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1- INTRODUCTION 

Organizations are increasingly facing dynamic and changing 

environments. Due to more complexity for organizations to adapt to 

environmental changes, the education organization like the other ones 

should be able to adopt new technologies to give appropriate responses to 

environmental changes. This social institution plays a critical role in the 

management of society and the sustainable development of the country. 

Therefore, its continued growth can be guaranteed by promoting intellectual 

capital and moving towards innovative behaviors. accordingly, the purpose 

of this research was to investigate the impact of intellectual capital on 

organizational innovation. 

 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 

A brief look at intellectual capital literature shows that there exists 

no consensus on its definition between scholars. However, there is 
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agreement on its economy-oriented and knowledge-oriented approaches to it 

and researchers consider the main three components of intellectual capital as 

human, structural, and customer capital. Intellectual capital is the total 

hidden assets of the organization that are not shown in the balance sheet. 

Therefore, it includes both what is in the brains of the organization's 

members and what remains after people leave the organization. On the other 

hand, organizational innovation which is an intangible and inimitable 

resource can be defined as the successful implementation of new ideas 

encompassing changes in the structure and processes of an organization to 

apply new management, work, and operational concepts. 

 

3- METHODOLOGY 

A quantitative approach in the form of a survey-analytical strategy 

was used to conduct the research. The study population consisted of all 

managers and administrative experts of the General Department of 

Education of Razavi Khorasan province. Using Cochran's formula, the 

sample size was calculated to be 282 people. To collect data, a questionnaire 

with five-point Likert-type scales was utilized. Finally, Structural equation 

modeling was conducted in SmartPLS software to test the research 

hypotheses. 

 

4- RESULTS & DISCUSSION 

In terms of the components of intellectual capital, the findings 

showed that human, structural, and relational capital respectively has the 

highest mean. Regarding the components of organizational innovation, the 

components of technical and managerial innovation had the highest and 

lowest mean respectively. While all the path coefficients were significant, 

the component of relational capital had the strongest effect (β=0.532) on 

organizational innovation. This finding highlights the importance of 

relational capital. In total, intellectual capital was able to explain about 72 

percent of the variance in organizational innovation. 

 

5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS 

Since the effect of the three components of intellectual capital on 

organizational innovation was positive and significant, it can be 

recommended to investigate the affecting factors of these components 

separately in the organization of education. To facilitate the implementation 

of new ideas in this organization, we propose setting up a suggestion system 
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using IT technology in line with promoting open innovation. Moreover, to 

implement more educational innovations, it is suggested to make strategic 

agreements and links with scientific centers such as universities, 

knowledge-based firms, and science and technology parks. 

 

Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Organizational Innovation, 

Technical Innovation, Education 
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 چکیده 
اجتماع  کی  وپرورشآموزش اساس  ینهاد  نقش  که  دارد.  یاست  جامعه  امور  اداره  بال  در  با   بقایو    یدگن تداوم  را  ارتقاء   آن 

 موجود  دستیابی به وضعیت در این راستا هدف پژوهش حاضر،کرد.    ن یتضم  توان یم  ی و حرکت به سمت نوآور  ی فکر  هیسرما

بود. برای انجام    وپرورش آموزشدر    هر یک از دو متغیر سرمایه فکری و نوآوری سازمانی و همچنین ارتباط بین این دو متغیر

ی و کارشناسان ادار   رانیمد  را کلیه  موردمطالعهتحلیلی استفاده شد. جامعه    -اتژی پیمایشیرد کمی در قالب استرتحقیق از رویک

خراسان رضوی و نواحی هفتگانه شهر مشهد تشکیل داد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران   وپرورشآموزشاداره کل  

از نج امتیازی طیف لیکرت استفاده شد و برای روایی  لب مقیاس پامه در قااز پرسشن  هاداده . جهت گردآوری  شد  ن یینفر تع  282

آزمون مدل نیز از   واقع شد. برای   دیی تأو برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد و مورد    روش محتوا

قالب  معادالت ساختارمدل یابی   باال بود و در متغیر از م  نمرات دومیانگین  نشان داد    ها افتهیاستفاده شد.    PLSی در   توسط به 

میانگین    هیسرما  ی،فکر  هیسرماابعاد   با  با    23/2  یارتبهانسانی  فنی  نوآوری  سازمانی،  نوآوری  ابعاد  در  و  میانگین  باالترین  از 

از    26/4  یارتبهمیانگین   سازمانی  نوآوری  بر  فکری  سرمایه  همچنین  بود.  برخوردار  میانگین  باالترین  و    ر یثتأاز   معنادارمثبت 

 بیشترین اثر را بر نوآوری سازمانی دارد. ی ارابطهبرخوردار بود و در میان ابعاد سرمایه فکری سرمایه 
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   مقدمه

  ه یسرما ،استکه به عصر دانش معروف  یر عصرتا د ده یانسان موجب گرد یو توسعه اجتماع  یفناور درش

ا  یبرا  یاتینامشهود ح  ییدارا  کی  عنوانبه  یفکر به عامل  و   یرقابت  تیکننده مزجادیسازمان مطرح شده 

  . (Wiliamson Lounsbury & Han, 2019, p.159)  شود   لیازمان تبدسه و رشد عملکرد  توسعدر    داریپا

اقتصاد در سطح جهانی منابع  بخ  از   نیز   تغییر جهت  و  دانش  بر  مبتنی  اقتصاد  و  به بخش خدمات  تولید  ش 

ملکرد )همچون ع  هاسازمانآن در عملکرد   ییو توانانامشهود سبب افزایش توجه به دانش و سرمایه فکری  

نامشهود    یهاییدارامشهود،    هایداراییعالوه بر    هاسازماندر    شده است. همین امر باعث    شده   آورانه(نو

را کلیدی  هر    نقش  موفقیت  راستای  گیرند  هاسازمان  شتریبچه  در  عهده    (. Keshavarz, 2015, p.14)  بر 

افراد سازمان و  یدانش ضمن  صورتبه که    اندت یخالقمنبع    فکری  یهاهیسرماو    هاییدارا ود دارد و  جدر 

  ه یسرما  .(Wiliamson et al., 2019, p.166)  است  یهر سازمان  کرداثرگذار بر عمل  یاتیاز عوامل ح  یکی

حل مشکل   ی هاییتواناو   یرهبر  یهایی تواناکارکنان و    یاحرفهو    یاز دانش عموم  یتجمع  یبیترک   یفکر

ب  شیافزا  منظوربه موفق    یهاسازمان  پذیریریسکو   بهبود  برا  هایی اناوتو    نش یو  تجربه  در   یو  رقابت 

عامل   عنوانبه . سرمایه فکری  ندهدیکارکنان انجام م   ی رو  یادیز  های گذاری سرمایه  یامروز  متغیر  طیمح

ارزش  (Youan, Xia & Guo, 2021)  سازمان  شرفتیپ ایجاد  و  ثروت  افرادتولید  در  درست    های 

(Zarrinsib, 2011) خالقیت ،  (Wiliamson et al., 2019, p.166) ،    د یجد  یهای نوآورایجاد  (Youanet 

al., 2021  )پایین باشد، یکی از مواردی که باید به   هامانسازاین مفاهیم و پیامدها در    کهدرصورتی .  است  

فکری   داشت، سرمایه  توجه  دیگر  استآن  از سویی  بقاء یک   عنوان به نیز    ی نوآور.  تضمین  برای  عاملی 

  ت ی حائز اهم  اریبس  یمالحظات سازمان  ا ب  ی ازگار بودن هرگونه نوآورسو  ظر گرفته شده است  سازمان در ن

 (.Sun, Zhang, Qi & Chen, 2012, p.58)  شودیم  سازماننسانی و  منابع ا  است و موجب بهبود عملکرد

می گ  عنوانبه تواند  نوآوری  نظر  در  آن  بر  نفوذ  یا  محیط خارجی  به  پاسخ  برای  رفته شود.  تغییر سازمانی 

  کند دارد و معیارهای موفقیت را معلوم می  تأکیدنظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان    نوآوری یک

(Kianto, Saenz & Aramburu, 2020, p.16)نوآوری عامل اساسی در ایجاد رقابت در  . محققان معتقدند

نوآورانه    ش پایین بودن سطح دان  سطح جهانی است و اگر نتوان این سطح رقابت را ایجاد نمود نشان دهنده 

سرمایه نوآورانه  و  این    (.Kianto et al., 2020, p.17)  استهای  از  سنوآور  ی هاهیسرمایکی  رمایه  انه، 

که   است  که  تواند ی مفکری  داشتند  بیان  محققان  کند.  کمک  موضوع  این  رشد    ،بقا  برای   به  پیشرفت، 

 West)  تداوم بخشید   ها زماناس  در  را  نوآوری   یانرج  باید   موجود  وضع   حفظ   حتی   و  سازمانی  یهاهیسرما

& Gallagher, 2019, p.325 .) 
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است و در این میان دانش مدیران در    هر کشور  مشخص   وه وج از  یکی  وپرورشآموزش  نظام   توسعه   و  رشد

 ف مختل   ابعاد  در تمام  توسعه و  برخوردار است. متفکران، رشد   یاکننده نیی تع نقشبه این نظام از   یدهشکل

این ابعاد دارای رشد پایینی   کهدرصورتیدانند و  می  سازمان  مدیران  دانش  در   را  ری( ونوآ  ازجملهجامعه )

ایجاد یا    درستیبه عام،    طوربه خاص و کشور    طوربه   وپرورشآموزشهای  دهد که سرمایهباشند، نشان می

  نوآوری ،دارد تأکید رورشوپشآموزرسالت  بر که است مدیریتی نظام  یک اند. نوآورینشده  کارگیریبه 

فکری  هایفرصت   دنبال  به   نیز  و   کندمی  معلوم  را   موفقیت  معیارهای سرمایه  رشد  ایجاد  و  است.    جدید 

  ابعادی  ، روشنگرینوعبه  یک هر که اندکرده  تعریف متنوعی و متعدد هایصورت به   را نوآوری دانشمندان، 

نوآوری   از نوآوری،  فرآیند    برای   که  است  یفرآیند  یا  خدمت  الت،محصو  خلق  شامل  است. 

  ی وربهره   ارتقای  موجب  که  علمی،  روش   در  باشد   تغییری  تواند می  است. نوآوری  جدید  وپرورشآموزش

سازمانی   (. Ford & Gaioia, 2018, p.322)  شودمی  وپرورشآموزش نوآوری  قابلیت  ارزیابی  در  برخی 

های آموزشی یز با گذراندن دوره ننگرش مناسب و    انش وبا د  هاسازماندریافتند که سرمایه انسانی در این  

سرمایه    درنهایتازمانی منعطف و  تخصصی و سرمایه ساختاری با استقرار راهبرد پویا و طراحی ساختار س

با ایجاد روابط مطلوب با ذینفعان داخلی و خارجی یا به عبارتی در قالب سرمایه انسانی، ساختاری    یارابطه 

ا  یارابطه و   نوآیجاد  در  ظهور  دارندوزمینه  مهمی  نقش  سازمانی  از    (. Kianto et al., 2020, p.17)  ری 

رکنان سازمان؛ عامل ارتقای رضایت شغلی ایش انگیزش کاری کاو نوآوری عامل افز خالقیتسویی دیگر 

بهره  ارتقای  عامل  سازمان؛  سازمان؛ کارکنان  کارکنان  و  مدیریت  مجموعه  موفقیت  عامل  سازمان؛  وری 

  ی هاه یسرماو بهبود    ییگراعملمشوق   ،ازمان؛ عامل تحریک و تشویق حس رقابتسعامل رشد و بالندگی  

ابعاد  ( Nijhof, Krabbendam & looise, 2020, p.677)  استفکری   این  کاهش  لذا   مخصوصاً. 

شده    یهاهیسرما ذکر  موارد  سایر  بر  که  می می  ریتأثفکری  به  گذارد،  توجه  عدم  از  ناشی  موضوع  تواند 

سازمان باشد.   ینوآوری  منطقه  ایرانکشور    وپرورشآموزش  داشته  منظر    ورود   با  یالمللن یبو    یااز 

پدیده وپرورشآموزش  هب   نوین  یهایفناور   ی هافرهنگ   رفتن  بین  از  و  فرهنگی  تک  مدرن،  یسوادیب  ، 

  ین ابر    غلبه  و  است  اجه وم  آن   امثال  و   با عینیّات   ذهنیّات  همراهی  عدم  ناهمسان،  یهاآموزش   بومی، پدیده 

  این   تعیین  برای  وپرورشآموزش  سازمان  و  است  وپرورشآموزش  حرکت  تعیین استراتژی  نیازمند  هاچالش

  مدیریت و سنجش   شناسایی،  ،ساالرمردم  و  اجرایی  ساختارهای  برای ایجاد  ییهاراه   یافتن   نیازمند  استراتژی

از    یکیکه    رسدیمنظر  ه  ب (.  Ghorbani, Naseri & Shahnazari, 2021, p.29)  فکری است  یهاهیسرما

برا موجود  یملزومات  موانع  فکری    شناخت   ، رفع  ار   عنوانبه سرمایه  جهت  دمنبعی  نوآوری  ابعاد تقاء  ر 
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بنیادین    ؛است  وپرورشآموزش   یهات یفعالگوناگون   بر   از منظری دیگر  وپرورشآموزشلذا سند تحول 

 یعموم  یرسم  تیو ترب   میدر نظام تعل  یوآورنو   رییتغبر اینکه    دتأکیراهکار آن از طریق    هجدهمیناساس  

رو پوبخشیتعال  کردیبا  ا  ای،  بالنده  راهکار  جادیو  و  مانند    ی هاشود  ا  یسازمناسب آن  بر    ی رانیفرهنگ 

  نی مر و همچن تو آموزش مس  تیخالق  اخوت و تعاون،   ه یروح  ت یبر تقو  تأکیدبا    یاخالق انسان  اریاساس مع

و   تی و استقرار نظام خالق  وپرورشآموزش  شکسوتان یو تجربه نخبگان و پ  از دانش   نه ی ده بهتفااس  ی در راستا

امر    ی نوآور بالندگ  تی ترب  یراستار  د  وپرورشآموزش در  و  و    ی ماد  تیو حما  یو اخالق  یمعنو  یجامع 

ن  انیمرب  ران، یاز مد  یمعنو و  اساس   انجام شود.   نیآور و کارآفروو دانش آموزان خالق  این  مقاله    بر  در 

وضعیت موجود سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در چه    اوالًکه  شودیم پاسخ داده  هاپرسشن یضر به احا

  تاً ی نهاآیا ابعاد سرمایه فکری و ابعاد نوآوری سازمانی از میانگین یکسانی برخوردارند؟ و  اًیثان  سطحی است؟

از نقش    اینکه آیا سرمایه فکری برخوردار    وپرورشآموزش  نوآوری سازمانی درر  ب  تأثیرگذار)ابعاد( آن 

 است؟ 

 

 مبانی نظری پژوهش 
 سرمایه فکری 

ب  توانایی مهارت   تیبه توسعه و تقو  هاسازمان  شتریتوجه  و    یدانش سازمان  یمبان  قیاز طر  یهای درونها و 

می  یفکر  هیسرما سازمان  هاسازماندرواقع    ؛گیردصورت  دانش  سرما  یاز  به    دن یرس  ی برا  یفکر  هیو 

د در  بهتر  م  وکارکسب   ی اینعملکرد   & ,Chupani, Zare Khalili, Ghasemi)  کنندیاستفاده 

Gholamzadeh, 2012 )  ا دانشگاه  یفکر  هیسرما  ه ینظر  انیم  ن یدر  محققان  روزافزون  و    ی توجه 

 وس های ناملممجموعه دارایی  نده ینما  یفکر  هیرا به خود جلب کرده است؛ سرما  یسازمان  اندرکاراندست

همچن و  بر  های  دارایی   انوعنبه   نیاست    . (Clarke, Seng & Whiting, 2020)  اندمعروفدانش  مبتنی 

متحول    یزندگ  فعلیدر عصر    یفناور  ربیشت  هر چی  شرفتیپ  ازآنجاکه را  تما  کرده بشر  به  انسان  لیو  ها 

تقاضا    فراگیری و  به    دیمحصوالت جد  جهتدانش  است  میزان زیادیرا  داده    ه یسرما  تیریمد  لذا  ارتقا 

یافته است و   یفکر از    کارکرددو    ی دارا  اهمیت  با  سو   کیاست؛  ا  گیریبهره با    د یسازمان    ه یسرما  ن یاز 

افزا  د یبا  گر،یو از طرف د  نمایدارزش    ایجادخود    متقاضیان   یبرا   ،یفکر  هیارزش سرما  مستمر در  شی با 

 (. Khorakian, Kadkhoda & Mollazadeh Yazdani, 2017) کند حاصل یرقابت تیمز

ارزاسـرم فکـری  از    شییه  که  مالی حذف شده صورت   ظاهربه است  شده   است  های  موجب    ها سازمان  و 

نگاهی مختصر به    (. Adil, Sarwat & Madiha, 2021)  ندمزیت رقـابتی به دست آوریق آن  بتوانند از طر
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نشـان می بر سر یک  تعـاریف سـرمایه فکـری  هنوز  نویسندگان  تواف  فریتعدهد که  دارند.  ننظر    قواحد 

محور و    بـر روی رویکردهـای اقتصـاد   اماولی بـا وجـود تنوعی که در تعاریف سرمایه فکری وجود دارد،  

از محققـان سـه جـزء اصلی سرمایه فکری   یتوجهقابلتعداد    کهطوری به،  آن توافق وجود داردمحور  دانش 

 & Yeşil)  اندای( شناسایی کرده )رابطـه  و سـرمایه مشـتری  ی()سازمان  را سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری

Kaya, 2020.)  فردیفکر  هیسرما و  سازمانی  دانش  به  اشاره  طرارد  ی،  از  که  توانا  قید  تمام   ی ی اجتماعِ 

به    (.Hun & Lee, 2019)  گرددرقابتی سازمان می  دار یپا  تیو منجر به مز  شودکارکنان سازمان فراهم می

شود.  است که در ترازنامه نشان داده نمی سازمانپنهان  هایداراییع وسرمایه فکری مجم( 2020) عقیده سو

که پس از خروج افراد    چیزی عضای سازمان است و هم آن  ه در مغز اچیزی است ک   بنابراین هم شامل آن 

از دانش،    ی امجموعه   یفکر  هیسرما( نیز بیان داشتند  2014. محمودی و همکاران )مانددر سازمان باقی می

فکردارایی  ،اطالعات و  یهای  رقابت  تجربه،  می  یسازمان  ی ریادگی،  که  برااست  به    جادیا  یتواند  ثروت 

گرفته   بلیرشودکار  و  کاف  راستا  همین  در  داشتند،  2018)  .  بیان  نداشته    یکار  یروی ن(  تعهد  تعهد    ا یکه 

 یبه شرحو    ه مطرح شد  یهادگاه ید  . با توجه به خلق خواهد کرد  یکمتر  یفکر  هیداشته باشد سرما  یکم

را   فکری  سرمایه  گذشت  مدیر  توانیمکه  تجربه  و  مهارت،  دانش،  شامل  انسانی  سرمایه  قالب  و  در  ان، 

و روند حل مسئله   ندهایفرآ، هاستمیسساختاری شامل  کارکنان در یک سازمان، همچنین سرمایه سازمانی یا 

ب  یارابطه سرمایه    تاًینهاو   که  اجتماعی  توسعه  یا  و  ایجاد  سازمان  برواه  از  خارج  مشتریان،    ازجملهط 

 دانست.  نفعانی ذو  کنندگاننیتأم
 نوآوری سازمانی 

مشتمل بر   ، کهکرد  فیتعر  د یجد  یهاده یا  زیآمت ی موفق  یاجرا  عنوان به   توان ی را م  یمانازس  یمفهوم نوآور

فرآ  راتییتغ و  ساختار  راستا  کی  یندهایدر  در  و  کار  ،یتیریمد  دیجد  میمفاه  یر یکارگبه   یسازمان  ی 

ها  و کاربرد روش  رشیپذ  یعنی  ،ی از منظری دیگرنوآور  .(Junga, Chowb & Wu, 2019)است    یاتیعمل

دانش جد رفتار  و    دی و  تفکر،  نوع  موجود،  یفیک   طوربه که    یزیچ  ایهر  اشکال  به  و    دی جد  نسبت  است 

 (.  Dacey & Lennon, 2020) است  زین د یتقل  غیرقابلی ناملموس و منبع که  شودیماطالق  دارد یتازگ

اساس   این  ی  ینوآور  توانیمبر  عوامل    یکرا  بقا  مؤثراز  محسوب  محودانش   یهاسازمان  یبر   کردر 

(Ardakani et al., 2017 .)  دیگر تعریفی  موجود  از  شدن  خارج  عنوانبه   نوآوری  در  وضع    چارچوب 

  و  تغییر   برای  هاییحیطه   و  هافرصت  ظر گرفت که به خلق ن  در  هاآن   سازیپیاده   و  هاحلراه   خلق  منظوربه 

نیز مانند  اس(.  Ghorbani, Naseri, & Shah Nazari, 2021)  شودیممنجر    یادگیری نوآوری سازمانی  زه 

فکری   معرفی    یبعدتکسرمایه  را  مختلفی  ابعاد  آن  برای  که  است  داده  نشان  مطالعات  و    اند کرده نبوده 
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آپا  ازجمله و  تولیدی،   یهاصخشامعرفی    (2010)  نیدی کروسان  نوآوری  ی ادار  نوآوری  فضای    ، و 

و همکاران  ،یتیریمد معرفی    (2010)  چوآنگ  فنی  یور نوآ   یهاشاخصبا  و  (،  2009)  نسن، جوهااداری 

محصول، فرآیند،    نوآوری  یهاشاخص( با معرفی  2006)  ، وراواردنا و همکاران(2010)  نیکروسان و آپاد

 .)محصول، فرآیند، خدمات( فناوری یهاشاخص( با معرفی 2010)  ی، لی و همکارانمدیریتی، بازاریاب

برخی رفتار   هاه ینظرنظری مختلفی برخوردار است این   یهاه پشتوانهمچنین باید افزود نوآوری سازمانی از   

برخی   و  ساختار  اقتصادمبنا مبنا  برخی  نوآورا   ؛باشدیممبنا  و  رفتارهای  که  است  معنا  بدان  چگونه  این  نه 

واقع شوند.   مؤثرز بعد اقتصادی و اجتماعی در سطوح خرد و کالن یا فردی، سازمانی و اجتماعی ا توانند یم

تغییر و انطباق سازمانی، نظریه نوسازی و تحول   یهاهینظریادگیری و شناخت سازمان،  یهاه ینظر برای مثال

نظریه وابستگی منابع و   با نوآوری سازمانی   یاههینظر  ازجمله  توانی م  را  ایپو  یهات یقابلسازمانی،  مرتبط 

 . (Damanpour,2020) مطرح کرد

 

 پیشینه پژوهش 

ن د و  فکری  سرمایه  با  رابطه  پژوهش ر  سازمانی  کشور  وآوری  از  خارج  در  هم  و  داخل  در  مختلفی  های 

های  هش و پژو  بوده ها در حوزه اقتصادی و مؤسسات تجاری  صورت پذیرفته است، اما بیشتر این پژوهش 

با   وپرورشآموزش  ژه یوبه های آموزشی  سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در سازمان  صکمتری در خصو

 . گرفته است انجام در تعلیم و تربیت و پرورش نخبگان  ه آن توجه به نقش و جایگا

همکاران و  به  2022)  رفسنجانی  دلفی  تکنیک  از  استفاده  و  کیفی  تحقیق  یک  انجام  قالب  در   )

حاصل از مطالعه نشان  یهاافته ی ا سرمایه فکری و نوآوری سازمانی پرداختند.بادبیات مرتبط  یسازکپارچهی

  ی بند م یتقس  یارابطه انسانی، ساختاری و    هیبعد سرمادر قالب سه    ر اغلب مطالعاتسرمایه فکری د  اوالً داد  

نوآ   یابیدست با    هاآن   اً یثان.  اندشده  شامل  سازمانی  نوآوری  بعد  شش  بنی  وری به  اداری،  و  افنی،  دی 

  انه گسه ابعاد    یهامؤلفه ، مدیریتی، فرآیندی و فرهنگ و فضای نوآوری به شناسایی آن دسته از  یاتوسعه

این   بود.  برخوردار  ارتباط  از  آن  ابعاد  و  سازمانی  نوآوری  با  که  پرداختند  فکری  بعد    هامؤلفه سرمایه  در 

انسانی؛   و... در بعد    شناختیروانگران، سرمایه  یاز د  رکنان، یادگیریفردی، نگرش کا   یهات یقابلسرمایه 

؛ پیوند استراتژیک، یارابطه و بعد    و...  دانش   تیریمد  اطالعاتی،  یهاستمیس  ساختاری؛ یادگیری سازمانی،

 داشت. تأکید تصویر سازمان در جامعه، تحقیق و توسعه 

و   ادهم  عنوان  2018)  زاده ع یشفنوید  با  تحقیقی  در  استراتژ  یبررس(  تفکر  سرما  کیرابطه  با    ی فکر  هیو 

نوآور  شیگرا م  یسازمان  یبه  اداره کل    رانیمد  انیدر  تاست  وپرورشآموزشو کارشناسان  انجام    هران ان 
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  ی مثبت و معنادار  ریتأث  یفکر  هیو سرما  کیها نشان داد که تفکر استراتژداده   لیتحلاز  حاصل    جینتادادند.  

 .رنددا یسازمان ی به نوآور شیبر گرا

 ی انج یبا نقش م یسازمان ی و نوآور یفکر  هیرابطه سرما( در تحقیقی که با عنوان 2020) انربریمانی و همکا

 ها داده حاصل از تحلیل    جینتا  انجام دادند.  اطالعات و ارتباطات در مدارس متوسطه بهشهر  یتوسعه فناور

 . ارددی سازمانی اثر مثبت ( بر نوآور792/0سرمایه فکری با میزان ضریب مسیر ) نشان داد که 

با عنوان  2011)  بهرامی و همکاران  ی نسازما  ی و نوآور  ی فکر  هیروابط چندگانه سرما  ل یتحل( در تحقیقی 

عال آموزش  دادند.در  انجام  تحلیل    ی  از  حاصل  که    هاداده نتایج  داد  انسانینشان  سرمایه  سرمایه    ،رابطه 

سرمایه   و  مع  ی ارابطه ساختاری  اداری  نوآوری  همچنینبا  است.  انسانیر  ،نادار  سرمایه  بین  سرمایه    ،ابطه 

 .با نوآوری فنی معنادار بود یارابطه ساختاری و سرمایه 

کش و  عنوان  2016)  اورزسلیمی  با  تحقیقی  در   )( سازمانی  نوآوری  بر  فکری  سرمایه  :  موردمطالعهاثر 

که سرمایه    این موضوع پرداختند  انجام دادند، به تحلیلکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان(  

و    ریتأثفکری   دارد  نوآوری  بر  بایستی    منظوربه مثبتی  نوآوری  بهبود  به  را    یهاهیسرمادستیابی  سازمان 

 مدیریت نمود تا بتوان به نتایج نوآورانه دست یافت. 

 یل یتحل   ؟دهد یماجازه بهبود عملکرد نوآورانه را    یفکر  هیسرما  ایبا عنوان »آ  یقیدر تحق(  2017)  آگوستی

رو  یوکارهاب کساز   بر  که  تکنولوژ  وکارکسب احب  ص  150  یکوچک«  متوسط    یبا   صورت به سطح 

نشا  یشیمایپ گرفت  سرماصورت  دادند؛  عملک  ینوآور   هیسرما  ،یارابطه   هین  راد  ردبر  و    کال ینوآورانه 

 و مثبت دارد. دارمعنی یاثر یتصاعد

به نوآوری سازمانی نشان داد که بین    ایه فکری در دستیابی در پژوهشی با عنوان نقش سرم(  2016)  ندجما

 .ری وجود داردسرمایه فکری و ابعاد آن با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنادا

تأثیر مثبت و مستقیمی  تنهانه به این نتیجه دست یافتند که سرمایه فکری  ( در پژوهشی  2019)لی و همکاران 

 . نوآوری تأثیر مثبت دارد بر عملکرد ز طریق تسهیم دانش نی بر عملکرد نوآوری دارد. بلکه از

همکاران و  مقاله(  2016)  خانی  عنوان    یادر  نوآور   یفکر  هیو سرما  ییبازارگرا  ریتأثبر    یمرور"با    ی بر 

بهبود عملکرد سازمان  یسازمان تحل  "یدر جهت  م   نیا  لیبه  نوآورنپردازیموضوع  تحت    ید، که چگونه 

سرما  ییرگرابازا  یهاشاخص   ریتأث کنار  تجربنتایج  .  است  یفکر  هیدر  شواهد  از    نشان   ق یتحق  یحاصل 

 . کندیرا فراهم م یموجبات بهبود عملکرد سازمان یسازمان ینوآور رکنا در یفکر هیدهد که سرمایم
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 مدل مفهومی پژوهش 

ب مطرح شماره یک نشان داده شده است عالوه بر مطال  در شکلکه    طورهمان   مدل مفهومی این تحقیق 

 . است _نویسندگان مقاله حاضر _(2022) ی بر مدل احصا شده پژوهش رفسنجانی و همکاراننشده فوق، مبت

 

 
 

 می تحقیق مفهومدل : 1 شکل

 

 روش تحقیق 

پیمایشی   آن  استراتژی  کمی،  پژوهش  این  مقطعی  –رویکرد  زمانی  افق  و  جامعه  تحلیلی    آماری   است. 

و  دارات، معاونان، کارشناس مسئوالن  ادارات داخلی، روسای  شامل مدیرکل و معاونین، روسای ا  پژوهش

کل    کارشناسان ادارات    وپرورشآموزشاداره  و  رضوی  است.    وپرورشزشآموخراسان  مشهد  هفتگانه 

تشکیالت   و  اداری  امور  اداره  از  دریافتی  اطالعات  مطابق  پژوهش  این  آماری   وپرورشآموزشجامعه 

نفر تعیین شد که    282فرمول کوکران حجم نمونه    ود که با استفاده از نفر ب   1057خراسان رضوی به تعداد  
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نمونه    ضمناً میانگین  45تا    36بین    موردمطالعهمیانگین سنی  میانگین    سال،  و  ارشد  تحصیالت کارشناسی 

 سال و بیشتر بود. 21سنوات 

 ه ستفاده به عمل آمد ک از دو پرسشنامه در قالب مقیاس پنج امتیازی طیف لیکرت ا  هاداده   آوریجمع برای  

شامل   فکری  سرمایه  سازمانی    59پرسشنامه  نوآوری  پرسشنامه  و  بود.    45گویه  روش   ضمناً گویه  از 

شد.  یاطبقه   گیرینه نمو استفاده  مناسب  تخصیص  آلفای    ی برا  با  ضریب  از  ترتیب  به  روایی  و  پایایی 

عاملی   تحلیل  و  بخش    تأییدی کرونباخ  در  آن  نتایج  که  ش  هاافته یاستفاده شد  داده  برای  دنشان  و  است  ه 

مربعات ج  spss27  افزارنرم از    هاداده تحلیل   با رویکرد حداقل  یابی ساختاری  استفاده   (PLS)زئی  و مدل 

 شد. 

 

 های پژوهش یافته
 ها پرسشنامه مرتبط با روایی و پایایی  یهاافته ی الف:

 دهد؛ را نشان می هاپرسشنامه جدول شماره یک محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ و روایی 

 
 سرمایه فکری و نوآوری سازمانی یهاشاخصبررسی پایایی  (:1جدول )

 α CR AVE عامل  ها سازه

 فکری ایه سرم 

 39/0 92/0 91/0 انسانی 

 39/0 93/0 92/0 ساختاری

 42/0 93/0 92/0 ایرابطه 

 نوآوری سازمانی 

 55/0 91/0 88/0 فنی 

 50/0 91/0 89/0 اداری 

 62/0 89/0 85/0 نوآوری  و فضایفرهنگ 

 57/0 87/0 81/0 یاتوسعه بنیادی و 

 67/0 91/0 88/0 مدیریتی

 50/0 90/0 90/0 فرایندی

 

ترکیبی   پایایی  محاسبه  با  سازه  همگرای  روایی  و  سازه  شده   (CR)پایایی  استخراج  واریانس  میانگین  و 

(AVE)   عامل ا  موردبررسیها  برای  گرفت.  پایمقادیگر  قرار  ترکیبی  ر  مقادیر   70/0از    ترگبزرایی  و 

شده   استخراج  واریانس  رابطه    تربزرگ   50/0  از  (AVE) میانگین  و  روایی   CR>AVEبودند  بود،  برقرار 

( بررسی شد. بدین ترتیب که  1981فورنل و الرکر )  شود. روایی واگرا نیز بر اساس روشهمگرا احراز می
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ه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و  زسا  برای هر  (AVE)ده  میانگین واریانس استخراج ش  اگر جذر

، روایی واگرا محقق شده است.  ها در مدل باشدضرایب همبستگی بین سازه   مجذورهای دیگر یعنی  سازه 

برای سرمایه فکری از    (AVE)نشان داده شده است، مقادیر واریانس استخراج شده   1آنچنان که در جدول  

پنجاه درصد واریانس نشانگرهای خود را تبیین    اندنتوانسته این ابعاد   هستند. بدین معنی که  ترکوچک  50/0

نسبت  ؛  کنند روایی رب  CR>AVEاما  از  نشان  و  شده  محقق  سازمانی  نوآوری  و  فکری  سرمایه  ابعاد  ای 

نیز حداقل    شودیمکه مشاهده    طورهمان ها دارد و  همگرای سازه  حداکثر   و   /81ضرایب آلفای کرونباخ 

 . است/. 92

 
 تحقیق هایپرسشمرتبط با  یهاافته ی ب:

 اول و دوم  هایپرسشمرتبط با  یهاافتهی :1ب 

 به شرح   هاافته یمعطوف بود،    هاآن ل و دوم که به وضعیت موجود میانگین و تفاوت  با پرسش اودر ارتباط  

 زیر است.
 

 های توصیفی و استنباطی ابعاد سرمایه فکری (: شاخص2جدول )

 میانگین رتبه کشیدگی کجی استاندارد انحراف  میانگین بیشینه کمینه  ها خرده مقیاس

 23/2 -35/0 -09/0 62/0 38/3 89/4 79/1 انسانی 

 08/2 -22/0 -03/0 65/0 28/3 00/5 64/1 ساختاری

 62/1 -26/0 -07/0 68/0 07/3 89/4 22/1 یارابطه 

 - -22/0 -07/0 59/0 24/3 90/4 71/1 سرمایه فکری 

 

جدول   می ن  2نتایج  بعد  شان  و  میانگین  بیشترین  دارای  انسانی  بعد  فکری،  سرمایه  ابعاد  میان  در  که  دهد 

که بعد   دهدی منیز نشان  هارتبه (. مقایسه میانگین 07/3در برابر  38/3دارای کمترین میانگین است ) یارابطه 

است. آزمون تحلیل واریانس    خوردارانگین رتبه براز کمترین می  یارابطه انسانی از باالترین میانگین و بعد  

 (.P ،30/75=2<001/0ت )از نظر آماری معنادار اس  هارتبهفریدمن نیز نشان داد که تفاوت 
 

 های توصیفی و استنباطی ابعاد نوآوری سازمانی (: شاخص3جدول )

 رتبه میانگین کشیدگی کجی استاندارد انحراف  میانگین بیشینه کمینه  ها خرده مقیاس

 26/4 -38/0 -24/0 79/0 03/3 00/5 00/1 فنی 

 60/3 -56/0 02/0 76/0 88/2 75/4 00/1 اداری 
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 54/3 -74/0 001/0 88/0 85/2 00/5 00/1 نوآوری  فرهنگ و فضای

 07/3 -60/0 15/0 83/0 72/2 00/5 00/1 یاتوسعه بنیادی و 

 78/2 -88/0 04/0 85/0 67/2 50/4 00/1 مدیریتی

 77/3 -30/0 10/0 69/0 90/2 73/4 10/1 یفرایند 

 - -64/0 003/0 70/0 84/2 50/4 11/1 نوآوری سازمانی 

 

مین  3نتایج جدول   که  شان  بعد  دهد  و  میانگین  بیشترین  دارای  فنی  بعد  سازمانی،  نوآوری  ابعاد  میان  در 

برابر    03/3مدیریتی دارای کمترین میانگین است ) نشان    هابه رت(. مقایسه میانگین  67/2در  که   دهدی منیز 

آزمون تحلیل واریانس  بعد فنی از باالترین میانگین و بعد مدیریتی از کمترین میانگین رتبه برخوردار است.  

 (.P ،48/122=2<001/0از نظر آماری معنادار است )  هارتبهفریدمن نیز نشان داد که تفاوت 

 
 مرتبط با پرسش سوم: یهاافته ی: 2ب 

برخوردار    وپرورشآموزشبر نوآوری سازمانی در    تأثیرگذارنقش    ازآن    گانهسهآیا سرمایه فکری و ابعاد  

 است؟ 

 . زیر ارائه شده است به شرحکه  باشدی م 6تا  2شماره سش در قالب اشکال  ه این پرمرتبط ب  یهاافتهی

 
 نوآوری سازمانی   یهامؤلفهبرازش ابعاد و 

 
فردی؛  هاتیقابل  CAA=توضیحات:   دیگران؛  یریادگی  CAB=ی  کارکنان؛    دانش  CAC=  از  تجربه  تخصصی؛  احرفه  یستگیشا  CAD=و  و  جدید؛  هاده یا  ارائه  CAE=ی  کارکنان؛    نگرش  CAF=ی 

=CAG  سازمانی؛    تعهد=CAH  ؛  شناختیروان  هیسرما=CBA  ؛  یاستراتژ=CBB  معنوی؛  هاییدارا ساز  ساختارها  CBE=؛  یسازمانفرهنگ  CBD=سازمانی؛    یریادگ ی  CBC=ی  فرآیندهای  مانی؛  و 

=CBF  دانش؛    تیریمد=CBG  ی اطالعاتی؛  هاستمیس=CBH  یی؛  ی اجراهابرنامهو    هادستورالعمل=CCA  بین منابع خارجی؛    دانش=CCB  سازمان با ذینفعان؛    رابطه=CCC  ی اجتماعی؛  هاشبکه=CCD 

 بازخورد CCI=و توسعه؛  قیتحق CCH=سازمان در جامعه؛  ریتصو CCG=ی؛ مال کنندگاننیتأمبا  ارتباط CCF=درآمد از خارج سازمان؛  دیتول CCE=استراتژیک؛  وندیپ

 

 گیری سرمایه فکری مدل اندازه : بارهای عاملی 2شکل 
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 سرمایه فکری  گیریاندازه جهت بررسی معناداری بارهای عاملی مدل   t: مقادیر 3شکل 

 

بارهای عاملی در نشان    3و شکل    2نتایج مندرج در شکل   نشانگرهای سرمایه    دهنده آن است که  تمامی 

 58/2از    تربزرگ tمعنادار هستند. ضرایب    بوده و  تربزرگ  40/0از    هاآنمتناظر با    یهاسازه فکری بر روی  

 معنادارند.  01/0در سطح 

 
 نوآوری سازمانی:   یهامؤلفهبرازش ابعاد و 

 
و   یی شناسا  IBB=  ی جدید؛ هاوهیشو    هاروشی  ریکارگبه  IBA=در عرصه خدمات؛    یشتازیپ  IAD=ساختار تولید؛    در  رییتغ  IAC=کیفیت؛    ش یافزا  IAB=و خدمات جدید؛    محصوالت  IAA=توضیحات:  

 منابع تیتقو IDB=ن؛ مدیرا نگرش رییتغ  IDA=نوآورانه؛  فرهنگ ICB=نوآورانه؛  اقدامات ICA=ی؛ در ساختار اجتماع راتییتغ IBD=؛ ندهایفرا یراهنما دفترچه IBC=ی؛ تیریمدی هاینوآور یریکارگبه

 کیفیت بهبود  IFE=جدید؛  یتکنولوژ IFD=؛ هاروش رییتغ IFC=؛ ندها یفرآ کردنتر ساده  IFB=جدید؛  تولید روش IFA=نوآور؛  مدیر پرورش ییتوانا IEB=مدیریتی؛  نوین یهانظام IEA=فنی؛  دانش

 گیری نوآوری سازمانی: بارهای عاملی مدل اندازه 4شکل 
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 نوآوری سازمانی  گیریاندازه جهت بررسی معناداری بارهای عاملی مدل   tقادیر : م6 شکل

 

نشان دهنده آن است که بارهای عاملی در تمامی نشانگرهای نوآوری    5و شکل    4ج در شکل  نتایج مندر

بر روی   با    ی هاسازه سازمانی  م   تربزرگ  40/0از    هاآن متناظر  هستند. ضرایب  بوده و  ز ا   تربزرگ  tعنادار 

توزیع    ند.معنادار  01/0در سطح    58/2 بودن  نرمال  باید  ابتدا  پژوهش  برازش مدل  نوآوری    یهاه دادبرای 

 های کجی و کشیدگی که برای بهنجار بودن توزیع متغیرها از شاخص  سازمانی و سرمایه فکری انجام شود

توان توزیع را نرمال  شد، می با  7و کشیدگی کمتر از    2کمتر از  (. اگر مقدار کجی  2017فیلد،  شد )استفاده  

نتایج جداول   ابعاد سرمایه فکری و نوآوری    دهد که کجی و کشیدگی درنشان می  3و    2دانست.  تمامی 

سرمایه  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  است.  شده  محقق  بودن  نرمال  و  دارد  قرار  مطلوبی  سطح  در  سازمانی 

نوآوری سازمان و  با آزمون کالموگروففکری  ی-ی  نیز صورت گرفت.  اسمیرنوف  بودن    تربزرگکراهه 

 ل بودن توزیع متغیرها دارد.نشان از نرما P≥001/0سطح معناداری آزمون از آلفای 

 دهد که توزیع تمامی متغیرها نرمال است. آورده شده است. نتایج نشان می   4نتایج تحلیل در جدول 
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 وآوری سازمانی رمال بودن توزیع سرمایه فکری و ن (: نتایج جهت بررسی ن 4جدول )

 وضعیت سطح معناداری  درجات آزادی  ضریب متغیرها 

 پذیرش 20/0 300 04/0 سرمایه فکری 

 پذیرش 054/0 300 05/0 نوآوری سازمانی 

 

شماره   شکل معادالت ساختاری وجود دارد.  یسازمدل قرار گرفت، شرایط برای    موردبحث بر اساس آنچه  

   .دهدیمج حاصل از برازش را نشان نتای 6

 
 : ضرایب مسیر ساختاری مدل ابعاد سرمایه فکری مبتنی بر نوآوری سازمانی6شکل 

 

بررسی شدند. ضریب مسیر سرمایه فکری    t  ساختاری ضرایب مسیر و سطوح معناداری  ارزیابی مدل جهت  

ر (. مقادی2/ 58<096/52عنادار بود )م 01/0مشاهده شده در سطح  tو مقدار  β1= 852/0بر نوآوری سازمانی 

وده و نشانگر ب  Q2=31/0و    R2  ،72/0=R2adj=73/0نیز به ترتیب    نیب ش یپواریانس تبیین شده و تناسب  

________________________________________________________________ 

بطور    ایان شدن میزان تاثیرهریک از ابعاد،لذا در شکل مدل ساختاری، جهت بهتر نم  .باشد یمضریب کلی متغیر سرمایه فکری بر نوآوری    1

 .سنجد یمسرمایه فکری را  ر یثتأ رسم شده است که کلیت   همزمان
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را به ترتیب نشان    0/ 35و    15/0،  02/0( مقادیر  2017برازش متوسط و باالتر مدل بودند. هیر و همکاران )

ایب مسیر ابعاد سرمایه فکری  دانند. در ادامه به بررسی ضرمی بین ضعیف، متوسط و قوی دهنده تناسب پیش 

پرداخته   سازمانی  نوآوری  ) بر  نشان  6شکل  شد  نتایج  ابعاد    هددی م(.  مسیر  (،  β=532/0)  ی ارابطه ضریب 

( )(  β= 207/0ساختاری  انسانی  دارند.  (  β= 178/0و  سازمانی  نوآوری  بر  را  مستقیم  اثر  بیشترین  ترتیب  به 

در  نشان    tآماره   ضرایب  تمامی  که  بود  آن  و    01/0سطح  دهنده  شده  تبیین  واریانس  مقادیر  معنادارند. 

بوده و نشانگر برازش متوسط و باالتر   Q2=31/0و    R2  ،70/0=R2adj=71/0نیز به ترتیب    نیبش یپتناسب  

 مدل بودند. 

 

 جه ینتبحث و 

سازمانی    طورهمان نوآوری  و  فکری  سرمایه  شد  اشاره  از  موردتوجهکه  و    نظرانصاحب   بسیاری 

خود  پژوهشگر ماهیت  به  توجه  با  و  است  گرفته  قرار  مدیریت  علم  موفقت    ی توجهقابل  راتیتأثان  بر 

بهبود    زمانهم توجه    نیبنابرادارند.    هامانساز برای  استراتژی  داشتن  و  متغیر  این دو  اهمیت    هاآن به  حائز 

اهمیت  باشدیم و  نقش  توجه  با  لذا  این   وپرورشآموزش.  رابطه  کشور  پایدار  توسعه  متغیر   در  دو 

تیابی به وضعیت موجود  دس  اوالًمطرح شد،   نیازاش یپکه  طورهمان هدف  نیبنابراقرار گرفت.  موردبررسی

  ها افته یبود.  وپرورشآموزشابعاد سرمایه فکری و نوآوری سازمانی از منظر مدیران و کارشناسان شاغل در 

بعد ساختاری و سپس    ب یبه ترتشترین میانگین و  رمایه فکری، بعد انسانی دارای بینشان داد در میان ابعاد س

این یافته هاکی از آن است که در   (.07/3در برابر    38/3است )  یارتبه دارای کمترین میانگین    یارابطه بعد  

نمونه   فکری  سرمایه  بعد  سه  بعد    موردمطالعهبین  موجود  بع  یارابطه وضعیت  با  مقایسه  در  دیگر را  د 

ا  ترفیضع سرمایه فکری در مقایسه دو بعد دیگر از   یارابطه ین در حالی است که بعد  قلمداد شده است 

را برجسته    یارابطه این یافته اهمیت بعد    نوآوری سازمانی برخوردار بوده است.  بر(  β=532/0بیشترین اثر )

  هاآن نگین  اختاری با توجه به باال بودن میاالبته باید در نظر داشت که به حفظ سرمایه انسانی و س  .سازد یم

که در بخش    طورهمان و    بعد ساختاری و انسانی معنادار بوده   ریتأث همچنین ضرایب   توجه داشت.  ستیبایم

سازمانی   نوآوری  بر  فکری  محاسبه سرمایه  داده شد ضریب  توضیح  را    یتوجهقابل مقدار    درمجموعقبل 

نوآوری سازمانی را تبیین کند که از تغییرات    درصد   72است در حدود  توانسته    کهی نحوبه   .دهدی منشان  

یا    اثرگذارمتغیر    عنوان به انتخاب سرمایه فکری  است و نشان از این دارد که    یتوجهقابل در نوع خود عدد  

همچنین    ینیبشیپ است.  بوده  قبولی  قابل  انتخاب  با    یهاافته یکننده  همسو  انسانی  بعد  در  حاضر  مطالعه 

الدوجا  یهاهش پژو )لیاحمد  و  2012ی  همکاران   یخعلیباباش(  و 2014)  و  )  ن یزر  (  و محمد  2011سبب   )
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توکلی2012)  عاسی و  و 2015)  همکاران و (  همکاران  ژانگ  (  همکاران2020)  و  و  امیری   ،)  (2011 )  

و    و  باشدیم بعد ساختاری  با    یارابطهدر  و همکاران  یهاپژوهش همسو  (، 2016)  (، ظفری 2020)  همتی 

و همکاران نوی 2012)  چوپانی  و  (،  ادهم  ب2019)  زاده ع یشفد  هاشیم (2018)  یو جالل  انیکل  یهروز (،    و   ، 

(، 2012ی )لیالدوجا  احمد  (،2017همکاران )انگلمن و  (،  2017)  و همکاران  ینیستآگو(،  2015) همکاران

(، حمیدی زاده و  2016)  ورده و همکاران  دلگادو  (،2012)  نگیل  یهوئ  (،2014)  و همکاران  یخعلیباباش

( طرفی  باشدیم(  2018نصیری  از  سازمانی  هاافتهی.  نوآوری  ابعاد  میان  در  که  داد  دارای    نشان  فنی  بعد 

(. با توجه به این  67/2در برابر    03/3است )   یارتبه بیشترین میانگین و بعد مدیریتی دارای کمترین میانگین  

ت نمونه آماری نسبت به این  است نشان دهنده نگاه مثب   ی ارتبه یافته که نوآوری فنی دارای بیشترین میانگین  

  تواند یماست    یارتبه دارای کمترین میانگین  با توجه به اینکه بعد مدیریتی    و  بعد از نوآوری سازمانی است

 مطلوبی برخوردار نیست.   نسبتاً داللت بر این نکته داشته باشد که در مقایسه با بعد فنی از دیدگاه  
  

 های پژوهشی و کاربردی پیشنهاد

 زیر را مطرح کرد: یهاشنهاد یپ اجماالً توان یم هاافته ینتایج حاصل از بحث بر روی   به با توجه

  گردد یمسرمایه فکری بر روی نوآوری سازمانی مثبت و معنادار بود پیشنهاد    گانهسه ابعاد    ریتأث  آنجاکهاز

 هاآن ه تفکیک  ب  وپرورشآموزشد سرمایه فکری در  ابعا  یریگشکلبر   مؤثردر قالب تحقیقی مجزا عوامل  

ابعاد سرمایه فکری  واقع شود.  موردبررسی با  سرمایه   ی ارتبه ، میانگین  همچنین مشخص شد که در ارتباط 

و   است  ساختاری  و  انسانی  سرمایه  بعد  از  کمتر  طرفارتباطی  سرمایه    یاز  اینکه  به  توجه   ر یتأث   ی ارابطه با 

سازم نوآوری  بر  پیشنهاد  بیشتری  دارد.  ایج  شودی مانی  از   هاشنهاد ی پنظام    ی هاسامانهاد  با  استفاده  با 

ورود    ی هایفناور را   یهاده یانوین،  سازمان    جدید  باز   وپرورشآموزشبه  نوآوری  ارتقای  راستای  در 

پیشنهاد   همچنین  بخشید.  طریق    شودیمسهولت  علمی  هانامهتفاهم از  مراکز  با  استراتژیک  پیوندهای   و 

رسانی    یهاپارک و    انیبندانش  مؤسسات،  هادانشگاه   ازجمله بروز  یا  فناوری  و  ورود    ی هاراه   هاآن علم 

قابلیت فردی و یادگیری از   کهییازآنجا ارتقاء پیدا کند.  وپرورشآموزشبه سازمان  آموزشی   ی های نوآور

انسانی بعد  در  تعدارای    دیگران  اس  ی اکننده نییاثر  سازمانی  نوآوری  پیشنهاد  بر  و    هاکارگاه   شود یمت 

ر شود. پیشنهاد  برگزا هات یقابل سازمانی در راستای ارتقاء این    یگریمربآموزشی و توسعه فرآیند    یهاره دو

توسعه    شودیم بود،  معنادار  و  مثبت  اثر  یک  که  سازمانی  نوآوری  بر  ساختاری  سرمایه  اثر  به  توجه  با 

و همچنین    و درون سازمانبرون    یهاداده ت و دانش جدید از  اطالعاتی از طریق جذب اطالعا  یهاستمیس

  ی های نوآورکه منجر به ورود    هاستمیستوسط این    جدید   ی های تکنولوژشناسایی    جدید،   ی ازهاینکشف  
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استفاده   یسازفرهنگمناسب تجهیزاتی و امکاناتی و    یبسترساز  شودیم  وپرورشآموزشجدید به سازمان  

ایجاد   سازمان  در  آن  شوداز  داده  ارتقاء  و    شودیمنهاد  پیش  درنهایت  و  و  دانش  مدیریت  سامانه  ارائه  با 

بعد    ییهاسامانه افشای سرمایه فکری در  دارند و  که  بر  را در  ماندگار   تواندیمانسانی  تجربیات  ماندن  به 

بودن میانگین    با توجهکارکنان در حافظه سازمانی کمک کند توجه ویژه شود.   پایین  نوآوری   یارتبه به 

نوین مدیریتی و توانایی پرورش مدیران نوآور توجه ویژه   یهانظام به استفاده از    شودی ممدیریتی، پیشنهاد  

 شود.

 
References 

  Adil, M.; Sarwat, J., & Madiha, R. (2021). Does green intellectual 

capital spur corporate environmental performance through green workforce, 

Journal of Intellectual Capital. 1(22). 

  Agostini, L.; Nosella, A., & Filippini, R. (2017). Does intellectual 

capital allow improving innovation performance? A quantitative analysis in the 

SME context. Journal of Intellectual Capital. 18(2), 400-418. 

  Ahmad Khani, F.; Zare, K., & Abazari, P. (2017). A Review of the 

Impact of Market Orientation and Intellectual Capital on Organizational 

Innovation to Improve Organizational Performance, Iranian Journal of Medical 

Education, 8(1), 175-185. (in Persian) 

  Akbari Zanjani, B. (2015). The effect of managers' competencies and 

organizational structure on organizational innovation, Master Thesis in Public       

Administration, majoring in Organization and Methods, Allameh Tabatabaei 

University. (in Persian) 

  Antonioli, D.; Mazzanti, M.; Pini, P. & Tortia, E. C. (2019). Adoption 

of Techno-Organizational Innovations, and Industrial Relations in Manifacturing 

Firms: An     Analysis for Local Industrial System, Economia Politica, 21(1), 11-

52.  

  Ardakani, S.; Shakeri, F.; Zare Ahmadabadi, H., & Kavandi, R. (2017). 

An analysis of innovation in the automotive industry; Using Structural Equation 

Modeling (SEM), Industrial Management, 2(4), 93-110. (in Persian). 

 Bahrami S.; Rajaeepour S.; Aghahosseni T.; Bakhtiar Nasrabadi H A., 

& Yarmohamadian M H. Analysis of Multiple Relationships of Intellectual 

Capital and Organizational Innovation in Higher Education. 17 (3), 27-50. 

  Baqerzadeh, N.; Taherian, H.; Nabi Pour-Afroozi, M., & Teymouri, H. 

(2019). Investigating the Impact of Intellectual Capital on Innovation Capability: 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Adil%20Mansoor
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sarwat%20Jahan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Madiha%20Riaz
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1469-1930


      225                                                               وپرورشآموزشی بر نوآوری سازمانی در فکر هیسرما ریتأثبررسی  

A   Conceptual Model for Innovation, Fourth International Conference on New 

Research in Management, Economics and Development, Tbilisi, Georgia, 

Permanent Conference Secretariat, https: //www.civilica.com/Paper-ICMET04-

ICMET04_077.html (in Persian). 

  Barimani, A.; Masoud Payani, E., & Esmaeilishad, B. (2020). The 

Relationship between Intellectual Capital and Organizational Innovation with the 

Mediating Role of ICT Development in high schools of Behshahr. Biannual 

Journal of Psychological Research in Management. 6(2), 72-96. 

  Barjis J. (2007). Automatic business process analysis and simulation 

based on DEMO. Enterprise Information Systems. 1(4), 365–381. 

  Bozbura, F. T. (2004). Measurement and applications of intellectual 

capital. The learning organization, an international journal. 11(4/5), 357-367. 

  Chesbrough, H. W. (2019). Why companies should have open 

businessmodels. MIT Sloan Management Review, 48(2), 22-28. 

  Chuang, Li-Min; Liu Chun-Chu; Tsai Wen-Chia and Huang Chien-

Min. (2010). "Towards an analytical framework of organizational innovation in 

the service industry". African Journal of Business Management. 4(5), 790-799. 

  Chupani, H.; Zare Khalili, M.; Ghasemi, A., & Gholamzadeh, H. 

(2012). Investigating the Relationship between Intellectual Capital and 

Organizational Innovation (Case Study: Development Insurance Company), 

Innovation and    Creativity in the Humanities, 2(1), 27-59. (in Persian). 

  Clarke, M.; Seng, D. & Whiting, R.H. (2020). Intellectual capital and 

firm performance inAustralia, Journal of Intellectual Capital, 12(4), 505-530. 

  Crossan, Mary M; Apaydin, Marina. (2010). A Multi-Dimensional 

Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the 

Literature". Journal of Management Studies. 4(6), 1154-1191. 

  Dacey, J., & Lennon, K. (2020). Understanding Innovation: the 

interplay of biological, psychological and social factors, Creative Education 

Foundation, Buffalo, NY. 

  Damanpour, Fariborz, (2020). Organizational Innovation: Theory, 

Research, and Direction. Edward Elgar Publishing. P 9. 

  Ford, C.M., & Gioia, D.A. (2018). Innovative action in organizations. 

SAGE, Publications. International Educational & Professional Publisher. 

Thousand Oaks London. 4(3), 311-324. 

  Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with 

Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. Journal 

of Marketing Research, 18 (3), 328–388. 



 1401 پاییز و زمستان، 28  پیاپی م،چهاردهژوهش نامه مدیریت تحول، سال پ                               226   

  Ghorbani, M.; Naseri, N., & Shah Nazari, A. (2021). Designing a 

qualitative model of intellectual capital with an organizational learning approach 

in education. A bimonthly scientific-research journal of a new approach in 

educational management. 12(2), 23-29. (in Persian) 

  Ghorbani, M.; Naseri, N., & Shah Nazari, A. (2021). Designing a 

qualitative model of intellectual capital with an organizational learning approach 

in education, Bimonthly Scientific-Research New Approach in Educational 

Management. 12(2), 39-23. (in Persian) 

  Hair, J. F.; Hult, G. T. M.; Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A 

Primer on partial least squares structural equation modeling, 2nd Ed, thousand 

Oaks, CA: Sage . 

  Hair, J. F.; Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed , a 

silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152. 

  Hun, M., & Lee, Y. K. (2019). The Impact of Manager's Leadership on 

Organizational Innovation Behavior in China's Star-Rated Hotel Industry: 

Focused on the mediating effect of Empowerment, Journal of Digital 

Convergence, 11(1), 151-165. 

  Junga, D. I.; Chowb, C., & Wu, A. (2019). The role of transformational 

leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and preliminary 

findings, The Leadership Quarterly, 14(3), 525–544. 

  Junga, D. I.; Chowb, C., & Wu, A. (2019). The role of transformational 

leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and preliminary 

findings. The Leadership Quarterly. 14, 525–544. 

  Keshavarz M. A. (2014). The effect of intellectual capital and 

organizational innovation on the company's performance. Master's thesis in the 

field of public administration, organization and methods. Islamic Azad 

University, Central Tehran branch. (in Persian) 

  Khorakian, A.; Kadkhoda, N., & Mollazadeh Yazdani, B. (2017). 

Investigating the role of intellectual capital on innovative behavior with 

emphasis on the mediating role of knowledge sharing (Case study: Solar Air 

Research Institute), Innovation Management, 6(1), 101-134 (in Persian). 

  Kianto, A,; Sáenz, J, & Aramburu, N. (2020). Knowledge-based human 

resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of 

Business Research. 8, 11-20. 

  Laforet, S. & Tann, J. (2019). Innovative characteristics of small 

manufacturing firms, Journal of Small and Enterprise Development, 13(3), 216-

234. 



      227                                                               وپرورشآموزشی بر نوآوری سازمانی در فکر هیسرما ریتأثبررسی  

  Lee, shyh – Hwang. (2010). Developing Hierarchicd structure for 

Assessing the impact of innovation factors on firm – Tidd. Joe. Bessant, John. 

pavitt, keith. (2001). managing innovation. Wiley, 314 – 320. 

  Li, M., & Lee, Y. K. (2021). The Impact of Manager's Leadership on 

Organizational Innovation Behavior in China's Star-Rated Hotel Industry: 

Focused on the mediating effect of Empowerment, Journal of Digital 

Convergence, 11(1), 151-165. 

  Li, Y. Song.; Y. Wang, J., & Li, C. (2019). Intellectual Capital, 

Knowledge Sharing, and Innovation Performance: Evidence from the Chinese 

Construction Industry. Sustainability, 11(9), 2713. 

  Navid Adham, M., & Shafizadeh, L. (2019). Investigating the 

relationship between strategic thinking and intellectual capital with the tendency 

to organizational innovation among managers and experts of the General 

Department of Education in Tehran Province, Industrial Management, 3(9), 93-

110. (in Persian).  

  Nedjema, A. (2016). The role of intellectual capital in achieving 

organizational innovation study of the case of “Ain Touta” cement company, 

Algeria. 

  Nijhof, A., Krabbendam, K., & Looise, J. (2020). Innovation through 

exemptions: building upon the existing creativity of employees. Technovation, 

22, 675-683. 

  Pablos, P. O. (2003). Intellectual capital reporting in Spain: A 

comparative view. Journal of Intellectual Capital, 4(1): 61-81. 

  Rafsanjani, A.; Gorbani, M., & Fariborzi, E. (2022). Designing a 

qualitative Model of Intellectual Capital with an Organizational Innovation 

Approach in Ministry of Education. Journal of New Approaches in Educational 

Adminstration; 13(4), 60-74 (in Persian). 

  Salimi, Q., & Keshvari, L. (2017). The effect of intellectual capital on 

organizational innovation (Case study: employees of sports and youth 

departments of Isfahan province), Educational Measurement and Evaluation 

Studies, 6(15), 143-166. (in Persian) 

  Sue, H. Y. (2020). Business ethics and intellectual capital development, 

Journal of Business Ethics, 7(9), 29-72. 

  Sun, L. Y.; Zhang, Z.; Qi, J., & Chen, Z. X. (2012). Empowerment and 

creativity: Acrosslevel investigation. Leadership Quarterly, 23, 55-65. 

  Tenenhaus, M.; Vinzi, V. E.; Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS 

path modeling, Computational statistics, Data Analysis, 48(1), 168-205. 



 1401 پاییز و زمستان، 28  پیاپی م،چهاردهژوهش نامه مدیریت تحول، سال پ                               228   

Veltri, S. (2019). Empirical evidence of relationships between 

Intellectual Capital performance and firm value, Economia Aziendale Online, 

1(2-3), 101-118. 

  Waltz, C. F., & Bausell, R. B. (1981). Nursing research: Design, 

statistics, and computer analysis. FA Davis Company. 

  West, J. & Gallagher, S. (2019). Challenges of open innovation: the 

paradox of firm investment in open-source software”. R & D Management, 

36(3), 319-331. 

Williamson, H. M.; Lounsbury, J. W., & Han, L. D. (2019). Key 

personality traits of engineers for innovation and technology development. 

Journal of Engineering and Technology Management, 30(2), 157-168. 

  Williamson, H. M.; Lounsbury, J. W., & Han, L. D. (2019). Key 

personality traits of engineers for innovation and technology development, 

Journal of Engineering and Technology Management, 30(2), 157-168. 

  Zarin Sib, M. (2018). Investigating the relationship between 

intellectual capital and organizational innovation orientation of Tehran 

University Science and Technology Park employees, Master's Thesis, Faculty of 

Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. (in Persian) 

  Zhang, M., & Merchant, H. (2020). A causal analysis of the role of 

institutions and organizational proficiencies on the innovation capability of 

Chinese SMEs, International Business Review, 29(2), 334-378. 

 

 


	07-28-1308 abst - for merge.pdf
	07-28-1308.pdf

