
 

 

 

رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در 

 نوین آمل هاییفناوردانشگاه تخصصی 

 3بابائی یمحمدمهد، 2علی لطفی، 1سید محمد میرکمالی

 شناسیمطالعات دانش

 7۰تا  ۰1، ص 79 بهار ،41، شماره چهارمسال 

 17/7۰/79تاريخ دريافت: 

 41/70/79تاريخ پذيرش:

 چکیده
بررسی رابطه بین اشتراک دانش و گرايش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی هدف اين پژوهش 

جامعه  .ودبکاربردی هدف،  ازنظرو همبستگی توصیفی از نوع  ،ژوهشپ. روش ودبآمل نوين  هاییفناور

. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد ودندب آماری شامل کارکنان دانشگاه فناوری نوين آمل

پژوهش، پرسشنامه ساختاريافته بود.  . ابزاردندشگیری تصادفی انتخاب نفر از کارکنان به روش نمونه 410

افزار فاده از نرمبا است گامبهگامستفاده از ضريب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش ها با اداده

SPSS21  .دارد.  رابطه وجوداشتراک دانش و گرايش به نوآوری سازمانی بین  نشان داد هايافتهتحلیل شد

نوآوری سازمانی  های کنترلیتمايل به اشتراک دانش و باورتحلیل رگرسیون نیز نشان داد که رفتار اشتراکی، 

 کنند.بینی میکارکنان را پیش

دانشگاه تخصصی ، اشتراک دانش، نوآوری سازمانی، مراکز آموزش عالیواژگان کلیدی: 

 آملنوین  یهایفناور

  

                                                           
 mkamali@ut.ac.ir استاد گروه مديريت و برنامه ريزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران. ايران. 4.

دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان، ، دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری مديريت آموزش عالی 0.
 Ali657@gmail.comتهران، ايران. 

.1 ،دانشگاه تهران، تهران، ايران. دانشجوی دکتری اقتصاد و مديريت مالی آموزش عالی 

m.zmbm67@gmail.com 

mailto:mkamali@ut.ac.ir
mailto:Ali657@gmail.com
mailto:m.zmbm67@gmail.com
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 مقدمه

 تربیت نیروی اصلی کانون و تحول و توسعه محور عنوانبه هادانشگاهمراکز آموزش عالی و 

گونه مراکز ينادر  .شودیم محسوب یاجامعه در هر يدهدموزشآ و انسانی متخصص

ای يهسرما چنین شوند. داشتنیمهای ارزشمند محسوب يهسرما عنوانبهعلمی یئتهاعضای 

افتد  جريان به سازمان در افراد دانش که آفرين باشد قدرت و ينآفرارزش تواندیم زمانی

بگذارند.  اشتراک به سازمان و بیرونی درونی اعضای با را خود دانش بتوانند افراد و

 شود، تعامل پذيرفته دانشگاهی محیط در ی دانشگذاراشتراک به فرهنگ کهیدرصورت

 ايجاد آموزش امکان علمی،یئته اعضای فرهنگ توسط اين پذيرش از حاصل علمی

اولیاء،  کند )پور سراجی، صالحیمفراهم  دانشگاه در محیط را اثربخش يادگیری و کارآمد

 از هادانشگاه در آن مستندسازی تسهیم و مديريت دانش، تحقق (. امروزه4170آبادی،یعل

 ترينمهمکنونی است و مديريت دانش يکی از  محوردانش جامعه اساسی ضروريات

ين از کاربرد ا نظرصرفآموزش عالی با آن مواجه هستند.  مؤسساتيی هستند که هاچالش

 ی آموزش عالی که اساساًهاموسسهارت پرداختن به اين موضوع در رويکرد در صنعت و تج

دانش  رونيازا(. 41۰۰محل دانش هستند جای تأمل دارد )حسین قلی زاده، میر کمالی، 

عنوان يک مزيت رقابتی برای و همچنین به هاسازمانبرای توانمندسازی منبعی  عنوانبه

ن تا حد زيادی به دانش وابسته است و امروزه مزيت رقابتی يک سازما. هاستسازمان

کنند گذاری دانش در میان کارکنان را احساس مینیاز به حمايت از اشتراک هاسازمان

 4کند. لیفراهم می هاسازمانگذاری دانش زمینه را برای خلق دانش در چراکه اشتراک

طور و وقتی به دارايی يک سازمان مطرح است ترينمهمعنوان ( معتقد است دانش به0771)

 یگذاراشتراک تواند منجر به توسعه و بهبود تولید و خدمات شود. بهرود، می به کارمناسب 

 دانش، کارکنان هرگاه جهتنيازابسیاری است.  متمايز و برجسته یهاجنبه دارای دانش

)جباری،  شودیم ايجاد بیشتری يیافزاهمارزش  بگذارند، اشتراک به را خود

بخش از فرايند مديريت دانش در سازمان  ترينمهماشتراک دانش  چراکه(. 4171مدهوشی،

                                                           
1. Lee 
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 يک عنوانبهدانش  یگذاراشتراکبنابراين به ؛ (41۰۰است )حسین قلی زاده، میر کمالی، 

( معتقدند که اکثر 4170های مدرن امروزی است. آراسته و لبانی مطلق )منبع مهم در سازمان

 چنیناين ندرتبه کهدرحالی اندکرده گذاریسرمايهزش روی فناوری و آمو هاسازمان

 یهاسازمان هاآن. به اعتقاد دهندیمرا برای اشتراک و خلق دانش انجام  گذاریسرمايه

 مندعمل کنند. اشتراک هدف هاسازمانامروزی، بايد بر اساس اشتراک تجربیات خود با ساير 

 توسعه را خالقیت سازمانی منجر گشته، و فردی ترعيسر يادگیری به هاسازمان دانش در

 که اساس است اين بر .انجامدیمسازمان  و فرد عملکرد بهبود به تيدرنها و دهدیم

 چون کنندیم تشويق امر به اين را خود کارکنان و تقويت اشتراک دانش را هاسازمان

 رودمی ند، انتظارگرايش دار آن انجام به دهند کهمی انجام را کاری طورمعمولبه افراد،

کنند.  پیدا آن به نسبت گرايش مثبتی اشتراک دانش باشند که به مندعالقه زمانی افراد

 است. تعاملی فرايندهای يادگیری و خالقیت بادوام، تعهد نیازمند اشتراک دانش،

 و اهمیت اندنموده تمرکز نوآوری، فرايند در دانش مديريت نقش بر متعددی مطالعات

دی، است )گان شدهواقعی مورد تأيید اگستردهنوآوری به شکل  با آن رابطه و نشدا مديريت

 استفادهقابلخدمات  و محصوالت ايجاد از است سازمانی عبارت (. نوآوری4،0774داتون

 و خدمات پیشرفته و محصوالت توسعه به سازمان يک سازمان و تمايل در ارزشمند و

(. 077۰همکاران، و 0بديع )لیائو رفتار يا هاايده بردو کار بازار به هاآن ارائه و جديد

 ( عبارت است از:4177میر کمالی و چوپانی ) ازنظراصلی نوآوری سازمانی  یهامؤلفه

 ابزاری برای تولید است که به توسعه و ارائه کنندهفراهمنوآوری تولیدی  نوآوری تولیدی:

 هایگفت که منظور از نوآوری توانیم درواقعاشاره دارد.  افتهيبهبودخدمات جديد و 

تولیدی اين است که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات جديد، اختصاص منابع مالی به تحقیق 

 و توسعه و مواردی از اين قبیل پیشتاز است.

 يیجوهصرفنوآوری فرايندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و  نوآوری فرايندی:

زيع يا تولید، تو افتهيبهبودجديد يا  هایروشاتخاذ  رندهیدربرگ و؛ کندیمفراهم  هانهيهز

                                                           
1. Gunday, & Dutton 
2  . Liao 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527311002209
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527311002209
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فرايندی اين است که سازمان تا چه  یهاینوآورمنظور از  درواقعتحويل خدمات است. 

انجام کار را به بوته آزمايش  هایروشو  ردیگیمجديد را به کار  یهایفناوراندازه 

ام جديد برای انج هایروشو  هاراه یوجوجست ت،. تغییر در فرايند تولید يا خدماگذاردیم

کلیدی سنجش  یهاشاخصجديد تولید را از  هایروشو  هاراهامور و پیشتاز بودن در ارائه 

 (.4174،زادهغالمزارع خلیلی، قاسمی،  ،اين بعد است )چوپانی

ره دارد. و اشکال سازمانی جديد اشا هااستیس، هاهيرونوآوری اداری به  نوآوری اداری:

وين ن یهاستمیسمنظور از نوآوری اداری اين است که تا چه میزان مديران سازمان از  درواقع

 .کنندیم... در اداره کردن استفاده  مديريتی و

تی بر گذاری دانش تأثیر مثببايد گفت که به اشتراک شدهگفتهبا توجه به مطالب 

دانش  یگذاراشتراککه زمینه را برای  یيهاسازمانو اقدامات سازمان دارد و  هاتیفعال

ترند. اين امر در آموزش عالی بیش از هر ديگر موفق یهاسازماناند، نسبت به فراهم آورده

های سازمانی گذاری دانش را در نوآوریجای ديگر صادق است. اين امر اهمیت به اشتراک

ی گذارفرهنگ اشتراک آموزش عالی بايد در راستای مؤسسات رونيازاسازد. آشکار می

و منجر به افزايش نوآوری  دهدیمدانش تالش کنند زيرا يادگیری سازمانی را گسترش 

 .شودیمسازمانی 

 بر اثر منفی دانش، رکود که ( نشان داد4177) نتايج پژوهش احمديان و ديگران

در پژوهشی  (4174)طالقانی، انواری و افتخاری دارد.  سازمانی و نوآوری سازمانی يادگیری

نتیجه  به اين هرابطه بین مديريت دانش و نوآوری سازمانی در يک شرکت بیمتحت عنوان 

های يهرماسسازی اند که برای اينکه نوآوری سازمانی حاصل شود، مديران به يکپارچهیدهرس

ی مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروهای داخلی و خارجی نیاز دارند. هابخشدانشی در 

ری واز طرفی بايد دانش در سرتاسر سازمان توزيع شود، توزيع بهتر دانش، احتمال ظهور نوآ

( تحت 4171 ) اللهی، رستگار و شفیعی نیک آبادیپژوهش  .سازمانی را افزايش خواهد داد

 میانجی راث با نوآوری عملکرد بر دانش مديريت فرايندی هاییتقابل تأثیر عنوان بررسی

ندی مهارت های فرايیتقابلرفته حاکی از معناداری پیش فناوری با هاسازمان در نوآوری فرايند

( در 4171دانش بر فرايند نوآوری و عملکرد نوآوری است. بهلول، قلی زاده و کرمی )
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ستقیم و م طوربهباورهای هنجاری و باورهای کنترلی پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که  

اشتراک دانش معلمان دارند.  در ايجاد تمايل و رفتار ایکنندهتعیینغیرمستقیم نقش 

، بر اينالوه ع نیست. دارمعنیاثر باورهای رفتاری بر تمايل و رفتار اشتراک دانش  کهدرحالی

حاکی از آن است که درک از دست دادن قدرت، درک لذت بردن از کمک به  هايافته

راک شتباورهای هنجاری بر تمايل به ا باواسطهديگران، کسب شهرت، نوآوری و فناوری 

واسطه باورهای  با، فناوری و نوآوری شدهادراکو سه عامل فوايد  گذاردمیدانش اثر 

انی درک سازم یهازهیانگکنترلی بر رفتار اشتراک دانش اثر مستقیم دارند. در اين میان، 

( نشان 0771) 4. پژوهش اگبوگذاردیمشده بدون واسطه بر تمايل به اشتراک دانش اثر 

بین مديريت دانش و سرمايه فکری با نوآوری سازمانی  یداریمعنمثبت و رابطه  دهدیم

دانش در میان کارکنان  یگذاراشتراک( معتقد است که توجه به 0779) 0است. سوپار

 1برای نوآوری شود. وانگ ونو يیهافرصتمنجر به بهبود عملکرد و  تواندیمآموزشی 

مؤلفه بافت سازمانی،  1اری دانش به گذبر به اهمیت به اشتراک تأکیدضمن  (0747)

ی های فردی و عوامل انگیزشهای فرهنگی، ويژگیهای تیمی و بین فردی، ويژگیويژگی

( نشان دادند که  دانش )سرمايه 0744) 1کنند. دلگادو، مارتین و ناواساشاره می هاسازماندر 

دند که وقتی اعضای يک ( معتق0740) 1وانگ و وانگدارد.  ریتأثفکری( بر قابلیت نوآوری 

شده و تجربیات را با ديگران در میان  گرفته ادي یهادرس، هامهارتسازمان اطالعات، 

سازمان  يک عنوانبه هادانشگاهبنابراين توجه ؛ ابديیم، نوآوری در سازمان بهبود گذارندیم

 یریگلشک درنهايتمنجر به يادگیری و  تواندیممبتنی بر دانش يک ضرورت است که 

 فرايندهای نوآورانه شود.

                                                           
1. Egbu 
2  . Supar 
3. Wang & Noe 
4. Delgado., Martı´n, & Navas 
5. Wang & Wang 
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را به اين صورت  هاسازمانبر اشتراک دانش در  مؤثر( عوامل 0741) 4هجاسی و ديگران

 ،1به پیشرفت و خودشکوفايی ازین ،0روانی دانش تیمالک انسانی/فردی، عوامل :کنندیمبیان 

یشرفت شغلی / پ ، درک پاداش:9)روابط متقابل استراتژيک 1و موقعیت اعتبار ،1یدوستنوع

 ،۰باز، فرهنگ اجتماعی و يادگیری :یسازمانفرهنگ(، عوامل سازمانی )9پولی یهاپاداش

، جو تعاملی 44، ساختار مديريت دانش47گیریتصمیم، مشارکت در 7و عدالت انصاف

 و فناوری. 41، اعتماد41، تعهد رهبری به اشتراک دانش40اجتماعی و ارتباطی

 هاتیفعالی بر دانش تأثیر مثبت یگذاراشتراکيد گفت که با شدهگفتهتوجه به مطالب  با

 توانندیم دانش از اشتراک گیریبهره با آموزش عالی و اقدامات سازمان دارد مؤسسات

يابند. مرور  دست کارآيی و از کیفیت ابداع باالتری درجه به و رسانده رقابتی پله به خود را

که زمینه را برای اشتراک دانش  يیهاسازمانانجام شده نشان داد  یهاپژوهش یهاافتهي

ش افزاي هاآنو نوآوری سازمانی در  ترندموفقديگر  یهاسازمان، نسبت به اندآوردهفراهم 

هبود ب جهیدرنتاشتراک دانش، خلق دانش جديد و نوآوری و  نديبرآ رونيازا. کندیمپیدا 

ذاری دانش در نوآوری گ. با توجه به اهمیت موضوع اشتراکعملکرد سازمان است

 یهااهدانشگنوين آمل که يکی از  یهایفناورسازمانی، اين پژوهش در دانشگاه تخصصی 

 دهد.زير پاسخ می سؤاالتنوپا در آموزش عالی ايران است، انجام شد و به 

 وجود دارد؟ یداریمعنآيا بین اشتراک دانش و گرايش به نوآوری سازمانی رابطه  -

                                                           
1. hejase 
2. psychological ownership of knowledge 
3. need for achievement and self actualization 
4. altruism 
5.eputation and status 
6  . strategic reciprocity 
7. reward perception: career advancement/ monetary rewards 
8.Organizational culture: open, communal and learning culture 
9. Fairness & justice 
10. participation in decision making 
11. knowledge management structures 
12  . communication/social interaction climate 
13  . leadership commitment to knowledge sharing 
14. trust 
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جود و یداریمعناشتراک دانش با گرايش به نوآوری سازمانی رابطه  یهامؤلفهآيا بین  -

 دارد؟

 گرايش به نوآوری سازمانی را دارند؟ ینیبشیپاشتراک دانش توانايی  یهامؤلفهآيا  -

 روش

از نوع توصیفی به  هاداده یآورجمعپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ 

رسی رابطه بین دو متغیر اشتراک دانش و نوآوری سازمانی به بر ازآنجاکه. رودیمشمار 

ر همبستگی است. جامعه آماری د -گفت پژوهش حاضر از نوع توصیفی توانیم، پردازدیم

. دهدیمنوين آمل تشکیل  یهایفناوراين پژوهش را مديران و کارکنان دانشگاه تخصصی 

اطالعات  یآورجمعگرديد. برای  نفر برآورد 410تصادفی  یریگنمونهحجم نمونه به روش 

 در اين پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است:

از پرسشنامه  دانش یگذاراشتراکبرای رفتار . دانش یگذاراشتراکرفتار به  ( پرسشنامهالف

، باورهای 1تا  4 سؤاالتنگرش به اشتراک دانش  مؤلفه 1( استفاده شد. دارای 4170بهلول )

، تمايل به 49 تا 47 سؤاالت، باورهای کنترلی 7تا  9 سؤاالتدانش  هنجاری به اشتراک

. روايی است 10 تا 07 سؤاالت، رفتار اشتراک دانش 0۰تا  4۰ سؤاالتاشتراک دانش 

به  %77خ شد و پايايی آن با آلفای کرونبا ديیتأسه تن از اساتید  ازنظرپرسشنامه با استفاده 

 آمد. دست

دومین پرسشنامه . (4177میرکمالی و چوپانی ) وری سازمانیب( پرسشنامه گرايش به نوآ

در اين پژوهش گرايش به نوآوری سازمانی است. اين پرسشنامه با توجه به سه  مورداستفاده

 49لیکرت طراحی شد و دارای  یانهيگز 1بعد تولیدی، فرايندی و اداری در قالب مقیاس 

(، پراجگو 0779) ادزیپن(، 0779و ديگران ) جیمنز -جیمنز یهانامهپرسشو ترکیبی از  سؤال

( و چوپانی و 74/7( است. پايايی اين پرسشنامه در پژوهش ابیلی و ديگران )0779و سوهل )

 یهاداده لیوتحلهيتجز منظوربه( حاکی از پايا بودن اين پرسشنامه است. ۰7/7ديگران )

سون ند ضريب همبستگی پیرپژوهش از روش آمار توصیفی و همچنین از آمار استنباطی مان
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استفاده   VS.21SPSS افزارنرماز  هادادهاستفاده شده است. برای تحلیل  گامبهگامو رگرسیون 

 شد.

 هایافته

درصد زن تشکیل  4/14درصد مرد و  7/9۰توصیفی، افراد نمونه از  یهاشاخصبر اساس 

درصد دانشجوی  ۰/01ترا، درصد دارای مدرک دک 1/09شده بود. در رابطه با تحصیالت نیز 

 .باشندیمدرصد دارای مدرک ارشد  9/19دوره دکترا و 

 پژوهشی هاسؤال، به بررسی و تحلیل آمدهدستبهقسمت بر اساس اطالعات  در اين

از آزمون  با استفاده هانمونه. با توجه به اينکه نرمال بودن توزيع شودیمپرداخته  شدهمطرح

اری آم هایآزمونقرار گرفته است، در اين بخش از  ديیتأ اسمیرنف مورد -کولموگروف

 که از نوع پارامتريک هستند، استفاده شد. گامبهگامهمبستگی پیرسون و رگرسیون 

آيا بین اشتراک دانش و گرايش به نوآوری سازمانی اول پژوهش که  سؤالدر پاسخ به 

در  تفاده شده است که نتايج آنوجود دارد، از آزمون همبستگی پیرسون اس یداریمعنرابطه 

 ارائه شده است. 4جدول 

 . همبستگی بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی۱جدول 

دارییمعنسطح  نوآوری سازمانی متغیر  

114/7 اشتراک دانش  477/7  

درصد  77بین دو متغیر اشتراک دانش و گرايش به نوآوری سازمانی در سطح اطمینان 

افزايش يا کاهش اشتراک دانش با افزايش يا کاهش  ديگرعبارتبهجود دارد. رابطه مثبت و

 نوآوری سازمانی در اين سازمان همراه خواهد بود.

دوم پژوهش که آيا بین ابعاد اشتراک دانش با گرايش به نوآوری  سؤالدر پاسخ به 

که  شده استوجود دارد؟ از آزمون همبستگی پیرسون استفاده  یداریمعنسازمانی رابطه 

 ارائه شده است. 0نتايج آن در جدول 
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 . همبستگی بین ابعاد اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی۲جدول 

 متغیر
نگرش به 

 اشتراک دانش

باورهای هنجاری 

 به اشتراک

باورهای 

 کنترلی

تمايل به 

 اشتراک دانش

رفتار اشتراک 

 دانش

 179/7** 411/7 091/7** 774/7 499/7* نوآوری سازمانی

گفت که بعد نگرش به اشتراک دانش، باورهای کنترلی و  توانیم 0با توجه به جدول 

تگی دارند. میزان همبس یداریمعنرفتار اشتراک دانش با گرايش به نوآوری سازمانی رابطه 

و  71/7که اولی در سطح آلفای  179/7و  091/7، 499/7به ترتیب برابر است با  رهایمتغاين 

گفت که  توانیم ديگرعبارتبهاست.  داریمعن 74/7ر دوم و سوم در سطح آلفای متغی

انش و رفتار اشتراک د از ابعاد نگرش به اشتراک دانش، باورهای کنترلی هرکدامافزايش 

 اما ابعاد ديگر اشتراک دانش )باورهای؛ گردندیمباعث افزايش گرايش به نوآوری سازمانی 

يل به اشتراک دانش( با گرايش به نوآوری سازمانی در اين سازمان هنجاری به اشتراک و تما

 ندارند. یارابطه

گرايش به  ینیبشیپسوم پژوهش که آيا ابعاد اشتراک دانش توانايی  سؤالدر پاسخ به 

استفاده شده است که  گامبهگامنوآوری سازمانی را دارند؟ از آزمون رگرسیون به روش 

 ه شده است.ارائ 1نتايج آن در جدول 

رایش گ ابعاد اشتراک دانش با بینیشپبرای بررسی  گامبهگام. نتایج حاصل از روش رگرسیون 9جدول 

 به نوآوری سازمانی

 R R2 B Beta t P نبییشپمتغیرهای  هاگام

 777/7 1.9۰0 179/7 114/7 771/7 179/7 رفتار اشتراکی گام اول

 گام دوم
مايل ت رفتار اشتراکی

 ک دانشبه اشترا
1۰4/7 411/7 

101/7 

049/7 

119/7 

014/7 

0۰4/1 

991/0 

777/7 

779/7 

 گام سوم

مايل ت رفتار اشتراکی

 به اشتراک دانش

 باورهای کنترلی

114/7 4۰9/7 

117/7 

041/7 

110/7 

141/7 

007/7 

079/7 

917/1 

۰70/0 

10۰/0 

777/7 

779/7 

741/7 
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ل به اشتراک دانش )تماي یهامؤلفهيا سوم پژوهش در رابطه با اينکه آ سؤالدر پاسخ به 

اشتراک دانش، رفتار اشتراک دانش، نگرش به اشتراک دانش، باورهای هنجاری به اشتراک 

گرايش به نوآوری سازمانی در اين موسسه را دارند و  بینیپیشو باورهای کنترلی( توانايی 

ری سازمانی به نوآو گرايش بینیپیشدر  بینپیشهمچنین تعیین سهم هر يک از متغیرهای 

در  گامبهامگاستفاده شد. بر اساس تحلیل رگرسیون به شیوه  گامبهگاممذکور از رگرسیون 

مايل اشتراک دانش بعد رفتار اشتراکی، ت یهامؤلفهنتیجه گرفت که از بین  توانیم 1جدول 

عادله نهايی به م، معیار ورود بینپیشمتغیرهای  عنوانبهبه اشتراک دانش و باورهای کنترلی 

رگرسیون را برای توضیح تغییرات گرايش به نوآوری سازمانی )متغیر مالک( دارند. مقدار 

. بدين معنا که رفتار اشتراک دانش است 179/7ضريب همبستگی رفتار اشتراک دانش 

سازمانی را تبیین کند. در گام دوم با اضافه شدن  ینوآورواريانس  از 771/7توانسته است 

 کهنيايافته است يعنی  شيافزا 1۰4/7به اشتراک دانش میزان ضريب همبستگی به  تمايل

. در گام سوم با کندیماز واريانس نوآوری سازمانی را تبیین  411/7 همیرواين دو بعد 

 یعني؛ يافته است شيافزا 114/7به اضافه شدن باورهای کنترلی میزان ضريب همبستگی 

بر  عالوه .کندیماز واريانس نوآوری سازمانی را تبیین  4۰9/7 همیرواين سه بعد  کهنيا

اين برای تعیین سهم هريک از ابعاد اشتراک دانش )رفتار اشتراکی، تمايل به اشتراک دانش 

نوآوری سازمانی بر اساس ضرايب رگرسیون )بتا( در گام  بینیپیشو باورهای کنترلی( در 

، تمايل به اشتراک دانش Beta)=141/7تراکی )عنوان کرد که سهم رفتار اش توانیمسوم 

(007/7=(Beta  079/7) یکنترلو باورهای=(Beta  است. بعد نگرش به اشتراک دانش و

 یوآورنگرايش به  بینیپیشباورهای هنجاری به اشتراک به دلیل نداشتن سهم معنادار در 

 سازمانی از معادله حذف گرديد.

 گیرینتیجهبحث و 

نان و کارک یهاتیقابلو  هامهارتدانش به توسعه  یگذاراشتراکامروز، در فضای رقابتی 

، ورنيازا، کندیمکمک شايانی  هادانشگاهاساتید، همچنین کسب مزيت رقابتی در 

ته ، دانش کافی داشیگذاراشتراکبايد به فرآيند  هاسازماننیز همچون ديگر  هادانشگاه
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 آمدهتدسبهسازمانی دارد. نتايج  یهاینوآورر تحقق اين فرايند نقش مهمی د درواقعباشند. 

از رابطه بین متغیر رفتار اشتراک دانش با گرايش به نوآوری سازمانی نشان داد که بین اين 

رفتار اشتراک دانش منجر به افزايش  ديگرعبارتبهوجود دارد.  یداریمعندو متغیر رابطه 

( با 0771) یلين بخش از پژوهش با پژوهش . نتايج اشودیمنوآوری سازمانی  گرايش به

افشاری  و یشکار ؛ احمديان،یگاند و بهبود تولید و خدمات، در توسعهتوجه به نقش دانش 

( مبنی بر نقش اشتراک گذاشتن دانش در سازمان در افزايش نوآوری سازمانی؛ 4177)

های دانشی و نقش آن در يهسرماسازی مبنی بر يکپارچه (4174)طالقانی، انواری و افتخاری 

سه تعهد به  مؤلفهگذاری سه ( مبنی بر تأثیر4177) نوآوری سازمانی؛ احمديان و ديگران

 اگبومشترک و اشتراک دانش در يادگیری و نوآوری سازمانی؛  اندازچشميادگیری، 

بین مديريت دانش و سرمايه فکری با نوآوری  یداریمعن( با توجه به رابطه مثبت و 0771)

ر ری( بدارايی دانش )سرمايه فک ریتأث( مبنی بر 0744) 4سازمانی؛ دلگادو، مارتین و ناواس

 ( همخوانی دارد.4171) قابلیت نوآوری؛ بهلول

 ر دراگانجام شده در اين زمینه؛  یهاپژوهش یهاافتهيهای اين پژوهش و بر اساس يافته

مینه قرار گیرد، ز موردتوجهدانش  رفتار اشتراکيک سازمان مديريت دانش و به دنبال آن 

گرو  موفقیت رفتار اشتراک دانش در زمهال .شودیمبرای گرايش به نوآوری سازمانی بیشتر 

است. زمانی که در دانشگاه اشتراک  هادانشگاه ازجمله هاسازمانتوجه به مديريت دانش در 

ر چنین د کهنياقرار گیرد، نوآوری بیشتری در پی خواهد داشت. به دلیل  موردتوجهدانش 

و اين  گیری بیشتر خواهد بودگذاری آن، يادسازمانی به دلیل استفاده از دانش و به اشتراک

نوآوری سازمانی در  طورکلیبهخود راهکارهای جديد و خالقانه برای انجام امور و  نوبهبه

انش د یگذاراشتراککه از سطح بااليی از  يیهاسازمان ديگرعبارتبهپی خواهد داشت. 

جديدی را برای  یهاروشای خواهند بود که همواره يادگیرنده یهاسازمانباشند،  برخوردار

گیرند جديد را به خدمت می یهایفناور، دانش و دهندیمانجام امور مورد آزمايش قرار 

روری س، طبرساگردد. در اين زمینه خود باعث افزايش نوآوری سازمانی می نوبهبهکه اين 

                                                           
1. Delgado, Martı´n, & Navas 



94 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
41، 

ار 
به

97
 

 

امروزه کسب، حفظ و ارتقاء مزيت رقابتی ( معتقدند که 4170) ینیحساشلیکی و قاضی 

ار دغدغه اصلی مديران است در اين راستا پايگاه دانش سازمان تنها مبنا و اساس کسب پايد

 تنهانهر نوآوری وکه پايداری آن منوط به نوآوری است. ظه شودیماين مزيت محسوب 

آورد بلکه ابزار سودمندی را برای ارتقاء  به دستکه مزيت رقابتی  سازدیمسازمان را قادر 

. هر سازمانی که خواهان رسیدن به يک رشد پايدار در کندیمرائه ا هاسازمانعملکرد 

دانش را به يک فعالیت روزمره تبديل  یگذاراشتراک ستيبایمباشد،  خود وکارکسب

 .کند

گانه، نگرش به اشتراک دانش،  1 یهامؤلفههمچنین نتیجه پژوهش نشان داد که از بین 

دارند.  یداریمعنرايش به نوآوری سازمانی رابطه باورهای کنترلی و رفتار اشتراک دانش با گ

از ابعاد تمايل به اشتراک دانش، باورهای  هرکدامگفت که وجود  توانیم ديگرعبارتبه

کنترلی و رفتار اشتراک دانش به ترتیب باعث کاهش و افزايش گرايش به نوآوری سازمانی 

ک دانش، باورهای هنجاری به اما ابعاد ديگر اشتراک دانش )نگرش به اشترا؛ گردندیم

ندارند. در اين زمینه  یارابطهاشتراک( با گرايش به نوآوری سازمانی در اين سازمان 

( تمايل کارکنان به اشتراک دانش را متأثر از 4174ابراهیمی، محمدی فاتح و حاجی پور )

اعتماد  سجام سازمان وهای سازمان، اعتماد به اناعتماد سازمانی )اعتماد به قابلیت گانهسهابعاد 

د تالش نوين آمل باي یهایفناوربنابراين دانشگاه تخصصی ؛ دانندمیبه خیرخواهی سازمان( 

ارتقای سطح اعتماد موجود در  چراکهخود را معطوف به بهبود اعتماد کارکنان خود کند. 

اشند ب که برای دستیابی به اهداف سازمان خود کارآمدتر کندیمسازمان، به مديران کمک 

کارکنان خود توانا شوند. در زمینه رفتار به  تکتکو در استفاده از دانش و تجربه 

( معتقدند که رفتار به 4170دانش، سلیمی، حیدری و کشاورزی ) یگذاراشتراک

یت، دانش است و بر شخص یگذاراشتراکدانش متأثر از تمايالت افراد به  یگذاراشتراک

انش در رفتار تسهیم د یهاکننده بینیپیش عنوانبهکارکنان  سازمان و التزام یهااستیس

اک دانش دانش و تمايل به اشتر یگذاراشتراکبنابراين بین رفتار ؛ کنندیم تأکیدسازمان 

سازمان  یهااستیسدانش متأثر از شخصیت،  گذاریاشتراکارتباط وجود دارد و رفتار به 

بر  ثرمؤرا جزء عوامل گذاری دانش اشتراک نگرش نسبت بهو التزام کارکنان است؛ چون 
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به  اشاره کرد نگرش اينجا. يکی ديگر از مواردی که بايد در داندیمرفتار اشتراک دانش 

تسهیم دانش بر رفتار تسهیم افراد تأثیرگذار است. وقتی افراد از مزايای تسهیم دانش مطلع 

به تسهیم  هانآتمايل  درنتیجهو  ندکیمرا نسبت به تسهیم دانش مثبت  هاآن، نگرش شوندیم

 (.4170شود )سلیمی و ديگران،دانش بیشتر می

مايل به ترفتار اشتراکی، اشتراک دانش، بعد  یهامؤلفهها نشان داد که از بین يافته

هايی ، معیار ورود به معادله نبینپیشمتغیرهای  عنوانبه اشتراک دانش و باورهای کنترلی

یح تغییرات گرايش به نوآوری سازمانی )متغیر مالک( دارند. نتايج رگرسیون را برای توض

بنابراين ؛ ( همسو است0740)وانگ و وانگ (، 0779سوپار )اين بخش از پژوهش با پژوهش 

ند. لذا هست توجهیقابلدر معرض تغییرات  هادانشگاهبايد توجه داشت که آموزش عالی و 

ايی بسترهای بنابراين شناس؛ بیرونی بايد نوآور باشند اين نهادها برای سازگاری با محیط متغیر

زيادی برخوردار است. در اين راستا مطالعات متعددی در  تیاهمنوآوری در اين نهادها از 

بخشد،  نوآوری را بهبود تواندیمگوناگون در پاسخ به اين پرسش که چه اقداماتی  یهارشته

ه روشی برای بهبود نوآوری شناخت عنوانهبصورت گرفته است. در اين میان مديريت دانش 

 نوآورانه يک سازمان یهاتیفعالمبتنی بر دانش برای  یهايیداراشده است. در حقیقت 

جر به من تواندیمآن يک ضرورت است که  گذاریاشتراکحیاتی است و توجه به دانش و 

ه ک دهندیمنشان  يادگیری و فرايندهای نوآورانه شود. مطالعات انجام شده در اين زمینه

اشتراک دانش برای افزايش عملکرد نوآوری در سازمان ضروری است. در حال حاضر 

حال  در یادغدغهموضوع اشتراک دانش در محیط دانشگاهی و مديريت اين فرايند حیاتی 

 ظهور است.

 پژوهش نهادهایمحدودیت و پیش

 که در يیهاآنشده است هايی وجود دارد که سعی در اين پژوهش نیز بالطبع محدوديت

اند، مرتفع شوند. در هر پژوهشی که به کمک پرسشنامه انجام اختیار پژوهشگران قرار داشته

پرسشنامه وجود دارد  یهاسؤالشود، امکان به وجود آمدن درک نادرست و متفاوت از می

 همطالعموردتواند نتايج پژوهش را مخدوش سازد. محدوديت ديگر در مورد جامعه و اين می
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 ؛است که شامل مديران و کارکنان دانشگاه تخصصی فناوری نوين شهرستان آمل است

صورت گیرد.  ، بايد با احتیاطهادانشگاههای اين پژوهش به ساير بنابراين تعمیم نتايج و يافته

حول محور رابطه عوامل فوق با نوآوری صورت  يیهاپژوهششود در آينده پیشنهاد می

ش و دان گذاریاشتراکوضعیت موجود تر و آشکارتر گردد. روشن هاآنای پذيرد تا زواي

ن پژوهش در اي آمدهدستبهمقايسه و اطمینان از نتايج  منظوربه ارتباط آن با نوآوری سازمانی

، ذارانگسیاستاين مقاله تقديمی ناچیزی است به همه ديگر انجام گیرد.  یهادانشگاهدر 

تمامی دوستداران تحقیقات  کالمکيديران، محققین و در ، منظرانصاحبمتخصصین، 

 آموزش عالی کشور.

 منابع

. تهران: انتشارت رهبری در فرهنگ تغییر(. 4170؛ لبانی مطلق، معصومه )درضایحم، آراسته

 جهاد دانشگاهی

(. بررسی نقش 4174) ابراهیمی، سید عباس؛ محمدی فاتح، اصغر و حاجی پور، ابراهیم.

مديريت  فصلنامه سهیم دانش شغلی دانشگاه تربیت مدرس.اعتماد در ت
 411-490(.40)19.نظامی

 رکود رابطه ( بررسی4177) یمحمدعلو افشاری،  ؛ شکاری، حمیدهاکبریعلاحمديان، 

 مجله يزد. عالی آموزش مراکز در نوآوری سازمانی و سازمانی يادگیری دانش،

 414-411(.0)7،یسازمانفرهنگمديريت 

 تأثیر (. بررسی4171) ، محسن.یآبادکینفورا؛ رستگار، عباس علی و شفیعی اللهی، ص

 نوآوری دفراين میانجی اثر با نوآوری عملکرد بر دانش مديريت فرايندی هاییتقابل

 471-407(.1)4.مديريت توسعه فناوری فصلنامه پیشرفته. فناوری با هاسازمان در

انش معلمان دوره راهنمايی شهر رشتخوار و ، بررسی رفتار اشتراک د4170بهلول، مجید، 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. نامهانيپابر آن،  مؤثرعوامل 
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نقش عوامل فردی، (. 4171بهلول؛ مجید، قلی زاده؛ حسین قلی زاده و کرمی، مرتضی )

باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به  ینیبشیپسازمانی و فنی در 

 417-417(.1)14.فصلنامه تعلیم و تربیت .اک دانشاشتر

 یگذاراشتراک به رفتار بر مؤثر عوامل (. شناسايی4171(نگین و مدهوشی مهرداد جباری،

 و پژوهش فصلنامه گرگان. یهادانشگاه یعلمئتیهاعضای  میان در دانش
 11-91(.1)07.عالی آموزش در یزيربرنامه

 یسازمانبررسی رابطه بین سرمايه فکری با نوآوری (. 4174چوپانی، حیدر و ديگران )

ابتکار و خالقیت در علوم  مجله سهامی بیمه توسعه(. شرکت مطالعه موردی:)

 09-1۰(.4)0.انسانی

بر اشتراک  مؤثر یدی(. عوامل کل41۰۰محمد ) یدس یرکمالی،زاده، رضوان و م یقل ینحس

 94-9۰. 1. شماره يرانا یدانش. نامه آموزش عال

 و دانشجويان التزام رابطۀ (. تبیین4170می؛ قاسمی، حیدری؛ الهام و کشاورزی، فهیمه )سلی

کتابداری  فصلنامه دانش. تسهیم به نگرش متغیر سهم :دانشگاه در دانش تسهیم رفتار

 114-191(. 1)19.دانشگاهی رسانیاطالعو 

ن مديريت دانش و نوآوری (. رابطه بی4174افتخاری، لیال. ) ی؛طالقانی، غالمرضا؛ انواری، عل

 414-494(.4)09سازمانی در يک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه )صنعت بیمه(.

بین  یرابطه، (4170)قاضی حسینی،  مهرداد دیسنسیم؛ زهرا سروری اشلیکی و  ،طبرسا
 ، همايشنوآوری سازمانی یاواسطهدانش و عملکرد سازمانی: نقش  گذاریاشتراک

 ، بابلسر، دانشگاه مازندران،محوردانشصنعت  ملی دانشگاه کارآفرين

با گرايش  نيآفرتحول(. رابطه بین رهبری 4177میر کمالی، سید محمد و چوپانی، حیدر. )

 411-4۰4(.1)09بیمه. نامهپژوهش.یامهیببه نوآوری سازمانی در يک شرکت 
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