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 سازمانی یادگیریو  خالقیت براصلی موفقیت مدیریت دانش  تاثیر مولفه های 
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 چكیده

در يكي از موسسات  سازماني خالقيت و يادگيري بر دانش مديريت موفقيت مولفه اي اصلي تاثير بررسي هدف با اين تحقيق

 يا علٌي يابي مدل نوع از پژوهش روش .كشور انجام گرفته استدر حوزه ساخت ابنيه ها و تاسيسات فني در سطح  پروژه محور

 مي پروژه محور مذكور سازمان دانش مديريت خبرگان و مهندسين انتخاب شده از نمونه .مي باشد ساختاري معادالت مدل

 روايي روش به آن روايي و است شده تهيه و جمع بندي محقق توسط كه است اي پرسشنامه تحقيق گردآوري ابزار .باشد

 آلفاي گيري اندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابليت يا پرسشنامه پايائي و  است رسيده اين سازمان متخصان تاييد به محتوا

 پايائي معناي به يک، مثبت تا پايداري، عدم معناي به صفر از كرونباخ آلفاي اعتماد ضريب دامنه معموال .شد كرونباخ محاسبه

كه به  ميشود بيشتر پرسشنامه اعتماد باشدقابليت نزديكتر يک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و ميگيرد قرار كامل

 همچنين و هاي فرضيه بررسي و تحليل و تجزيه جهت .گرديد محاسبه 59% مطلوب حد در آلفا ميزان spss كمک نرم افزار

 از .است شده استفاده LISREL    افزار نرم پايه بر  ( SEM )ساختاري معادالت مدل و( CFA) تائيدي عاملي تحليل

 و يكديگر، با دانش مديريت سامانه فرآيندهاي ارتباط و تعامل كه هنگامي كه است آن از حاكي تحقيق كلي نتايج روش

فناوري  واستراتژي و اهداف  عامل دو تنها گيرد، مي قرار بررسي مورد وابسته برمتغيرهاي مستقل متغيرهاي تاثيرهمزمان

  .شوند مي سازماني يادگيري و سازماني خالقيت همزمان افزايش باعث اطالعات

 موفقيت ه هايمولف سازماني، يادگيري ، سازماني خالقيت دانش، مديريت :کلیدی های واژه
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 مقدمه
موقع و سريع به در شرايط رقابت جهاني حاكم بر عرصه صنعت و خدمات و حتي حـوزه هاي كالن اجتماعي دسترسي به 

دانش معتبر و موثق ، يک مزيت رقابتي براي سازمان ها است و براي ايجاد اين مزيت ، بهتـرين كـار ، به كار گيري مديريت 

 دانش فراگير در سازمان ها است.

 ريچشمگ و پيشرفتهاي مهم. از جمله و در حال توسعه مي باشد رتعيروز به روز وس و تكنلوژي هاي نوين علوم شگستردامنه 

. هر باشديمي سازمان رييادگيو   يسازمان تيدانش  و خالق تيريهمچون مد ي نوظهوريدههايپد ت،يريمد علوم حيطهدر 

سازماني گنجينه اي عظيم از دانش است كه اغلب به دليـل اينكـه بخش اعظمي از اين دانش به صورت نهان است ، مورد بي 

ارزشمند سازماني كه مي تواند موجب گسترش ، خالقيت و نوآوري در سازمان شود، توجهي قرار مـي گيرد و اين سرمايه 

رشد  ييبوده وتوانا ادلهانسانها قابل مب نيب ديبا ه،يسرما کي، دانش به عنوان ها سازمان تيبراي موفق. ناديده گرفته مي شود

را  يسازمان رييادگيقادر خواهد بود  دانش تيريمد بيترت نيكسب شود و بد تواندي داشته باشد. دانش نحوه حل مشكالت، م

 هيفكري است و تنها سرما اي هيكه دانش، سرما دانندي آگاه م سازمانهاي توسعه دهد. شود،يم گرييكه منجر به خلق دانش د

 تضمينسازمان را  پذيري و رقابت تيخالق تواندي واگر به طور موثري مهار شود، م كندي م رييتغ اناست كه با گذشت زم اي

داشته  يرا در پ يقابل توجه ي و سودهيمال اييمزا توانديسازمان، م و عقلي )دانش سازماني( . استفاده از منابع فكريدينما

ي هاي مختلف، متفاوت م و فرهنگ طيكه در شرا وجود دارند مختلفي دييكل مولفه هايدانش،  تيريمد تيباشد. جهت موفق

 .باشند

 . باشديم يسازمان تي، خالققرار گرفته است يبررس پژوهش مورد نيكه در ا گرييد موضوع

 موفقيت براي گشايي راه و مثمرثمر، امروزي شتاب با و سريع بسيار تغييرات در تواند مي كه مديريتي ابزارهاي جمله از

حيات  ادامه براي اصلي هاي مزيت جمله از كه باشد مي نوآوري و خالقيت از استفاده و بخشيدن بها توجه، باشد، ها درسازمان

 (4931)حسيني و سليماني،باشند برخوردار سازمانها در بسزايي سهم از بايد بنابراين آيند مي حساب به سازمانها

 به .باشد مي بديع و جديد كارهاي ازراه استفاده با مسئله حل تر عالي شكل  است كثيرالوجه و بُعدي چند خالقيت مفهوم

 هاي جنبه بررسي دارد، عهده بر بشري مشكالت حل نوآوري ها و در اي عمده نقش انسان ذهن هاي توانايي از يكي عنوان

 از يكي و شناختي هاي توانايي ترين برجسته از يكي.ميرود شمار به حاضر جهان پژوهشي هاي اولويت از يكي آن مختلف

 عهده بر بشري مشكالت حل و نوآوري در اي عمده نقش بسيار انساني خصوصيات اين است، واگر تفكر هاي جلوه زيباترين

 به و آورده گردهم را عاطفي و ارادي فكري، فعاليت هاي كه عقالني هستند، فوق بلكه عقالني غير نه خالقيت فرايندهاي .دارد

 از سازمانها نتيجه ودر بسته تازه ايده هاي راه شود، سركوب خالقيت است اگر همگاني اي قريحه خالقيت دارند مي وا تحرک

 (4931)حسيني و سليماني، ماند خواهند باز پايدار به توسعه دستيابي

رفتار در كارهاي  اي دهيا کي رشيپذ ايبه عنوان توسعه  يسازمان تيكرد: خالق فيصورت تعر نيبه ا توانيرا م يسازمان تيخالق

در  ديجد يتيريكارهاي مد ايساختن تكنولوژي  تيواقع يسازمان تي. خالقباشديم ديتجاري بوده كه براي كل سازمان جد

 .باشديم ديجد ندهاييفرا ايارتباط با محصوالت 

 به كه است اقداماتي مجموعه و فرايند يک سازماني يادگيري.باشديم يسازمان رييادگي رامونيپپژوهش  نيبحث در ا نيسوم
 چنين در .مي شدودل اعما يادگيرنده سازمان در كه است مشخصي رفتار سازماني دربردارنده و مي انجامد كاركنان يادگيري

مي  همت گرفته اند ياد آنچه كاربرد براي پيوسته افراد و مي شود فراهم اعضاء براي يادگيري شرايط همه هايي سازمان

 (4931.)شيرازي و اسماعيلي گمارند

 

 سازمانها كهدهمه است توانايي نوعي سازماني يادگيري .ميشود قلمداد خطا اصالح و كشف فرآيند عنوان به سازماني يادگيري

 تشخيص را خطاهاي خود ميتواند بهتر باشد پيشرو يادگيري امر در سازمان اندازه هر زيرا دهند توسعه و دريابند را آن بايد
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 به كه است منابع منظورتوسعه به دانش جمعذآوري و كسب خلق، از پويا فرايند يک سازماني يادگيري .كند اصالح و دهد

 محيط با سازگار و مطابق سازماني بايد يادگيري فرهنگ يادگيري سازماني و راهبرد .ميشود منجر سازمان بهتر عملكرد

 سعي آن طريق از مديران كه فرايندي است سازماني يادگيري و دارد اهميت سازمان ها براي سازماني يادگيري .باشد سازمان

بي  يكم و بيست قرن در سازمانها .محيط دارند و سازمان مديريت و بهتر درک منظور به سازمان افراد توانايي هاي بهبود در

 را خود بقاي و نمايند پيش بيني موقع به محيطي را تغييرات و ضرورت ها مي توانند سازمانه ايي فقط .مواجه اند تغيير با وقفه

 را دانشي افراد كه است آن مستلزم يادگيري .كنند تاكيد و تمركز سازماني يادگيري بر كه دهند ادامه متغير دائماً محيط در

 ياد گروه كه مي افتد اتفاق زماني سازماني يادگيري .بندند كار به رفتارشان در مي آورند، دست به خود سازمان هاي در كه

 گروه، شده تركيب ظرفيت هاي كه گونه اي به كند، جمعي عمل صورت به و شده سهيم را خود دانش داشته، تعامل ميگيرد
 و اشتباهات كشف فرايند عنوان به يادگيري سازماني تعريف .آورد دست به را موثر عمل انجام و فهم توانايي و يافته افزايش

 ساختارهاي و فرايندها تغيير و يادگرفتن يادگيري چگونه تا اطالعات و دانش طريق از عمليات بهبود فرايند و آنها اصالح
)رحيمي و نوين .است گسترده مختلف سطوح در تسهيل يادگيري و توسعه و افراد يادگيري و تشويق منظور به آن با متناسب

،4939) 

 کيدانش  تيريكند. بدون مد ليتكم يدانش را بخوب تيريمد ندهاييفرا ديسازمان با ري،يادگيهاي  تيبه منظور توسعه قابل

روشهاي  قياز طر ديبا يرا گسترش دهد. سازمانها و اعضاي سازمان يشخص اي يگروه رييادگي هاي تيقابل تواندي سازمان نم

بطور سكون و ناكارا  رييادگياستفاده كنند. سابقاًٌ كه  رييادگيو ساكن  يميبه جاي آنكه از روشهاي قد رند،يبگ ادي ايو پو ديجد

 قياز طر ديدانش با ،يسازمان تيالقخ شيجهت افزا گر،يبه عبارت د.  داشت يسازمان رييادگيبر  ي، اثر منف گرفتيانجام م

آنهاست،  كه محقق در جستجوي پاسخ به يپژوهش، سؤاالت نهيو زم ضوعفصل شرح مو نيدر ا اجرا شود يسازمان رييادگي

ابزار گردآوري اطالعات،  ق،يروش انجام تحق حاصل از پژوهش اييهاي پژوهش، كاربردها و مزا هيفرض ق،ياهداف و سابقه تحق

 خواهد شد ئهنامه ارا انيپا يشد. در خاتمه ساختار كل خواهد انيب قيتحق يو مكان يجامعه آماري، قلمرو زمان

 

 تحقیق روش

 ماتريس تحليل بر مبتنى و پيمايشي -توصيفي اطالعات آوري جمع شيوه حيث از و كاربردى هدف، حيث از حاضر پژوهش

ستاد يكي از موسسات   پژوهش اين آماري جامعه .است ( (SEM ) ساختاري معادالت الگويابي روش از با استفاده كواريانس

براي تعيين حجم نمونه از  .باشند مي پرسنل نفر 312 داراي كه در حوزه ساخت پروژه هاي كالن ملي مي باشد يفني مهندس

% )سطح اطمينان مورد پذيرش در 39آماره توزيع استاندارد با سطح اطمينان  Zفرمول كوكران استفاده شد كه در اين فرمول 

 مي باشد.  1/96تحقيقات علوم انساني( برابر 

 

P   وجود رابطه بين متغيرها( و( نسبت موفقيتq  است كه با استفاده از )بيانگر عدم موفقيت )عدم وجود رابطه بين متغيرها

 (4933روش احتياطي )بازرگان و همكاران ،
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درنظر گرفته مي شوند. با توجه به پژوهشهاي مشابه مقدار خطاي برآورد   p=q=0.5وقتي كه مقدار آنها مشخص نباشد برابر  

در نظر گرفته مي شود .  حال با در نظر گرفتن فرمول فوق حجم   %3برابر  E( يعني )تفاوت ميان ميانگين و مقدار برآورد آن 

 مي باشد. 421نمونه برابر با نفر

 نظرات به تر سريع وبراي دسترسي آماري نمونه پيچيدگي آن تبع به و آماري جامعه گستردگي همچنين و تحقيق نوع دليل به

 و است شده ساخته محقق توسطشد  گرفته درنظر پرسشنامه تحقيق دراين ها داده جمع آوري روش بهترين شوندگان پرسش

 از پرسشنامه پايايي همچنين .است شده استفاده رسيده، سازمان خبرگان و متخصان تاييد به محتوا روايي روش به آن روايي

 SPSS افزار نرم در آماري آزمونهاي از استفاده با پژوهش هاي فرضيه .شد محاسبه spss افزار نرم با و كرونباخ آلفاي طريق

 .گيرد مي قرار ارزيابي مورد

 :قیحقهای ت فرضیه

 

 فرضیه های اصلی

 سازمانهاي پروژه محور موثر مي باشند. در خالقيت افزايش در دانش، مديريت موفقيت مولفه هاي اصلي از برخي :اول فرضيه 

 سازمانهاي پروژه محور موثر مي باشند. يادگيري در درافزايش دانش، مديريت موفقيت مولفه هاي اصلي از برخي :دوم فرضيه 

 يادگيري در افزايش هم و خالقيت درافزايش هم بصورت همزمان)تواما( دانش، مديريت موفقيت مولفه هاي اصلي از برخي :سوم فرضيه 

 سازمانهاي پروژه محور موثر مي باشند. در

 

 فرضیه های فرعی

 دارد سازماني خالقيت بر مثبتي تاثير سازماني فرهنگ :اول فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني خالقيت بر مثبتي تاثيرمعماري دانش  -دوم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني خالقيت بر مثبتي تاثيركاركنان  ايجاد انگيزه در كاركنان از طريق پرداخت پاداش به سوم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني خالقيت بر مثبتي تاثير محور چهارم استراتژي و اهداف دانش فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني خالقيت بر مثبتي تعهد مديريت ارشد تاثير :پنجم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني خالقيت بر مثبتي تاثيرمديريت نيروي انساني  :ششم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني خالقيت بر مثبتي زيرساخت فناوري اطالعات تاثير - :هفتم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني يادگيري بر مثبتي تاثير سازماني فرهنگ :هشتم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني يادگيري بر مثبتي تاثيرمعماري دانش  -نهم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني يادگيري بر مثبتي تاثير كاركنان :ايجاد انگيزه در كاركنان از طريق پرداخت پاداش به دهم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني يادگيري بر مثبتي تاثير محور دانش استراتژي و اهداف  :يازدهم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني يادگيري بر مثبتي تعهد مديريت ارشد تاثير :دوازدهم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني يادگيري بر مثبتي تاثيرمديريت نيروي انساني  :سيزدهم فرعي فرضيه. 

 دارد سازماني يادگيري بر مثبتي فناوري اطالعات تاثيرزيرساخت  -چهاردهم فرعي فرضيه. 
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فرهنگ 

 نيسازما

معماری 

 دانش

ایجاد انگیزه 

 در کارکنان

 مدیریت تعهد
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یادگیری 
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معماري ساختاري 

 براي نوآوري

 نيرويصالحيت 

 انساني

و  ذخیرهکشف،

 انتشار دانش

سيستم حمايتي 

 براي نو آوري

استراتژی و اهداف 

 نوآوری

كسب اطالعات ، 

بكارگيري و انتقال 

 دانش

كار و يادگيري 

 گروهي

يادگيري متناسب 

و چشم  با رسالت

 انداز سازمان

به کارگیری 

 فناوری

محيط تسهييل 

 كننده يادگيري

ايجاد فرهنگ 

 يادگيري
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 مدل شماتیک پیشنهادی تحقیق -1

 
 
 
 

 تفسیر مدل

 بر سپس شده، مشخص دانش موفقيت مديريت مولفه هاي اصلي ابتدا كه صورت بدين .ميگيرد همبستگي انجام تحقيق روش به اين پژوهش

 آزمايش فرضيه ها اين سپس و مطرح، سازماني يادگيري و خالقيت و اين عوامل بين مثبت رابطه وجود بر مبني فرضيه هاي مولفه ها، اين اساس

 مي گردد. سازماني يادگيري و خالقيت )تواما(همزمان افزايش باعث دانش مديريت موفقيت مولفه هاي از چه عواملي شود مشخص تا مي شوند

 و دشوار بس كاري سازماني و يادگيري خالقيت روي بر دانش مديريت موفقيت مولفه هاي اصلي تمامي تاثير بررسي تحقيق، موضوع به توجه با

 از و گيرد قرار متخصصين و خبرگان تاييد مورد بايد كه ميباشد بسياري شاخص هاي و معيارها تعيين مستلزم ديگر طرف از كه ميباشد زمانبر

 زيادي از تعداد بين از .داشت خواهد اي چندگانه و پيچيده آماري تحليل پرسشنامه، سواالت به آماري جامعه پاسخگويي اعضاي با ديگر طرف

 را ميباشند مشترک سازماني و يادگيري سازماني خالقيت موفقيت مولفه هاي اصلي با كه عواملي دانش، مديريت موفقيت مولفه هاي اصلي

 :ميباشند زير شرح به تحقيق وابسته و مستقل متغيرهاي .مي نماييم بررسي يادگيري سازماني و خالقيت افزايش در را آنها تاثير و كرده انتخاب

تعهد مديريت  -9استراتژي و اهداف  -1در كاركنان ايجاد انگيزه  -9معماري دانش  -2فرهنگ سازماني  -4متغيرهاي مستقل پژوهش شامل : 

 .زيرساخت فناوري اطالعات مي باشند -3مديريت نيروي انساني  -6ارشد 

 ميباشد. نو و جديد كل سازمان براي كه بوده تجاري كارهاي در رفتار يا ايده يک پذيرش يا توسعه عنوان سازماني: به خالقيت وابسته متغير

 و رشد نگهداري، جهت در نگرشهاي ثمربخش و عقايد ارزشها، مهارتها، دانش، كاربرد و اكتساب از است عبارت :سازماني يادگيري وابسته متغير

 سازمان توسعه
 

 

 آن از حاصل نتایج تفسیر و مدل حل

 اعداد اينكه با توجه به % شد3954 محاسبات نتايج .گرديد محاسبه كرونباخ آلفاي توسط تفكيک به هنيگز هر به مربوط پرسشنامه سواالت پايايي

 .است تاييد مورد هگزين هر به مربوط سواالت پايايي لذا باشد، مي 7.0 باالي شده محاسبه

 هاى هنيگز پيش بينى در پرسشنامه مختلف هاى سازه )عاملى بار( رگرسيونى وزن معنادارى است الزم شده، ارايه ساختارىمدل  ارزيابى از پيش 

  .شود حاصل ها اطمينان سازه گيرى اندازه در ها آن نشانگرهاى بودن قبول قابل و گيرى اندازه هاى الگو مناسب بودناز تا گردد بررسى مربوطه

 .رسيد انجام به LISREL 8.8 افزار نرم وcfa5  تاييدي  عاملي تحليل تكنيک از استفاده با مهم، اين
 

 

 سازمانی: خالقیت بر مستقل متغیرهای تأثیر بررسی

ايجاد انگيزه در كاركنان و استراتژي و اهداف و تعهد  متغيرهاي براي ANOVA (Sig ) مقدار شود، مي مشاهده 1 شماره جدول در كه همانطور

 مي سازماني خالقيت و شده ذكر عوامل بين رابطه خطي وجود دهنده نشان كه باشد مي5.9. از كمتر انساني نيروي مديريت و مديريت ارشد

 مي0.05 از بيشتر زيرساخت فناوري اطالعات فرهنگ سازماني و  معماري دانش متغيرهاي براي ANOVA (Sig) مقدار ديگر طرف از و باشد

مي باشد كه  51.1.برابر     R Square مقدار  .باشد مي سازماني خالقيت و شده ذكر عوامل بين خطي رابطه وجود عدم دهنده نشان كه باشد
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ايجاد انگيزه در  غيرهاي تعهد مدير يت ارشد و استراتژي و اهداف و% از تغييرات خالقيت سازماني تحت تاثير مت.1مطلب است كه بيانگر اين 

                     .مي باشد و فناوري اطالعات كاركنان
 
 
 
 

 

 

 

 

 سازماني خالقيت و مستقل متغيرهاي بين چندگانه رگرسيون آزمون نتايج : 1 شماره جدول

 
 
 

 
 

 

  متغیر

 

 

 متغیرهای مستقل

ANOVA COEFFICIENTS R              

     Sig. B             Square          وابسته

  Constent=.219  

 

 

 

 

 

 خالقیت

 سازمانی

  - 317.    معماری دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .804 

 - 156.   فرهنگ سازمانی

 تعهد مدیریت ارشد   

 

.000 Marshad=0.238 

 Strategi=.159 003. ایجاد انگیزه

 

 استراتژی و اهداف   

000. Padash=.261 

 Manabe=.215 000. زیرساخت فناوری اطالعات

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 :سازمانی یادگیری بر مستقل متغیرهای تأثیر بررسی

زيرساخت   ,فرهنگ سازماني و  معماري دانش متغيرهاي براي ANOVA (Sig ) مقدار شود، مي مشاهده 2 شماره جدول در كه همانطور

رابطه  وجود دهنده نشان كه باشد مي5.9. از كمتر انساني نيروي مديريت و ايجاد انگيزه در كاركنان و و تعهد مديريت ارشد فناوري اطالعات

ايجاد انگيزه در كاركنان و استراتژي و  براي ANOVA (Sig) مقدار ديگر طرف از و باشد مي سازماني يادگيري و شده ذكر عوامل بين خطي

 و شده ذكر عوامل بين خطي رابطه وجود عدم دهنده نشان كه باشد مي0.05 از بيشتر انساني نيروي مديريت و اهداف و تعهد مديريت ارشد

سازماني تحت  يادگيري% از تغييرات 3152مي باشد كه بيانگر اين مطلب است كه  5312.برابر     R Square مقدار  .باشد مي سازماني يادگيري

 .مي باشدزيرساخت فناوري اطالعات و  استراتژي و اهداففرهنگ سازماني و   متغيرهاي برايتاثير متغيرهاي 

 
 
 
 

 

 

 سازماني يادگيري و مستقل متغيرهاي بين چندگانه رگرسيون آزمون نتايج : 2 شماره جدول

 

  متغیر

 

 

 متغیرهای مستقل

ANOVA COEFFICIENTS R              

     Sig. B             Square          وابسته

  Constent=.636  

 

 

 

 

 

 یادگیری

 سازمانی

  Mamari=.163 006.    استراتژی و اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .742 

 فرهنگ سازمانی

 

  .026 Farhang=.111 

 -- 430. تعهد مدیریت ارشد  

 -- 449. معماری دانش

 -- .419 ایجاد انگیزه

 Manabe=.416 000. زیرساخت فناوری اطالعات
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 مديريت هاي مولفه  بين از استراتژي و فناوري اطالعات عامل دو كه باشد مي مطلب اين بيانگر فوق هاي قسمت در رگرسيون خط معادالت

 .شوند مي سازماني يادگيري و خالقيت همزمان افزايش باعث كه هستند عواملي تنها تحقيق اين در بررسي مورد دانش

 
 پیشنهادات و گیری نتیجه

 

 كه كه هنگامي است اين ذكر قابل نكته .شوند مي تاييد تحقيق اصلي فرضيه سه و فرعي فرضيه دوازده دهد، مي نشان فوق مطالب كه همانطور

 و تک تک بصورت)سازماني يادگيري و سازمانيخالقيت  ( وابسته متغيرهاي و )دانش مديريت مولفه هاي اصلي( مستقل متغيرهاي بين رابطه

 و سازماني هوش بر مثبتي دانش تأثير مديريت سامانه فرآيندهاي عامل شش تمامي گرفت، قرار بررسي مورد يكديگر بر عوامل تاثير و تعامل بدون

 و يكديگر، با دانش مديريت موفقيتدانش  مولفه هاي اصلي ارتباط و تعامل كه هنگامي اما ؛)رگرسيون تحليل براساس( دارند سازماني يادگيري

مولفه فناوري اطالعات و استراتژي و اهداف سازماني در  دو تنها گيرد، مي قرار بررسي مورد وابسته متغيرهاي بر مستقل متغيرهاي همزمان تأثير

 .شوند مي سازماني يادگيري و سازماني خالقيت همزمان افزايش باعث دانش مديريت

 ،سازمانها و موسسات پروژه محور با گرايش ساخت ابنيه و تاسيسات فني نفت و گاز در مذكور عوامل از كدام هر بهبود جهت كه شود مي پيشنهاد

 : گردد اقدام زير شرح به مربوطه، شاخص هاي به توجه با

 
 پیشنهاد می گردد زیر موارد کشور شرکتهای پروژه محورموسسات و  در سازمانی خالقیت مولفه ءارتقا و بهبود جهت -ب

 

 خالق افراد و خالقانه فعاليتهاي از مديريت جانبه همه حمايت و تعهد (4

 مديران انتقادپذيري روحيه افزايش (2

 سازمان در تغييرات و چالشها از مديران استقبال (9

 وظايف انجام در كاركنان به عمل آزادي و افراد نظرات اظهار براي باز سازماني محيط ايجاد (1

 خالقيت كننده تسهيل سازماني سيستمهاي و رويه ها (9

 تصميمگيريها در تمركز عدم و مشاركتي تصميمگيري روشهاي از استفاده (6

 خالق افراد از مديريت جانبه همه حمايت و تعهد (3

 عملي خالق ايدههاي به پاداش دادن و كاركنان تغييرپذيري از سازمان رهبران استقبال (1

 سازمان استراتژيهاي و اهداف تنظيم در خالقيت به اهميت (3

 خالق سازمان سمت به حركت جهت استراتژيهايي وجود (.4

 خالق افراد به مادي منابع اختصاص (44

 پژوهشي و تحقيقاتي كارهاي براي بودجه وجود (42

 جديد تفكرات و ايدهها اجراي براي بودجه وجود (49

 عادالنه بصورت و برعملكرد مبتني مطلوب تشويقي سيستم ايجاد (41

 نيازشا مورد اطالعات به كاركنان دسترسي جهت شرايطي ايجاد (49

 كاركنان بين جديد و بكر ايدههاي تبادل طريق از دانش انتقال (46

 مشاورين و دانشگاهها پژوهشي، مراكز با تعامل و ارتباط (43

 

 
 پیشنهاد می گردد زیر موارد کشور موسسات و شرکتهای پروژه محور در سازمانی یادگیری مولفه ءارتقا و بهبود جهت -ب
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 مشكالت حل جهت گذشته، در كاري تجربيات از استفاده (4

 مشكالت حل و يادگيري و رشد فعاليتهاي در كاركنان و مديران مساعي تشريک (2

 كارها انجام در كاركنان تواناييهاي و مهارتها اطالعات، كاربرد (9

 يكديگر با خوب ايدههاي و موفق كاري فعاليتهاي درباره كاركنان اطالعات تبادل (1

 تيمي بصورت كارها انجام به كاركنان تشويق و تيمي بصورت يادگيري به تاكيد و توجه (9

 سازماني اهداف راستاي در كاركنان مهارتهاي توسعه (6

 سازماني ماموريت و اهداف انداز، چشم با توسعه و يادگيري طرحهاي بودن مرتبط (3

 كاركنان كليه براي سازمان در يادگيري اهميت شدن شناخته (1

 ميگيرند ياد و ميدهند ياد كه افرادي براي پاداش و مزايا نظرگرفتن در (3

 ميكند تامين را شان يادگيري و رشد نيازهاي كه فعاليتهايي انجام به كاركنان تشويق (.4

 اطالعات سازي ذخيره و جمعآوري جهت كامپيوتري سيستمهاي وجود (44

 كاركنان يادگيري جهت اطالعات فناوري ابزارهاي از استفاده (42

 كار محيط در آموختههايشان از استفاده در كاركنان به مديران كمک (49

 كند تامين را كاركنان يادگيري نيازهاي كه آموزشي دورههاي برگزاري (41

 علمي محافل در حضور و پژوهشي كارهاي انجام براي سازمان محيط در شرايطي ايجاد (49

 زماني درازمدت، بازه در پروژهاي انجام با كه است اين كشور موسسات و شركتهاي پروژه محور در سطحاين تيپ از  مديران براي نهايي پيشنهاد

 .داد قرار بررسي مورد دانش موفقيت مديريت كليدي عوامل تک تک تاثير تحت را سازماني يادگيري و خالقيت افزايش ميتوان

 
 
 
 
 
 

 منابع:

 پارسيا : )تهران(  سيد جالل موسوي .  ترجمه مرجع كامل مديريت دانش،  4932. هلس اپل ،كاليد -1

 (كتاب دار.تهران )مفاهيم و زيرساخت هاي آن مديريت دانش ،4932، محمد. محمد حسن زاده -2

، بررسي تاثيراتوماسيون اداري و فناوري اطالعات بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري گيالن و حوزه ستادي ،  4934رنجي جيفرودي ، نيما .-9

 پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت فناوري و اطالعات،دانشگاه آزاد اسالمي رشت، گيالن

 (آراد كتاب، تهران ) 2، ويراش مديريت دانش در سازمان ها ، 4911.  ضا داوريمجيدر و ناصر ،سيف اللهي -1

 ، تهران )گنج شايگان (4ويرايش  SPSS، تحليلهاي آماري با استفاده از 4931مومني، منصور و علي فعال قيومي. -9

 4932كارين ،كنفراس بين المللي مديريت و فناوري  -مباني و مفاهيم فرهنگ سازماني -زارعي، مهرداد-6

 ، تشريح كامل مسائل آمارو كاربرد آن در مديريت جلددوم .تهران )زانيس(4939كاوه حسين پناهي، كاوه . -3

 ، تهران ) سمت( 2و4، آمار و كار بردهاي آن در مديريت جلد  .493آذر، عادل و منصور مومني . -1

 (رسا، تهران ) ها ابزارها و تكنيک مديريت دانش، نگاهي جامع بر ،4934و ديگران .جعفري، مصطفي  -3

 ،آثار مديريت دانش در سازمان ،كنفراس ملي مديريت و اقتصاد ، دانشگاه فردوسي مشهد ، خراسان        4934عرب، زهرا  .  -.4

المللي مديريت و اقتصاد با رويكرد انساني، كنفرانس بين  منابع توانمندسازي در دانش مديريت ، نقش 4934اله و ديگران . الكامي ، ولي جعفري -44
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سازمانها ،اولين كنفرانس ملي مديريت دانش مركز همايشهاي بين  در دانش تسهيم هاي كننده تسهيل و ، موانع4916حسين .  كشاورزي، علي -42

 المللي رازي ، تهران 

زنجيره تامين ، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات،  ، ارائه چارچوبي براي اجراي مديريت دانش در4932شاكريان، حامد .  -49

 دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران

، ارائه مدلي كاربردي براي سنجش بلوغ مديريت دانش در صنعت نرم افزار،فصلنامه علمي پژوهشي سياست 4913سهرابي ، بابک و ديگران .  -41

 هران . ،پاييز، ت 4علم و فناوري، سال سوم ، شماره 

، ارائه مدلي بر مبناي فرايند تحليل سلسله مراتبي جهت انتخاب راهبرد استقرار سيستمهاي برنامه ريزي منابع 4916برزگر، سميه و ديگران .  -49

 سازمان دانش محور، سومين كنفرانس فناوري اطالعات و دانش، دانشگاه فردوسي مشهد ،خراسان

 (دانشگاه پيام نور، تهران )9، مديريت دانش از ايده تا عمل ، ويراش .493. لحيسيد علي اكبر و علي صا، احمدي  -46

، بررسي و مطالعه ي تاثير خدمات پس از فروش بر ميزان رضايت مشتريان در شركت مزدا يدک، پايان نامه 4912شايسته معين ، علي  . -43
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