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مشخص از نوع معادالت ساختاری است. جامعۀ آماری این پژوهش  طوربههمبستگی و  شد. روش پژوهش،

های نفر از کارکنان دانشگاه مازندران است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه 033حدود 

و است  اجتماعی سازیو  سازیبرونی، ترکیب، سازیبرونیمدیریت دانش نوناکوکه دارای چهار بعد 

ها سازمانی که دارای سه بعد تولیدی، فرایندی و اداری است استفاده شد. این پرسشنامه نوآوری ۀپرسشنام
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-ان داد که همۀ مؤلفههای پژوهش نشاست.یافته شدهیینتع 300/3و 30۹/3ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

ها نشان داد الگوی داده همبستگی دارند. نتایج تحلیل باهم دودوبهسازمانی  نوآوریهای مدیریت دانش و 

از طریق مدیریت دانش تبیین شده  یخوببهسازمانی  نوآوریپیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و 
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 مقدمه 

یک  نوآوریتوسط مدیران، یک بخش مهم از ظرفیت  فنّاورانهدنبال کردن اطالعات 

ند که بیان کرد  "کیالن "و "کوک  "شود مؤثر منجر می هاییدهاسازمان است و به خلق 

، کیفیت یفنّاورخواهد نوآور باشد یا نوآور باقی بماند باید به: استراتژی اگر سازمانی می

ها به خدمات توجه ویژه کند. تبدیل ایده یفنّاوراز  یبرداربهرهو همچنین کسب  هایدها

مختلفی  یهادانشو تعامل میان  ییافزاهمجدید از طریق فهم،  وکارکسبمحصوالت و 

، فرایند یادگیری هاآن ۀمورداستفاد فنّاوریآورند، همانند به دست می هاانسازمکه 

 (.2332، 1شود )کوک و کیالنو غیره میسر می شانیسازمان

تعریف  شدهاثباتبرای اولین بار مفهوم دانش را باور حقیقی  13۹9افالطون در سال 

و  یافتهسازمانتراکم نمود. در این تعریف، دانش آن چیزی است که افراد، بر اساس 

معنادار اطالعات از طریق تجربه، ارتباطات یا استنتاج، بدان اعتقاد داشته و ارج 

(. دانش مفهومی فراتر از اطالعات است، اطالعات 1988نهند)انواری رستمی و شهایی می

 به شکل معنادار است. ولی دانش نتیجۀ تعبیر اطالعات مبتنی هاداده یدهسازمانحاصل از 

گیرد. بر فهم شخصی است که تحت تأثیر شخصیت و خصوصیات دارندۀ آن قرار می

و رفتار را در  هایشگراگیرد، عقاید، دانش بر پایۀ قضاوت و شهود قرار می ازآنجاکه

و  یندهافرادر اسناد و مدارک که در تجربیات،  فقطنهدانش  هاسازمان. در گیردیبرم

 (1933د دارد)باباغیبی، وجو هاسازمانجریانات روزمرۀ 

دانش در عصر فناوری اطالعات، یکی از منابع اصلی دستیابی به مزیت رقابتی در محیط 

( . در راستای کسب مزیت رقابتی، 2332، 2شود )برنت و ویتالپویا و رقابتی محسوب می

 هاآنبه را  یازموردنباید به جستجوی نیروهای خبره و باتجربه بپردازند یا مهارت  هاسازمان

کافی نیست و باید اهمیت انتقال تجربه و دانش از  ییتنهابهآموزش دهند، اما این اقدامات 

، 9کاران و افراد نیازمند آن در نظر گرفته شود )هایند، پترسون و پفرمتخصصان به تازه

محور موجود توجه و تأکید بر منابع دانش هاسازماناساس، مطلوب است که  ینبر ا (.2338

                                                 
1  . Koc and Ceylan 

2  . Berent and Vital 

3  . Hind, Peterson and Peffer 
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گذاری دانش، ابزاری بنیادین در راستای (. تسهیم یا به اشتراک2333، 1نند )یانگ و لیانک

دستیابی به مزیت  یتدرنهاو کاربرد آن در سازمان و  نوآوریدانش، ایجاد  یریکارگبه

  (.2336، 2رقابتی است )جکسون و همکاران

بندی،  اصالح،  -دانش را ایجاد ،کسب، طبقه هاسازمانمدیریت دانش راهی است که 

(. بسیاری از محققان معتقدند، مدیریت دانش عبارت 1986کنند)ابطحی، تسهیم و منتشر می

  "گلوت "(. 2332، 9است از تغییر داده به اطالعات و سپس اطالعات به دانش )گاتسچاک

کنند: رسمیت دسترسی به تجربه، تعریف می گونهینامدیریت دانش را  "ترزیوسکی "و 

را تشویق  نوآوریکند، جدیدی را ایجاد می هایییتواناو  هایتقابلتخصص که  دانش و

(  تعریف 2330، 0دهد )گلوت و ترزیوسکیکرده و ارزش مشتری را افزایش می

(، در خصوص مدیریت دانش یکی از 1333و همکارانش)  "سوان"از سوی  آمدهعملبه

شرح مقاصد مدیریت دانش پرداخته و  شود زیرا بهمحسوب می بارهیندرابهترین تعاریف 

فرایند یا عمل  هرگونهمدیریت دانش  "دهد:آن را در جایگاه سازمانی مناسب قرار می

ارتقای  منظوربه، اشتراک و کاربرد دانش در کل سازمان سازییرهذختولید، کسب، 

دانش اشاره به لحاظ کردن  "در کل سازمان"یادگیری و عملکرد در سازمان است، عبارت 

 مستندسازیو  یکدگذاردانشی که  برخالفضمنی دارد.دانشی که در اذهان وجود دارد 

(. مدیریت دانش بر تسهیل جریان دانش در 198۹حبیبی،    یو متولشود است)واعظی می

و مؤثرتر دانش مرتبط با  ترسریع سازییکپارچهتواند منجر به سازمان کمک نموده و می

 (.2311، ۹گمشتری شود )رتنا و تین

نظیر  هاگروهدانش سایر  سازییکپارچهمدیریت دانش همچنین به تفاوت در فرایند 

مدیریت دانش را  "هی بارد"(. 2313، 6کند )چنگ و همکارانکارکنان نیز کمک می

                                                 
1  . Yang and Lian 

2  . Jacson et al 

3  . Gottschalk 

4  . Gloet and Terziovski 

5  . Retna and Teeng 

6  . Chang et al 
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تواند به فرایند گرفتن تخصص جمعی شرکت هر و توزیع آن به هر جا که می عنوانبه 

 (.2330، 1کند )میشلک کند تعریف میبازده کم ینتربزرگتولید 

توسعۀ دانش یا بینش جدید در سازمان ضمن افزایش اجرای  یلۀوسبهفرایند یادگیری  

در سازمان، موجب افزایش  نوآوریها، فرایندها یا محصوالت جدید و ایجاد ظرفیت ایده

ل جدید و بین محصو فنّاورانهافزایی کارایی در توسعه محصول جدید، بازاریابی و هم

 فنّاورانهدر فضای  نوآوری(. 1983، یانو احمدشود)معطوفی های موجود بنگاه میمزیت

-های جدید میدر جستجوی خلق ایده هاسازمانالزامی بوده و اکثر  هاسازمانحاضر برای 

باشند. در این راستا متخصصان سازمان در تالش هستند تا از دانش برای عرضۀ تولیدات و 

خواهند، استفاده کنند و زیرساختی ایجاد کنند که جدیدی که مشتریان مییا خدمات 

همانند یادگیری، فرایندی مستمر شود زیرا هدف مدیریت دانش و راز بقای این  نوآوری

نهفته است. متخصصان مدیریت دانش بر این عقیده  نوآوریهای امروزی، در سازمان

مدیریت دانش قابل انطباق هستند)محمدزاده، و فرایندهای  نوآوری هاییسممکانهستند که 

1983.) 

مدیریت دانش گردیده  خوشدست هاحوزهگفت که آموزش نیز مانند سایر  توانیم

است و برای اینکه در شرایط متغیر امروزی دوام بیاورد باید بتواند مدیریت دانش را به نحو 

متغیر امروزی از رسالت اصلی  به خدمت گیرد تا عالوه بر هم گام شدن با محیط اییستهشا

 .بازنماندخود یعنی آموزش نیز 

و افزایش رقبا باعث شده است که  فنّاورانه هاییشرفتپعواملی چون تغییرات محیطی، 

با  هاسازمانبه وجود آید. این در حالی است که  هاسازمانبین  پایانیبکشمکش رقابتی 

غییرات محیطی و همچنین گسترش بیشتر، در پاسخ به ت نوآوریگرایش به پذیرش 

 ترموفقکند، برای دستیابی به عملکرد باالتر کمک می هاآنجدید که به  هاییتقابل

نو و بدیع  هایایدهنو و بدیع هستند،  هاییدهابرای بقا نیازمند  هاسازمانخواهند بود.همۀ 

دهد، ظهور نجات میشود و آن را از نیستی و فنا همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می

سازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست را قادر می هاسازمان تنهانهسازمانی  نوآوری

                                                 
1  . Michall 
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کند) چوپانی و دیگران، می ارائهبرای ارتقای عملکرد سازمانی  سودمندیآورند بلکه ابزار 

نی سازما هاییطمحسازمان در  نوآوریکه اهمیت و ضرورت  طورهمان(.  بنابراین 1931

 ایروندهیشپ طوربه، طیف کاربردهای آن نیز است شدنمطرحدر حال  اییندهفزا طوربه

 .استدر حال گسترش 

برای همۀ جوامع به  رفتههمیرونهادها و  ای مهم برای افراد،مسأله عنوانبه نوآوری

 کر و". (2330، 1پذیری و تولید بسیار مهم و اساسی است )رانکودلیل ارتباط آن با انعطاف

ها، عامل در رشد و پیشرفت بشر در تمام زمینه ینترمهمبر این باورند که "گاگلیاردی

عامل مهمی در بقای سازمان در محیط  نوآوریو خالقیت است به همین دلیل  نوآوری

معنادار عبارت است از: تغییری  نوآوری(. 2339، 2گاگلیاردی کرندکنونی است ) پررقابت

 هاسازمانهای جدید برای ذینفعان و فرایندهای سازمانی و ایجاد ارزش به بهبود خدمات که

در ارتباط با تغییرات  نوآوریپردازد و بر دستیابی به ابعاد جدید، تمرکز دارد. اصطالح می

اساساً  هرآن چه. بسیاری معتقدند: استتفکرات، فرایندها و خدمات  ینۀدرزم یدو مفسریع 

، تغییر مثبت است، یعنی فردی یا نوآوریهدف  کهیدرحالاست،  نوآوریمتفاوت باشد 

با عملکرد و رشد سازمان از طریق  نوآوریچیزی را ارتقاء بخشیدن. اما در متن سازمان، 

، هاسازمان، تمام مثالعنوانبهوری و کیفیت در ارتباط است. بهبود کارآیی، بهره

 داشته باشند. نوآوریتوانند های محلی میها و حتی دولتها، دانشگاهبیمارستان

 نوآوریمؤثر و مفید  طوربههایی که در محیط پر چالش و متغیر امروزی سازمان

زمانی  نوآورینداشته باشند و خود را با شرایط محیطی هماهنگ نسازند نابود خواهند شد. 

نگی دهد که فردی از یک اختراع یا یک عقیده استفاده کند تا به نحوی بتواند چگورخ می

را تغییر دهد )لبانی  شانیزندگافراد یا نحوۀ هدایت  یدهسازماندنیای کار، نحوۀ 

سازمان یک امر ضروری است و نقش  بلندمدتبرای بقا و رشد  نوآوری(. 1982مطلق

برای دنبال کردن سرعت شتابندۀ بازارهای در حال تحول  هاسازمانرا در آیندۀ  ترییاتیح

خود  نوآوریاگر یک شرکت بخواهد ظرفیت  (.2332، 9وگونزالز ایفا خواهد کرد )سانتوز

                                                 
1  . Runco 

2  . KerrandGagliardi 

3  . Santos and Gonzales 
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(. 1333، 1را افزایش دهد داشتن سطح باالیی از خالقیت ضروری است )کوهن و لوینتال 

یا اشیایی جدید و بازسازی  هاینشب، هایهنظر، هایدهاخالقیت عبارت است از توانایی ایجاد 

پدیدۀ ابتکاری شناخته  عنوانبهمتخصصان  یلۀوسبهکه  هاینهزممجدد در علوم انسانی و سایر 

، 2قلمداد گردد )ورنون باارزشو اجتماعی  فنّاورانه، یباشناسیزعلمی،  ازلحاظشود و 

اغلب راهی  نوآوریعملی ساختن یک اندیشه و فکر است، از خالقیت و  نوآوری(.  2332

خدمتی نوین درآید، باید فرآورده یا  صورتبهنو  اییشهاندطوالنی در پیش است و تا 

بسیاری انجام شود. گاهی ایده و اندیشۀ نو  یهاکوششو  هاتالشزمانی طوالنی بگذرد و 

در  نوآوری صورتبهفرد دیگر  یلۀوسبهبعد آن اندیشه  یهاسالتراود و در از ذهن می

قیت و خال نوآوریمؤثر بر  یهاعاملارزیابی  ازآنجاکه.گرددیممحصول یا خدمت متجلی 

در مدیریت هر نظام پویاست، لذا  ناپذیرییجدادر بین مدیران آموزشی کشور اصل 

باید بخش اساسی هر مدیریتی باشد)نیکنامی و  نوآوریارزشیابی از میزان خالقیت و 

برای  نوآوریهای متفاوتی از اند که گونه(.  تحقیقات گذشته استدالل کرده1983دیگران، 

در ادبیات مرتبط،  نوآوریالزم هستند. در میان انواع متفاوت  هاسازماندرک و تشخیص 

های ای از گونهبر دسته هرکدامسه گونه بیشترین توجه را به خود جلب نمودند؛که 

 : فنی و اجرایی، فرایند و محصول و تدریجی و رادیکال)آبداری واندمتمرکزشده نوآوری

 (.1932قربانی،

تولیدی،  نوآوریشود: می یبندطبقهمختلف به سه صورت  هاسازماندر  نوآوری

تولیدی این است که سازمان تا چه  نوآوریاداری. منظور از  نوآوریفرایندی و  نوآوری

کند و تالش برای توسعه خدمات جدید در قالب عرضه می یافتهبهبودحد خدمات جدید و 

ایجاد تغییرات در فرایندی ابزاری است برای  نوآوریآموزش افراد و تیم ها در سازمان. 

فرایندی این است که تا  نوآوریمنظور از  درواقعاین خدمات.  یریکارگبهارائۀ خدمات و 

جدید را به بوتۀ  هایروشگیرد و جدید را به کار می هایفنّاوریچه میزان سازمان 

 (1933گذارد) میرکمالی و چوپانی آزمایش می

                                                 
1  . Cohen  and Levinthal 

2  . Vernon 
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و موفقیت  نوآوریزیع دانش بر واضح است که عملکرد مدیریت دانش خصوصاً تو

کنند که یادگیری ( بیان می2313) 2(. لیا و یو233۹، 1است )ونگ اثرگذارمالی سازمان 

 9را بهبود خواهد داد .  استوری و کلی هاینوآور یاثربخشسازمانی مستمر، کارآیی و 

کنند که کسب دانش جدید و ( بیان می2332( و جیانگ، چیانگ و یو )2332)

شود در محصوالت جدید می نوآوریدانش موجود با دانش جدید، باعث  سازیچهیکپار

 هایایده، ایجاد نوآوریکه مدیریت دانش پشتیبان  اندیدهعق( بر این 2332)0پاربی و تیلور

 از قدرت تفکر سازمان است.  یبرداربهرهجدید و 

ت دانش و یادگیری ها نشان دادند که مدیری( یافته1932در پژوهش آبداری و قربانی)

صفرزاده،تدین، و حر  در پژوهشسازمانی رابطه دارند. همچنین  نوآوریسازمانی با 

سازی دانش و کدگذاری دانش تأثیر مستقیم بر ( معلوم شد که شخصی1931محمدی )

و عملکرد سازمانی دارد. در یک بررسی دیگر معلوم شد که بین انتقال دانش و  نوآوری

و مثبتی وجود دارد  توجهقابلفنی ارتباط  نوآوریسازی دانش با یرهدرخواست دانش و ذخ

 (.2319، ۹)لی و همکاران

و  سازمانیفرهنگ(، در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که بین 1933قلتاش)

یادگیری سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد 

 ت دانش رابطه معناداری وجود دارد.یادگیری سازمانی و مدیری

 نوآوری(، در بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با 2313لیائو و یو )

سازمانی با استفاده از مدل معادالت ساختاری نشان دادند که یادگیری سازمانی نقش 

یت دانش ، نقش مدیرترتیباینو بهسازمانی دارد  نوآوریمیانجی را میان مدیریت دانش و 

یک درونداد مهم است و یادگیری سازمانی نقش یک فرایند کلیدی را دارد و  عنوانبه

 .شودمیمحسوب  هاسازمان در اینسازمانی یک برونداد مهم  نوآوریسرانجام، 

                                                 
1  . Wong 

2  . Lia  and Wu 

3  . Storey  and Kelly 

4  . Parlby and Taylor 

5  . Lee et al 
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سازمانی نشان  نوآوری(، در بررسی رابطه قابلیت ذخیره دانش و 2338)1لی و چانگ 

فنی ارتباط معناداری وجود دارد و نیز رابطه بین  آورینودادند که بین مدیریت دانش و 

 اداری معنادار و مثبت بوده است.  نوآوریقابلیت ذخیره دانش و 

 نوآوری( نشان دادند که بین مدیریت دانش و 1988های پژوهش دهقان نجم )یافته

که  یافتدست( در پژوهش خود به این نتیجه 1986سازمانی رابطه وجود دارد. کوهستانی)

سازمانی رابطۀ مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد و این دو  نوآوریبین مدیریت دانش و 

بیشتر ایجاد  نوآوریمقوله الزم و ملزوم همدیگرند، هر چه مدیریت دانش بهتر عمل نماید، 

( استدالل کردند که 1338( و دیونپورت و پروساک )233۹شود. همچنین دروچ )می

(. در پژوهش 1932دهد )آبداری و قربانی، تحت تأثیر قرار میرا  نوآوریمدیریت دانش، 

 رابطۀ معناداری وجود دارد. نوآوری( معلوم شد بین دانش سازمانی و 1986خدایی)

( حاکی از آن است که دانش ضمنی نقش مهمی را 1986ها در پژوهش حرعلی)یافته

کند. در پژوهشی دیگر و عامل موفقیت در سازمان ایفا می نوآوریدر فرایند خالقیت و 

بین  در ارتباط( به این نتیجه رسیدند که دانش بازار و مشتری 2311) 2لین  و همکاران

کند. در تحقیق محصول نقش میانجی را ایفا می نوآوریگیری بازار و عملکرد جهت

دانش بر  نوآوری( مشخص شد که مدیریت دانش و 1983میرفخرالدینی و دیگران )

گیری شد که بین مدیریت تأثیر دارد و در پژوهشی دیگر چنین نتیجه نوآوریعملکرد 

 (.2338، 9رابطه وجود دارد )جوهانسن نوآوریدانش و 

یکی از عوامل مؤثر بر  عنوانبهبسیاری از نویسندگان، مدیریت دانش را  هرحالبه

وانست به هایی خواهند تکنند و معتقد هستند که تنها سازمانسازمانی قلمداد می نوآوری

سازمانی دست یابند که توانسته باشند مدیریت دانش را در سازمان نهادینه کنند.  نوآوری

است. با توجه به اهمیت  قرارگرفتهو بررسی  موردتوجهامری که در پژوهش حاضر نیز 

در آموزش عالی ضرورت انجام  خصوصبههای مختلف مدیریت دانش در سازمان

شگاه مازندران احساس گردید. لذا در همین راستا برای نائل پژوهش در این زمینه در دان

                                                 
1. Lee and chang  

2  . Lin, Che  and Ting 

3  . Johannessen 
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عامل  نوآوری کهینادر این دانشگاه و با توجه به  نوآوریشدن به عملکرد بهینه و ترویج 

سازد تا و کارکنان را قادر می استرشد و بهبود عملکرد کارآمد، ثمربخشی و کیفیت 

نمایند. در این پژوهش سعی شده است تا  را ترسیم ترروشنو  تریعبدهر چه  یاندازچشم

و ذکر  شدهارائهسازمانی سنجیده شود. با توجه به تعاریف  نوآوریتأثیر مدیریت دانش بر 

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر  منظوربهتحقیقات گذشته، پژوهشگران مدل مفهومی زیر را 

 :اندکردهسازمانی ارائه  نوآوری

 

 
 

 شود:های زیر پاسخ داده میها و فرضیهش به پرسشبر این اساس،در این پژوه

 وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه مازندران به چه صورت است؟ -1

 سازمانی در دانشگاه مازندران به چه صورت است؟ نوآوریوضعیت  -2

 سازمانی را دارند؟ نوآوری بینیپیشهای مدیریت دانش توانایی آیا مؤلفه -9

 سازمانی دارد؟ نوآوریمثبت و معنادار بر  آیا مدیریت دانش تأثیر مستقیم و -0

 روش پژوهش

-حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط متغیرها بر اساس هدف تحلیل می پژوهش

در این پژوهش،کلیۀ کارکنان دانشگاه مازندران است که  موردمطالعهشود. جامعۀ 

در دسترس بوده و  گیری در این پژوهشنفر هستند. نمونه 044، کارکنان شامل درمجموع
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نفراست  981بر اساس جدول مورگان صورت گرفته است که تعداد نمونه با توجه به جامعه  

 پرسشنامه برگشت داده شده است.984و از این تعداد، 

 ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه است:

دارای چهار بعد  گویه است و 62پرسشنامۀ مدیریت دانش نوناکوکه مشتمل بر -9

شان با سازی )کارکنان در این سازمان برای تبادل عقاید و تفکرات در مورد حرفهبرون

 باارزشهستند ...(، ترکیب )خالقیت و تفکرات جدید در این سازمان  باانگیزهیکدیگر 

مستند و رسمی در این  صورتبه آمدهدستبهسازی )نتایج شوند ...(، درونیمحسوب می

کنند با تجربیات یکدیگر بر )کارکنان سعی می اجتماعی سازیشود ...( و ثبت می سازمان

 5مبنای تفکر، عقاید و اطالعات آشنا شوند ...( است که مدیریت دانش را بر اساس طیف 

 سنجد. لیکرت می ایدرجه

( که دارای سه بعد تولیدی 9919سازمانی چوپانی و دیگران ) نوآوریپرسشنامۀ  -6

فرایندی )این  شود ...(،عرضه می مراجعانشگاه همواره خدمات جدیدی به )در این د

آورد ...( و اداری )این دانشگاه همواره در فرایند ارائه خدمات تغییراتی را به وجود می

کند ...(  های نوین مدیریتی را جستجو میدانشگاه همواره برای اداره بهتر سازمان، سیستم

( و 6442( و پنیا )6448رکیبی از پرسشنامۀ جیمنز و دیگران)گویه و ت 91است و دارای 

-لیکرت می ایدرجه 5سازمانی را بر اساس طیف  نوآوری( که 6442پراجگو و سوهل )

 سنجد.

در این پژوهش پایایی ابزارها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ مدیریت دانش و 

این  ۀدهندنشاناست که این اعداد  آمدهدستبه 100/4و 105/4سازمانی به ترتیب  نوآوری

از پایایی الزم برخوردار هستند.برای  یگردعبارتبهها از قابلیت اعتماد و است که پرسشنامه

قرار گرفت، که  مدنظرسنجش روایی سؤاالت در این پژوهش روایی محتوا و روایی سازه 

ستفاده از تحلیل عاملی سازه نیز با ا ییو رواروایی محتوا توسط افراد متخصص تعیین 

 تأییدی انجام شد
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 هاافتهی

( 9988گیرد)کالنتری، قرار می مورداستفادهها سنجش روایی مقیاس منظوربهتحلیل عاملی 

(. 9914کند)کارشکیها را محاسبه میو تحلیل عاملی تأییدی میزان برازش مدل با داده

های شود که آیا گویهکته پرداخته میاز طریق تحلیل عاملی تأییدی به بررسی این ن درواقع

دهند یا خیر. مربوط به یک متغیر توانایی سنجش آن متغیر و ابعاد آن را مورد تأیید قرار می

بایست از کفایت ها جهت استفاده از تحلیل عاملی میبرای اطمینان از مناسب بودن داده

کیسر، مایر و  حجم نمونه اطمینان حاصل کرد که به همین منظور آزمون کفایت

برای متغیر مدیریت دانش برابر با  KMO( انجام شد. مقدار آزمونKMOاوکلین)

و این حاکی از کفایت حجم نمونه و  است195/4سازمانی برابر با  نوآوریو 105/4

 جهت انجام تحلیل عاملی است. واردشدهمتغیرهای 

های ابزار ی همۀ گویهنتایج تحلیل عاملی تأییدی مدیریت دانش نشان داد که بار عامل

های برازش حاصل از و در حالت مطلوبی قرار دارد و شاخص است 9/4باالی   موردنظر

اجرای تحلیل عاملی تأییدی مدیریت دانش پس از اصالح مدل،اعتبار مناسب ابزار را نشان 

ۀ سازمانی نشان داد که بار عاملی هم نوآوریدهند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی می

های برازش است و در حالت مطلوبی است و شاخص 9/4باالی  موردنظرهای ابزار گویه

سازمانی پس از اصالح مدل، اعتبار مناسب  نوآوریحاصل از اجرای تحلیل عاملی تأییدی 

 9گیری این دو متغیر در جدول های برازش مدل اندازهدهند. شاخصابزار را نشان می

 است. شدهارائه

 
 سازمانی نوآورینتایج تحلیل عاملی تأییدی مدیریت دانش و . 1 جدول

CFI NFI NNFI RMSEA P – 

value 

DF 2X متغیر مرتبه تحلیل عاملی 

مدیریت  مرتبۀ اول 919/28 614 444/4 481/4 15/4 19/4 15/4

 مرتبۀ دوم 92/220 614 444/4 489/4 15/4 19/4 12/4 دانش

 نوآوری مرتبۀ اول 69/911 992 444/4 999/4 15/4 10/4 15/4

 مرتبۀ دوم 56/628 999 444/4 488/4 11/4 12/4 11/4 سازمانی
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سازمانی کارکنان  نوآوریهدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر روی  

مدیریت دانش و  دهندۀیلتشکهای دانشگاه مازندران است.بدین منظور روابط بین مؤلفه

ز همبستگی پیرسون گزارش خواهد شد و سپس نتایج حاصل سازمانی با استفاده ا نوآوری

( 6که در جدول) طورهمانشود. از اجرای الگوی معادالت ساختاری مربوط گزارش می

 با همدیگر همبستگی دارند. شدهمشاهدهشود کلیۀ متغیرهای گزارش می
 

 سازمانی آورینومدیریت دانش و  یهامؤلفهمیانگین، انحراف معیار، همبستگی بین  .۲ جدول

 متغیرها
 میانگین

انحراف 

 معیار

 هاهمبستگی

 9 6 9 0 5 2 1 8 1 

بیرونی 

 سازی
0618/9 19564/4 9         

        9 290/4** 15624/4 9900/9 ترکیب

درونی 

 سازی
9598/9 11515/4 **050/4 **189/4 9       

اجتماعی 

 سازی
6468/9 89158/4 **560/4 **151/4 **291/4 9      

مدیریت 

 دانش
6118/9 21110/4 **144/4 **155/4 **821/4 **884/4 9     

    9 559/4** 594/4** 025/4** 598/4** 991/4** 81916/4 2169/6 تولیدی

   9 861/4** 520/4** 549/4** 541/4** 556/4** 961/4** 10982/4 2199/6 فرایندی

  9 210/4** 194/4** 919/4** 911/4** 944/4** 611/4** 616/4** 89416/4 1661/6 اداری

 نوآوری

 سازمانی
2154/6 84892/4 **998/4 **509/4 **019/4 **956/4 **551/4 **156/4 **119/4 **824/4 9 

 49/4معناداری در سطح **

یدی و فرایندی و اداری سازمانی با بعد تول نوآوریبین  شدهمشاهدهباالترین همبستگی 

و  اجتماعی سازیو همچنین مدیریت دانش با  824/4و 191/4و  156/4است که به ترتیب، 

-که گزارش شد کلیۀ همبستگی طورهمان.است821/4و 884/4که به ترتیب،  سازیبرونی

 باهم دودوبه( و این بدان معناست که همۀ متغیرها p<0/01های موجود معنادار است )

 دارند.رابطه 

است.  شدهاستفادهای بررسی سؤال پژوهشی اول و دوم از آزمون تی تک نمونه منظوربه

وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه » در بررسی سؤال پژوهشی اول که عبارت است از 
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 قرارگرفته، وضعیت خود متغیر و ابعاد آن مورد آزمون «مازندران به چه صورت است؟

 است. شدهارائه (9)ای در جدول مونهاست. نتایج آزمون تی تک ن

 ۳ای بررسی وضعیت مدیریت دانش با میانگین فرضی نتایج آزمون تی تک نمونه .۳جدول 

 مقدار آزمون-9

 شاخص 

 ابعاد

 tمقدار آمارۀ سطح معناداری انحراف معیار میانگین

 465/8 444/4 19564/4 0618/9 بیرونی سازی

 126/5 444/4 15624/4 9900/9 ترکیب

 221/6 444/4 11515/4 9589/9 درونی سازی

 991/9 444/4 89158/4 6468/9 اجتماعی سازی

 089/5 444/4 21110/4 6118/9 مدیریت دانش
 

که  است 6118/9شود میانگین نمرۀ مدیریت دانش مشاهده می (9)که در جدول  طورهمان

( 49/4سطح معناداری )کمتر از  ( باالتر است و با توجه به9این مقدار از میانگین فرضی )

توان استنباط کرد که میانگین مدیریت دانش در دانشگاه مازندران، باالتر از حد متوسط می

 .استاست و از میان ابعاد مدیریت دانش، بعد بیرونی سازی دارای وضعیت بهتری 

اه سازمانی در دانشگ نوآوریوضعیت » پاسخگویی به سؤال پژوهشی دوم یعنی منظوربه

است که نتایج آن  شدهاستفادهای از آزمون تی تک نمونه« مازندران به چه صورت است؟

 است. شدهارائه (0)در جدول 

 ۳سازمانی با میانگین فرضی  نوآوری ای بررسی وضعیتنتایج آزمون تی تک نمونه .۴جدول 

 شاخص

 ابعاد

 آمارۀ مقدارt سطح معناداری انحراف معیار میانگین

 -161/0 444/4 81916/4 2169/6 لیدیتو نوآوری

 -259/0 444/4 10982/4 2199/6 فرایندی نوآوری

 -029/0 444/4 89416/4 1661/6 اداری نوآوری

 -401/5 444/4 84892/4 2154/6 سازمانی نوآوری

 2154/6سازمانی  نوآوریشود میانگین نمرۀ مشاهده می (0)که در جدول  طورهمان

( کمتراست و با توجه به سطح معناداری )کمتر از 9میانگین فرضی ) که این مقدار از است
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سازمانی کمتر از حد متوسط است و از  نوآوریتوان استنباط کرد که میانگین ( می49/4 

 تر دارد.فرایندی وضعیتی ضعیف نوآوریسازمانی،  نوآوریبین ابعاد 

یم و مثبت و معنادار بر آیا مدیریت دانش تأثیر مستق» بررسی سؤال پژوهشی  منظوربه

است. معیار تأیید  شدهاستفادهاز معادالت ساختاری و تحلیل مسیر « سازمانی دارد؟ نوآوری

عدد معناداری رابطۀ تأثیر مدیریت  کهینایا رد فرضیه، عدد معناداری بوده و با توجه به 

است فرضیۀ  تربزرگ 12/9و این مقدار از  آمدهدستبه 90/8سازمانی  نوآوریدانش بر 

شود و این بدین معناست که با افزایش مدیریت دانش میزان اصلی پژوهش تأیید می

ضرایب استاندارد  6یابد. در شکل سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران افزایش می نوآوری

های کلی آزمون نیکویی برازش مدل پژوهش حاضر نشان داده و شاخص tمسیر، مقدار 

 شده است.

 
 

Chi-squre=69/23     df=13      RMSEA=0/068   NFI=0/98  CFI=0/99  GFI=0/99  AGFI=/92 

 

سازمانی)ضرایب مسیر و شاخص  نوآوریآزمون الگوی رابطۀ بین مدیریت دانش و  .۲شکل

 داخل پرانتز( هاآن Tمعناداری
 

های کلی آزمون نیکویی برازش در الگوی شود شاخصطور که مشاهده میهمان

های این ت ساختاری حاکی از برازش کلی الگوی پیشنهادی است. بنابراین دادهمعادال

اند و ساختار کلی روابط مورد آزمون الگوی کلی پیشنهادی را تأیید کرده یخوببهپژوهش 

 تأیید شد. آمدهدستبههای از طریق داده
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 گيریيجهنتبحث و 

دهد که سازمانی نشان می نوآوری ها و عوامل مؤثر برمطالعه و بررسی مفاهیم، ویژگی

و  هاسازمانتر شدن ، پیچیدهفنّاوریاز مباحثی است که با رشد  هاسازماندر  نوآوری

رقابت سازمانی، بر اهمیت جایگاه و نقش آن در میان مدیران، کارکنان، پژوهشگران و 

صر متحول در ع هاسازماندر این میان به  آنچهاست.  شدهافزودهمتخصصان علوم مختلف 

امروزی در جهت دستیابی به اهداف کمک خواهد کرد، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر 

و عوامل  هاشرطیشپیکی از  عنوانبهمدیریت دانش  راستااست. در این  نوآوریدر ایجاد 

های پژوهش است که بر اساس یافته قرارگرفتهسازمانی مورد شناسایی  نوآوریمؤثر بر 

 شود.سازمانی در دانشگاه مازندران می نوآوریباعث افزایش  وجود مدیریت دانش

های های مدیریت دانش با مؤلفهکه نتایج پژوهش نشان داد، بین مؤلفه طورهمان

سازمانی رابطۀ معنادار وجود دارد، این بدان معناست که کارکنان، در صورت  نوآوری

دانستن  باارزشاده از شبکه و وب،به استف هاآنداشتن انگیزه برای تبادل افکار و تشویق 

 یازشانموردنها و ارائۀ اطالعات افکار جدیدشان و بحث در مورد این افکار و ایده

 های نوآورانه را به کار خواهند گرفت.شفاف، روش صورتبه

، نتایج دیگر پژوهش نشان داد که میانگین نمرۀ مدیریت دانش 9با توجه به جدول

دهد که وضعیت ن باالتر از حد متوسط است که این امر نشان میکارکنان دانشگاه مازندرا

مدیریت دانش در بین کارکنان دانشگاه مازندران در حد نسبتاً خوبی قرار دارد و این نتایج 

( همسو بوده است. همچنین بر اساس دیگر 9988های شیرزاد کبریا و خوش نظر)با یافته

زمانی کارکنان دانشگاه مازندران کمتر از حد سا نوآوریهای پژوهش میانگین نمرۀ یافته

دهد. شاید را نشان می سازمانی در این دانشگاه نوآوریتوجهی به متوسط بوده است و بی

های جدید نسبت داد، زیرا ساختار رقابتی برداری از ایدهبتوان علت این امر را بر عدم بهره

گیری از دانش ضمنی حیط و بهرهو نیز شرایطی برای یادگیری سریع از م یرپذانعطاف

های در سازمان"واکر"هایهای این سؤال با یافتهها وجود ندارد. یافتهسازمان در دانشگاه

برای ایجاد  هاسازماناین  هاییژگیوکه مشخص کرد مشخصات و  کنگهنگدولتی 

 سازمانی مناسب نیستند، تقریباً همسویی دارد. نوآوری
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 یهامؤلفهسازمانی از روی  نوآوریبینی نیز برای پیش گامبهگامنتایج تحلیل رگرسیون  

، از بین دیگر ابعاد اجتماعی سازیهای ترکیب و مدیریت دانش نشان داد که مؤلفه

 درواقعشوند، سازمانی در نظر گرفته می نوآوریبینی کنندۀ های پیشمدیریت دانش، مؤلفه

، کارآفرینی و روحیۀ همکاری و ایرشتهیانمهای مدیریت دانشگاه باید به همکاری با تیم

 مشارکت، توجه و تأکید کند.

 نوآوریمربوط به معادلۀ ساختاری و تحلیل مسیر تأثیر مدیریت دانش بر  هاییافته

سازمانی  نوآوریسازمانی نشان داد،که این رابطه کامالً معنادار بوده و مدیریت دانش بر 

(و واکارو و 6441های ژو و لی)ذارد که همسو با یافتهگتأثیر مستقیم، معنادار و مثبت می

 .است( 9914( و طالقانی و همکاران)6494همکاران)

ایجاد ارزش و مزیت رقابتی  منظوربه هاسازمان، عامل مهم و کلیدی برای نوآوری

با  هاسازمان(. 9988، موسوی، پور کیانی، و سامنی9988پایدار است)برومند و رنجبری 

 هاآنهای جدیدی که به های متغیر و ایجاد و توسعۀ قابلیتشتر، پاسخ به محیطبی نوآوری

(. 6440تر خواهند بود )مونتز، مورنو و فرناندز، اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق

-ولی این فرایند کامالً پیچیده است و مستلزم مدیریت مؤثر و کارآمد در بسیاری از فعالیت

منبع مهمی نیست.دانش برای  ییتنهابه(. دانش برای سازمان 9980ی های مختلف است)نور

دانش نیست، بلکه دانش برای عمل و بهبود عملکرد مهم است)عالمه، حسین السادات، و 

در  نوآوری(. لذا سازمان باید جوی را به وجود آورد که تبادل آشکار دانش و 9985خادم

رکنان تمایل بیشتری برای تبادل دانش نوین که کا یاگونهبهآن مورد تأکید قرار گیرد 

 خود با یکدیگر و نیز کاربرد آن داشته باشند.
 

 پيشنهادها

با توجه به اینکه حاصل هر پژوهش کاربردی، ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی به 

های این پژوهش، پیشنهادهای کاربردی زیر است، بنابراین مبتنی بر یافته موردمطالعهجامعه 

 نوآوریه مدیران و مسئوالن دانشگاه مازندران در راستای بهبود فرایند مدیریت دانش و ب

 شود:سازمانی در این دانشگاه ارائه می
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شود که ، برای ارتقاء سطح مدیریت دانش پیشنهاد می(9) با توجه به نتایج جدول

و کارکنان ارزش قائل شود  ازپیشیشبدانشگاه)مدیریت( برای خالقیت و تفکرات جدید 

با تجربیات خود بر مبنای  تفکر و اطالعات  هاآنای تشویق کند تا را به انتقال دانش حرفه

 های تحقیقاتی مستقل تشکیل شود.آشنا کند. برای انتقال دانش در سازمان تیم

سازمانی در دانشگاه مازندران کمتر از حد متوسط  نوآوریمیانگین  کهینابا توجه به 

های نوین مدیریتی) مثل سیستم جذب، استخدام و شود که سیستممی است، پیشنهاد

 فنّاوریجدید جستجو به کار گرفته شود و  فنّاوریجدید ارزیابی( همراه با  هاییستمس

ها به کار گرفته شود. کارکنان همیشه برای نوآورتر شدن، جدید زودتر از سایر دانشگاه

های جدید انجام دهند. برای انجام تحقیق و شآموزش داده شوند تا وظایف خود را با رو

های جدید، منابع مالی در اختیار کارکنان قرار گیرد. همچنین در فرایند ارائۀ خدمات پروژه

 همواره تغییراتی به وجود آورده شود.

سازمانی در  نوآوریدر تبیین  اجتماعی سازیبا توجه به تأثیرگذاری مؤلفۀ ترکیب و 

گیری شود، دانشگاه اطالعات الزم برای تصمیماه مازندران پیشنهاد میمیان کارکنان دانشگ

کند و کارکنان نسبت به تسهیم دانش که رسالت سازمانی  یدهسازماندرست و مناسب را 

 شود، اقدامات مقتضی را انجام دهند.آنان محسوب می

بر  یاالحظهمقابلنتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش تأثیر  کهینابا توجه به 

شود که مدیران، قوانین مهم، حیاتی سازمانی در دانشگاه مازندران دارد پیشنهاد می نوآوری

ها با کارکنان سازی کنند. در مورد ایدهذخیره یخوببهو استاندارد را شناسایی کرده و 

ور ها را سازماندهی کنند، اطالعات در حد نیاز را به طبحث و در جلسات مختلف، آن ایده

برای تسهیم اطالعات استفاده کنند،  سازمانیدرونهای واضح و شفاف ارائه دهند. از شبکه

و را به صورت مکتوب و منسجم ارائه دهند  شدهآموختهخالصۀ تجربیات و موضوعات 

به دست آمده را به طور مستند و رسمی در سازمان ثبت کنند تا همواره در ظهور  یجنتا

 ؤثری را ایفا کنند.سازمانی نقش م نوآوری
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 منابع  

یادگیری سازمانی و (. چشم انداز سیستم مدیریت دانش، 1932آبداری، ط و قربانی، هدی.)

 .0۹، مجلۀ بینش )بیمه، نوآوری ، شکوفایی( نوآوری سازمانی

(. نگرش آسیب شناسانه بر پروژه های مدیریت دانش در سازمان. اولین 1986ابطحی، ح.)

 ت دانش.کنفرانس ملی مدیری

(. مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر 1988انواری رستمی، ع. ا و شهابی، ب. )

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری نقش مستند سازی دانش و تجربه. 
 .9-2:18 اطالعات،

(.ارزیابی و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در سازمان 1933باباغیبی ارغندی، ع. )

سی معاونت فناوری اطالعات و ارتباط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ها و برر

 .136-29. 93،  توسعۀ انسانی پلیسایران. 

(. اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد 1988برومند، م و رنجبری، م.)

 .01-۹0(. 20) 6،  ماهنامۀ توسعۀ انسانینوآوری، با تأکید بر نقش مدیریت دانش. 

(. بررسی رابطۀ بین سرمایۀ 1931ی، ح، زارع خلیلی، م، قاسمی، ع. و غالم زاده، ح.)چوپان

ابتکار و فکری با نوآوری سازمانی) مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه(. 
 (.1:)2 خالقیت در علوم انسانی،

مؤسسه مطالعات (. نقش مدیریت دانش ضمنی در خالقیت و نوآوری. 1986حر علی، م.)
 .133-231:وری و منابع انسانیبهره 

کتابداری و (. مدیریت دانش: عاملی راهبردی برای توسعۀ سازمانی. 1982داورپناه، م. ر. )
 .13-9(. 0)6،  اطالع رسانی آستان قدس

ماهنامۀ مهندسی (. مدیریت دانش و نقش آن در نواوری سازمانی. 1988دهقان نجم، م.)
 .۹۹-02. 13خودرو و صنایع وابسته، 

. 1931: ترجمۀ علی پارسائیان و محمد اعرابی.رفتار سازمانی(. 136۹ابینز، استیفن پی.)ر

 تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

 (. نوآوری و دانش سازمانی.مرکز  همایش های بین المللی.1986خدایی، ف.)
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ش (.  ارائۀ مدل فرایندی برای پیاده سازی مدیریت دان1988ساعدی، م. و یزدانی، ح. ر. )

فصلنامه مبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو: نظریه بر خواسته از داده ها. 
 .21-62. 2،  علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطالعات

(.تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد پژوهشی 1988شیرزاد کبریا، ب، و خوش نظر، ح. )

فصلنامۀ .  83-88دبیران دورۀ دبیرستان از دیدگاه مدیران شهرستان سقز  در سال 
 .2 تحقیقات مدیریت آموزشی،

(. بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت 1931صفرزاده، ح، تدین، ا. و حر محمدی، م.)

 11مجلۀ علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد، دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی. 

(1.) 

دانش و نوآوری (. رابطۀ بین مدیریت 1933طالقانی، غ. ر، انواری، ع. و افتخاری، ل.)

 .1۹1-121: 1 پژوهشنامۀ بیمه) صنعت بیمۀ سابق(،سازمانی در یک شرکت بیمه.

(. مدیریت دانش رویکرد نوین در ارتقاء 1931عباس نژاد باقری، ع، و قلی زاده، ا. )

توانمندی نیروی انسانی کارآفرین. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و 

 ازندران.کارهای دانش بنیان دانشگاه م

(. تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری 198۹عالمه، م، حسین السادات، ص. و خادم، ع.)

 پایدارسازمانی.کنفرانس مدیریت تحول، اصفهان.

(. نقش مدیریت دانش در مؤسسات 1982قریشی، ف. س  و احمدی، پ. )

 (.6:)23نشریۀعلمی پژوهشی مدیریت فردا، آموزشی.

 . تهران:آوای نور.ساختار خطی در تحقیقات علوم انسانی روابط(. 1933کارشکی، حسین .)

. مدل سازی معادالت ساختاری در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی(. 1988کالنتری، خلیل. )

 تهران: فرهنگ صبا.

(. نقش مدیریت دانش در سازمان های پیشرو. مرکز همایش های 1986کوهستانی، م. ر.)

 بین المللی.

پژوهشکدۀ تحقیقات نوآوری در دانشگاه ها وآموزش عالی.  (.1982لبانی مطلق، م.)

 .20، استراتژیک
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 .96-9۹. 2، تحول ادواری(. طراحی سازمان نوآور. 1983محمد زاده، ع. ) 

(.بررسی تأثیر کارآفرینی بر یادگیری و 1983معطوفی، ع. ر، و اشرف احمدیان، ع. )

 نوآوری. اولین کنفرانس ساالنۀ مدیریت شیراز.

(. تأثیر مدیریت دانش نهفته در خالقیت و 1988ن. ا، پورکیانی، م. و سامنی، م.) موسوی،

 .26-93.  13، مجلۀ اطالعات علمینوآوری. 

(. 198۹میر فخر الدینی، س. ح، حاتمی نسب، س ح، طالعی فرد، ر. و کنجکاو فرد، ا. ر. )

مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نو آوری در شرکت های کوچک و 

 .139-118. 22، چشم انداز مدیریت بازرگانیتوسط، م

(. رابطۀ بین رهبری تحول آفرین با گرایش به 1933میر کمالی، س. م، و چوپانی، ح.)

پژوهش نامۀ بیمه) صنعت بیمۀ نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه ای. 

 .181- 1۹۹(:9)26.سابق(

  مجلۀ مدیریت فرد،ول. (. مدیریت دانش ابزاری برای نوآوری محص1980نوری، س.)

 .8-۹2: 12و11
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