرار

 توان کند:مي تعریف چنین را صفات این است. پرو اقتصادی رشد ویژه صفات از نوآوری 20پرو از نظر

گیرند.  کار به و برانگیزانند را کارآ و نو هایپدیده که هایيفعالیت مجموع یعني اقتصادی، آفرینش و خلق

 .است اقتصادی حیات سطوح همه در آن نتایج و نوآوری نشر معنایبه  چنین هم

نوآوری عبارت است از ظرفیت کلي نوآوری سازمان در معرفي محصوالت جدید به بازار یا گشودن 

، 2934به همراه ترکیب گرایش راهبردی با رفتار و فرایندهای نوآوری )رضواني و گرایلي نژاد،  بازار جدید

12.) 

در چهار گروه عمده طبقه بندی  (1445با استفاده از تعاریف تد، بیسنات و پاویت ) مفهوم نوآوری

 معروف است: 4Pشوند که به مي

25تولید در نورآوری
 سازمان،  یک پیشنهاد به خدمات/ تولید در تغییر  

21فرآیند تغییر در نوآوری
  ها،نآ ارائه یا و تولید شیوة در 

تولید دستي به  از حرکت مثل) شده معرفي خدمات( تولید یطشرا در تغییر 21در موقعیت نوآوری

  سوی تولید انبوه،

28الگو در نوآوری
-مان آن را انجام ميساز یک که قالبي و ساختار با ذهني الگوهای زیربنای در تغییر 

 دهد.

                                                
11-kanter 
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 برداری بهره درباره تواندمي نوآوری است. زمان طول در تغییر مدیریت توانایي و تغییر درباره نوآوری

 چنین هم د.باش آن اصالح یا و جدید خدمات یا و محصول تولید شکل به جدید هایایده آمیز از موفقیت

 خالق بازاریابي دربارة تواندمي نوآوری باشد. نیز محصول تولید یا و ارائه خدمت شیوه دربارة تواند مي

 (.291، 2934قا داوود و همکاران، )آ الگوی کسب و کار باشد تغییر دربارة یا بازار در موجود محصول

 

 انواع نوآوری -2-2-4

به انواع مختلف نیز تفکیک شده است. معموال  متناسب با کاربردها و سطوح مورد بررسي، نوآوری

بسیاری از تحقیقات انجام  نوآوری را درك کرده اند، اما حقیقتاً محققان بر این باورند که مفهوم فرایند

 اندمتفاوتي از نوآوری را ارائه دادهتلف مرتبط با نوآوری، تعاریف و طبقه بندی مخ هایحوزه گرفته در

جدید، بهبودی یا  کامال های تقلیدی یافرایند نوآوری به صورت نوآوری رادیکالي یا افزایشي، نوآوری.

در تعیین  . بطور کلي دو فاکتور مهماست انقالبي، تکنولوژیک یا سازماني و بسیار انواع دیگر تعریف شده

 :نوع نوآوری وجود دارد

 بودن نوآوری؛ درجه جدید-2

 .فرایند و یا غیر از این موارد جدید بودن در محصول، خدمت،-1

-مهم ها به طبقات متفاوتي دسته بندی شده اند که، نوآوری اساس فاکتور اول یعني جدید بودن بر

 .کندتقسیم مي های افزایش و رادیکاليبودن نوآوری را به دو دسته نوآوری بندی جدید ترین طبقه

ساختارهای سازماني است. البته  منظور از نوآوری رادیکالي، تغییرات جدید در محصول، فرایند و یا

باز در بین محققان اختالف نظر وجود دارد، اما  چیست، در مورد اینکه منظور از تغییرات اساسي و بنیادی

های  های موجود در تکنولوژییا از دانش دیدی خلق شده ودانش ج تغییری که توسط آن معموال هر

آوری در آن بررسي البته با توجه به سطحي که نو های رادیکالي است.نوآوری جدید بهره گرفته شود، جزء

مثال  کند. به عنواندرجه رادیکال بودن نیز تغییر مي ای، ملي و یا جهاني (،شرکت، منطقه شود )سطحمي
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بود که توانست به  سطح جهاني ر در تجهیزات پزشکي اولین بار یک نوآوری رادیکالي دراستفاده از لیز

یک کارخانه  دوچرخه در مثل کاالی جدید تولید اما کمک دانش موجود، تکنولوژی جدید را رواج دهد.

افزایشي معموال به عنوان  نوآوری کبریت سازی نوآوری رادیکالي درسطح شرکت محسوب مي شود.

این مفهوم با بهبود مستمر نیز ارتباط  .ت اساسي در کاال یا ساختارهای موجود تعریف شده استتغییرا

ا نوآوری افزایشي موجود که منجر به کاربرد جدیدی شود ر تنگاتنگي دارد. به عبارتي تغییرات در وضعیت

اگر براثر  افزایشي و از نوع بر اساس کشش بازار ایجاد شده باشد، معموال ای نوآوری اگرگویند. به گفته

غلطي است که  نکته مهمي که باید به آن توجه کرد، دیدگاهت. از نوع رادیکالي اس تکنولوژیک باشد فشار

تنها در قالب رادیکالي  های نوآوری شده است و آن اینکه نوآوری را باعث شکست بسیاری از استراتژی

های بازار، ناشي از بسیاری از نوآوری حالي کهنوآوری بدانیم و به نوآوری افزایشي توجهي نکنیم. در 

 . (58، 2981)بابایي،  های افزایشي نوآورانه استفعالیت

دیگری که بسیار مورد توجه واقع شده است، نوآوری به صورت زیر طبقه بندی شده  در طبقه بندی

 .نوآوری سازماني -1نوآوری تکنولوژیک؛ -2 :است

نوآوری است که شوچیتي معرفي کرده است. بر این اساس گروه  هگرو 5تفکیک فوق بیشتر مبتني بر 

 اند. به عبارتي خلق محصوالت،آخر را نوآوری سازماني نام نهادهگروه  9تکنولوژیک و  اول را جزء نوآوری

تکنولوژیک  خدمات و یا فرایندهای جدید و یا توسعه محصوالت، خدمات و فرایندهای موجود را نوآوری

این تحقیق بر مبنای نوآوری  اند. ادامهآن را نوآوری سازماني نام نهاده نوآوری غیر از مي گویند و هر

) رضواني و گرایلي،  شود، بنا شده استارائه مي هاتکنولوژیک و سازماني که در ادامه شرح مختصری از آن

2934 ،10.) 

ها، سه نوع نوآوری برای دید دارد؛ رایج ترین این طبقه بنهای مختلفي برای نوآوری وجوطبقه بندی

خصوصي است: نوآوری در فرآیند، نوآوری در محصول یا خدمت و نوآوری در مفاهیم  تمایز بخش دولتي و

 و دولتي خدمات ارائه زمینه درراهبرد یا کسب و کار. در مطالعات انجام شده، دو نوع دیگر نوآوری 

 راهبردهای اهداف، ها،مأموریت به سیاست یا ردراهب درحوزه نوآوری. داد وجود سازماني درون تعامالت



 

 یا محصوالت طرح یا شکل در به تغییراتي منجر نیز خدمت یا محصول در نوآوری. دارد اشاره جدید

 تولید نحوه خدمات، برای ارائه جایگزین های روش به محصول یا خدمت ارائه در نوآوری. شودمي خدمات

 نتیجه درسازمان، مهم اقدام یک عنوان به فرآیند در نوآوری. دازدپرمي مشتریان با تعامل یا محصوالت

برای  که است داخلي جدید هایرویه و سازماني هایشکل ها،سیاست بیانگر و است کیفیت مستمر بهبود

 در یافته بهبود یا جدید های روش سازماني، درون تعامالت در نوآوری. است الزم نوآوری از پشتیباني

است  سازمان اداره یا حاکمیت نحوه در تغییر یا دانشي، هایپایگاه عوامل تولید، رسای با تعامل

 (.2981)پاکزاد،

 

  الگوهای تکامل فرایند نوآوری تکنولوژیک -2-2-5

 ( و یا فرایند جدید یا خدمت تکنولوژیک، فرایند تبدیل ایده جدید به کاال )محصول، فرایند نوآوری

.  تجاری است ای از عملیات فني، صنعتي و گفته فریمن، نوآوری مجموعهتوسعه یافته است. به  کامال

های مدل 84تا قبل از دهه  های خطي ساده تعریف کرد. اماتوان آن را به قالب بنابراین به سادگي نمي

شدند که با تحقیقات پایه، شروع و تصور مي ارائه شده برای فرایند نوآوری مبتني بر فرایند خطي ساده

تر و بررسي . اما با تحقیقات وسیع شوند یا فرایند جدید مي به خلق ایده و در نهایت تولید کاال منجر

ها شد آنهایي مشاهده شد که دیگر نميپیچیدگي نوآوری در شرایط مختلف، موشکافانه رفتارهای فرایند

 ار گرفتند و محققانخطي خالصه کرد. بنابراین فرایندهای غیرخطي مورد ارزیابي قر را در یک فرایند

 .مختلفي سعي در شناخت فرایندهای نوآوری کردند

 مدل فشار علم

شد. در این مدل یک مدل خطي تعریف مي اساسفرایند نوآوری بر 2354 – 2314های در طي سال

سعه شود و در مراحل بعد به تو جدیدی شروع مي شود که نوآوری با تحقیق علمي ساده فرض مي

خاتمه، کاال، خدمت یا فرایند جدید با موفقیت به فروش خواهد  رسد و درازاریابي ميمحصول، تولید و ب

 مدل بیان مي شود که برای ایجاد بازار پیشرو، باید تحقیقات علمي را بهبود و توسعه بر طبق این. رسید



 

ه تعریف شده توسع های تحقیق وداد و تاکید بر روی تحقیق و توسعه است و نیاز بازار هم بر روی فعالیت

های کالن در گذاری سرمایه . یعني رمز موفقیت نوآوری طبق این مدل، است و ماهیتي مستقل ندارد

در نظر گرفته نشده است. بنابراین تنها  خورد بین مراحل در این مدل هیچ پس . تحقیق و توسعه است

 . خواهد بود ها ای مانند پتروشیميگوی، صنایع ساده جواب

 رمدل کشش بازا

های اقتصادی شکل گرفت. در این مدل به دیدگاه ، دومین مدل خطي نوآوری با توجه2314از اوایل 

بودند و تقاضای بازار مستقیما باعث ایجاد نیاز جدید توسعه تکنولوژی  ها نتیجه تقاضا و نیاز بازارهانوآوری

ه به طور مستقیم با مشتری ها حاصل کار واحدهایي است کدر این مدل بیشتر نوآوری .شدها ميشرکت

ها را گذاری سرمایه شناسند و محلنیاز و خواسته مشتری را بهتر مي اند، چون که این واحدها، ارتباط در

-های تحقیق و توسعه سرمایهپروژه کند که در چه دهند. در این مدل، بازار تعیین مي بهتر تشخیص مي

 .است گذاری شود و تاکید بر روی بازار و نیاز مشتری

  مدل اتصالي

رسیدند که فرایند نوآوری را  این نتیجه مدل خطي ساده فوق به دوبسیاری از محققان با بررسي 

ي باعث . بلکه گاهي اوقات تحقیقات علم بیان کرد های خطي به طور شفافوان در قالب مدلتنمي

کند. در واقع  وادار به نوآوری مي نیز نیاز بازار واحد تحقیقات را شود و گاهيتولیدات جدید در بازار مي

دادن توالي عملیات در نوآوری و وجود پس خورد بین واحد تحقیق و توسعه و بازار  هدف مدل سوم نشان

وارد  توسعه فشار است. یعني گاهي اوقات و در برخي از صنایع، تقاضای بازار بر بخش تحقیق و بوده

مستقل تحقیق و  هایاهي اوقات نوآوری نتیجه فعالیتکند تا تحقیقات علمي جدیدی انجام دهد و گ مي

 . توسعه بوده است

  مدل یکپارچه و شبکه ای

های نسل  ها نبود. بنابراین مدلها در سطح شرکتنوآوری گوی بسیاری از اما مدل سوم هم جواب

  در بین به پس خورد های جدید، پنجم با فاصله زماني کوتاهي از هم شکل گرفتند که در مدل چهارم و
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Abstract: 

     The purpose of this study was to , Investigating the relationship between knowledge management and 

intellectual capital with organizational innovation. The research method in this descriptive-correlational study 

was a population of 380 primary school teachers in Minoodasht city In the academic year of 1996-96, based 

on the cluster sampling method, according to the Krejcy-Morgan table 181 people were selected as samples , 

But because of the small sample size and the lack of access to all teachers, 300 samples were studied. A 21 

questionnaire of knowledge management questionnaire from Kondar and Newman was used to collect data. 

The reliability of this questionnaire was 0.904 , Questionnaire 42 Intellectual Capital Questions , Bontis 

(1998), the reliability of the questionnaire in aghajanzadeh research , Hamid (2011) with Cronbach's alpha 

was 0.82 and the Saatchi organizational questionnaire was 24 questions. Mahmoud Kamkari Kambiz, 

Askarian, Mahnaz , Psychological tests were used to publish the 2010 edition. Cronbach's alpha method was 

used to determine the reliability of organizational innovation questionnaire. The alpha coefficient for this 

questionnaire and its dimensions are given in the following table (saatchi and all ., 2010):  

 Cultural dimension 
Structural 

dimension 

Nexthuman 

resources 

Overall 

Enterprise 

Innovation 

Cronbach's alpha 0.62 0.56 0.51 0.69 

 
Descriptive statistics and inferential statistics including one-group t test, Pearson's correlation coefficient and 

multiple regression were used to survey the research questions. The results of this study showed that all 

aspects of organizational innovation are higher than average. The mean of knowledge management 

dimensions is significant. The state of intellectual capital indicates that the average of all dimensions of 

intellectual capital is higher than average. The results of Pearson correlation coefficient showed that there 

was a positive and significant relationship between knowledge management and its dimensions with 

organizational innovation as well as a positive and significant relation between intellectual capital and 

organizational innovation dimensions. The results showed that there was a positive and significant 

relationship between knowledge management and intellectual capital with organizational innovation.   
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