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هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و جو سازمانی نوآورانه با رفتار نوآورانه کارکنان می باشـد. پـژوهش   

-95نفر از کارکنان شاغل اداره برق اسـتان اردبیـل در سـال     300توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ي آماري شامل 

نفر به عنوان  153مورگان تعداد  –ها به روش نمونه گیري تصادفی ساده و براساس جدول کرجسی از بین آن است که 94

) ، پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه 1389نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش همتی (

) استفاده شد. روایی پرسشنامه هـا بـه تائیـد اسـاتید و     1988ر () و پرسشنامه رفتار نوآورانه ي کانت1978سیگل و کایمر (

صاحبنظران رسید. همچنین میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر ، براي پرسشـنامه مـدیریت   

) بـه دسـت آمـد.    93/0ي رفتـار نوآورانـه کـانتر (   ) و پرسشنامه71/0) ، براي پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه (86/0دانش (

بدسـت آمـده اسـت کـه      91/0) با استفاه از ضریب آلفـاي کرونبـاخ   1388اعتبار پرسشنامه مدیریت دانش توسط (خامدا ،

بیانگر اعتبار مطلوب این ابزار می باشد. پایایی پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ضریب آلفـاي کرونبـاخ توسـط    

گـزارش   92/0) پایایی پرسشنامه رفتار نوآورانه را 1988محاسبه شده است. کانتر( 74/0و  79/0)، 1385(نعامی، افشاري، 

کرده است. براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میـانگین، انحـراف اسـتاندارد) و روش    

یون چندگانه ) اسـتفاده شـد. یافتـه هـاي     تک نمونه اي، ضریب همبستگی پیرسون و رگرس tهاي آمار استنباطی (آزمون 

تحقیق نشان داد که میزان مدیریت دانش به طور معنی دار از حد متوسط پایین می باشد و میزان جو سازمانی نوآورانه بـه  

طور معنی دار باالتر از متوسط می باشد و میزان رفتار نوآورانه در حد متوسط می باشد. و روابط مثبـت معنـی داري بـین    

تایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشـان  ر نوآورانه کارکنان وجود دارد. نریت دانش، جو سازمانی نوآورانه و ابعاد آنها با رفتامدی

ي پیش بینی کننـده ي  داد از میان چهار بعد مدیریت دانش ، تسهیم دانش و بکارگیري دانش و ذخیره سازي دانش رابطه

چنین ابعاد جو سـازمانی نوآورانـه (حمایـت از خالقیـت و تـامین منـابع)       دارند. هممعنی داري با رفتار نوآورانه ي کارکنان 

  رابطه ي پیش بینی کننده ي معناداري با رفتار نوآورانه ي کارکنان دارند.  

  مدیریت دانش، جو سازمانی نوآورانه، رفتار نوآورانه، اداره برق استان اردبیل ها:واژه کلید
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  مقدمه- 1- 1

هـا بـه چشـم    هاي زندگی انساني الیهرقابت در همه، تر استاز هر زمان دیگري رقابتی جهان امروز

هاي بزرگ همه و همه باید بر سـر منـابع محـدود در راه دسـتیابی بـه      از افراد گرفته تا سازمان خورد،می

وجـود محیطـی    ،افزایـد چه به دشـواري ایـن امـر مـی    نآ بت بپردازند.موفقیت و کسب اهداف خود به رقا

هـاي  سـازمان  تواند هرگونه توان و اختیار را از سازمان بگیرد.ثبات است که تغییرات آن مینامطمئن و بی

کار گیرنـد و  م شده است تنها با تقلید ساده بهچه را در گذشته با موفقیت انجاتوانند آنامروزي دیگر نمی

هایی تازه باشند که از دید دیگر رقبـا  باید به طور دایم در جستجوي فرصتوفق نیز باشند بلکه هر یک م

ي جـز  اپدیـده  سـازد،  نها رهنمومان را به این فرصتتواند یک سازچه میطبع آنالب پوشیده مانده است.

کارگیري مناسب آن را در خود  ي افکار نو و بهباشد. سازمانی که توان ارایهنوآوري در تمام سطوح آن نمی

تواند به عنوان عاملی در بلکه حتی خود می به هیچ وجه از تغییر و تحول روي گردان نبوده، داشته باشد،

ایجـاد تغییـر و دگرگـونی در    جا که امروزه نوآوري و . از آنجهت ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند

د نکه در عرصه رقابت باقی بمانبراي اینها د و سازمانشومري ضروري محسوب میها و موسسات اسازمان

باید نوآور باشد، اهمیت و درك یک محیط داخلی که مدیریت بتواند رفتارهاي نوآورانه کارکنان را پرورش 

ان عامـل مهـم و   رفتار نوآورانه به عنـو  ).2013 ،1(تاستان دهد بیش از پیش مورد توجه  قرار گرفته است

 ها به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایـدار در محـیط پیچیـده و متغیـر امـروزي اسـت.      نحیاتی براي سازما

ها هاي جدیدي که به آنقابلیت متغیر و ایجاد و توسعه يهادر پاسخ به محیط ها با نوآوري بیشتر،سازمان

هـاي  در دهـه  .)2004 ،2مورنو، فرناندز (مونتس، تر خواهند بودموفق اجازه دهد به عملکرد بهتري برسند،

تارهاي نوآورانـه کارکنـان در   ها بتوانند رفهایی هستند که به کمک آنها به دنبال روشاخیر اکثر سازمان

 ی توسط محققان انجام شـده اسـت،  هایجام این منظور پژوهشبراي ان هاي کاري را تقویت نمایند.محیط

 محققان معتقـد هسـتند،   کاري تاکید دارند. هايی عمیق در رابطه با برانگیزانندهه به لزوم داشتن کاوشک

ي افـزایش تعهـد   ی برانگیزاننده باشد تـا بـه وسـیله   کار مهیا شود که به اندازه کافباید شرایطی در محیط

 ،3اشـنایدر و  (مـاکی  وري سـازمان افـزایش یابـد   نوآوري فراهم شود در نتیجه بهره ي بروززمینه کارکنان،
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بـرخالف   تاکید بر دانش و اطالعات است. ،21هاي هوشمند قرن زماني ساترین مشخصهاساسی. )2008

و مـدیریت   هاي امروزي داراي تکنولوژي پیشـرفته بـوده و نیازمنـد تسـخیر،    سازمان هاي گذشته،سازمان

 ناپـذیر هسـتند.  مدیریت و پیگیري تغییرات پایان برداري از دانش و اطالعات به منظور بهبود کارایی،بهره

 هـا را ممکـن سـازد   در جهان به وجود آورده و نوآوري تواند تغییرات رار قدرتمندي است که میدانش ابزا

  ).1389 محمدي، سبحانی، فاتح، محمدي(

-ان سـازمان ها بیش از پیش با مسایل و مشکالت گوناگون روبرو هستند و در این میـ امروزه سازمان

ها بـه نفـع خـود سـود     استفاده کنند و از تهدید به خوبیها یابند که از فرصتهایی به موفقیت دست می

 اطمینـان محیطـی،  پویـایی و عـدم   افـزون رقابـت،  هاي اخیـر و افـزایش روز  تغییر و تحوالت در دهه برند.

سرعت در پاسخگویی به نیازهاي بازار و نوآوري حرکت داده تا بتوانند  پذیري،ها را به سوي انعطافسازمان

ها بیش انسانی و مدیریت دانش در سازمان در این بین نقش دانش قی بمانند.چنان در صحنه رقابت باهم

ور دارنـد کـه دانـش    رهبران تجارت جهانی به طور فزاینده به ایـن دیـدگاه بـا    از پیش نمایان شده است.

-هاي رقابتی به شمار میتمام مزیتي باشد و پایههاي سازمانی میترین قابلیتمهمهاي انسانی از سرمایه

هـاي  ها براي رسـیدن بـه مزیـت   ها و شرکتدانش یکی از منابع مهم سازمان ).2005 ،4اریلند، (هیت رود

 ها به کمک ایـن منبـع اسـتراتژیک   سازمان رقابتی است و به دلیل پویا بودن نیازمند مدیریت دقیق است.

آن  انش را خلق کنند یـا ها داگر سازمان توانند مزیت رقابتی مناسب کسب کنند و آن را حفظ نمایند.می

 (ماسـا،  یابـد ایط متغیر دنیاي امروز افزایش میشان براي پاسخگویی به شررا انتشار دهند توان و ظرفیت

  .)2009 ،5تاستا

ي سالمت سازمانی است، و وضعیتی است که دهندهسازمانی سالم و نوآور که نشاناز سوي دیگر جو

توانـد زمینـه را بـراي بـروز     مـی  د انتظار و اسـتاندارد قـرار دارد،  در آن عملکرد فردي کارکنان باالتر از ح

شود و به افزایش اعث احساس خودکارآمدي کارکنان میرفتارهاي فرانقش فراهم نماید. یک جو نوآورانه ب

در حال حاضر ما بیش از هر گردد. و کار اثربخش در سازمان منجر می انگیزه انجام فعالیت فراتر از وظایف

ت ایجاد و نشر نـوآوري  نیم و باید ساختارهاي سازمانی مناسبی جهکیگر در عصر تغییر زندگی میزمان د

پرورش و ایجاد جوي نوآورانه در سازمان به عنوان یکی از اهداف عمده تلقی شود و براي  . بایدفراهم کنیم

لـف بـه دنبـال    این اسـاس محققـان در تحقیقـات مخت   . بـر تحقق این هدف باید مسیر نوآوري هموار شود

ي خالقیت و نوآوري مثل بسیاري پدیده سازمانی نوآورانه هستند.یی عوامل اثرگذار بر نوآوري و جوشناسا

طی و فـردي اسـت   شود و این عوامل انگیزشی و شرایط محیهاي انسانی درافراد بشر یافت میاز خصیصه
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قلمرو علم روانشناسـی اسـت   ی که در خالقیت به عنوان یک حالت روانی و ذهن سازد.که آن را آشکار می

عامل ایجاد و پرورش گیرد ها انجام میده کار و فعالیت انسان در سازمانجایی که عمکند و از آنظهور می

وانند ظهور آن را با ایجاد تگیرد و این مدیران هستند که میي علم و هنر مدیریت قرار میدودهآن در مح

چـه  طبـق آن  ).1388 نیـا، (سپهر فضاي نامناسب عقیم کنندجو و ایجاد  هاي مناسب تسریع و یا بازمینه

رفتـار نوآورانـه    به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جو سازمانی نوآورانه بـا  حاضر،ذکر شد در پژوهش 

  پردازیم.کارکنان می

 بیان مساله -2- 1

تحقیقـات مربـوط را بـه خـود     ها بخش مهمـی از  هاي نوآورانه در سازماناخیرا توجه به مفهوم رفتار

هـا بـه   تا سـازمان  هفشار جهانی موجب گردیدرشد سریع فناوري و  ).2008 ،6دابنی( اختصاص داده است

 ،7هاسیو هانگ، چن،( هاي خود را بهبود بخشیده و با شرایط وفق یابندده، فعالیتاي مستمر نوآور بوگونه

شود. اي را شامل میمرحلهه است که یک فرایند سهتاري پیچیدنوآوري کارکنان در محیط کار رف ).2010

کند که ممکن است نـو و یـا   هایی را ارائه میها و ایدهحلو راه فرد نوآور مساله را درك، در اولین مرحله،

اي منطقـی  حل خود را بهبود بخشـد و قاعـده  کند ایده و راهس شده باشند. سپس این فرد سعی میاقتبا

ي تجربـی بـراي پیـاده سـازي     نهایی فرد نوآور یک مدل یا نمونهي در مرحله ده بیابد.براي دفاع از این ای

توان اساس می کار برد. بر اینه یا سازمان بهکند تا بتوان این ایده را در یک گروحلش ارائه میها و راهایده

حل هد براي آن ایده و راي را که بایااي است که در طی آن فرد مسالهمرحلهنوآوري یک فرایند چند گفت،

ها کاري انجام دهد و یک مدل یا نمونـه بـراي کـاربرد    د و براي بهبود و اثبات این ایدهدرك کنه کند، ارائ

-نوآوري نه ).1386 برخوردار،و (مالحسینی  کندسازمان و یا بخشی از آن معرفی میهایش در عملی ایده

هـاي  ارگیري ایـده کـ صیف کند بلکه باید بـه معرفـی و ب  را توهاي جدید نها باید فرایند ذهنی ایجاد ایدهت

دي بوده بعندرفتار نوآورانه مفهومی چ). 2013 ،8(تاشان با هدف بهبود عملکرد سازمانی نیز بپردازد ،جدید

. آن قبیـل از  )2012 ،9(دوورگر شود که به فرایند نوآوري در سازمان کمک کندو به رفتارهایی اطالق می

-تر بوده و توانائیدر مواجه با تغییرات محیطی موفق گیرندکه رفتارهاي نوآورانه در پیش می هاییسازمان

-اما آن ). 2004 ،10فرناندز مورنو، (مونتس،بخشند یابی به عملکرد بهتر توسعه میهاي خود را براي دست

ها اسـت بـه   ا و شرکتههاي نوآورانه در سازمانتوجه نماید پایین بودن سطح رفتارتواند جلب چه که می
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پـذیر  دهند و بـا توجیـه ریسـک   هاي نوآورانه اهمیتی نمیها چندان به ایدهها و سازماناي که شرکتگونه

 دل و همکـاران، (آزاده کنند چندان توجهی بـه رفتارهـاي نوآورانـه نداشـته باشـند     ها سعی میبودن ایده

-هاي درین بودن سطح رشد اقتصادي در کشورایکمبود رفتارهاي نوآورانه یکی از عوامل اصلی پ ).1391

علـوم و دانـش و افـزایش     هـاي اسـتفاده از  نی که این کشورها نوآوري و آموزشحال توسعه است و تا زما

 مانـد در سـطح نـازل بـاقی مـی     اند بازدهی و کارآیی نیروي کـار اي را ارتقاء ندادهرفههاي حسطح مهارت

  ).1388 ،(ربیعی

نوان یـک دارایـی اسـتراتژیک    به ع دانش است.دانش  ز منابع رفتارهاي نوآورانه،از سوي دیگر یکی ا

 سازدهاي نوآورانه را آشکار میهاي ممتازي دست یابند و فرصتسازد تا به شایستگیها را قادر میسازمان

دمات ت و خمحصوال پردازند.دانش خود با یکدیگر به رقابت می ها براساس میزانسازمان ).2004 ،11(چن

 در ایـن میـان،   شـود. تـر مـی  ها بیشنرخ نوآوري و سهم اطالعات در آن تر شده وسازمان هر روز پیچیده

چنین به عنوان فرصتی مناسب براي بهبود عملکرد و هم مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهاي الزم،

ذاشتن و بکارگیري دانش در به جهت اشتراك گ لذا مدیریت دانش، شود.ایجاد مزیت رقابتی محسوب می

در  ).1388 آزاد،فیاضـی  و نقـوي (سید گیردقرار میمورد استفاده  ستیابی به مزیت رقابتی،دسازمان براي 

ژیک نیازمنـد نـوع   ایجاد مزیت رقابتی استرات باشند.شگام میقدم و پیثابت ها ذاتا رقابتی،سازمان 21قرن 

ایجاد دانش براي حداکثرسازي رقابت و موفقیـت اسـتراتژیک را   باشد که قابلیت ها میجدیدي از سازمان

یـاتی و  ح دانش مانند هر منبع دیگـري در بقـاء و موفقیـت هـر سـازمان در بـازار جهـانی،        داشته باشند،

بـا ایـن وجـود     کارهـایی باشـند،  ود و کنترل دانش باید داراي سازها براي ایجاسازمان ساز است.سرنوشت

 انـد، یا آگاهانه مورد بررسـی قرارنـداده  ا هنوز فعالیت مدیریت دانش را به طور رسمی هبسیاري از سازمان

هـا مفهـوم مـدیریت دانـش و اهمیـت آن را درك      توجهی این است که اکثر سـازمان احتماال علت این بی

مدیریت دانش هنوز در حال تعیین چارچوبی براي خویش است زیرا ادبیات نظـري و تحقیـق    ننموده اند،

  ).1389، و همکاران به نقل ازمحمدي فاتح ،2001 ،12(اسکیرم این حوزه کم است در

جـو   نظـر قـرار گرفتـه اسـت،    دیکی دیگراز متغیرهاي اثرگذار بر رفتار نوآورانه که در این پژوهش م 

جو سازمانی نوآورانه یکی از موضوعات نسبتا جدیـدي اسـت کـه مـورد توجـه       باشد.سازمانی نوآورانه می

این توجه هم حاصل انجام تحقیقات در مـورد خالقیـت و    ها قرار گرفته است.و مسئوالن سازمان مدیران

ها در انجام کـار بـا   باشد و هم حاصل مشکالتی است که مدیران سازمانها و ابتکار مینوآوري در سازمان

بنابراین در همه  رند.هاي مرسوم توانایی حل این مشکالت جدید را نداشوند که راه و روشها مواجه میآن
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هاي جدید و نو کامال نمایان و محرز حلها و راهنیاز به روش ... خدماتی و تولیدي، اداري، سطوح سازمانی،

یکـی از   د و ملزومات خاص خـود را دارد. شوها خود بخود حاصل نمیالبته نوآوري در سازمان شده است.

یعنی جـوي کـه در آن کارکنـان احسـاس کننـد کـه        .این ملزومات ایجاد یک جو سازمانی نوآورانه است

وجود چنین جوي تحت تاثیر عوامل  کند.دهد و از آن حمایت میمان به خالقیت و نوآوري اهمیت میساز

تواند جو سازمانی نوآورانه را ان دادند که سبک رهبري تبدیلی میبراي مثال تحقیقات نش متعددي است.

اي موفق در اجراي هطالعات صورت گرفته در بین سازمانبررسی م ).1389 ،نعامی و (افشاري فراهم کند

ترین عوامل اثرگذار در اسـتقرار ابعـاد مختلـف فراینـد     دهد که یکی از مهمنشان می سازي،برنامه توانمند

در کل جو سازمانی مبتکرانه که بـه عنـوان    باشد،جو سازمانی مناسب، و خالقانه می ایجاد دسازي،نتوانم

-دهد و یادگیري را آسان میهاي خالقانه را رشد و گسترش میو حفظ یک جو سازمانی که تالش جادای

به تغییرات وسـیع در   جو سازمانی نوآورانهطی مطالعاتی نشان داده شده است که  شود،سازد شناخته می

تی و مشـارک  فعـال،  متمرکـز و غیرفعـال بـا سـاختارهاي سـازمانی پویـا،       جایگزینی ساختارهاي سـنتی، 

در واقـع سـاختارهاي سـنتی بـا      ).2010 ،13ویلکینسـون و هـابرمن   لـوك،  (میهم، گرددخودمدیریتی می

کنترل نزدیـک و شـکل    عدم انعطاف در برابر تغییرات محیط، تقسیم شدید کار، هایی چون تمرکز،ویژگی

نی اختارهاي سـازما در مقابـل سـ   گیرد.القیت و پویایی را از کارکنان میخ گونه تحرك،هر مکانیکی خود،

انعطـاف   تقسیم قدرت، گیري،هایی چون عدم تمرکز در تصمیماي و ویژگیپویا و ارگانیک با اشکال شبکه

راي فراینـد  تـري را بـراي اجـ   مینـه قـوي  کاهش عدم اطمینان محیطی و گـرایش بـه خـودکنترلی ز    باال،

  ).1390و سماواتیان، نوري به نقل از دژبان، ،2007 ،14(وینتر کندتوانمندسازي فراهم می

 از طریق مهیا کردن منابع الزم مانند زمان، نقش مدیران و سرپرستان در ایجاد جو سازمانی نوآورانه،

جو سازمانی  ).2000 ،15(چاندلر مواد و اطالعات مورد نیاز کارکنان به جهت انجام رفتارهاي خالقانه است

- ي اعضاي یک سازمان دربارهت خالقانه که به وسیلهاز ادراکا نوآورانه عبارت است از یک مجموعه طوالنی

 تواند در ایجاد انگیـزش بـراي کارکنـان،   شود و میشان بیان میمشخصات و چگونگی عملکرد سازمان ي

چنین در ازدیـاد خالقیـت و نـوآوري مـوثر     ها و همگیريارکت افراد در تصمیممش ي ایشان،بهبود روحیه

بنابراین تغییر خالقانه در  در تامین سالمت روانی کارکنان به حساب آید.باشد و به عنوان یک منبع مهم 
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 شـود ي انجام کار و عملکرد کارکنـان مـی  جر به تغییر فوري و عمیق در نحوههر بخش از جو سازمانی من

  . )2008 ،16(بورن

ي بـین مـدیریت دانـش و جـو     بررسـی رابطـه  ، در پژوهش حاضر به دنبال آن هسـتیم اي که مسئله

گویی به این سؤاالت . لذا در این پژوهش به دنبال پاسخباشدمی ازمانی نوآورانه با رفتار نوآورانه کارکنانس

یـا   اي وجـود دارد؟ و هستیم که آیا بین مدیریت دانش و جو سازمانی نوآورانـه بـا رفتـار نوآورانـه رابطـه     

  رفتار نوآورانه ایفا کنند؟ي نهزمیتوانند در سازمانی نوآورانه چه نقشی را می مدیریت دانش و جو

  ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

بدین  در خصوص اهمیت و ضرورت خالقیت و نوآوري در سازمان دالیل متعددي ارائه گردیده است،

رشـد و شـکوفایی اسـتعدادها و     د شد تا موارد ذیل تحقق یابد:نمعنی که خالقیت و نوآوري موجب خواه

پیدایش تحرك در  شغلی و اجتماعی، هاي فردي،نیل به موفقیت کوفایی،ها به سوي خودشسوق یافتن آن

 ضـایعات و اتـالف منـابع،    ها،کاهش هزینه یفیت و تنوع تولیدات و خدمات،ک افزایش در کمیت، سازمان،

 ارتقاي سطح بهداشت روانی و رضایت شـغلی کارکنـان سـازمان،    افزایش انگیزش کاري کارکنان سازمان،

تحریک  رشد و بالندگی سازمان، ي مدیریت و کارکنان سازمان،موفقیت مجموعه ي سازمان،ورارتقاي بهره

. )1384 (محمدي، اهش بوروکراسی اداري و تحریک و مهیا کردن عوامل تولیديک و تشویق حس رقابت،

ـ  امدي مهم در انطباق یـافتن سـازمان  نوآوري و خالقیت کارکنان پی ا شـرایط محیطـی و اسـتفاده از    هـا ب

آن باعـث   اصوال نوآوري براي جامعه سه فایده دارد: .)2004 ،17اولدهام زو، (سالی، شودها تلقی میرصتف

-تکنولوژي کاالها و خدمات جدید میبرد و باعث بوجود آمدن وري را باال میبهره شود،رشد اقتصادي می

یک خدمت یا محصول جدید توان گفت که نوآوري فرایندي است که براي ایجاد به عبارت دیگر می گردد.

صـوال فراینـد   ا پـذیرد. و خدمات موجود در سـازمان صـورت مـی   چنین استفاده جدید از محصوالت و هم

ایـن متغیرهـا    ها در سه دسته کلی قابل بررسـی اسـت.  حركهایی است که این منوآوري نیازمند محرك

جو سازمانی مناسب غیرها در قالب این مت يهمه باشند.فرهنگی و انسانی می شامل متغیرهاي ساختاري،

وجود یک جو سازمانی نوآورانه که در پی آن کارکنان احساس کنند کـه سـازمان    گنجد.براي نوآوري می

ایت از خالقیت و نـوآوري فـراهم   و منابع الزم را براي حم دهد،قرار میخالقیت و نوآوري را مورد تشویق 

این ترتیب عالوه بر این  وري و خالقیت کارکنان فراهم آورد و بهتواند زمینه را براي افزایش نوآکند میمی

چنـین باعـث افـزایش    هـم  یابـد، ها افزایش میمیزان ارائه خدمات مناسب سازمان وري و تولید وکه بهره
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تـوان مالحظـه کـرد کـه جـو سـازمانی       بنابراین می گردد.ي کارکنان مینودي شغلی و بهبود روحیهخش

ها هنگامی که شرکت ).1387 (سپهرنیا، ها استاي مثبت بسیار زیادي براي سازمانامدهنوآورانه داراي پی

-نظور خلـق موضـوع  به م دهند،کارکنان براي مبادله و تسهیم دانش ،باالیی از جو نوآورانه ارائه می سطح

کـه جـو   دهـد  ها نشان میپژوهش ).2010 ،18پیتردهند (عامل خود را با دیگران افزایش میت هاي جدید،

تعهد، دلبستگی به کـار و عملکـرد بـاالتر و از سـوي دیگـر       مثبت سازمانی از یک سو منجر به خشنودي،

 کننـد. تـر کـار مـی   ن جو بـیش چنین افراد در ایهم شود.تمایل به ترك شغل و غیبت کمتر میاسترس و 

و  تشـریک مسـاعی   ز،ارتباطـات بـا   هایی که بر جو حمایتی،ها حاکی از آن است که سازماندیگر پژوهش

سرد و فاقـد شـور و هیجـان     خشک، هایی که جوي محدود،از آن ها تاکید دارند،پاداش دادن به موفقیت

توانـد در ایجـاد انگیـزش بـراي     رانه و خالق  و کارا مـی وآجو سازمانی نو .تر استردشان بیشکعمل دارند،

چنین در ازدیاد خالقیت و نوآوري ها و هميگیرمشارکت افراد در تصمیم ي ایشان،بهبود روحیه کارکنان،

بنابراین تغییرخالقانه  موثر باشد و به عنوان یک منبع مهم در تامین سالمت روانی کارکنان به حساب آید،

 شـود ي انجـام کـار و عملکـرد کارکنـان مـی     عمیق در نحوهي جر به تغییردر هر بخش از جو سازمانی من

  . )2008 (بورن،

دهد که ضرورت بکارگیري مدیریت نظران نشان میي نظري و آراي صاحبیشینهچنین بررسی پهم

هـاي دانـش خـود را    موثر سرمایهاي ها باید بتوانند به گونهها انکارناپذیر است و سازماندانش در سازمان

هـا  کارگیري مدیریت دانـش توسـط سـازمان   ترین دالیل بمهم ).1385 صلواتی،و  (ابطحی مدیریت کنند

تسـهیل جریـان دانـش    وري، تشویق و قادر ساختن نـوآوري،  ت از: افزایش همکاري، بهبود بهرهرت اسعبا

از طرف دیگر در محیط رقابتی کنندگان بدون محدودیت زمان و فضا. کنندگان به دریافتمناسب از تامین

غیرقابـل تقلیـد    .گیري یافته استشدت چشم ها به دارایی دانشی نسبت به گذشته،نیاز سازمان امروزین،

همـراه بـا    هاي این دارایی دانشـی، غیر قابل جایگزین بودن از ویژگی ارزشمند بودن و بودن،کمیاب بودن،

گـرا  دیدگاه دانش هاي نامشهود،دارایی ي فکري،سرمایه ظهور رویکردها و مفاهیمی چون مدیریت دانش،

ي همگی گویاي اهمیـت فزاینـده   ان اجرایی،اندرکارز کثرت تحقیقات دانشگاهیان و دستو نی به سازمان،

 . )1388 شهابی، (انواري رستمی، باشندها میمنابع دانشی در سازمان

  هاي پژوهشسؤال-4- 1

  سؤاالت اصلی- 1- 4- 1

  چگونه است؟ وضعیت مدیریت دانش، جو سازمانی نوآورانه و رفتار نوآورانه کارکنان -1
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  رابطه وجود دارد؟ ي کارکنانورانه با رفتار نوآورانهآیا بین مدیریت دانش و جو سازمانی نوآ -2

 چقدر است؟ کارکنان بینی رفتار نوآورانهسهم مدیریت دانش و جو سازمانی نوآورانه در پیش  -3

 

  سؤاالت فرعی- 2- 4- 1

 چگونه است؟ وضعیت مدیریت دانش کارکنان - 1

 چگونه است؟ وضعیت جو سازمانی نوآورانه کارکنان - 2

 چگونه است؟ کارکنان رانهوضعیت رفتار نوآو - 3

  رابطه وجود دارد؟ کارکنان ش و ابعاد آن با رفتار نوآورانهآیا بین مدیریت دان - 4

 رابطه وجود دارد؟ کارکنان ر نوآورانهبا رفتا آیا بین جو سازمانی نوآورانه و ابعاد آن - 5

 چقدر است؟ کارکنان بینی رفتار نوآورانهنه در پیشو جو سازمانی نوآورا سهم مدیریت دانش - 6

 کارکنان چقدر است؟ بینی رفتار نوآورانهنش در پیشسهم ابعاد مدیریت دا - 7

 بینی رفتار نوآورانه کارکنان چقدر است؟بعاد جو سازمانی نوآورانه در پیشسهم ا - 8

  اهداف پژوهش -5- 1

  اهداف کلی-5-1- 1

  کنانکار مانی نوآورانه و رفتار نوآورانهتعیین وضعیت مدیریت دانش، جو ساز -1

  کارکنان انی نوآورانه با رفتار نوآورانهي مدیریت دانش و جو سازمشناسایی رابطه -2

  کارکنان بینی رفتار نوآورانهانه در پیشتعیین سهم مدیریت دانش و جو سازمانی نوآور -3

  اهداف جزئی-5-2- 1

 تعیین وضعیت مدیریت دانش کارکنان - 1

 اندر سازمتعیین وضعیت جو سازمانی نوآورانه  - 2

 کارکنان تعیین وضعیت رفتار نوآورانه - 3

 کارکنان تار نوآورانهبا رف و ابعاد آن ي بین مدیریت دانششناسایی رابطه - 4

 کارکنان با رفتار نوآورانه ي بین جو سازمانی نوآورانه و ابعاد آنشناسایی رابطه - 5

 کارکنان هبینی رفتار نوآوراننش و جو سازمانی نوآورانه در پیشتعیین سهم مدیریت دا - 6

 کارکنان بینی رفتار نوآورانهین سهم ابعاد مدیریت دانش در پیشتعی - 7

 بینی رفتار نوآورانه کارکنانبعاد جو سازمانی نوآورانه در پیشتعیین سهم ا - 8
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  هاتعاریف نظري و عملیاتی متغیر - 6- 1

  19مدیریت دانش-1- 6- 1

 سـازي، ذخیـره  خلـق،  هاي سـازمانی کسـب،  سازي فعالیتآهنگي هممند و یکپارچهبه فرایند نظام

گیـري اهـداف   هـا در پـی  ي افـراد و گـروه  بکارگیري و گسترش دانش به وسـیله  توسعه و انتقال، تسهیم،

اي اسـت  پژوهش منظور از مدیریت دانش نمـره در این  ).1388 (منوریان و عسگري، سازمانی اشاره دارد

  آورند.به دست می )1389( همتی مدیریت دانش ياز پرسشنامه که کارکنان

  20جو سازمانی نوآورانه- 2- 6- 1

عضاي ي ااز ادراکات خالقانه که به وسیله طوالنی يجو سازمانی نوآورانه عبارت است از یک مجموعه

تواند در ایجاد انگیزش شود و میشان بیان میي مشخصات و چگونگی عملکرد سازمانیک سازمان درباره

چنین در ازدیـاد خالقیـت و   ها و همگیريمشارکت افراد در تصمیم ي ایشان،یهبهبود روح براي کارکنان،

بنـابراین   نوآوري موثر باشد و به عنوان یک منبع مهم در تامین سالمت روانی کارکنـان بـه حسـاب آیـد،    

ي انجـام کـار و عملکـرد    جر به تغییر فوري و عمیق در نحـوه تغییرخالقانه در هر بخش از جو سازمانی من

 است که کارکنـان ي اظور از جو سازمانی نوآورانه نمرهدر این پژوهش من .)2008 ،ورنب( شودرکنان میکا

  آورند.بدست می )1978( سیگل و کایمر جو سازمانی نوآورانه ياز پرسشنامه

 21رفتار نوآورانه-3- 6- 1

 (نعامی شودمل تعریف میهاي جدید و نو در عفرایند ارائه و به کارگیري ایده رفتار نوآورانه به عنوان

ي رفتار از پرسشنامه اي است که کارکنانهش منظور از رفتار نوآورانه نمرهدر این پژو ).1389 ،افشاريو 

  آورند.بدست می )1988( ي کانترنوآورانه
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  مقدمه -2-1

هـاي قبلـی پرداختـه شـده     ي پـژوهش پیشینهچنین در این فصل به بررسی متغیرهاي موجود و هم

ي پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته اند. در ابتدا اي که ابتدا ادبیات پژوهشی وسپس پیشینهاست. به گونه

تعـاریف رفتـار    نوآوري، نوآور بـودن و رفتـار نوآورانـه،    مفهوم به توضیح متغیر مالك یعنی رفتار نوآورانه،

، نقـش  بروز رفتـار نوآورانـه  ابعاد رفتار نوآورانه، شرایط الزم جهت تحقق  الق،هاي افراد خویژگینوآورانه، 

پرداخته  رفتار نوآورانههاي نظري در بروز داللت بررسی افراد،در مدیر در ایجاد توانایی خالقیت و نوآوري 

نـش،  ل مدیریت داتعاریف و اصو مفاهیم،، مدیریت دانشتاریخچه  شد. در بخش مربوط به مدیریت دانش

هاي موثر در پیدایش مدیریت دانش، مدلبندي انواع دانش، ابعاد مدیریت دانش، عوامل انواع دانش، دسته

-جهانی، عوامل کلیدي توفیـق پیـاده   يریت دانش براي فعالیت در عرصههاي مدیمدیریت دانش، چالش

سـازي مـدیریت   پیـاده  هـاي موانع و چالش کارگیري مدیریت دانش،ي مدیریت دانش، مزایا و نتایج بساز

جو  جو سازمانی نوآورانه، مفهوم جو سازمانی،اند. در بخش مربوط به مورد بحث و بررسی قرار گرفتهدانش 

-ساختاري خالق و نوآورانه، ویژگـی  ایجاد سازمانی و نوآوري، تعاریف و ابعاد و انواع جو سازمانی نوآورانه،

 ،وآورانه، سـازمان خـالق، محـیط خـالق    اي جو سازمانی نهر سازمانی ارگانیک، موانع و چالشهاي ساختا

و نـوآوري در  ، عوامـل مـوثر در افـزایش خالقیـت     هاي یک سازمان خـالق و نـوآور  ساختار خالق، ویژگی

انـد. در  مورد بحث قـرار گرفتـه  ، نقش مدیریت و رهبري در ایجاد سازمانی با جو خالق و نوآورانه سازمان

  است.خارجی بیان شدهي پژوهشی متغیرها شامل تحقیقات داخلی و قسمت پایانی این فصل پیشینه

  رفتار نوآورانه- 2-2

  مفهوم نوآوري -2-2-1

امـا سـیر    رسـید، آور و دور از دسـترس بـه نظـر مـی    ي امري غیر الزامروزگاري سخن گفتن از نوآور

تـوانیم  نوآوري نه تنها نمیتردید بدون اي کشانده است که بیهاي ما را به نقطهما و سازمان تحوالت دنیا،

و  (مهـدوي مـزده   مان را نیـز زیـر سـوال خواهـد بـرد     ءبلکه ماهیت حیات و بقا هاي خود برسیم،به هدف

استخراج شـده   "ساختن یک چیز جدید" به معناي  Innovateنوآوري از کلمه التین ).1389 ضرغامی،

 ها صعود کنـد، دهد تصورش به آسمانازه میر این فرایند ابتدا فرد اجنوآوري یک فرایند است که داست. 

ها را از سپس ایده تا تبدیل به ایده شود، (مهندسی ایده) کندآورد و مهندسی میسپس آن را به زمین می

ها را بـه  (خالقیت) به دنبال آن ایده کند.مفید و مناسب تبدیل می هاي عملی،طریق مدیریت ایده به ایده
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کند و نهایتا با تجاري کردن محصوالت خدمات و فراینـدهاي جدیـد یـا    یل میخدمات و فرایند تبد کاال،

هاي مختلفی تعریف و تحلیل کرده نوآوري را به صورت یابد.فرایند نوآوري خاتمه می توسعه یافته در بازار،

خـالق بـودن در    نوآوري عبارت است از آغاز یـا معرفـی چیـزي جدیـد،     براساس فرهنگ لغت وبستر، اند.

هر نوع کاال یا خدمات جدید یا هر نوع فرایند کاري نو و متفاوت از گذشته  تجاري،- هاي اقتصاديلیتفعا

دي جدیـدي ایجـاد کنـد را نـوآوري     به طور خالصه عاملی که بتواند ارزش اقتصا .است و اختراعات جدید

  ).1389 (شاهین و صادق بیگی، دانندمی

حـل مسـائل گونـاگون    هـاي نـو در   رت از پیدایش شیوهنوآوري عبا ) اظهار می دارد:2008 ،22(کیث

نوآوري اغلب همراه با تغییر اسـت و  . باشدهاي مختلف میي گروهی از کارکنان در رشتهسازمانی بوسیله

وري نیست چرا کـه  آاما هر تغییري نو گردد،شود مالحظه میجدیدي که به تغییر منجر میعنوان چیز هب

نـوآوري   ).2003 ،23(مارتینز و تریالنـک  شودا منجر به بهبود سازمانی نمیست یدید نیجهاي شامل ایده

ي شـروع  ها نقطـه خالقیت افراد و تیم از این دیدگاه، هاي خالق در درون سازمان است.اجراي موفق ایده

 ،24(گویـال و آخـیلش   اما شرط کافی نیسـت  درواقع خالقیت شرط الزم براي نوآوري است، نوآوري است.

-حلهاي ناشناخته به مسائل یا راهسازمانی است که دیدگاه ک سازمان که مشوق نوآوري است،ی ).2007

اي خـالق و تبـدیل آن بـه    نوآوري فرایند کسـب اندیشـه   دهد.نحصر براي حل مسائل را ارتقاء میهاي م

فتن آن وآوري یعنی گـر ، نخالقیت نیاز به تالشی نوآور دارد خدمت یا روش عملیاتی مفید است. محصول،

-توانایی ایجاد شیوه ویژگی سازمان نوآور، خدمت یا روش انجام چیزي. الهام و تبدیل آن به تولیدي مفید،

ي تغییر سازمانی که مدیران دربارهبه هنگامی  هاي خالق خود به نتایج مفید است.هایی براي تبدیل ایده

 ،25دي سـنزو  ،(رابینـز  یق نـوآوري اسـت  عموما منظورشـان تشـو   تر نمایند،کنند تا آن را خالقگفتگو می

  ).1388 حمید رفیعی و اسراري ارشاد، ترجمه ي اعرابی، ،1998

  نوآور بودن و رفتار نوآورانه -2-2-2

ي مهم آن است نکته گردد.بودن یک نوآوري تعبیر می ي نوتر به مفهوم میزان درجهنوآور بودن بیش

جـدول زیـر    باشد.شود و چه چیزي نو میعیین میي نو بودن توسط چه کسی تکه مشخص گردد درجه

ي نـوآوري محـدود بـه جنبـه     گونه که مشـخص اسـت،  همان نماید.هاي نوآوري را معرفی میبرخی جنبه

                                                             
22. Kathy 

23  . Martins & therilanc 

24  .  Goyal & Akhilish 

25  . Rabins & Di sensow 
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 توانـد مـورد تائیـد قـرار گیـرد     اي مدیریت نـوآوري مـی  شتهرویکرد چندر گردد و از این نظر،خاصی نمی

  ). 2002 ،26(گارسیا و کالنتون

).2002 (گارسیا و کالنتون، جنبه هاي نوآور بودن -1-2 جدول  

 نو بودن براي: نو بودن در:

  الگوهاي مصرف

  مصرف کنندگان

  تغییرات و بهبود

  مهارت هاي توسعه

  فروش و بازاریابی مهارت هاي توزیع،

  هاي مدیریتیمهارت

  تجربه و یادگیري دانش،

 کیفیت و مزایا

  فناوري

  خط تولید

  صولها و مزایاي محویژگی

  طراحی محصول

  هافرایند

  خدمات

  رقابت

 هامشتریان و نیازهاي آن

  جهان

  صنایع

  جوامع علمی

  بازار

  سازمان

 مشتري

 

وآوري فردي یا هاي اصلی در نوآوري سازمانی که مورد بحث ما در این پژوهش است؛ نیکی از مولفه

رفتار نوآورانه افراد، حداقل تا حدي  ال یک فعالیت تک و منحصر نیست،وباشد. نوآوري اصرفتار نوآورانه می

شود. در یک محیط کاري و تجاري، کارمندان براي کسب اطالعات، منابع در تعامل با دیگران مشخص می

چنـد، نـوآوري و خالقیـت    و حمایت الزم براي نوآوري و ابتکار به رهبران خود وابسته و متکی هستند. هر

ارهـاي نوآورانـه، کارمنـدان    ، بـا مشـارکت در رفت  ثمـر باشـد  مرراي سازمان مفید و مثتواند بفردي هم می

هـا ایجـاد نخواهنـد    صورت این دیدگاهکنند که در غیر اینخلق، اجرا، پاسخ داده و اصالح میها را دیدگاه

ي در سازمان هاي کاربردخالقیت محصوالت، فرایندها و روش شد. این امر حضور کارمندان براي نوآوري و

 ي). رفتار نوآورانه دربرگیرنده رفتارهایی است که به هر دومرحله2005 ،27کالورد (آمو، کندرا ضروري می

گیري ابتکار و اجرا در فرایند خالقیت و نوآوري ارتباط دارد. نوآوري فردي، اغلب کشف یک ایده، مثل پی

هاي جدید، آغاز وشها با رجهت بهبود در محصوالت، خدمات و فرایندهاي کاري اخیر یا فکر کردن به آن

ي تعمیم مفاهیم مربوط به محصوالت، خدمات، شود که به معناود. سپس، دیدگاهی ایجاد و خلق میشمی

ي ابتکار فرایند تواند به مرحلهی، ورود بازارهاي جدید و هدف است. این دو رفتار مفرایندهاي کاري جدید

ي بعد است. ایـن مرحلـه پشـتیبان    از ایده مرحله . پشتیبانی و دفاعخالقیت و نوآوري ارتباط داشته باشد

جهیز منـابع و  ، با تباشد. به عنوان مثالکنندگان براي ایده جدید میا کردن و ایجاد ائتالفی از حمایتپید

                                                             
26 .Garcia & Clanton 

27 Amo & Kolvereid 
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مایت کرد. هاي جدید حتوان از ایدهچنین تاثیرگذاري و مذاکره با همکاران می، همهل دادن به سمت جلو

رایندهاي کاري جدیـد و غیـره ایجـاد،    شود، در این مرحله محصوالت و خدمات، فمی پس از آن ایده اجرا

  ).2010 ،28جانگ(دي شوندآزمایش و اصالح می

اي یچیده متشکل از فرایندي سه مرحلهبدین ترتیب نوآوري فردي در محیط کار به عنوان رفتاري پ

- هـایی ها و ایـده کند و با راه حلاسایی میفرد مشکلی را شن در مرحله اول رفتار نوآوري،، شودتصور می

-کند که راههایی را جستجو میدر مرحله بعدي فرد راه حل رود.پیش می -چه جدید و چه سازش یافته

 هایش را ارتقاء دهد و بر حق بودن و حمایت درون سازمانی و برون سازمانی را بدسـت آورد. ها و ایدهحل

الگـو یـا مـدل نـوآوري     دهد با تولید پیشفردي که رفتار نوآورانه بروز می در مرحله پایانی فرایند نوآوري،

گروه یا سازمان به عنوان کـل   کاري،تواند درون یک نقشدهد که میحلی را تشخیص میایده یا راه شده،

ود کـه  شاي تعریف میورانه به عنوان فرایندي چندمرحلهرفتار نوآ برپایه ادبیات باال،، تجربه یا اعمال شود

دهد کـه  اي براي آن ارائه مییافتههاي جدید یا سازشها و راه حلدهد و ایدهفرد مشکلی را تشخیص می

استفاده و سوددهی سـازمان   الگوي کاربردي برايا ارتقاء داده و حمایت کند و پیشها رکند آنتالش می

ارائه  درك مساله، وري در محیط کار،نوآ )1386 رخوردار،و ب(مالحسینی  هایی از آن ایجاد نمایدیا بخش

نـد  هـاي کـاربردي فرای  و ایجـاد مـدل   ها،ارتقاء و یافتن اثبات منطقی براي آن هاي جدید،حلها و راهایده

تنها براي طی تمام مراحل فرد نوآور نه ها همراه است.موانع و ناکامی ها،پیچیده است که اغلب با دشواري

هـایی نیـز روبـرو    ها با مقاومـت که ممکن است در برابر این فعالیتبل اد دارد،این فرایند نیاز به کوشش زی

اطمینان مربوط به تغییرات ایجـاد  ارند و در برابر عدم امنیت و عدمچرا که اغلب طرفدار حالت پاید گردد،

  همان منبع).( کنندوآوري مقاومت میشده در اثر ن

 نـوآوري ي توسعه و رشد براي ازنیپیش تکلیف نه چهارخالقا و نوآورانه رفتار به مربوط تحقیقات در

  است: شده مشخص

و به این نیاز دارد که فرصتی بـراي   اشاره به بازشناسی و درك مسائل دارد ها:الف) بررسی فرصت

این کار مستلزم دقت در محیط کاري فرد و  تغییر و بهبود محصوالت و فرایندها در بافت کاري ایجاد کند.

هاي دیگر و بینش جدید بر حوزه کاري تغییرات در سازمان با تغییرات ساختارهاي سازمانی،همراه شدن 

  خود است.

                                                             
28. De Jong 
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ها یا فرایندهایی اسـت کـه   نوآوري با ایجاد و پیشنهاد ایده سازي توسعهشامل فعال :تولید ایده ب)

هـا  ارتقـاي ایـده   .هاي کاري مفیـد هسـتند  ور بالقوه براي حل مشکالت و چالشاربردپذیر و به طک جدید،

با ها با متقاعد کردن محیط اجتماعی و برقراري ارتباط موثر بر قدرت و حقانیت بخشیدن به ایدهل مشتم

هـاي  بع و حمایـت منـا  گیرند و اطالعات،هاي گوناگون را بر عهده میهمکاران مختلف است که مسئولیت

  آورند.الزم را فراهم می

ایجاد نمونه اولیه فیزیکی یا عقالنی  ،هاي خودیش کردن با ایدهشامل آزما :هاج) محقق کردن ایده

  هاي سازمانی است.احی انسجام راهبردي آن در فعالیتبررسی بهبود کفایت آن و طر از نوآوري،

ها و پیامدهایی است که براساس یابی فعالیتارز مشتمل بر سنجش پیشرفت توسعه نوآوري، :د)تامل

و بهبـود راهبردهـایی بـراي     بررسی پیشرفت فـردي در طـی نـوآوري    ر است.معیاري براي موفقیت استوا

  دهند.هاي آینده این بعد را تشکیل میموقعیت

-هـم  شـوند، دیگر ساخته مـی ها بر روي همیعنی اگر چه آن دیگر وابستگی دارند،این تکالیف به هم

ر خودکار از تکالیف نوآوري به طو به عبارت دیگر، دیگر وصل هستند.خوراند به همهاي پسبا حلقهچنین 

  ).2010 ،29هارتوگدن (دیجانگ، کنندتوالی خطی پیروي نمی

  تعاریف رفتار نوآورانه - 2-2-3

سـازي شـغلی   آورند، و با دگرگـون که با خود تغییر به همراه می استرفتارهایی  شاملرفتار نوآورانه 

ي جدید و یا متفاوت است و به واسطهخلق چیزهاي  گر ایجاد ون نوع رفتارها بیاند. اینکنارتباط پیدا می

شود، زیرا این رفتارها با ایجاد محصولی جدید، خـدمت، تفکـر، رویـه، و    گیري براي تغییر تعریف میجهت

رفتـار   مهـم تعـاریف  تعدادي از  زیردر جدول ). 2004 ،30(اسکات و بروس فرایندي جدید در ارتباط است

  نوآورانه ارائه گردیده است:

                                                             
29. De Jong & Den Hartog 

30. Scott & Bruce 
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 تعاریف رفتار نوآورانه- 2- 2جدول

  یفتعر  سال  پردازنظریه

موفـــــــــق و 

  همکاران

خالقیت مربوط ( هاي جدید استها و تولید ایدهرفتار نوآورانه، شامل بررسی فرصت  1393

بکار بسـتن   تواند شامل رفتارهاي مربوط بر اعمال تغییر،چنین میاما هم به رفتار)،

(اعمـال   براي تقویت عملکرد شخصی و یـا شـغلی  دانش جدید یا بهبود فرایندهایی 

  باشد. مربوط به رفتار)

هاي جدید و نو در عمل تعریف رانه به عنوان فرایند ارائه و بکارگیري ایدهرفتار نوآو  1389  نعامی و افشاري

  .شودمی

ایـده،   تولید اي است که شامل سه زمینههرفتار پیچیدرفتار نوآورانه در محیط کار،   2013  1مورا

هاي نـو  ي ایدهپردازي و ارائهسازي ایده است. تولید ایده، به ایدهترویج ایده و پیاده

کنـد.  هاي جدید را تولید مـی میزانی است که یک فرد ایده دهندهپردازد و نشانمی

سـازي  ترویج ایده به تالش افراد براي جلـب پشـتیبانی و تعهـد دیگـران در پیـاده     

تـر بـراي تبـدیل     هـاي عملـی  سازي ایده به تالشدارد. پیاده هاي جدید اشارهایده

اش هـا در فعالیـت کـاري سـازمانی    سازي آنکارهاي عملی و پیادههاي نو به راهایده

  	).2013اشاره دارد (مورا، 

شود که بـه فراینـد   رفتارهایی اطالق میرفتار نوآورانه مفهومی چندبعدي بوده و به   2012  2دوورگر

  سازمان کمک کند. نوآوري در

ها، فرایندها و محصوالت نـو در محـیط   تواند در جهت معرفی ایدهرفتار نوآورانه می  2004  3جانسون

  سازمان به عنوان رفتار افراد تعریف شود.

 ي مختلـف تولیـد ایـده،   اي است که شامل سـه حیطـه  رفتار نوآورانه رفتار پیچیده  1996  4امابایل

هـاي  آمیـز و اجـراي ایـده   و به رشد موفقیت ه ایده است،پشتیبانی از ایده و عمل ب

  خالق اشاره دارد.

  

  و نوآور  هاي افراد خالقویژگی-2-2-4

توانند در جهت آن افراد خاصی نیست و تمام افراد میدانشمندان معتقدند خالقیت و نوآوري مختص 

 هـاي ویژگی یادگیري است. برخی از مکاتب فکري هم معتقدند که خالقیت قابل آموزش و د.نکوشش کن

  کنند:بندي میافراد خالق را به صورت زیر دسته

 هـاي غیرعـادي،  ایـده  يارائه ي یک مساله،هاي زیاد دربارهدادن ایده :کنجکاوي،خصوصیات ذهنی 

نظر دیگران عادي به  بخصوص به نکاتی که از دقت و حساسیت نسبت به محیط، توجه جدي به جزئیات،

  نگرش مثبت نسبت به نوآفرینی. ي وافر به آزمایش کردن و تجربه،عالقه ي انتقادي،روحیه روند،شمار می

                                                             
1. Mura 

2. Duverger 

3. Janson 

4. Amabil 
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 تکلمی در نوع لبـاس و  عالقه به سادگی و بی طبعی،شوخ آرامش و آسودگی خیال، :خصوصیات عاطفی

 دیگـران،  توانایی برقراري ارتباط عمیق و صمیمانه با دلگرمی و امید به آینده، هاي گوناگون زندگی،جنبه

  شهامت. اعتماد به نفس و اعتماد به خود،

 و توانایی سازمان دادن پذیري مسئولیت قدمی در قبول و رویارویی با مسائل،پیش :خصوصیات اجتماعی

  ).1388 (دلوي و قاسمی قلعه، قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران هاي گوناگون،به فعالیت

مشخصـات افـرادي را کـه داراي سـطح بـاالیی از خالقیـت هسـتند را         ند تـا انیز سعی داشتهروانشناسان 

  ):1386 امیري،(صادقی مال اندر را براي افراد خالق بیان داشتهبرخی از محققین عوامل زی مشخص کنند.

 توانایی ایجاد تعداد زیادي ایده به طور سریع. :سالمت روانی و ادراکی  

 ؛از یک قاعده و چهارچوب ذهنیشیدن توانایی دست ک :پذیري ادراكانعطاف  

 ؛ي پیشنهادهاي جدیدتوانایی در ایجاد و ارائه :ابتکار  

 ؛هاي جدید مسائل پیچیدهرفتن چالش: توجه کردن و در نظر گترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی  

 ؛هاي نوي نظرات و اندیشهمتفاوت بودن از همکاران در ارائه :داوري  

 ؛هاستبه دور از هرگونه غوغاساالري بودن و تحلیل افکاربه خود متکی  :استقالل راي  

 ؛ود مسلط بودن و خود را باورداشتن: برخاعتمادبه نفس  

 ؛نمایداي عملی کردن نظرات ذهنی خویش می: تمام تالش خود را برتمرکز ذهنی  

 ؛دوزي تلقی کنشکست و اشتباه نداشته باشد و شکست را پیر : ترس از انتقاد،پذیر بودنمخاطره  

 ؛تالش براي کسب آگاهی و اطالعات :دانش  

 ؛دنبال کسب اهداف و موفقیت هستند نوآوران همواره به :نیاز به کسب موفقیت  

 رفتار از نوع A،گـر در رابطـه بـا انجـام امـور      مقاوم و محاسـبه  عجول، : یعنی داراي رفتاري اهل رقابت

  ).1389 (شاهین و صادق بیگی، هستند

  ژگی زیر را براي افراد خالق شناسایی کرده است:) هفت وی1388( یادگاري

 چنین توانایی ذخیره و بازیابی اطالعات.هم ارزشیابی، ترکیب، توانایی تحلیل، :هوش سرشار 

 افراد خـالق   اعتماد به نفس و توانایی هدایت فردي. ي باالیی از آزاداندیشی،: درجهخود انگیختگی بارز

هـایی مواجـه نماینـد کـه تـالش      خود را با مشکالت و فرصـت  ت دارند،ها دوسآن برند.از مبارزه لذت می

شمارند که عملـی  تی را در زندگی باالتر از آن نمیهیچ لذ کننده باشد.تواند عامل تعیینها میشخصی آن

 د.ناي عمل کنتمایل دارند تا در امور خود حرفه انجام دهند، را که ناممکن بودن آن ثابت شده است،
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 در یـک نقـش خـالق،    و اغلب کامال متمـایز،  هاي گوناگون،داري ایدهتوانایی یافتن و نگه :فیتوانایی ن 

 یابند.اوقات به ترکیبی ارزشمند دست می رو اغلباز این حل زودهنگام را دارند.بدون رسیدن به یک راه

 د.ي خوبی هستنافراد خالق معموال شنونده :کنجکاوي مستمر و توانایی مشاهده،کنجکاوي 

 یجاد تطابق مقاومت در مقابل تالش گروه براي ا ي داوري،تقالل قابل توجه در زمینهاس :استقالل فکري

         دهند.چه انجام نمینآعملکرد دیگران و  ي نحوهمشاهده، طرز تفکر فرد با گروه

 د.شومل میخالقیت را نیز شا مندي بهوسیعی از تمایالت،که غالبا عالقهي دامنه :اشتیاق شدید 

چنـین افـرادي یـک     هاي یاد شده در فهرست بـاال قابـل شناسـایی هسـتند،    افراد خالق معموال با ویژگی

در  ،براي جـذب و اسـتخدام چنـین افـرادي     بنابراین سازمان شما سازمان طبیعی را ایجاد نخواهند نمود،

ش را در محـیط داخلـی شـرکت    توانند آسـای ق میي اول نیازمند نوعی بلوغ روانی است. افراد خالمرحله

بع انسانی و امـور کسـب و   انیاز به مدیرانی داریم که قابلیت رهبري منران نمایند، و باالتر از همه دچار بح

  (همان منبع). کار را داشته باشند

  ابعاد رفتار نوآورانه-2-2-5

هاي نو شـامل  مودن ایدهارائه و آز اند:دهرفتارهاي نوآورانه را به دو بعد تقسیم کر)، 2005(1دورنبورچ

هـا از لحـاظ   ها و آزمودن آنایجاد و ترکیب ایده ها،م و تجزیه و تحلیل مشکل،کشف ایدهفرایندهاي تنظی

سـازي  ها به پیـاده ال از مرحله ارائه و آزمودن ایدهانتق باشد.ها مینظري و در نهایت بررسی سودمندي آن

جاد یک مداخله در ساختار ای اجراي نوآوري، کند.ایجاب می تغییري را در ساختار کنترلی سازمان، ها،آن

چنـین  هـم  پذیري و توانمندسـازي، اما نیاز به انعطاف الزم و ضروري است، فرایند نوآوري، باشد.قدرت می

  ).1390نعامی و همکاران،؛ به نقل از 2005دورنبورچ، ( کنترل و شایستگی دارد

 ورانهرفتار نوآ بروزشرایط الزم جهت - 2-2-6

-در سازمان باید شرایط و زمینهرفتار نوآورانه برخی از کارشناسان بر این باورند که براي تحقق بروز 

  ها عبارتند از:که این شرایط و زمینه ،هاي متفاوتی ایجاد گردد

 هاي نو در سازمان باشد.د به طور مداوم آماده شنیدن ایدهبدین معنا که مدیریت بای :فضاي خالق  

 ها یا موسسات دفاتر خصوصی را بـه کارکنـانی کـه    معنا که سازمان: بدینصت براي خالقیتدادن فر

  دهند.ختصاص میا شایستگی الزم را دارند،

 پیشنهادات فراهم شود. بدین معنا که روشی براي ارائه :برقراري سیستم پیشنهادات  

                                                             
1. Dorenborsch 
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 يهـاي جدیـد بـراي ارائـه    هـا ایـده  بدین معنا که واحدها یا سـازمان  :ایجاد واحد مخصوص خالقیت 

  .(همان) خدمات یا ساختن محصوالت تازه را داشته باشند

  د:ز را به شرح زیر برشماري می نمایآمیقق نوآوري و تغییر موفقیتشرایط الزم براي تح )1384محمدي (

 سودمند به حال کاربر؛  

 ي دائمی و قابل توجه؛داراي قابلیت استفاده  

 فقدان پیچیدگی زیاد؛  

 ا نظام ارزشی کاربران؛تطابق ب  

 پذیري؛توجیه  

 داشتن نتایج ملموس؛  

  برد:آمیز را چنین نام میر موفقیتشرایط الزم براي تحقق نوآوري و تغیی )1385( موئدنیا

 ها جهت تقویت.برقراري مقررات رسمی براي پاداش  

 ها؛ی به منظور تسهیل و اشاعه نوآوريهاي آموزش رسمبرگزاري دوره  

 هاي اطالعاتی مدیریت؛از سیستم استفاده موثر  

 هاي مدیریتبکارگیري و تقویت اهرم.  

باید شرایط زیر مهیا  ها،ي تحقق نوآوري و تغییر در سازمانبرخی از کارشناسان نیز بر این اعتقادند که برا

  گردد:

 پذیري در ساختار سازمان؛انعطاف -

 حاکم بودن جو آزاد بر فضاي سازمان در ابراز نظرات؛ -

 نیازهاي منطقی اعضاي سازمان؛ ارضاي -

 ها؛گیريجویانه در تصمیماعمال رهبري دموکراتیک و مشارکت -

 هاي مادي و معنوي؛بکارگیري مشوق -

  شرایط دیگري نیز ابراز گردیده است از جمله: چنین جهت ایجاد نوآوري و تغییر،هم

 امکانات و موانع؛ اي موردي به منظور شناخت نیازها،انجام مطالعه -

 تخاذ راهبرد مناسب؛ا -



 

Family name: Avazzadeh                                                                  Name: Hossein 

Title of Thesis  :  The relationship between knowledge management and organizational cli-

mate innovative innovative behavior of employees  

Supervisors: Adel  Zahed  Babelan (Ph.D) – Masoud Moradi (Ph.D)        

Advisor: Mahdi Moeini kia(Ph.D) 

Graduate Degree : M.A. 

Major: Educational Sciences                             Specialty: Training  development of human resource  

University: Mohaghegh Ardabili                   Faculty: Educational Sciences and Psychology  

Graduation date:  2016/6/22                                             Number of pages:  137 

Abstract:  

This study purpose is considering relationship between knowledge management and innova-

tive organizational atmosphere with staff innovative behavior. This descriptive study is kind of 

correlation study. This research’s population includes 300 people from Ardabil province power 

office’s occupant staff in 2015-2016 years who 153 people was selected as sample among them 

by using the simple random sampling and based on Kerjsi-Morgan table. Hemmati,s  

knowledge management questionnaire (1389),  Sigell  and Kyizr,s   innovative organizational 

atmosphere questionnaire (1978) and Kanter,s  innovative behavior questionnaire (1988) was 

used for data colleting. Questionnaires validity supported by professors and experts. Also relia-

bility rate obtained for knowledge management questionnaire (86%) , innovative organizational 

atmosphere questionnaire (71%) and innovative behavior questionnaire (93% ) by mans of 

cronbakh,s  alpha  coefficient in this research.  Reliability for knowledge management ques-

tionnaire obtained 91%by mans of cronbakh,s  alpha  coefficient ( by Hamda, 1388) that sug-

gest this tool’s suitable confidence. Reliability of innovative organizational atmosphere ques-

tionnaire calculated 79% and 74%, respectively by mans of cronbakh,s  alpha  coefficient ( by 

Naami , Afshari, 1388). Kanter reported 92% Reliability of innovative behavior questionnaire. 

descriptive statistics methods (frequency, percent, mean, standard deviation) and inferential sta-

tistics methods (single sample t-test, person’s correlation coefficient and multiple regressions) 

applied for data analyzing. Research’s results showed that knowledge management amount is 

lower from average level significantly and innovative organizational atmosphere amount is 

higher from average level significantly and innovative behavior amount is in average. There-

fore, there is significant relationship between knowledge management and innovative organiza-

tional atmosphere with staff innovative behavior. Regression analyzing results showed that 

among four dimensions of knowledge sharing and knowledge applying and knowledge restor-

ing have significant predictive relationship with staff innovative behavior. Also dimensions of 

innovative organizational atmosphere (protecting form innovation and resource supply) have 

significant predictive relationship with staff innovative behavior.  

Keywords knowledge management ,  organizational climate innovative ,  innovative behavior and  power 

Administration Ardabil. 
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