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  بررسی رابطه بین سرمایه فکري با نوآوري سازمانی 
  )شرکت سهامی بیمه توسعه: مطالعه موردي(

  
  1حیدر چوپانی
  2مجتبی زارع خلیلی
  3عقیل قاسمی
  4حجت غالم زاده

  
  20/06/91: یرشپذ یختار   13/02/91 :دریافت تاریخ

  چکیده
دارند نسبت  سرمایه هاي فکريبر  یشتريب یدکه تاک ییها دهد که سازمان یها نشان م پژوهش :زمینه

 يها یهبه علت وجود سرما ییسازمان ها یناست که در چن یلبدان دل ینا .نوآورترند ها سازمان یگربه د
 يبرا یدجد يبه نوبه خود ارائه راهکارها ینباشدکه ا یم یشترب یزن یادگیريو استفاده از دانش،  يفکر

  .خواهد داشت یرا در پ ينوآور یطور کل هانجام امور و ب
سرمایه ساختاري، ( هاي آن و مؤلفه فکري سرمایه بین رابطه بررسیهدف از پژوهش حاضر : هدف

در پیش بینی و تعیین سهم نسبی هر یک از ابعاد  سازمانی نوآوري با )سرمایه رابطه اي و سرمایه شاختی
  .می باشد توسعه بیمه سهامی شرکت در نوآوري سازمانی

همبستگی  -ها، توصیفی روش پژوهش از لحاظ هدف، کابردي و از لحاظ گردآوي داده :روش
نفر از از کارکنان، مدیران و معاونین شرکت  98مورد نظر، تعداد  يها داده يآور جهت جمع .است

                                                 
  )مسئولنویسنده ( دانشجوي دکتري مدیریت آموزشی و  عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد سنندج . 1

H.choupani64@gmail.com  
  m.mojtaba1381@gmail.com  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران. 2
  ghasemi.aghil@gmail.com کارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشی دانشگاه تهران. 3
  hojatgh7@yahoo.com کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران .4
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 سرمایه به مربوط هاي داده آوري جمع جهت. قرار گرفت یمورد بررسسهامی بیمه توسعه مورد مطالعه 
 به مربوط هاي داده آوري جمع براي و) 1998( سیبونت يفکر هیسرما استاندارد پرسشنامه از فکري

 است شده استفاده سازمانی نوآوري به گرایش ارزیابی ساخته محقق پرسشنامه از نیز سازمانی نوآوري
      تحلیل جهت. آمد دست هب 89/0 و 84/0 ترتیب به کرونباخ آلفاي ضریب طریق از آنها پایایی که

  .گردید استفاده گام به گام رگرسیون و پیرسون همبستگی هاي  آزمون از ها داده
 سازمانی نوآوري  با فکري سرمایه بین که بود آن از حاکی پیرسون همبستگی آزمون نتایج :ها یافته

 هاي  مؤلفه تمامی که داد نشان همبستگی آزمون نتایج همچنین. دارد وجود معناداري و مثبت رابطه
 نتایج. دارد معناداري و مثبت رابطه سازمانی نوآوري با) ساختاري و انسانیمشتري، ( فکري سرمایه
 و انسانی سرمایه عدب دو فکري، سرمایه هاي مؤلفه بین از که بود آن از حاکی نیز رگرسیون تحلیل
 تغییرات توضیح براي رگرسیون نهایی معادله به ورود معیار بین، پیش متغیرهاي عنوان به مشتري
 معنادار سهم نداشتن دلیل به ساختاري سرمایه مؤلفه و هستند دارا را، )مالكمتغیر ( سازمانی نوآوري

  .گردید حذف معادله از سازمانی نوآوري بینی پیش در
اگر در سازمانی به توان گفت که  یپژوهش م ینا يها یافتهبر اساس : بحث و نتیجه گیري

         یداتوسعه پ گرایش به نوآوري سازمانی، در آن سازمان، مدیریت سرمایه هاي فکري توجه شود
  .کند یم

  .توسعه بیمه سازمانی، نوآوري فکري، سرمایه ):گان(کلید واژه

  مقدمه
 در ها سازمان جهانی، اقتصاد شدن دانشی و اطالعات تکنولوژي پیشرفت و رشد با امروزه
 به محور، دانایی رقابت دنیاي در شدن پیروز و خود بقاي براي ناگریز که اند گرفته قرار محیطی
 اهمیت چشمگیر افزایش در مهمی نقش نوین اقتصاد. ورزند اهتمام خود ناملموس هاي دارایی
 با ها سازمان امروزه واقع در). 1389 محدي، پور و زاده بیک( است داشته فکري سرمایه
 لذا است پویایی و شدن جهانی و پیچیدگی افزایش آن مشخصه که هستند رو هرورب محیطی
 این از رفت برون که هستند مواجه نوینی هاي چالش با خود استقرار و استمرار براي ها سازمان
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 این که است درونی هاي توانایی و ها مهارت تقویت و توسعه به بیشتر توجه مستلزم ها چالش
 براي آنها از ها سازمان که گیرد می صورت فکري سرمایه و سازمانی دانش مبانی طریق از کار

 به فکري هاي سرمایه و دانش. کنند می استفاده وکار کسب دنیاي در بهتر عملکرد به رسیدن
 شده داده تشخیص ها سازمان رقابتی مزیت نگهداري و حصول براي پایدار هاي استراتژي عنوان
  ).1391 پهلوانیان، از نقل به ،1988 دراکر،( است
 عنوان به  زیادي، محور دانش هاي سازمان در دانشی هاي دارایی که گفت توان می واقع در
). 2000 و همکاران، 3؛ بولتن2000 ،2؛ لو2001 ،1لیو( آیند می حساب به رقابتی مزیت اولیه منابع
 جدید ها ناملموس دارائی که است رویکردي نیازمند دانش، بر مبتنی وکار کسب محیط«

فرهنگ  مشتري، با روابط نوآوري، انسانی، منابع هاي شایستگی و دانش مثل سازمانی
فکري  سرمایه نظریه میان، دراین .را در برگیرد وغیره سازمانی ساختار ها، نظام سازمانی،
 »است کرده جلب خود را به سازمانی اندرکاران و دست دانشگاهی محققان روزافزون توجه

در اقتصاد دانش محور حال حاضر، سرمایه فکري بخش از طرف دیگر «). 1999، 4بونتیس(
توانایی براي مدیریت و کنترل سرمایه فکري . مهمی از ارزش شرکت ها محسوب می شود

 »گزارش کنندست که شرکت ها بتوانند سرمایه فکري را شناسایی، اندازه گیري و ا مستلزم این
  ). 459 .، ص2001و دیگران،  5کویسترا -میر(

همچنین سازمان هاي امروزي براي آنکه بتوانند در پارادیم جدید رقابت میان سازمان ها،که 
رقابتی و دانش محور می باشد، به حیات خود ادامه دهند باید به نوآوري به عنوان  فضاي کامالً

اه کنند و ضمن شناخت تغییر وتحوالت محیطی، یک استراتژي ضروري در عصر کنونی نگ
گذار بر نوآوري سازمانی را شناسایی کنند و  تأثیربراي رویاروي با آنها، شاخص هاي سازمانی 
امروزي، نوآوري  در محیط متغیر و دانش محور. به این تغییرات مناسب ترین پاسخ ها را بدهند

                                                 
1. Lev 
2. Low 
3. Boulton 
4. Bontis 
5. Meer-Kooistra 
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ازگاري با تغییرات سریع، بیش از پیش به علت تغییر الگوهاي رقابت سازمانی و ضرورت س
  ها با آن مواجه  یکی از مسائلی که مدیران سازمان مورد توجه قرار گرفته است به همین دلیل،

می باشد که چه اقداماتی را براي توسعه و بهبود نوآوري در سازمان باید  مسئلهمی شوند این 
هاي اخیر با حاکم شدن فرهنگ رقابت در فضاي  در دههزیرا ). 1390زرین سبب، (انجام دهند 

اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و سازمانی، نوآوري به عنوان راه حلی موفق، بخش جدایی ناپذیر 
هاي و  رو شرکت از این. بستر حرکت جامعه و در سطوح خردتر محیط هاي سازمانی شده است

د، مجبور به انعطاف پذیري و هایی که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستن سازمان
. ها شده است اي نوآوري تکیه گاه اصلی سازمان در چنین دوره. پذیرش تغییرات می باشند

را به وسیله گسترش سریع   ماهیت رشد اقتصاد جهانی با تسریع نوآوري، تغییر کرده است که آن
کان پذیر کرده تکنولوژي، چرخه عمر کوتاه تر محصول و افزایش توسعه محصوالت جدید ام

امروزه سازمان هایی موفق هستند و می توانند در دنیاي پر رقابت ادامه حیات بدهند که . است
افکار و اندیشه هاي جدید را مدام توانائی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند و 

  ).1387 سالجقه و ناظري،( »در سازمان کاربردي سازند
بازار سنتی و انحصاري بیمه به بازاري پویا و رقابتی تبدیل  1382نیز از سال در کشور ما  

شده است و بدون تردید شرکت هاي بیمه خصوصی با آغاز فعالیت خود موجب خالقیت، 
در نتیجه فروش بیمه نامه فقط به روش سنتی . نوآوري و عرضه محصوالت جدید خواهند شد

درصد جامعه آن را جوانان  60که بیش از  -  ور مادیگر پاسخ گوي صنعت بیمه نوگراي کش
بستر فعالیت و احیاي بازار بالقوه عظیم در کلیه رشته هاي بیمه . نخواهد بود -تشکیل می دهد

اگر . نیازمند محصوالت جدید و فروشندگان حرفه اي است ،آماده است؛ بازار متحول آینده
مجهز  -بیمه توسعه یافته تجزیه شده استکه در بازار  -هاي روز این فروشندگان، به تکنیک

در واقع می توان گفت که تنها راه حل باقی مانده براي . نشوند ره به جایی نخواهند برد
اي و جهانی و حتی در  براي ادامه حیات در بازار هاي منطقه) بیمه توسعه( هاي بیمه شرکت
هاي منطبق بر نیاز مشتریان و  هاي داخلی، حرکت در مسیر به کارگیري خالقیت و نوآوري بازار
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بازار است و ضروري است این بنگاه هاي اقتصادي مهم کشور در فرآیند تغییر و بهبود 
 هاي خود موارد جدیدي را در قالب چارچوب استراتژي نوآوري مدنظر قرار دهند استراتژي

یه سرمایه هاي از آنجایی که دانش و دارایی هاي دانشی به عنوان اساس و پا). 1390چوپانی، (
آیند، می توان انتظار داشت  فکري در سازمان، از الزامات اساسی نوآوري سازمانی به حساب می

هاي فکري در سازمان، عملکرد هاي نوآورنه را تشویق و بدین  که با افزایش و ارتقاي سرمایه
  .ترتیب نوآوري سازمانی را افزایش دهد

فکري نشان دهنده این مطلب  نیز در زمینه سرمایهدر همین راستا، پژوهش هاي انجام شده 
فکري وجود دارد، در دست یابی به سطوح باالي رشد   هایی که سرمایه می باشد که در سازمان
فکري به یک  به همین دلیل در چند دهه اخیر، توجه سرمایه. کنند و توسعه، بهتر عمل می
توانند   فکري می ها از طریق سرمایه سازمان زیرا .تبدیل شده است ،ضرورت غیرقابل اجتناب

  . شاخص هاي مزیت رقابتی خود از جمله نوآوري سازمانی را بهبود و توسعه دهند
لذا با توجه به مطالب مطرح شده، چنانچه سازمانی بخواهد در چنین شرایطی  نوآور باشد و 

سرمایه هاي فکري خود را با تغییرات فزآینده عصر حاضر سازگار سازد، باید توسعه و گسترش 
هاي خود قرار دهد و در جهت بهبود و توسعه آنها براي ارتقاء سطح  در سازمان را جزء اولویت
مواجه است که آیا  مسئلهبنابراین پژوهشگر در این پژوهش با این . نوآوري سازمانی تالش کند

رتی براي بقاء و هاي آن با گرایش به نوآوري سازمانی به عنوان ضرو مؤلفهبین سرمایه فکري و 
در نهایت امید است که نتایج این پژوهش بتواند اطالعات و دانش .موفقیت رابطه اي وجود دارد

الزم را در زمینه بهبود وتوسعه سرمایه فکري به عنوان عاملی جهت توسعه و بهبود نوآوري 
  .سازمانی در اختیار مدیران وکارشناسان شرکت سهامی توسعه مورد مطالعه قرار دهد
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  تعارف و مفاهیم :1سرمایه فکري
 2چنگ(به طور گسترده اي مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت  .م1990سرمایه فکري از دهه 

در حقیقت عالقه و بررسی گسترده سرمایه فکري پاسخی به اهمیت ).  2010و همکاران،
 همکاران، ؛ چنگ و2005و همکاران،  3روس(هاي ناملموس سازمانی بود  ها و ارزش دارایی
تري در ارزش  به بیان دیگر در اقتصاد امروز به نظر می رسد منابع ناملموس نقش مهم). 2010

شوند و  در حالی که منابع ملموس در بازار آزاد خرید و فروش می. بازار شرکت ها دارند
توسط برداري شوند، منابع ناملموس نمی توانند به راحتی  توانند به راحتی توسط رقبا کپی می

منبع اصلی مزیت رقابتی هستند  شود منابع ناملموس، در نتیجه فرض می. رقبا تکثیر شوند
دانش و متعلقات ناملموس آن نه تنها به طور فزاینده اي باعث تحریک کسب و ). 1386امینی،(

هاي عرضه کننده به شمار  کارها شده است، بلکه به عنوان کل یا بخشی از تولیدات شرکت
 دارایی که است ارزشمند سرمایه نوعی فکري سرمایه). 1385 عفري و اخوان،ج(آید  می

هاي نامشهودي است  به بیان دیگر سرمایه فکري دارایی. می شود شناخته سازمان یک نامشهود
که از فناوري، اطالعات مشتریان، اعتبار و فرهنگ سازمان تشکیل شده است که براي توان 

  ). 1384 جعفري،(یاتی است رقابتی سازمان بسیار مهم و ح
بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده می توان اذعان کرد که سرمایه فکري یک مفهوم «

چند رشته اي است و فهم و درك آن در  رشته هاي مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع 
در خصوص میزان شناخت ما از سرمایه هاي ). 386. ، ص2007همکاران،  و 4هوانگ(است 

سرمایه هاي فکري اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به . فکري توافق چندانی وجود ندارد
اشکال مختلف در فرآیند توسعه اقتصادي، مدیریتی، تکنولوژیکی و اجتماعی به ایفاي نقش 

بنابراین تاکنون از سرمایه فکري «). 51 .، ص1382انواري رستمی و رستمی، ( »پردازد می

                                                 
1. Intellectual Capital  
2. Cheng 
3. Roose 
4. Huang 
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هاي  هاي زیادي از رشته هاي اخیر افراد و گروه در سال. عی ارائه شده استتعاریف متنو
گوناگون سعی کرده اند تا تعریفی استاندارد از سرمایه فکري که مورد توافق همه باشد را ارائه 

  ).596 .، ص2007، 1نظري و هرمانس(دهند 
 در سنتی و معمولی به طور که است هایی دارایی و فرآیندها همه شامل فکري سرمایه«

 یا عالئم مانند نامشهود دارایی هاي از دسته آن شامل همچنین و شود نمی داده نشان ترازنامه

 در را آنها مدرن حسابداري هاي شور که است امتیاز حق و ها مارك تجاري، هاي مارك

هاي  سرمایه فکري به مجموع دانش ها و توانایی ).1997روس و همکاران، ( »گیرند می نظر
 و همکاران، 2چن( »شود شود که منجر به ایجاد ثروت براي سازمان می همه کارکنان اطالق می

2004.( 

 آن هاي دارایی جایگزینی هزینه و سازمان یک بازاري ارزش بین تفاوت فکري سرمایه«

 و مشهود منابع از فردي به منحصر مجموعه از است عبارت فکري سرمایه است در واقع
 نیز نامشهود و مشهود منابع این تحوالت و تغییر به فکري سرمایه همچنین. سازمان نامشهود

 ).2002  دیگران، و 3سیتارامان( »می شود اطالق

شوند که به  هاي دانش محور تعریف می هاي فکري به صورت گروهی از دارایی سرمایه«
و به طور قابل  شوند هاي آن سازمان محسوب می یک سازمان اختصاص دارند و جزء ویژگی

مالحظه اي از طریق افزایش سطح ارزش افزوده براي ذینفعان کلیدي، به بهبود وضعیت رقابتی 
  ).2000 همکاران، و 4گوپتا( »سازمان منجر می شوند

به طور کلی از تعاریف ارائه شده در مورد سرمایه فکري دو نتیجه کلی استخراج می شود، 
توانند به خودي خود در حالت  نمی) سرمایه فکري(هاي ناملموس دارایی: این دو نتیجه عبارتنداز

هاي  ایستایی بماند، به بیان دیگر، این دارایی هاي دانشی نمی توانند به طور جدا از ارزش دارایی

                                                 
1. Nazari & Herremans 
2. Chen 
3. Seetharaman 
4. Gupta 
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سرمایه فکري نتیجه اثرات شبکه اي استفاده از انواع 
  ). 2004 و همکاران،
هاي ناملموسی است  در مجموع می توان گفت که سرمایه فکري نماینده مجموعه دارایی

این نوع ). 2006و دیگران،  2سودرسانام
از طریق آن سازمان می تواند به رقابت 
و شامل آن بخش از کل سرمایه یا 

آید  شمار میه دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت دارنده و مالک آن ب

ي سرمایه فکري به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه 
اي که  نوان مقولهع  هبه بیان دیگر سرمایه فکري ب
 5، سرمایه ساختاري4سرمایه انسانی

  .پردازیم ، که در ذیل به آنها می

                                        
1. Mouritsen 
2. Sudarsanam  
3. Bontis  
4. human capital 
5. structural capital 
6. customer capital  
7. Ramirez 

سرمایه فکري نتیجه اثرات شبکه اي استفاده از انواع  .دیگر در سازمان ارزش خود را حفظ کنند
و همکاران، 1؛ مورتیسن2001لیو،(فکري می باشد  منابع سازمانی، انسانی و

در مجموع می توان گفت که سرمایه فکري نماینده مجموعه دارایی
سودرسانام(اند  هاي دانش معروف عنوان داراییه که همچنین ب

از طریق آن سازمان می تواند به رقابت  سرمایه فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که
و شامل آن بخش از کل سرمایه یا ) 1385به نقل از قلیچ لی و مشبکی،  ،3بونتیس(بپردازد 

دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت دارنده و مالک آن ب
  )1382انواري رستمی و رستمی، 

ي سرمایه فکري به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه از منظر صاحبنظران و محققان متعدد
به بیان دیگر سرمایه فکري ب. شود ساختاري و سرمایه مشتري تقسیم می

سرمایه انسانی: م وابسته است نشان داده می شوده داراي سه جزء اساسی به
، که در ذیل به آنها می)2007گران، و دی 7رامیرز(رابطه اي /  6و سرمایه مشتري

  
  
  
  
  

  

  فکري سرمایهابعاد  :1شکل 
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دیگر در سازمان ارزش خود را حفظ کنند
منابع سازمانی، انسانی و

در مجموع می توان گفت که سرمایه فکري نماینده مجموعه دارایی
که همچنین ب

سرمایه فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که
بپردازد 

دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت دارنده و مالک آن ب
انواري رستمی و رستمی، (

از منظر صاحبنظران و محققان متعدد
ساختاري و سرمایه مشتري تقسیم می

داراي سه جزء اساسی به
و سرمایه مشتري
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سرمایه انسانی، پایه سرمایه فکري و عنصر اساسی در اجراي وظایف آن  :سرمایه انسانی
ها و تخصص  سرمایه انسانی، به قابلیت ها، مهارت). 2004چن و همکاران، (محسوب می شود 

  :اهم شاخص هاي سرمایه انسانی، عبارتند از). 2002 ،1مالکوم(شود اعضاي انسانی اطالق می 
شایستگی حرفه اي و تخصصی کارکنان کلیدي، تحصیالت، تجربه، تعداد افراد شرکت با 

ردف و (زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ها در ارتباط با مشتریان می باشد 
  ). 2002 ،2للیرت

و کار و ساختار یک واحد تجاري مرتبط  یه ساختاري به سازسرما :سرمایه ساختاري
است و می تواند کارکنان را در عملکرد بهینه فکري یاري کند و بدین ترتیب سازمان قادر 

به عبارت دیگر سرمایه ساختاري ). 2004 چن و همکاران،(خواهد بود، عملکردش را بهتر کند 
ماند، به کل سازمان تعلق دارد، قابل  مان باقی میدانشی است که در پایان هر روز کاري در ساز

). 2001و همکاران،  3مورتیسن(تولید شدن مجدد و به اشتراك گذاشتن با دیگران می باشد 
سرمایه (سرمایه ساختاري را می توان به هر چیزي که در سازمان وجود دارد و از کارکنان 

نوع سرمایه به عنوان زیربنایی حمایت این . کند، اطالق کرد در کارشان حمایت می) انسانی
سرمایه ساختاري تحت تملک . کننده، سرمایه انسانی را قادر می سازد به وظایفش عمل کند
 کنند، در سازمان وجود دارد سازمان است و حتی زمانی که کارکنان سازمان را ترك می

  ). 2005، 4باهارتش و بندیوپاهاي(

هاي برون سازمانی مانند  تباطی شامل وابستگیسرمایه مشتري یا ار: سرمایه مشتري
این . باشد کنندگان منابع آن می تأمینوفاداري مشتریان، حسن شهرت و روابط شرکت با 

شود  موضوع از طریق ارزش دریافتی یک مشتري از انجام داد و ستد با سازمان تعریف می

                                                 
1. Malcolm 
2. Rodov & Leliaert 
3. Mouritsen 
4. Bhartesh & Bandyopadhyay 
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و سازمان دهنده عملیات به عبارت دیگر سرمایه مشتري به عنوان یک پل ). 2002مالکوم، (
سرمایه فکري تلقی می شود و یک عامل تعیین کننده در تبدیل سرمایه فکري به ارزش بازار 

سرمایه مشتري شامل مواردي نظیر ارزش امتیازات تحت تملک ). 2004 چن و همکاران،(است 
ا از دست شرکت، روابط آن با مردم و سازمان هاي مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ ی

موریتسن و همکاران، (دادن مشتریان و همچنین سودآوري خالص به ازاي هر مشتري می گردد 
 سرمایه فکري، سرمایه اساسی و اصلی جز ترین مهم که گفت توان می کلی، به طور). 2001

 انسانی سرمایه بدون واقع در. هستند انسانی سرمایه از تابعی دیگر دو سرمایه و است انسانی

  ).2008 چن و همکاران،(است  آنها محدود توسعه و رشد امکان
می توان اذعان کرد که سرمایه فکري نماینده مجموعه دارایی هاي ناملموسی  یطور کله ب

این دارایی ها از دارایی هاي فیزیکی همچون . عنوان دارایی هاي دانش معروف انده است که ب
کاال و دارایی هاي مالی همچون مطالبات، سرمایه اموال، ماشین آالت و تجهیزات یا موجودي 

عنوان منبع کلیدي شرکت در ه اي ب طور فزایندهه ها و نقدینگی متمایز است و ب گذاري
به بیان ). 291 .، ص2006، همکارانسودرسانام و ( یابد شان اهمیت می هاي رقابتی استراتژي

عملکرد  و، رقابت جویی تجاري،دیگر در حال حاضر سرمایه فکري در بهره وري، رشد و نم
، 1لیم و دالیمور(اقتصادي و همچنین نوآروي از اهمیت اساسی و فزاینده اي برخوردار است

  ).192 .، ص2004

   2نوآوري سازمانی
 رشد محرکه نیروي نوآوري که است قرن یک به نزدیک اقتصادي، تکامل هاي هنظری در

 نوآوري محور، دانش اقتصاد ظهور با هاي اخیر سال در. است شده شناخته اقتصادي توسعه و

 در که طوري به است، کرده پیدا اجتماعی و اقتصادي ساختارهاي تحول در تري حیاتی نقش

 یاد نوآوري بر مبتنی هاي اقتصاد عنوان به امروزي پیشرفته هاي اقتصاد از مقاالت بعضی از
                                                 
1. Lim & Dallimore 
2. organizational innovation 
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 توسعه به اي فزاینده توجه و سیاستگذاران عالقه گذشته قرن نیم در همچنین .شود می

اند  کرده پیدا اقتصادي توسعه محرکه نیرو عنوان به دانش بر مبتنی نوآوري هاي سیاست
 هاي تپیشرف تغییرات محیطی، چون عواملی به بیان دیگر امروزه). 1388 نصرالهی و همکاران،(

 به ها سازمان بین پایان بی رقابتی و کشمکش که است شده باعث رقبا افزایش و تکنولوژیکی

 به پاسخ در بیشتر، نوآوري پذیرش به گرایش با ها سازمان که است حالی در این. وجود آید

 عملکرد به دستیابی براي ها آن به که جدید هاي گسترش قابلیت همچنین و محیطی تغییرات

  ).1389 سعید اردکانی و همکاران،(بود  خواهند تر موفق نماید، می کمک باالتر
 اصلی هاي مزیت از یکی عنوان به نوآوري گسترش، به رو رقابت و پیچیدگی این با بنابر

 بدیع و نو هاي ه اید نیازمند بقا براي سازمان ها همه. شود می محسوب ها شرکت حیات براي

 نیستی از را آن و شود می دمیده سازمان کالبد در روحی همچون بدیع و نو هاي ایده .هستند

 مزیت رقبا به نسبت سازد می قادر را ها سازمان تنها نه نوآوري ظهور .دهد می فنا نجات و

کند  ارائه می سازمانی عملکرد براي ارتقاي را سودمندي ابزار بلکه آورند دست به رقابتی
هاي  طور که اهمیت و ضرورت نوآوري سازمانی در محیط بنابراین همان). 1388 دهقان نجم،(

باشد، طیف کاربردهاي آن نیز به طور  اي در حال مطرح شدن می سازمانی به طور فزاینده
  . پیشرونده اي در حال گسترش می باشد

آن را به عنوان فعالیتی براي توسعه ایده، اجرا،  )1986(بعضی از محققان مانند وان دي ون 
ایجاد و فرایند نوآوري بیش از وي از نظر  .واکنش و تغییر آن در صورت لزوم تعریف کرده اند

یا ابداع ایده جدید است که شامل فعالیت هاي درگیر در توسعه و اجرا است در واقع، فرایند 
نوآوري به عنوان توسعه و اجرا ایده هاي جدید توسط افرادي که در طول زمان در تبادل با 

 از نظر. )2004، 1ونگ(باشد  کنند می دیگران تغییر زمینه هاي نهادي و سازمانی مشارکت می
نوآوري استفاده از دانش فنی و اجرایی جدید براي ارائه محصول جدید و یا ) 1998(افاه 

خدمت به مشتریان که شامل تجهیزات، محصوالت، خدمات، فرآیندها، سیاست ها و پروژه ها 
                                                 
1. Wong  
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البته همسو با کاربردهاي وسیع و گسترده نوآوري در  ).2007، 1یولین(می شود، می باشد 
  .ف متعددي نیز از سوي صاحبنظران مختلف از آن ارائه شده استسازمان ها، تعاری
 جهت جدید هاي فرصت از استفاده و شناسایی را نوآوري )2005( 2یوندت و سوبرامانیام

  .می کنند تعریف جدید کاري فعالیت هاي یا خدمات محصوالت، ایجاد
ناشی از  هاي نو نوآوري عبارت است از عملی و کاربردي ساختن افکار و اندیشه

  ).1383طالب بیدختی و انوري،(خالقیت
فرایند نوآوري بیش از ایجاد و یا ابداع ایده جدید است که  ) 1986(از نظر ون دي ون 

در واقع، فرایند نوآوري به عنوان توسعه و اجرا  . و اجرا است شامل فعالیت هاي درگیر در توسعه
بادل با دیگران تغییر زمینه هاي نهادي و ایده هاي جدید توسط افرادي که در طول زمان در ت

 ).2004،   ونگ(سازمانی مشارکت می کنند، می باشد 

هاي کسب و کار براي تسهیل محصوالت جدید،  نوآوري به عنوان خلق دانش جدید و ایده
الت و محصوبا هدف بهبود فرآیندهاي کسب و کار داخلی، ساختار و ایجاد بازار به سوي 

نوآوري ایجاد، قبول و اجراي ایده ها و فرآیندها و ). 2009و همکاران،  3بارقه( خدمات است 
 .) 2008و همکاران،  4جیمنز - جیمنز(محصوالت و خدمات جدید است 

  و دانش ایجاد :کرد تعریف گونه این توان می را نوآوري شده گفته مطالب به توجه با
 بهبود براي هدفگذاري جدید، کار و کسب نتایج تسهیل و بردن بکار براي جدید هاي ایده

 ر نتیجهد. متحرك محصوالت و خدمات ایجاد و تجارت داخلی ساختارهاي و فرایندها

  ).2004چن و همکاران،(شود  می شامل را اي توسعه و اي ریشه نوع نوآوري دو هر نوآوري
در این پژوهش پس از مطالعه تحقیقات و کارهاي علمی انجام شده در زمینه نوآوري 

نظران  هایی که در بین محققین و صاحب مؤلفههاي ذکر شده در این خصوص،  سازمانی و مدل

                                                 
1. Yu Lin 
2. Subramaniam & Youndt 
3. Baregheh 
4. Jimenez-Jimenez 
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. هاي تحقیق خود برگزیده و انتخاب نمودیم
باشد که در این  داراي بیشترین فراوانی می
  .هاي اصلی نوآوري سازمانی در نظر گرفته شده است

  سازمانی

، 2اوجاسالو(نوآوري تولیدي فراهم کننده ابزاري براي تولید است 
در واقع         . که به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد

می توان گفت که منظور از نوآوري تولیدي این است که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات 
 هاي شاخص. جدید، اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردي از این قبیل پیشتاز است

 ها در سازمان تیم ودرقالب آموزش افراد 

 ). 1390 ی،چوپان( مشتریان

                                        
1. Product Innovation 
2. Ojaslo 

هاي تحقیق خود برگزیده و انتخاب نمودیم مؤلفهاند را به عنوان  نقطه اشتراك بیشتري داشته
داراي بیشترین فراوانی می فراینديوري اداري، تولیدي و هاي نوآ مؤلفه

هاي اصلی نوآوري سازمانی در نظر گرفته شده است مؤلفهپژوهش به عنوان 
  
  
  
  
  
  
  

سازمانی نوآوري هايمؤلفه  :2شکل 

نوآوري تولیدي فراهم کننده ابزاري براي تولید است : 1نوآوري تولیدي
که به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد). 2008

می توان گفت که منظور از نوآوري تولیدي این است که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات 
جدید، اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردي از این قبیل پیشتاز است

  :بعد عبارتند از  اینسنجش  کلیدي
 جدید) یداتتول(بودن در ارائه خدمات  پیشتاز •

درقالب آموزش افراد  جدید) یداتتول(توسعه خدمات  برايتالش  •
مشتریاناز  جدیدي هاي گروه براي) خدمات(توسعه کاال  •

                                                 

نقطه اشتراك بیشتري داشته
مؤلفهکه 

پژوهش به عنوان 
  
  
  
  
  
  
  

نوآوري تولیدي
2008

می توان گفت که منظور از نوآوري تولیدي این است که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات 
جدید، اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردي از این قبیل پیشتاز است

کلیدي
•

•

•
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و صرفه  کیفیترا در جهت حفظ و بهبود  ابزاري فرایندي نوآوري :1نوآوري فرایندي
اتخاذ  یرندهو در برگ) 2008و همکاران،  جیمنز -یمنزج(کند  میها فراهم  هزینه جویی
 نوآوريدر واقع منظور از . خدمت است تحویل یا توزیع تولید، یافتهبهبود  یا جدید هاي روش

 هاي و روش گیرد میکار ه را ب جدید هاي تکنولوژيسازمان  میزاناست که تا چه  این فرآیندي
  : عد عبارتند ازب اینسنجش  کلیدي هاي شاخص. گذارد می آزمایشانجام کار را به بوته  جدید
o خدمات یا تولید فرآینددر  تغییر 

o انجام امور براي جدید هايراهها وروش  جستجوي 

o 1390 چوپانی،( تولید جدید وروشهايبودن در ارائه راهها  پیشتاز.( 

ها و اشکال سازمانی جدید اشاره  ها، سیاست نوآوري اداري به رویه: 2اداري نوآوري
ها، تخصیص منابع و دیگر  شامل تغییراتی است که سیاست). 2008جیمنز،  - جیمنز(دارد 
در ). 1978، 3دفت. (دهد قرار می تأثیرهاي مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت  فاکتور

ري این است که تا چه میزان مدیران سازمان از سیستم هاي نوین واقع منظور از نوآوري ادا
  : عد عبارتند ازب اینسنجش  کلیدي هاي شاخص. در اداره کردن استفاده می کنند...  مدیریتی و 
ü استخدام و جذب، يستم هایمانند س( دیجد يادار يستم هایس يجستجو(... 

ü دیجد يادار يستم هایشتاز بودن در ارائه سیپ 

ü دیجد يادار يستم هایس يریکارگه ب 

ü 1390 چوپانی،( دیجد یجاد ساختارها و روابط درون سازمانیا.( 

پس از . صورت گرفته است یسازمان ين نوآوریش بیپ يرهایحول متغ يادیقات زیتحق
ذکر شده در   يها و مدل یسازمان ينه نوآوریانجام شده در زم یعلم يقات و کارهایمطالعه تحق

از جمله . قرار گرفت ییمورد شناسا يمتعدد يرهایبا متغ یسازمان يرابطه نوآورن خصوص یا

                                                 
1. Process Innovation  
2. Administrative Innovation 
3. Daft 
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تحول  يرهبر ی،، فرهنگ سازمانیه اجتماعیت دانش، سرمایریمد به توان یرها مین متغیا
 فکري سرمایهدر همین زمینه . اشاره نمود... ت و یریسبک مد ی،جو سازمان ی،منابع مال ین،آفر
. مورد شناسایی قرار گرفت یسازمان يها و عوامل مؤثر برنوآور شرط شیعنوان یکی از  په ب

کارکنان  ينوآور ییتوانند توانا یدر سازمان ها م فکري سرمایهتوان استدالل کرد که  یمزیرا 
سوق  ينوآور يها را به سمت سازمان یسنت يها سازمان يش داده و در مراحل بعدیرا افزا
مستقیم  تأثیررتباط بین سرمایه فکري و نوآوري نیز گویاي تحقیقات اخیر در زمینه ا .دهند
  .هاي دانشی بر نوآوري و عملکرد می باشد دارایی
هاي فکري براي بهبود  اداره دانش و سرمایه"اي تحت عنوان  در مقاله) 2004( 1اگبو

به بررسی و  "یک بررسی انتقادي از عوامل موفقیت: نوآوري سازمانی صنایع ساخت و ساز
یافته ها حاکی . تحلیل نقش مدیریت دانش و سرمایه هاي فکري بر نوآوري سازمانی پرداخت

بدین . از رابطه مثبت و معنادار بین مدیریت دانش و سرمایه فکري با نوآوري سازمانی بود
هاي دانشی موجود در سازمان با درگیر کردن عقاید و ایده هاي جدید  ترتیب که دارایی
مچنین اهمیت به این ایده ها و عقاید، عملکرد نوآورانه اعضاي سازمان را اعضاي سازمان و ه

  . ارتقا می دهند، که این به نوبه خود منجر به نوآوري سازمانی می شود
 هاي شرکت در عملکرد و فکري سرمایه رابطه مطالعه به )2007( 2و کایمناکیس کوهن

 متقابل روابط که بود آن بیانگر وهشپژ یافته هاي. پرداختند متوسط اندازه محور با دانش

 با ها جنبه برخی از متوسط اندازه با هاي شرکت در فکري هاي دارایی هاي مختلف طبقه

 مشخصی هاي طبقه که داد نشان تجربی هاي داده همچنین .است متفاوت هاي بزرگ شرکت

  .دارد مثبت تأثیر شرکت عملکرد بر سرمایه فکري از
 مهندسی مشاوره هاي شرکت در عملکرد و سرمایه فکري رابطه )2007( 3هیوئه و هوانگ

 سرمایه جز سه بین مثبتی همبستگی که داد نتایج نشان. دادند قرار بررسی مورد را تایوان

                                                 
1. Egbo 
2. Cohen & Kaimenakis 
3. Huang &  Hsueh 
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 آن از بعد و انسانی سرمایه به مربوط همبستگی باالترین. دارد وجود تجاري عملکرد و فکري

 فکري سرمایه جز سه بین مثبت همبستگی همچنین. بود) رابطه اي( مشتري سرمایه به مربوط

  . وجود داشت) ومشتري ساختاري انسانی،(
سرمایه فکري بر عملکرد نوآوري را مورد بررسی قرار  تأثیر) 2008(و همکاران  1زرنلر
به تحلیل و  "سرمایه فکري و عملکرد نوآوري"آنها در پژوهش خود تحت عنوان . دادند

یافته هاي پژوهش نشان داد که سه نوع . کنکاش اثرات سرمایه فکري بر نوآوري پرداختند
و عملکرد نوآوري داراي  - مشتريسرمایه کارکنان، سرمایه ساختاري، سرمایه  - سرمایه فکري

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که باال بودن نرخ رشد . رابطه مثبت و معناداري هستند
  . کرد تأییدصنعت نیز رابطه مثبت و معناداري سه نوع سرمایه فکري با عملکرد نوآوري را 

فکري و  رابطه بین سرمایه"در پژوهشی تحت عنوان ) 2011(و همکاران  2پاسوات 
هاي تحقیق  یافته. سرمایه فکري بر عملکرد سازمانی پرداختند تأثیربه بررسی نقش و  "عملکرد

ها نشان  همچنین یافته. می کند تأییداثرات مثبت و معنادار سرمایه فکري بر عملکرد سازمانی را 
ن سهام، دادند که سرمایه فکري بر روي هر چهار نشانگر عملکرد از قبیل بازده حقوق صاحبا

   .گذارند می تأثیربازگشت سرمایه، رشد درآمد و بهره وري کارکنان 
 نوآوريبر  فکري سرمایه تأثیر بررسیبا عنوان  وهشیدر پژ) 2011(و همکاران  3امیري
و  ساختاري انسانی،( فکري سرمایههر سه بعد  بینکه  یافتدست  نتیجهبه اسن  سازمانی
  .وجود دارد داريمعنارابطه مثبت و  تدریجیو  رادیکالی نوآوريبا ) اي رابطه

که  یافتشواهد متقاعد کننده را ) 2012، 5مینشن، به نقل از 2007(و همکاران  4سیالورجان
به نوبه خود بر  ینکند که ا یفراهم م یشترب ينوآور يهموار را برا يها راه یانسان یهسرما

  . گذارد یم یرتأث یعملکرد سازمان
                                                 
1. Zerenler 
2. Phusavat 
3. Amiri 
4. Selvarajan 
5. Mention 
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 یهسرما یریتمد ینرابطه ب یکه با عنوان بررس یدر پژوهش) 2012( و همکاران 1قربانی
 یجهنت ینانجام دادند به ا یرانا ینفر از کارکنان بانک مل 155 یاندر م یسازمان يو نوآور يفکر

. وجود دارد يرابطه مثبت و معنادار یسازمان يبا نوآور يفکر یهسرما ینکه ب ندیافتدست 
و  یبر عوامل شخص یممستق یرطور غه ب يفکر یهآنها نشان داد که سرما یقتحق یجنتا ینهمچن
  . گذارد یم یرتأث یشغل

هاي دانشی بر نوآوري را مورد  در پژوهشی اثرات دارایی) 2011( و همکاران 2دلگادو 
  . بررسی و تحلیل قرار دادند

 نوآوريهاي  هاي دانشی سازمان و قابلیت دارایی "آنها در پژوهش خود تحت عنوان
سرمایه (هاي دانشی  اثرات مثبت و معنادار دارایی ")هاي تولیدي اسپانیا شواهدي از شرکت(

  . کردند تأییدهاي نوآوري را  بر قابلیت) فکري
 یسازمان يبر نوآور يفکر یهسرما یرکه با عنوان تأث یوهشژدر پ) 2012( 3الدوجایلیاحمد 

دست  یجهنت ینعراق انجام داد به ا یو نساج ينفر از کارمندان صنعت خودروساز 32 یندر ب
 حالیدارند، در  سازمانی نوآوريبر  داري معنامثبت و  تأثیر ساختاريو  انسانی سرمایهکه  یافت
 .گذارد نمی سازمانی نوآوريبر   معناداري تأثیر مشتري سرمایه که

صورت  یو تجرب يبا توجه به مطالعات نظر یرز یمدل مفهوم: پژوهش مفهومیمدل 
 انسانی، سرمایه - و ابعاد آن  يفکر سرمایهکه نشان دهنده نقش و رابطه  ینهزم ینگرفته در ا
  .شده است طراحیاست،  سازمانی نوآوري با  - مشتري سرمایهو  ساختاري سرمایه

  
  
  

                                                 
1. Ghorbani 
2. Delgado 
3. Ahmed Al-Dujaili 
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  پژوهش  مفهومیمدل  :3شکل   
  

  تحقیقسؤاالت 
در توسعه و بهبود سازمانی و به دلیل اهمیتی که   يفکر سرمایهبا توجه به نقش و اهمیت 

 سرمایهن یرابطه ب یبر آن است که به بررسق ین تحقیدارند، ا یسازمان نوآوريبر  فکري سرمایه
 يساز یغن يگشا راه ین موضوعیشک پرداختن به چن یبپردازد، ب یسازمان نوآوريبا   يفکر
ن یاز ا. مرتبط با آن خواهد بود يها ریو متغ  یسازمان نوآوريو  يفکر سرمایه یات پژوهشیادب

  .باشد یر میاالت زؤبه س ییخگوپاس ین پژوهش در پیق، ایتحق یرو بر اساس چارچوب مفهوم
رابطه معناداري وجود کارشناسان بیمه توسعه آیا بین سرمایه فکري با نوآوري سازمانی  -1

 دارد؟

رابطه معناداري توسعه  یمهنوآوري سازمانی کارشناسان بهاي سرمایه فکري با  آیا بین مؤلفه -2
 وجود دارد؟

سرمایه 
 انسانی

سرمایه 
 ساختاري

سرمایه 
 انسانی

ي
کر
ه ف
مای
سر

 

نوآوري 
 تولیدي

نوآوري 
 فرایندي

نوآوري 
 اداري

نی
زما
 سا
ي
ور
وآ
ن
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توسعه  بیمهنوآوري سازمانی را در شرکت  متغیرسرمایه فکري بهتر  هاي مؤلفهاز  کدامیک -3
 کنند؟ می بینی پیش

  ابزارهاي پژوهش
 یابیپرسشنامه ارزوهش، ژپ ینابزار مورد استفاده در ا اولین: فکري سرمایهپرسشنامه ) الف
سؤال بسته پاسخ  52 يساخته شده است که دارا) 1998( یساست که توسط بونت يفکر یهسرما
و  4= یاد، ز3= ، متوسط 2= کم، 1= کم  یلیخ( یکرتل يپنج درجه ا یاسمق باشد و با یم

مورد  ،یافتسؤال کاهش  42سؤاالت به تعداد  یبعض يها مشابهت یلکه به دل )5= زیاد خیلی
 یهو سرما يساختار یهسرما ی،انسان یهسه مؤلفه سرما يسازه دارا ینا .یردگ یقرار م یبررس
 یريگ توسعه مورد اندازه یمهب یو کارشناسان شرکت سهام یرانمد یانرا در م) يمشتر( يا رابطه
می باشد که حاکی از اعتبار  84/0پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ . دهد یقرار م

  .قابل قبول آن می باشد
محقق ساخته ارزیابی گرایش به  ابزار پرسشنامه دومین: پرسشنامه نوآوري سازمانی )ب

 قالب درعد تولیدي، فرآیندي و اداري این پرسشنامه با توجه به سه ب. می باشدنوآوري سازمانی 

هاي  ال و ترکیبی از پرسشنامهؤس 17 و داراي استطراحی شده  لیکرت اي گزینه پنج مقیاس
باشد که به  می) 2006(، پراجگو و سوهل )2006(، پنیادز )2008(جیمنز و دیگران  - جیمنز

 89/0پایایی این پرسشنامه نیز  بر اساس آلفاي کرونباخ . م شده استوسیله محقق تدوین و تنظی
  .می باشد که  حاکی از اعتبار قابل قبول آن می باشد

  گیريجامعه، نمونه آماري و روش نمونه
جامعه آماري مورد نظر در این تحقیق را مدیران وکارکنان شرکت بیمه توسعه در شهر 

. نفر می باشند 240اساس آخرین آمار و اطالعات موجود تهران تشکیل خواهند داد که بر 
حجم نمونه نیز با توجه به تعداد جامعه آماري به روش نمونه گیري تصادفی و بر اساس فرمول 

  .نفر برآورد گردید 98برابر با ) 1372( سرایی
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  هاتحلیل داده روش
ها با استفاده از  زیع نمونهبراي تحلیل آماري سؤاالت تحقیق با توجه به اینکه نرمال بودن تو

هاي آمار  قرارگرفته است، لذا در تحلیل تأییدمورد ) K-S(آزمون کولموگروف اسمیرنوف 
در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار . هاي پارامتریک استفاده شده است استنباطی ، از آزمون

رت که پس از بدین صو. توصیفی و استنباطی براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید
استخراج داده هاي پرسشنامه، ابتدا جهت بررسی هاي جمعیت شناختی از روش هاي توصیفی 
در مورد متغیرهاي مورد مطالعه استفاده  و سپس براي پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از آمار 

روش آماري مورد استفاده در این پژوهش آمار توصیفی شامل . استنباطی بهره گرفته شد
انحراف معیار و آمار استنباطی شامل، ضریب همبستگی پیرسون،   ، درصد، میانگین،فراوانی

ها از ضریب همبستگی پیرسون و جهت نشان دادن  جهت بررسی رابطه. باشد رگرسیون می
از رگرسیون  يفکر یههاي سرما مؤلفهکنندگی متغیر نوآوري سازمانی توسط  بینی احتمال پیش

 57مرد و  41هاي توصیفی افراد نمونه از  بر اساس شاخص.  گام استفاده گردید به  گام  چندگانه
،افراد % 4/20 مدرك دیپلم ، فوق دیپلم ،% 1/3در رابطه با تحصیالت نیز . زن تشکیل می شوند

  .آنان داراي مدرك فوق لیسانس  و باالتر بودند 1/5و  4/71داراي مدرك لیسانس 

  یافته هاي پژوهش
  سرمایه فکري و نوآوري سازمانی رابطه معناداري وجود دارد؟ آیا بین: لال اوؤس

  همبستگی بین سرمایه فکري و نوآوري سازمانی کارشناسان شرکت بیمه توسعه :1جدول                
 متغیر نوآوري سازمانی داري معناسطح 

 فکري سرمایه  85/0 ** 01/0

طور که در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر سرمایه فکري و نوآوري  همان
 01/0این رابطه در سطح آلفاي وجود دارد که ) r = 85/0(سازمانی رابطه مستقیم و مثبتی 
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ازمانی منجر به افزایش سرمایه فکري در هر ساز این منظر، وجود  به عبارت دیگر. دار استمعنا
  .ودش نوآوري می

  هاي  سرمایه فکري با نوآوري سازمانی رابطه معنا داري وجود دارد؟ مؤلفهآیا بین : ومد سؤال

  هاي سرمایه فکري با نوآوري سازمانی کارشناسان شرکت بیمه توسعه مؤلفههمبستگی بین : 2جدول 

هاي سرمایه فکري  مؤلفهتوان گفت که تمامی  می) 2شماره ( با توجه به جدول همبستگی
رابطه مثبت و معناداري با نوآوري سازمانی ) ساختاري، سرمایه ارتباطی سرمایه انسانی، سرمایه(

در سطح باشد که  می 83/0، 76/0، 78/0میزان همبستگی هر یک از متغیرها به ترتیب برابر . دارد
سرمایه توان گفت که وجود هرکدام از ابعاد  میبه عبارت دیگر . دار استمعنا 01/0آلفاي 
  .گردد در سازمان منجر به افزایش نوآوري در سازمان میفکري 
ر نوآوري سازمانی را  در شرکت یسرمایه فکري  بهتر متغ يها از مؤلفه کیکدام: سوم سؤال

  کنند؟ یم ینیش بیمه توسعه پیب
هاي سرمایه فکري  مؤلفهنتایج رگرسیون گام به گام براي پیش بینی نوآوري سازمانی از روي  :3جدول 

  کارشناسان شرکت بیمه توسعه
P T Beta B R2 R گامها نیشبیپ يرهاییمتغ 

  اول گام مشتري سرمایه 71/0 50/0 44/0 71/0 65/11 000/0
000/0 

000/0 

85/8 

96/4 

57/0 

32/0 

35/0 

17/0 
59/0  76/0  

  مشتري سرمایه
  انسانی سرمایه

 دوم گام

سرمایه فکري   يها ک از مؤلفهیکدام سوم پژوهش در رابطه با این که سؤالدر پاسخ  به 
کنند؟ و همچنین تعیین سهم  یم ینیش بیمه توسعه پیر نوآوري سازمانی را  در شرکت بیبهتر متغ

هاي پیش بین در پیش بینی نوآوري سازمانی مذکور از رگرسیون گام به گام  هریک از متغییر
می توان  نتیجه گرفت که از بین ابعاد سرمایه فکري، دو ) 3جدول شماره (براساس .  استفاده شد

 انسانی سرمایه   سرمایه ساختاري    سرمایه مشتري  
 

 متغیر

 سازمانی نوآوري  78/0 **  76/0 **    83/0 **  
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بعد سرمایه مشتري و سرمایه انسانی به عنوان متغیرهاي پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی 
طور که  همان. ، را دارا هستند)متغیر مالك(ضیح تغییرات نوآوري سازمانیرگرسیون براي تو

وارد معادله شده است،  يعد سرمایه مشترکنید در گام اول که ب در جدول فوق مشاهده می
از  50/0عد سرمایه مشتري توانسته که ب معنابدین . است 71/0مقدار ضریب همبستگی برابر 

عد دوم یعنی سرمایه انسانی در گام دوم با اضافه شدن ب. تبیین کندواریانس نوآوري سازمانی را 
افزایش یافته است، یعنی که دو بعد فوق روي هم  76/0به معادله میزان ضریب همبستگی به 

 عالوه براین، براي تعیین سهم هر .انداز واریانس نوآوري سازمانی را تبیین نموده 59/0رفته 
در پیش بینی نوآوري سازمانی بر اساس ضرایب ) مشتري و انسانی(یک از ابعاد سرمایه فکري 

توان عنوان کرد که سهم ابعاد مشتري و انسانی به ترتیب برابر با  در گام دوم می 1)بتا( رگرسیون
نیز به دلیل نداشتن سهم معنادار در پیش بینی نوآوري  يعد ساختارب. باشد می 32/0، 57/0

  . دسازمانی از معادله حذف گردی

   گیري نتیجه و بحث
ها و عوامل مؤثر بر نوآوري سازمانی نشان می دهد که  مطالعه و بررسی مفاهیم، ویژگی

نوآوري در سازمان ها از مباحثی است که با رشد تکنولوژي، پیچیده تر شدن سازمان ها و 
رقابت سازمانی بر اهمیت جایگاه و نقش آن در میان مدیران، کارکنان، پژوهشگران و 

ها در عصر متحول  و آنچه که در این میان به سازمان. متخصصان علوم مختلف افزوده شده است
امروزي در جهت دستیابی به اهداف کمک خواهد کرد، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در 

مورد آزمون  متعددي متغیرهايبا  سازمانی نوآوريرابطه  زمینه، ایندر . ایجاد نوآوري است
ها و عوامل مؤثر بر  شرط پیشعنوان یکی از ه سرمایه فکري ب راستادر همین . قرار گرفته است

پژوهش وجود سرمایه  این هاي یافتهمورد شناسایی قرار گرفت که بر اساس  سازمانی نوآوري
نوآورانه و  يرفتارها یلو تسه يپرور یدها یت،توسعه باعث  بروز خالق  بیمهفکري  در شرکت 

                                                 
1. Beta  
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 يفرصت ها یجاددر اسرمایه فکري و ضرورت  یتبا توجه به اهم ینبنابرا. شود یم یرپذ یسکر
  سازمانی نوآوريبا سرمایه فکري   ینرابطه ب ینوآورانه در سازمان، پژوهش حاضر به بررس

  . پرداخته است
نتایج به  گردد؛ می تشریح متغیرها اینرابطه  بررسیدر زیر به طور مفصل نتایج مربوط به 

بطه بین متغیر سرمایه فکري با نوآوري سازمانی در شرکت سهامی بیمه توسعه دست آمده از را
. اي مثبت و معناداري بین دو متغیر فوق  وجود داردنشان داد که رابطه 01/0در سطح معناداري 

به عبارت دیگر، با افزایش سرمایه فکري، ابعاد نوآوري سازمانی در سازمان به طور مؤثر 
ر واقع می توان گفت که، هر چقدر سطح سرمایه فکري باالتر رود، آنها د. اجرایی خواهند شد
  ،)2008(، چان و چن )2005( 1هرمانس و کاراننهاي  این نتیجه با یافته. نوآورتر خواهند بود

اگبو ، )2011(، دلگادو و همکاران )2008(زرنلر و همکاران ، )2007(هیوئه  و هوانگ
بنابراین . همخوانی و مطابقت دارد) 2011(و همکاران  امیري، )2012( قربانی، )2004(

سرمایه فکري بر نوآوري در  تأثیرکنید محققان زیادي بر اهمیت  گونه که مالحظه می همان
  . کید می کنندأها ت سازمان

با توجه به گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطالعات، اهمیت سرمایه هاي فکري نیز در 
ها، کارخانجات و  در طول عصر صنعت، بهاي تمام شده دارایی. شده استدنیاي تجارت بیشتر 

تجهیزات و مواد خام بود که براي موفقیت یک تجارت الزم بود، اما امروزه این استفاده مؤثر از 
، 2گاه(در موفقیت یا شکست یک مجموعه مؤثر است  هاي فکري است که معموالً سرمایه
هاي فکري موجود در  هاي دانشی از جمله سرمایه ییدر حال حاضر دانش و دارا). 2005

هاي نوآورانه در سازمان براي  سازمان براي حفظ مزیت رقابتی سازمان و همچنین توسعه قابلیت
به بیان دیگر . ادامه حیات پایدار در محیط رقابتی حاضر داراي اهمیت چشمگیري می باشد

ی هاي دانشی موجود در سازمان با تسهیل و مدیریت و اداره سرمایه هاي فکري و همچنین دارای

                                                 
1. Hermans & Kauranen 
2. Goh 
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تسریع جریان دانش و اطالعات در سازمان موجبات تسهیم و انتقال این دانش و اطالعات در 
هاي نوآورانه و  بین اعضاي سازمان را فراهم آورده که این به نوبه خود باعث افزایش عملکرد

  .شود نوآوري سازمانی می
هاي فکري  و محصول و نتیجه دانش و سرمایه استمحور فرآیندي دانش  ،نوآوري اساساً
هایی که سطح مطلوبی از سرمایه فکري را دارا هستند، نوآورتر  توان گفت سازمان است و می
هایی به علت وجود سرمایه هاي فکري و  این بدان دلیل است که در چنین سازمان. نیز می باشند

ع می پیوندد که این به نوبه خود حل مسئله، ارائه استفاده از دانش، یادگیري نیز بیشتر به وقو
به عبارت . طور کلی نوآوري را در پی دارده راهکارهاي بدیع و غیرتقلیدي براي انجام امور و ب

هایی با سطوح باالیی از سرمایه فکري به احتمال زیاد سازمان هاي یادگیرنده اي  دیگر سازمان
اي  گذارند، منابع را به گونه امور را به بوته آزمایش میهاي جدید انجام  هستند که همواره روش

 و کنند می بهینه تخصیص می دهند، مسائل را از زوایاي گوناگون بررسی و تجزیه و تحلیل
گیرند که  کار میه و ب نماید میتر از سایر سازمان ها جذب  دانش و تکنولوژي جدید را سریع

بنابراین، با توجه به اینکه سرمایه فکري ابزاري در . رنددا اینها خود نوآوري در سازمان را در پی
هاي فکري سازمان  باشد، مهم است که مدیران سرمایه جهت تحقق ارزش و اهداف سازمان می

ها، سرمایه گذاري و سنجش و  را مدیریت و در این زمینه اقدام به شناسایی این نوع سرمایه
  ).1389 شاطري،فرجی ده سرخی و (اندازه گیري آنها نمایند 

 و دانش القاي بابنابراین سازمان هایی که داراي سطوح باالیی از سرمایه فکري می باشند، 
 .کنند آنها، نوآوري سازمانی را تسهیل می کارگیريه ب و فهم توانایی افزایش و جدیدهاي  ایده

 همچنینسرمایه هاي فکري با ایجاد فرصت هاي جدید رقابتی و  از نوع این به بیان دیگر
محصوالت و خدمات و  در اساسی هاي نوآوري موجباستفاده از دانش و فناوري هاي نوین، 

به عبارت دیگر سازمان هایی که استراتژي هایی همچون   .شد فرایندهاي سازمانی جدید خواهد
یت کنندگان به منظور آگاهی از نیاز ها و خواسته هایشان، ترب تأمینبرقراري رابطه با مشتریان  و 
هاي ضمن خدمت و آشنا کردن آنان با دانش روز و آخرین  نیروي کار از طریق آموزش
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توسعه و غیره را در پیش می گیرند، به احتمال زیاد  ،تکنولوژي ها، سرمایه گذاري در تحقیق
در واقع تعامل . گیري ایده هاي نو موفق ترند کاره کنند و در ب تر حل می مسائل را بهتر و سریع

سازد و رشد و توسعه سازمان  عد سرمایه فکري، سازمان را قادر به خلق ارزش و نوآوري میسه ب
  .نیز قابل پیش بینی می شود

نتایج به دست آمده از رابطه بین ابعاد سرمایه فکري با ابعاد نوآوري سازمانی در سطح 
ه ب. تغیر وجود دارداي مثبت و معناداري بین ابعاد این دو منشان داد که رابطه 01/0معناداري 

عبارت دیگر، با افزایش هرکدام از ابعاد سرمایه فکري، ابعاد نوآوري سازمانی نیز افزایش 
هاي سرمایه فکري باالتر رود،  مؤلفهدر واقع می توان گفت که، هر چقدر سطح ابعاد و . یابد می

سابرامانیام و یاند هاي  این نتیجه با یافته. سطح ابعاد نوآوري سازمانی نیز افزایش خواهد یافت
ابعاد سرمایه فکري .  خوانی و مطابقت دارد هم) 2008(، چن ) 2007( هیوئه و هوانگ، )2005(

افراد را به  ،به ویژه سرمایه مشتري و انسانی  با تسهیم اثربخش اطالعات و کنترل تغییر اطالعات
هاي جدید  مشارکت و همکاري با یکدیگر، خلق مزیت رقابتی و همچنین خلق و ایجاد فرصت
  . کند یادگیري ترغیب می کند،که این به نوبه خود امر نوآوري در سازمان را تسهیل می

بازده  مدیریتی، اثربخشیتواند  میشرکت  یک متمایز قابلیتتوان گفت که  میدر واقع 
 مشتریان برايرا  بیشتريتواند سود  میرا نسبت به رقبا به دست آورد و  بهتري ورينوآعمل و 
 فرديمنحصر به  قابلیتشرکت،  یکدر  بیشتر فکري هاي سرمایه دیگراز طرف . ندکفراهم 
ه ب بهتريشود عملکرد نوآورانه  میبه نوبه خود باعث  اینآورد که  میها به وجود  شرکت براي

    نوآور،  متعالیتوان گفت که سازمان هاي  میدر واقع ). 2008زرنلر و همکاران، ( آیددست 
 و تجهیزات زا اي ها مجموعه سازمانزیرا  یابند میدست  موفقیتکارکنان خود به  طریقاز 

. دهنده آن باشند تشکیل نیروهايتر از  و خالق پویاترتواند  نمیو  دوش می شامل را ها انسان
. دارد انسانی بستگی رشد نهایت بهدر ها  سازمان متغیرها، پویایی و نوآور بودن برخیاز  گذشته
تخصصی  کیفیت یرهايتابعی از متغ يجامعه و نوآور نیازهاي ها به گویی سازمان پاسخ

 يکیفیت نیروها ارتقاء براي  مختلفی هاي برنامه بایدها  سازمان. است آن مدیرانکارکنان و 
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کارکنان خود  حرفه اي رشد براي مناسبی محیط یجادباشند و در قبال ا  داشته  خود انسانی
و  ابزار ،وسایل ،ها سازمان فیزیکی  جهت گسترش گذاريسرمایه . کنند ولیتئاحساس مس

سرمایه گذاري در  به باعث گردد که توجه نباید است ضروري، اما امري  تکنولوژي مورد نیاز
مسئول  سازمانی مدیرانداشت  خاطره بست بای. گردد رنگ کم انسانی نابعمراه رشد و توسعه 

تا  انسانی هستند و نیروهاي  بهینه از  استفاده با ها و  نوآوري ها آغاز گر حرکت و  هدایت
شکوفا و خالق  نیزو سازمان ها   نیابند، رهبري، مدیریت کیفی انسانی رشد نیرويزمانی که 

یافته ها همچنین نشان داد که از سه بعد سرمایه فکري، دو ). 1380فرد،  یراستهپ(نخواهند شد 
گرایش به نوآوري  32/0و  57/0بعد آن یعنی سرمایه مشتري و سرمایه انسانی هر یک به ترتیب 

همچنین نتایج نشان می دهد که بعد سرمایه ساختاري پیش . در سازمان را پیش بینی نموده اند
  .گرایش به نوآوري سازمانی نمی باشدبینی کننده مناسبی در 

با شرکت ها دارند منجر به  یکیکه روابط نزد یانیکردن مشتر یرتوان گفت که درگ می
ها،  نوآورانه را با تخصص يپرژه ها یانمشتر ینا. شود یم یو محصوالت عال یداتتوسعه تول
 یديتول يباعث رشد و پرورش نوآور ینکنند که ا یها و تجارب متنوع خود فراهم م یتصالح
 ینبا تأم يتر یکروابط نزد یديتول ياز شرکت ها یاريبه عالوه بس. شود یم ینديو فرا

کنند تا  میها، اطالعات و منابعشان برقرار  ها، قابلت مهارت یريکارگه کنندگانشان به منظور ب
روابط  اینکه  حديبدهند تا کمتر توسعه  هزینهتر و با  سریعو متنوع خود را  جدیدمحصوالت 

توان گفت که در  می همچنین. بر عملکرد نوآورانه آنها خواهد گذاشت مثبتی تأثیر تر نزدیک
رشد و توسعه  برايها  دارایی ترین مهماز  یکیها  در سازمان انسانی سرمایهعصر اقتصاد دانش، 

 هاي ها و تخصص قابلت اي، حرفه هاي مهارت عالی،در واقع تجارب . باشد میها  سازمان
بر عملکرد نوآورانه  مثبتی تأثیرسازمان  یکدر  میانی مدیران، رهبران پروژه ها و مدیریتی

د بایکنند که طرز فکر نوآورانه افراد  میفرض  پیشین تحقیقات دیگراز طرف . گذارد می
ر و زرنل(خواهد بود  مفید جدیدو توسعه محصوالت  نوآوري براي این زیراشود  تحریک
  ).  2008 همکاران،
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   کاربردي پیشنهادات
ها و عوامل مؤثر بر نوآوري سازمانی نشان می دهد که  مطالعه و بررسی مفاهیم، ویژگی

ها و رقابت  ها از مباحثی است که با رشد تکنولوژي، پیچیده تر شدن سازمان نوآوري در سازمان
سازمانی بر اهمیت جایگاه و نقش آن در میان مدیران، کارکنان، پژوهشگران و متخصصان 

در شرکت  فکري سرمایهپژوهش وجود  این هاي یافتهبر اساس . علوم مختلف افزوده شده است
 یرپذ یسکنوآورانه و ر يرفتارها یلو تسه يپرور ایده خالقیت،توسعه باعث بروز  بیمه سهامی

 یجادو ا یسازمان ينوآور یندفرا ي،فکر يها یهلذا از آنجا که توسعه و گسترش سرما. شود یم
به  .دهد می قرار پویاو  جدید یتیکند و سازمان ها را در موقع یم یلرا تسه یننو يسازمان ها

 هايشده و آزمون  آوريحاصل از اطالعات جمع  نتایجبخش بر اساس  ایندر  منظور ینهم
  .شود می ارایه پیشنهاداتی، فکري سرمایهانجام شده با توجه به عوامل  آماري
ü یفیتک ،داشته باشند یريانعطاف پذ باشند که چابک و یروزيتوانند شاهد پ یم ییها شرکت 

 یخدمات بتوانند با ارائه محصوالت و بهبود بخشند و یوستهخدمات خود را پ یامحصول 
 یدشرکت ها با یلقب ینا. یندکسب نما یدارپا یرقابت یتمز ،یدر بازار پر رقابت جهان یدجد

 و ینو قوان ساختار( یسازمان يوبستر ها یقو تحول تشو ییرتغ یجادو ا يکارکنان را به نوآور
و فراهم کردن  یخارج یانتوجه به مشتر ینو هم چن) فرهنگ، و کارها ساز ،مقررات

و  یترا فراهم سازند تا خالق یطیشرا یددر واقع شرکت ها  با .یندآنان را فراهم نما یازهاين
 یهسرما یفاز وظا یکی یطیشرا ینچن یجادو ا یابدظهور  یوستهمداوم و پ یبه شکل ينوآور
 يگذار یهسرما یجهنوآورانه در سازمان، نت يها توان گفت که تالش یدر واقع م. است يفکر

 يو نوآور یتخالق یحصح یریتتواند با مد یمسازمان  یریتمد. است يفکر يها یهدر سرما
 یازکه ن یآنها به وجود آورد که در مسائل سازمان يامکان را برا ینخود، ا یکارکنان دانش
 .یرندبهره بگ يو فکر یدانش يها یهافراد و سرما یندارند، از ا یدجد يبه راه حل ها

ü ن، یه، زمیسرما( یبر عوامل سنت يزان کمتریع به مصنایسازمان ها و  يریامروزه رقابت پذ
. شده است یمین عوامل قدین ایگزیجا يادیزان زیاستوار است و دانش به م) کار يروین
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طور که ذکر  محسوب خواهد شد؛ بلکه همان یت رقابتیمز يبرا ین دانش نه فقط منبعیبنابرا
 يها سرمایهاز ، استفاده )بیمهصنعت ( امروزي هايدر سازمان . گردد یشد، تنها منبع آن م

مانند (د یجد يکاربرد ي، روش ها و برنامه ها....اطالعات و يمانند امکانات فناور يساختار
ن عوامل به سازمان ها یا. کند یل میرا تسه...) نترانت ویبرخط، ا يگاه داده هاپایگروه افزار، 

و  نمایندارائه  يت بهتریفیدهد که کاالها و خدمات خود را با ک ین امکان را میع اصنایو 
  .ابندیدست  يشتریباالتر و منفعت ب یت رقابتین به مزیبنابرا
 رقابتی مزیترا بر  ثیرأت بیشترین اخیر هايکه در سال  عواملی ترین مهماز  یکی یدترد یب

نامه  بیمهدر امور مربوط به فروش کارکنان  بااليداشته، مهارت، تخصص و تجربه  بیمهصنعت 
کارکنان و  شایستگیهمچون دانش، مهارت، تخصص و  ییاز آنجا که شاخص ها. بوده است

برخوردارند،          باالیی اهمیتاز  تحصیلکرده،تجربه کارکنان ماهر و جوانان  انسانی،منابع 
ارائه خدمات  زمینهدر  یکدیگرعوامل در کنار  اینکرد که همراه نمودن  پیشنهادتوان  می

در . دانجامیباالتر خواهد  رقابتی مزیتکسب  درنتیجهمرغوب تر و  یبه ارائه محصوالت ،جدید
  .توان جذب کرد میرا  بیشتري مشتریان نتیجه

  منابع
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