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چکيده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی بین کارکنان دانشگاه مازندران اجرا
شد .روش پژوهش ،همبستگی و بهطور مشخص از نوع معادالت ساختاری است .جامعۀ آماری این پژوهش
حدود  033نفر از کارکنان دانشگاه مازندران است .برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای
مدیریت دانش نوناکوکه دارای چهار بعد برونیسازی ،ترکیب ،برونیسازی و اجتماعی سازی است و
پرسشنامۀ نوآوری سازمانی که دارای سه بعد تولیدی ،فرایندی و اداری است استفاده شد .این پرسشنامهها
بین 183نفر از کارمندان توزیع شد .پایایی پرسشنامههای مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 3/30۹و  3/300تعیینشده است.یافتههای پژوهش نشان داد که همۀ مؤلفه-
های مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دوبهدو باهم همبستگی دارند .نتایج تحلیل دادهها نشان داد الگوی
پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و نوآوری سازمانی بهخوبی از طریق مدیریت دانش تبیین شده
است و به عبارتی مدیریت دانش تأثیر مستقیم و مثبت و معنادار بر نوآوری سازمانی دارد.
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مقدمه
دنبال کردن اطالعات فنّاورانه توسط مدیران ،یک بخش مهم از ظرفیت نوآوری یک
سازمان است و به خلق ایدههای مؤثر منجر میشود " کوک "و " کیالن" بیان کردند که
اگر سازمانی میخواهد نوآور باشد یا نوآور باقی بماند باید به :استراتژی فنّاوری ،کیفیت
ایدهها و همچنین کسب بهرهبرداری از فنّاوری توجه ویژه کند .تبدیل ایدهها به خدمات
محصوالت و کسبوکار جدید از طریق فهم ،همافزایی و تعامل میان دانشهای مختلفی
که سازمانها به دست میآورند ،همانند فنّاوری مورداستفادۀ آنها ،فرایند یادگیری
سازمانیشان و غیره میسر میشود (کوک و کیالن.)2332 ،1
افالطون در سال  13۹9برای اولین بار مفهوم دانش را باور حقیقی اثباتشده تعریف
نمود .در این تعریف ،دانش آن چیزی است که افراد ،بر اساس تراکم سازمانیافته و
معنادار اطالعات از طریق تجربه ،ارتباطات یا استنتاج ،بدان اعتقاد داشته و ارج
مینهند(انواری رستمی و شهایی  .)1988دانش مفهومی فراتر از اطالعات است ،اطالعات
حاصل از سازماندهی دادهها به شکل معنادار است .ولی دانش نتیجۀ تعبیر اطالعات مبتنی
بر فهم شخصی است که تحت تأثیر شخصیت و خصوصیات دارندۀ آن قرار میگیرد.
ازآنجاکه دانش بر پایۀ قضاوت و شهود قرار میگیرد ،عقاید ،گرایشها و رفتار را در
برمیگیرد .در سازمانها دانش نهفقط در اسناد و مدارک که در تجربیات ،فرایندها و
جریانات روزمرۀ سازمانها وجود دارد(باباغیبی)1933 ،
دانش در عصر فناوری اطالعات ،یکی از منابع اصلی دستیابی به مزیت رقابتی در محیط
پویا و رقابتی محسوب میشود (برنت و ویتال . )2332 ،2در راستای کسب مزیت رقابتی،
سازمانها باید به جستجوی نیروهای خبره و باتجربه بپردازند یا مهارت موردنیاز را به آنها
آموزش دهند ،اما این اقدامات بهتنهایی کافی نیست و باید اهمیت انتقال تجربه و دانش از
متخصصان به تازهکاران و افراد نیازمند آن در نظر گرفته شود (هایند ،پترسون و پفر،9
 .)2338بر این اساس ،مطلوب است که سازمانها توجه و تأکید بر منابع دانشمحور موجود
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کنند (یانگ و لیان .)2333 ،1تسهیم یا به اشتراکگذاری دانش ،ابزاری بنیادین در راستای
بهکارگیری دانش ،ایجاد نوآوری و کاربرد آن در سازمان و درنهایت دستیابی به مزیت
رقابتی است (جکسون و همکاران.)2336 ،2
مدیریت دانش راهی است که سازمانها دانش را ایجاد ،کسب ،طبقه -بندی ،اصالح،
تسهیم و منتشر میکنند(ابطحی .)1986 ،بسیاری از محققان معتقدند ،مدیریت دانش عبارت
است از تغییر داده به اطالعات و سپس اطالعات به دانش (گاتسچاک " .)2332 ،9گلوت"
و " ترزیوسکی" مدیریت دانش را اینگونه تعریف میکنند :رسمیت دسترسی به تجربه،
دانش و تخصص که قابلیتها و تواناییهای جدیدی را ایجاد میکند ،نوآوری را تشویق
کرده و ارزش مشتری را افزایش میدهد (گلوت و ترزیوسکی )2330 ،0تعریف
بهعملآمده از سوی "سوان" و همکارانش(  ،)1333در خصوص مدیریت دانش یکی از
بهترین تعاریف دراینباره محسوب میشود زیرا به شرح مقاصد مدیریت دانش پرداخته و
آن را در جایگاه سازمانی مناسب قرار میدهد ":مدیریت دانش هرگونه فرایند یا عمل
تولید ،کسب ،ذخیرهسازی ،اشتراک و کاربرد دانش در کل سازمان بهمنظور ارتقای
یادگیری و عملکرد در سازمان است ،عبارت "در کل سازمان" اشاره به لحاظ کردن دانش
ضمنی دارد.دانشی که در اذهان وجود دارد برخالف دانشی که کدگذاری و مستندسازی
میشود است(واعظی و متولی حبیبی .)198۹ ،مدیریت دانش بر تسهیل جریان دانش در
سازمان کمک نموده و میتواند منجر به یکپارچهسازی سریعتر و مؤثرتر دانش مرتبط با
مشتری شود (رتنا و تینگ.)2311 ،۹
مدیریت دانش همچنین به تفاوت در فرایند یکپارچهسازی دانش سایر گروهها نظیر
کارکنان نیز کمک میکند (چنگ و همکاران" .)2313 ،6هی بارد" مدیریت دانش را
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بهعنوان فرایند گرفتن تخصص جمعی شرکت هر و توزیع آن به هر جا که میتواند به
تولید بزرگترین بازده کمک کند تعریف میکند (میشل.)2330 ،1
فرایند یادگیری بهوسیلۀ توسعۀ دانش یا بینش جدید در سازمان ضمن افزایش اجرای
ایدهها ،فرایندها یا محصوالت جدید و ایجاد ظرفیت نوآوری در سازمان ،موجب افزایش
کارایی در توسعه محصول جدید ،بازاریابی و همافزایی فنّاورانه بین محصول جدید و
مزیتهای موجود بنگاه میشود(معطوفی و احمدیان .)1983 ،نوآوری در فضای فنّاورانه
حاضر برای سازمانها الزامی بوده و اکثر سازمانها در جستجوی خلق ایدههای جدید می-
باشند .در این راستا متخصصان سازمان در تالش هستند تا از دانش برای عرضۀ تولیدات و
یا خدمات جدیدی که مشتریان میخواهند ،استفاده کنند و زیرساختی ایجاد کنند که
نوآوری همانند یادگیری ،فرایندی مستمر شود زیرا هدف مدیریت دانش و راز بقای این
سازمانهای امروزی ،در نوآوری نهفته است .متخصصان مدیریت دانش بر این عقیده
هستند که مکانیسمهای نوآوری و فرایندهای مدیریت دانش قابل انطباق هستند(محمدزاده،
.)1983
میتوان گفت که آموزش نیز مانند سایر حوزهها دستخوش مدیریت دانش گردیده
است و برای اینکه در شرایط متغیر امروزی دوام بیاورد باید بتواند مدیریت دانش را به نحو
شایستهای به خدمت گیرد تا عالوه بر هم گام شدن با محیط متغیر امروزی از رسالت اصلی
خود یعنی آموزش نیز بازنماند.
عواملی چون تغییرات محیطی ،پیشرفتهای فنّاورانه و افزایش رقبا باعث شده است که
کشمکش رقابتی بیپایان بین سازمانها به وجود آید .این در حالی است که سازمانها با
گرایش به پذیرش نوآوری بیشتر ،در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش
قابلیتهای جدید که به آنها برای دستیابی به عملکرد باالتر کمک میکند ،موفقتر
خواهند بود.همۀ سازمانها برای بقا نیازمند ایدههای نو و بدیع هستند ،ایدههای نو و بدیع
همچون روحی در کالبد سازمان دمیده میشود و آن را از نیستی و فنا نجات میدهد ،ظهور
نوآوری سازمانی نهتنها سازمانها را قادر میسازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست
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آورند بلکه ابزار سودمندی برای ارتقای عملکرد سازمانی ارائه میکند( چوپانی و دیگران،
 .)1931بنابراین همانطور که اهمیت و ضرورت نوآوری سازمان در محیطهای سازمانی
بهطور فزایندهای در حال مطرحشدن است ،طیف کاربردهای آن نیز بهطور پیشروندهای
در حال گسترش است.
نوآوری بهعنوان مسألهای مهم برای افراد ،نهادها و رویهمرفته برای همۀ جوامع به
دلیل ارتباط آن با انعطافپذیری و تولید بسیار مهم و اساسی است (رانکو" .)2330 ،1کر و
گاگلیاردی"بر این باورند که مهمترین عامل در رشد و پیشرفت بشر در تمام زمینهها،
نوآوری و خالقیت است به همین دلیل نوآوری عامل مهمی در بقای سازمان در محیط
پررقابت کنونی است (کرند گاگلیاردی .)2339 ،2نوآوری عبارت است از :تغییری معنادار
که به بهبود خدمات و فرایندهای سازمانی و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمانها
می پردازد و بر دستیابی به ابعاد جدید ،تمرکز دارد .اصطالح نوآوری در ارتباط با تغییرات
سریع و مفید درزمینۀ تفکرات ،فرایندها و خدمات است .بسیاری معتقدند :هرآن چه اساساً
متفاوت باشد نوآوری است ،درحالیکه هدف نوآوری ،تغییر مثبت است ،یعنی فردی یا
چیزی را ارتقاء بخشیدن .اما در متن سازمان ،نوآوری با عملکرد و رشد سازمان از طریق
بهبود کارآیی ،بهرهوری و کیفیت در ارتباط است .بهعنوانمثال ،تمام سازمانها،
بیمارستانها ،دانشگاهها و حتی دولتهای محلی میتوانند نوآوری داشته باشند.
در محیط پر چالش و متغیر امروزی سازمانهایی که بهطور مؤثر و مفید نوآوری
نداشته باشند و خود را با شرایط محیطی هماهنگ نسازند نابود خواهند شد .نوآوری زمانی
رخ می دهد که فردی از یک اختراع یا یک عقیده استفاده کند تا به نحوی بتواند چگونگی
دنیای کار ،نحوۀ سازماندهی افراد یا نحوۀ هدایت زندگیشان را تغییر دهد (لبانی
مطلق .)1982نوآوری برای بقا و رشد بلندمدت سازمان یک امر ضروری است و نقش
حیاتیتری را در آیندۀ سازمانها برای دنبال کردن سرعت شتابندۀ بازارهای در حال تحول
ایفا خواهد کرد (سانتوز وگونزالز .)2332 ،9اگر یک شرکت بخواهد ظرفیت نوآوری خود
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را افزایش دهد داشتن سطح باالیی از خالقیت ضروری است (کوهن و لوینتال.)1333 ،1
خالقیت عبارت است از توانایی ایجاد ایدهها ،نظریهها ،بینشها یا اشیایی جدید و بازسازی
مجدد در علوم انسانی و سایر زمینهها که بهوسیلۀ متخصصان بهعنوان پدیدۀ ابتکاری شناخته
شود و ازلحاظ علمی ،زیباشناسی ،فنّاورانه و اجتماعی باارزش قلمداد گردد (ورنون،2
 .)2332نوآوری عملی ساختن یک اندیشه و فکر است ،از خالقیت و نوآوری اغلب راهی
طوالنی در پیش است و تا اندیشهای نو بهصورت فرآورده یا خدمتی نوین درآید ،باید
زمانی طوالنی بگذرد و تالشها و کوششهای بسیاری انجام شود .گاهی ایده و اندیشۀ نو
از ذهن میتراود و در سالهای بعد آن اندیشه بهوسیلۀ فرد دیگر بهصورت نوآوری در
محصول یا خدمت متجلی میگردد.ازآنجاکه ارزیابی عاملهای مؤثر بر نوآوری و خالقیت
در بین مدیران آموزشی کشور اصل جداییناپذیر در مدیریت هر نظام پویاست ،لذا
ارزشیابی از میزان خالقیت و نوآوری باید بخش اساسی هر مدیریتی باشد(نیکنامی و
دیگران .)1983 ،تحقیقات گذشته استدالل کردهاند که گونههای متفاوتی از نوآوری برای
درک و تشخیص سازمانها الزم هستند .در میان انواع متفاوت نوآوری در ادبیات مرتبط،
سه گونه بیشترین توجه را به خود جلب نمودند؛که هرکدام بر دستهای از گونههای
نوآوری متمرکزشدهاند :فنی و اجرایی ،فرایند و محصول و تدریجی و رادیکال(آبداری و
قربانی.)1932،
نوآوری در سازمانها به سه صورت مختلف طبقهبندی میشود :نوآوری تولیدی،
نوآوری فرایندی و نوآوری اداری .منظور از نوآوری تولیدی این است که سازمان تا چه
حد خدمات جدید و بهبودیافته عرضه میکند و تالش برای توسعه خدمات جدید در قالب
آموزش افراد و تیم ها در سازمان .نوآوری فرایندی ابزاری است برای ایجاد تغییرات در
ارائۀ خدمات و بهکارگیری این خدمات .درواقع منظور از نوآوری فرایندی این است که تا
چه میزان سازمان فنّاوریهای جدید را به کار میگیرد و روشهای جدید را به بوتۀ
آزمایش میگذارد( میرکمالی و چوپانی )1933
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واضح است که عملکرد مدیریت دانش خصوصاً توزیع دانش بر نوآوری و موفقیت
مالی سازمان اثرگذار است (ونگ .)233۹ ،1لیا و یو )2313( 2بیان میکنند که یادگیری
سازمانی مستمر ،کارآیی و اثربخشی نوآوریها را بهبود خواهد داد  .استوری و کلی

9

( )2332و جیانگ ،چیانگ و یو ( )2332بیان میکنند که کسب دانش جدید و
یکپارچهسازی دانش موجود با دانش جدید ،باعث نوآوری در محصوالت جدید میشود
پاربی و تیلور )2332(0بر این عقیدهاند که مدیریت دانش پشتیبان نوآوری ،ایجاد ایدههای
جدید و بهرهبرداری از قدرت تفکر سازمان است.
در پژوهش آبداری و قربانی( )1932یافتهها نشان دادند که مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه دارند .همچنین در پژوهش صفرزاده،تدین ،و حر
محمدی ( )1931معلوم شد که شخصیسازی دانش و کدگذاری دانش تأثیر مستقیم بر
نوآوری و عملکرد سازمانی دارد .در یک بررسی دیگر معلوم شد که بین انتقال دانش و
درخواست دانش و ذخیرهسازی دانش با نوآوری فنی ارتباط قابلتوجه و مثبتی وجود دارد
(لی و همکاران.)2319 ،۹
قلتاش( ،)1933در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که بین فرهنگسازمانی و
یادگیری سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
لیائو و یو ( ،)2313در بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با نوآوری
سازمانی با استفاده از مدل معادالت ساختاری نشان دادند که یادگیری سازمانی نقش
میانجی را میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دارد و بهاینترتیب ،نقش مدیریت دانش
بهعنوان یک درونداد مهم است و یادگیری سازمانی نقش یک فرایند کلیدی را دارد و
سرانجام ،نوآوری سازمانی یک برونداد مهم در این سازمانها محسوب میشود.

1. Wong
2. Lia and Wu
3. Storey and Kelly
4. Parlby and Taylor
5. Lee et al
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لی و چانگ ،)2338(1در بررسی رابطه قابلیت ذخیره دانش و نوآوری سازمانی نشان
دادند که بین مدیریت دانش و نوآوری فنی ارتباط معناداری وجود دارد و نیز رابطه بین
قابلیت ذخیره دانش و نوآوری اداری معنادار و مثبت بوده است.
یافتههای پژوهش دهقان نجم ( )1988نشان دادند که بین مدیریت دانش و نوآوری
سازمانی رابطه وجود دارد .کوهستانی( )1986در پژوهش خود به این نتیجه دستیافت که
بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی رابطۀ مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد و این دو
مقوله الزم و ملزوم همدیگرند ،هر چه مدیریت دانش بهتر عمل نماید ،نوآوری بیشتر ایجاد
میشود .همچنین دروچ ( )233۹و دیونپورت و پروساک ( )1338استدالل کردند که
مدیریت دانش ،نوآوری را تحت تأثیر قرار میدهد (آبداری و قربانی .)1932 ،در پژوهش
خدایی( )1986معلوم شد بین دانش سازمانی و نوآوری رابطۀ معناداری وجود دارد.
یافتهها در پژوهش حرعلی( ) 1986حاکی از آن است که دانش ضمنی نقش مهمی را
در فرایند خالقیت و نوآوری و عامل موفقیت در سازمان ایفا میکند .در پژوهشی دیگر
لین و همکاران )2311( 2به این نتیجه رسیدند که دانش بازار و مشتری در ارتباط بین
جهتگیری بازار و عملکرد نوآوری محصول نقش میانجی را ایفا میکند .در تحقیق
میرفخرالدینی و دیگران ( )1983مشخص شد که مدیریت دانش و نوآوری دانش بر
عملکرد نوآوری تأثیر دارد و در پژوهشی دیگر چنین نتیجهگیری شد که بین مدیریت
دانش و نوآوری رابطه وجود دارد (جوهانسن.)2338 ،9
بههرحال بسیاری از نویسندگان ،مدیریت دانش را بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر
نوآوری سازمانی قلمداد میکنند و معتقد هستند که تنها سازمانهایی خواهند توانست به
نوآوری سازمانی دست یابند که توانسته باشند مدیریت دانش را در سازمان نهادینه کنند.
امری که در پژوهش حاضر نیز موردتوجه و بررسی قرارگرفته است .با توجه به اهمیت
مدیریت دانش در سازمانهای مختلف بهخصوص در آموزش عالی ضرورت انجام
پژوهش در این زمینه در دان شگاه مازندران احساس گردید .لذا در همین راستا برای نائل
1. Lee and chang
2. Lin, Che and Ting
3. Johannessen
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شدن به عملکرد بهینه و ترویج نوآوری در این دانشگاه و با توجه به اینکه نوآوری عامل
رشد و بهبود عملکرد کارآمد ،ثمربخشی و کیفیت است و کارکنان را قادر میسازد تا
چشماندازی هر چه بدیعتر و روشنتر را ترسیم نمایند .در این پژوهش سعی شده است تا
تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی سنجیده شود .با توجه به تعاریف ارائهشده و ذکر
تحقیقات گذشته ،پژوهشگران مدل مفهومی زیر را بهمنظور بررسی تأثیر مدیریت دانش بر
نوآوری سازمانی ارائه کردهاند:

بر این اساس،در این پژوهش به پرسشها و فرضیههای زیر پاسخ داده میشود:
 -1وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه مازندران به چه صورت است؟
 -2وضعیت نوآوری سازمانی در دانشگاه مازندران به چه صورت است؟
 -9آیا مؤلفههای مدیریت دانش توانایی پیشبینی نوآوری سازمانی را دارند؟
 -0آیا مدیریت دانش تأثیر مستقیم و مثبت و معنادار بر نوآوری سازمانی دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط متغیرها بر اساس هدف تحلیل می-
شود .جامعۀ موردمطالعه در این پژوهش،کلیۀ کارکنان دانشگاه مازندران است که
درمجموع ،کارکنان شامل  044نفر هستند .نمونهگیری در این پژوهش در دسترس بوده و
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بر اساس جدول مورگان صورت گرفته است که تعداد نمونه با توجه به جامعه  981نفراست
و از این تعداد984 ،پرسشنامه برگشت داده شده است.
ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه است:
 -9پرسشنامۀ مدیریت دانش نوناکوکه مشتمل بر 62گویه است و دارای چهار بعد
برون سازی (کارکنان در این سازمان برای تبادل عقاید و تفکرات در مورد حرفهشان با
یکدیگر باانگیزه هستند  ،)...ترکیب (خالقیت و تفکرات جدید در این سازمان باارزش
محسوب میشوند  ،)...درونیسازی (نتایج بهدستآمده بهصورت مستند و رسمی در این
سازمان ثبت میشود  )...و اجتماعی سازی (کارکنان سعی میکنند با تجربیات یکدیگر بر
مبنای تفکر ،عقاید و اطالعات آشنا شوند  )...است که مدیریت دانش را بر اساس طیف 5
درجهای لیکرت میسنجد.
 -6پرسشنامۀ نوآوری سازمانی چوپانی و دیگران ( )9919که دارای سه بعد تولیدی
(در این دانشگاه همواره خدمات جدیدی به مراجع عرضه میشود  ،)...فرایندی (این
دانشگاه همواره در فرایند ارائه خدمات تغییراتی را به وجود میآورد  )...و اداری (این
دانشگاه همواره برای اداره بهتر سازمان ،سیستمهای نوین مدیریتی را جستجو میکند )...
است و دارای  91گویه و ترکیبی از پرسشنامۀ جیمنز و دیگران( )6448و پنیا ( )6442و
پراجگو و سوهل ( )6442که نوآوری سازمانی را بر اساس طیف  5درجهای لیکرت می-
سنجد.
در این پژوهش پایایی ابزارها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ مدیریت دانش و
نوآوری سازمانی به ترتیب 4/105و  4/100بهدستآمده است که این اعداد نشاندهندۀ این
است که پرسشنامهها از قابلیت اعتماد و بهعبارتدیگر از پایایی الزم برخوردار هستند.برای
سنجش روایی سؤاالت در این پژوهش روایی محتوا و روایی سازه مدنظر قرار گرفت ،که
روایی محتوا توسط افراد متخصص تعیین و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی انجام شد

بررسی نقش مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی ...

121

یافتهها
تحلیل عاملی بهمنظور سنجش روایی مقیاسها مورداستفاده قرار میگیرد(کالنتری)9988 ،
و تحلیل عاملی تأییدی میزان برازش مدل با دادهها را محاسبه میکند(کارشکی.)9914
درواقع از طریق تحلیل عاملی تأییدی به بررسی این نکته پرداخته میشود که آیا گویههای
مربوط به یک متغیر توانایی سنجش آن متغیر و ابعاد آن را مورد تأیید قرار میدهند یا خیر.
برای اطمینان از مناسب بودن دادهها جهت استفاده از تحلیل عاملی میبایست از کفایت
حجم نمونه اطمینان حاصل کرد که به همین منظور آزمون کفایت کیسر ،مایر و
اوکلین( )KMOانجام شد .مقدار آزمون KMOبرای متغیر مدیریت دانش برابر با
4/105و نوآوری سازمانی برابر با 4/195است و این حاکی از کفایت حجم نمونه و
متغیرهای واردشده جهت انجام تحلیل عاملی است.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدیریت دانش نشان داد که بار عاملی همۀ گویههای ابزار
موردنظر باالی  4/9است و در حالت مطلوبی قرار دارد و شاخصهای برازش حاصل از
اجرای تحلیل عاملی تأییدی مدیریت دانش پس از اصالح مدل،اعتبار مناسب ابزار را نشان
میدهند .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نوآوری سازمانی نشان داد که بار عاملی همۀ
گویههای ابزار موردنظر باالی  4/9است و در حالت مطلوبی است و شاخصهای برازش
حاصل از اجرای تحلیل عاملی تأییدی نوآوری سازمانی پس از اصالح مدل ،اعتبار مناسب
ابزار را نشان میدهند .شاخصهای برازش مدل اندازهگیری این دو متغیر در جدول 9
ارائهشده است.
جدول  .1نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی
متغیر

مرتبه تحلیل عاملی

مدیریت مرتبۀ اول

CFI NFI NNFI RMSEA P
– DF
X2
value
4/15 4/19
4/15
4/481
4/444 614 28/919

دانش

مرتبۀ دوم

614 220/92

4/444

4/489

4/15

4/19

4/12

نوآوری

مرتبۀ اول

992 911/69

4/444

4/999

4/15

4/10

4/15

سازمانی

مرتبۀ دوم

999 628/56

4/444

4/488

4/11

4/12

4/11
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هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر روی نوآوری سازمانی کارکنان
دانشگاه مازندران است.بدین منظور روابط بین مؤلفههای تشکیلدهندۀ مدیریت دانش و
نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی پیرسون گزارش خواهد شد و سپس نتایج حاصل
از اجرای الگوی معادالت ساختاری مربوط گزارش میشود .همانطور که در جدول()6
گزارش میشود کلیۀ متغیرهای مشاهدهشده با همدیگر همبستگی دارند.
جدول  .۲میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی بین مؤلفههای مدیریت دانش و نوآوری سازمانی
متغیرها

میانگین

بیرونی
سازی
ترکیب
درونی
سازی
اجتماعی
سازی
مدیریت

همبستگیها

انحراف
معیار

9

9/0618

4/19564

9

9/9900

4/15624

**

6

4/290

9

5

0

2

9

9/9598

4/11515

**4/050

**4/189

9

9/6468

4/89158

**4/560

**4/151

**4/291

9

9/6118

4/21110

**4/144

**4/155

**4/821

**4/884

9

تولیدی

6/2169

4/81916

**4/991

**4/598

**4/025

**4/594

**4/559

فرایندی

6/2199

4/10982

**4/961

**4/556

**4/541

**4/549

**4/520

**4/861

6/1661

4/89416

**

**

**

**

**

**

دانش

اداری
نوآوری

6/2154

سازمانی
**

4/84892

4/616

**4/998

1

8

1

4/611

**4/509

4/944

**4/019

4/911

**4/569

4/919

**4/551

9
4/194

**4/156

9
**

4/210

**4/191

9
**4/824

معناداری در سطح 4/49

باالترین همبستگی مشاهدهشده بین نوآوری سازمانی با بعد تولیدی و فرایندی و اداری
است که به ترتیب 4/156 ،و  4/191و 4/824و همچنین مدیریت دانش با اجتماعی سازی و
برونیسازی که به ترتیب4/884 ،و 4/821است.همانطور که گزارش شد کلیۀ همبستگی-
های موجود معنادار است ( )p<0/01و این بدان معناست که همۀ متغیرها دوبهدو باهم
رابطه دارند.
بهمنظور بررسی سؤال پژوهشی اول و دوم از آزمون تی تک نمونهای استفادهشده است.
در بررسی سؤال پژوهشی اول که عبارت است از « وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه

9
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مازندران به چه صورت است؟» ،وضعیت خود متغیر و ابعاد آن مورد آزمون قرارگرفته
است .نتایج آزمون تی تک نمونهای در جدول ( )9ارائهشده است.
جدول  .۳نتایج آزمون تی تک نمونهای بررسی وضعیت مدیریت دانش با میانگین فرضی ۳
-9مقدار آزمون
شاخص

میانگین

سطح معناداری

انحراف معیار

مقدار آمارۀt

ابعاد
بیرونی سازی

9/0618

4/19564

4/444

8/465

ترکیب

9/9900

4/15624

4/444

5/126

درونی سازی

9/9589

4/11515

4/444

6/221

اجتماعی سازی

9/6468

4/89158

4/444

9/991

مدیریت دانش

9/6118

4/21110

4/444

5/089

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود میانگین نمرۀ مدیریت دانش  9/6118است که
این مقدار از میانگین فرضی ( )9باالتر است و با توجه به سطح معناداری (کمتر از )4/49
می توان استنباط کرد که میانگین مدیریت دانش در دانشگاه مازندران ،باالتر از حد متوسط
است و از میان ابعاد مدیریت دانش ،بعد بیرونی سازی دارای وضعیت بهتری است.
بهمنظور پاسخگویی به سؤال پژوهشی دوم یعنی« وضعیت نوآوری سازمانی در دانشگاه
مازندران به چه صورت است؟» از آزمون تی تک نمونهای استفادهشده است که نتایج آن
در جدول ( )0ارائهشده است.
جدول  .۴نتایج آزمون تی تک نمونهای بررسی وضعیت نوآوری سازمانی با میانگین فرضی ۳
شاخص

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

tمقدار آمارۀ

ابعاد
نوآوری تولیدی

6/2169

4/81916

4/444

-0/161

نوآوری فرایندی

6/2199

4/10982

4/444

-0/259

نوآوری اداری

6/1661

4/89416

4/444

-0/029

نوآوری سازمانی

6/2154

4/84892

4/444

-5/401

همانطور که در جدول ( )0مشاهده میشود میانگین نمرۀ نوآوری سازمانی 6/2154
است که این مقدار از میانگین فرضی ( )9کمتراست و با توجه به سطح معناداری (کمتر از
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 )4/49میتوان استنباط کرد که میانگین نوآوری سازمانی کمتر از حد متوسط است و از
بین ابعاد نوآوری سازمانی ،نوآوری فرایندی وضعیتی ضعیفتر دارد.
بهمنظور بررسی سؤال پژوهشی « آیا مدیریت دانش تأثیر مستقیم و مثبت و معنادار بر
نوآوری سازمانی دارد؟» از معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفادهشده است .معیار تأیید
یا رد فرضیه ،عدد معناداری بوده و با توجه به اینکه عدد معناداری رابطۀ تأثیر مدیریت
دانش بر نوآوری سازمانی  8/90بهدستآمده و این مقدار از  9/12بزرگتر است فرضیۀ
اصلی پژوهش تأیید میشود و این بدین معناست که با افزایش مدیریت دانش میزان
نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران افزایش مییابد .در شکل  6ضرایب استاندارد
مسیر ،مقدار  tو شاخصهای کلی آزمون نیکویی برازش مدل پژوهش حاضر نشان داده
شده است.

RMSEA=0/068 NFI=0/98 CFI=0/99 GFI=0/99 AGFI=/92

df=13

Chi-squre=69/23

شکل .۲آزمون الگوی رابطۀ بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی(ضرایب مسیر و شاخص
معناداری Tآنها داخل پرانتز)

همانطور که مشاهده میشود شاخصهای کلی آزمون نیکویی برازش در الگوی
معادالت ساختاری حاکی از برازش کلی الگوی پیشنهادی است .بنابراین دادههای این
پژوهش بهخوبی الگوی کلی پیشنهادی را تأیید کردهاند و ساختار کلی روابط مورد آزمون
از طریق دادههای بهدستآمده تأیید شد.
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بحث و نتيجهگيری
مطالعه و بررسی مفاهیم ،ویژگیها و عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی نشان میدهد که
نوآوری در سازمانها از مباحثی است که با رشد فنّاوری ،پیچیدهتر شدن سازمانها و
رقابت سازمانی ،بر اهمیت جایگاه و نقش آن در میان مدیران ،کارکنان ،پژوهشگران و
متخصصان علوم مختلف افزودهشده است .آنچه در این میان به سازمانها در عصر متحول
امروزی در جهت دستیابی به اهداف کمک خواهد کرد ،بررسی و شناسایی عوامل مؤثر
در ایجاد نوآوری است .در این راستا مدیریت دانش بهعنوان یکی از پیششرطها و عوامل
مؤثر بر نوآوری سازمانی مورد شناسایی قرارگرفته است که بر اساس یافتههای پژوهش
وجود مدیریت دانش باعث افزایش نوآوری سازمانی در دانشگاه مازندران میشود.
همانطور که نتایج پژوهش نشان داد ،بین مؤلفههای مدیریت دانش با مؤلفههای
نوآوری سازمانی رابطۀ معنادار وجود دارد ،این بدان معناست که کارکنان ،در صورت
داشتن انگیزه برای تبادل افکار و تشویق آنها به استفاده از شبکه و وب،باارزش دانستن
افکار جدیدشان و بحث در مورد این افکار و ایدهها و ارائۀ اطالعات موردنیازشان
بهصورت شفاف ،روشهای نوآورانه را به کار خواهند گرفت.
با توجه به جدول ، 9نتایج دیگر پژوهش نشان داد که میانگین نمرۀ مدیریت دانش
کارکنان دانشگاه مازندران باالتر از حد متوسط است که این امر نشان میدهد که وضعیت
مدیریت دانش در بین کارکنان دانشگاه مازندران در حد نسبتاً خوبی قرار دارد و این نتایج
با یافتههای شیرزاد کبریا و خوش نظر( )9988همسو بوده است .همچنین بر اساس دیگر
یافتههای پژوهش میانگین نمرۀ نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران کمتر از حد
متوسط بوده است و بیتوجهی به نوآوری سازمانی در این دانشگاه را نشان میدهد .شاید
بتوان علت این امر را بر عدم بهرهبرداری از ایدههای جدید نسبت داد ،زیرا ساختار رقابتی
انعطافپذیر و نیز شرایطی برای یادگیری سریع از محیط و بهرهگیری از دانش ضمنی
سازمان در دانشگاهها وجود ندارد .یافتههای این سؤال با یافتههای"واکر"در سازمانهای
دولتی هنگکنگ که مشخص کرد مشخصات و ویژگیهای این سازمانها برای ایجاد
نوآوری سازمانی مناسب نیستند ،تقریباً همسویی دارد.
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نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام نیز برای پیشبینی نوآوری سازمانی از روی مؤلفههای
مدیریت دانش نشان داد که مؤلفههای ترکیب و اجتماعی سازی ،از بین دیگر ابعاد
مدیریت دانش ،مؤلفههای پیشبینی کنندۀ نوآوری سازمانی در نظر گرفته میشوند ،درواقع
مدیریت دانشگاه باید به همکاری با تیمهای میانرشتهای ،کارآفرینی و روحیۀ همکاری و
مشارکت ،توجه و تأکید کند.
یافتههای مربوط به معادلۀ ساختاری و تحلیل مسیر تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری
سازمانی نشان داد،که این رابطه کامالً معنادار بوده و مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی
تأثیر مستقیم ،معنادار و مثبت میگذارد که همسو با یافتههای ژو و لی()6441و واکارو و
همکاران( )6494و طالقانی و همکاران( )9914است.
نوآوری ،عامل مهم و کلیدی برای سازمانها بهمنظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی
پایدار است(برومند و رنجبری  ،9988موسوی ،پور کیانی ،و سامنی .)9988سازمانها با
نوآوری بیشتر ،پاسخ به محیطهای متغیر و ایجاد و توسعۀ قابلیتهای جدیدی که به آنها
اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفقتر خواهند بود (مونتز ،مورنو و فرناندز.)6440 ،
ولی این فرایند کامالً پیچیده است و مستلزم مدیریت مؤثر و کارآمد در بسیاری از فعالیت-
های مختلف است(نوری  .)9980دانش برای سازمان بهتنهایی منبع مهمی نیست.دانش برای
دانش نیست ،بلکه دانش برای عمل و بهبود عملکرد مهم است(عالمه ،حسین السادات ،و
خادم .) 9985لذا سازمان باید جوی را به وجود آورد که تبادل آشکار دانش و نوآوری در
آن مورد تأکید قرار گیرد بهگونهای که کارکنان تمایل بیشتری برای تبادل دانش نوین
خود با یکدیگر و نیز کاربرد آن داشته باشند.

پيشنهادها
با توجه به اینکه حاصل هر پژوهش کاربردی ،ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی به
جامعه موردمطالعه است ،بنابراین مبتنی بر یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر
ب ه مدیران و مسئوالن دانشگاه مازندران در راستای بهبود فرایند مدیریت دانش و نوآوری
سازمانی در این دانشگاه ارائه میشود:
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با توجه به نتایج جدول ( ،)9برای ارتقاء سطح مدیریت دانش پیشنهاد میشود که
دانشگاه(مدیریت) برای خالقیت و تفکرات جدید بیشازپیش ارزش قائل شود و کارکنان
را به انتقال دانش حرفهای تشویق کند تا آنها با تجربیات خود بر مبنای تفکر و اطالعات
آشنا کند .برای انتقال دانش در سازمان تیمهای تحقیقاتی مستقل تشکیل شود.
با توجه به اینکه میانگین نوآوری سازمانی در دانشگاه مازندران کمتر از حد متوسط
است ،پیشنهاد میشود که سیستمهای نوین مدیریتی( مثل سیستم جذب ،استخدام و
سیستمهای جدید ارزیابی) همراه با فنّاوری جدید جستجو به کار گرفته شود و فنّاوری
جدید زودتر از سایر دانشگاهها به کار گرفته شود .کارکنان همیشه برای نوآورتر شدن،
آموزش داده شوند تا وظایف خود را با روشهای جدید انجام دهند .برای انجام تحقیق و
پروژه های جدید ،منابع مالی در اختیار کارکنان قرار گیرد .همچنین در فرایند ارائۀ خدمات
همواره تغییراتی به وجود آورده شود.
با توجه به تأثیرگذاری مؤلفۀ ترکیب و اجتماعی سازی در تبیین نوآوری سازمانی در
میان کارکنان دانشگاه مازندران پیشنهاد میشود ،دانشگاه اطالعات الزم برای تصمیمگیری
درست و مناسب را سازماندهی کند و کارکنان نسبت به تسهیم دانش که رسالت سازمانی
آنان محسوب میشود ،اقدامات مقتضی را انجام دهند.
با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش تأثیر قابلمالحظهای بر
نوآوری سازمانی در دانشگاه مازندران دارد پیشنهاد میشود که مدیران ،قوانین مهم ،حیاتی
و استاندارد را شناسایی کرده و بهخوبی ذخیرهسازی کنند .در مورد ایدهها با کارکنان
بحث و در جلسات مختلف ،آن ایدهها را سازماندهی کنند ،اطالعات در حد نیاز را به طور
واضح و شفاف ارائه دهند .از شبکههای درونسازمانی برای تسهیم اطالعات استفاده کنند،
خالصۀ تجربیات و موضوعات آموختهشده را به صورت مکتوب و منسجم ارائه دهند و
نتایج به دست آمده را به طور مستند و رسمی در سازمان ثبت کنند تا همواره در ظهور
نوآوری سازمانی نقش مؤثری را ایفا کنند.
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