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در این پژوهش به بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی می پردازیم .عصر حاضر ،عصر تحوالت و
تغییرات شگرف درفناوریهاست .عصری که ساختار فكری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطالعات و توجه به مشارکت نیروی
انســـانی خالق و دانش گرا به جای نیروی انسانی عملكردی است.روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها ،به دلیل استفاده
از پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات از نوع توصیفی و به لحاظ سنجش ارتباط بین متغیرها همبستگی است و نوع تحقیق
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کاربردی میباشد .جامعه آماری شامل  نفر است که تمامی کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی را در بر دارد و حجم نمونه به

صورت تصادفی ساده براساس جدول مورگان تعداد آن برابر  نفر میباشد .نحوه گردآوری داده هااز طریق پخش پرسشنامه
بین کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد .ابزار سنجش و اندازه گیری از طریق پرسشنامه استاندارد و براساس مدل مارکوس و
سایمون است  ،برای تحلیل و رسیدن به نتیجه و پاسخگویی به سواالت و تایید یا عدم تایید فرضیات استفاده از آزمون های آماری

A

مناسب جهت همبستگی و نرم افزار spssاست.روش گردآوری اطالعات در تكمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی
شامل کتب ،مقاالت ,سایت های مرتبط با موضوع,سایت های دانشگاه ها,پایان نامه ها و مقاالت قبلی انجام شده در محدوده داخل و
خارج کشور استفاده شده است .و ابزار گرد آوری اطالعات استفاده از پرسشنامه استاندارد در رابطه با موضوع و تحلیل آن و رسیدن

به نتیجه نهایی با استفاده از نرم افزار spssو آزمون های آماری مناسب جهت سنجش همبستگی و نحوه طبقه بندی آنها از طیف
لیكرت واز آزمون اسپیرمن برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است.با توجه به اهمیت و نقش دانش ور نوآوری ،این پژوهش در
حد مطالعات نظری و تجربی انجام شده ( پیرامون بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری) ارائه شده است .شایان ذکر است که
غالب ویژگی های ارائه شده در این نوشتار حاصل مطالعات نظری و مصاحبه های انجام شده با کارکنان سازمان بوده است.
واژگان کلیدی:
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مدیریت دانش ،نوآوری ،اکتساب دانش ،توزیع دانش ،پاسخگویی به دانش
مقدمه:
زیر ساخت دانش  ،سازو کاری است که سازمان از طریق آن دانش را مدیریت می کند و افراد در بخش های متفاوت آن ،دانش خود
را از طریق این زیر ساختها تسهیم می کنند .هدف اصلی این زیرساخت ها،چیزی جز جریان دادن دانش در رگهای فرایندهای
کاری سازمان نیست .برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های فرهنگی با توجه به ویژگی های اینگونه سازمان ها بدون
توجه به عوامل زمینه ساز و بستر سازی مناسب امكان پذیر نبوده و با شكست مواجه خواهند شد .برای موفقیت در این امر سازمان
های فرهنگی نیازمند ایجاد محیط کاری هستند که در آن  ،دانش و تجربه به سادگی تسهیم شده ،فرایندها و فناوری های
اطالعاتی نیز برای این هدف بایستی اعمال شوند .همچنین رفتار افراد در سازمان ها هم باید در این راستا قرار گیرد تا اطالعات و
دانش آنان ادغام شده و در زمان مناسب به دست افرادی برسد که به آن نیاز دارند تا بتوانند با بهره وری بیشتری عمل کنند(.حسن
زاده)5831،
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این پژوهش در نیمه ی دوم سال  5835با هدف بررسی رابطه میان نوآوری و مدیریت دانش در سازمان تبلیغات اسالمی انجام
گرفته است .هدف آن بررسی و وجود رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری بوده است .با بررسی و استفاده از آرا صاحب نظران و
پژوهش های پیشین در داخل و خارج کشور مدیریت دانش و نوآوری براساس مدل مارکوس و سایمون در سه سطح اکتساب
دانش،توزیع دانش و پاسخگویی به دانش مورد بررسی قرار گرفته است .این پژوهش از نوع اکتشافی توصیفی و روش آن پیمایشی
است .واحد تحلیل این پژوهش فرد و جامعه آماری آن شامل کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی که تعداد آن  521نفر بوده است.
روش گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه میباشد .روایی این پژوهش از نوع صوری و پایایی آن از طریق نرم افزار  spssو
ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است .
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روش تحقیق:
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تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده ها ،به دلیل استفاده از پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی و
به لحاظ سنجش ارتباط بین متغیرها همبستگی است.
در تحقیقات توصیفی :محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمعآوری اطالعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به
سؤاالت مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در
بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها و همچنین برنامهریزی ها استفاده میشود.
جامعه آماری این پژوهش را کارکنان و کارشناسان و مدیران سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران اداره کل تشكیل می دهند که
تعداد آنها  222نفر بوده و تعداد جامعه نمونه  521بوده که همه ی افراد پاسخ داده و هیچ پرسشنامه ای بی پاسخ نبوده است.
روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از طریق پخش پرسشنامه بین کارکنان و کارمندان سازمان تبلیغات اسالمی اداره کل به
صورت تصادفی و اتفاقی در طبقات مختلف سازمان است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان محاسبه شد.
فرضیات و سواالت تحقیق:
تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی تهران می باشد  ،سؤال اصلی
پژوهش به صورت زیر بیان می شود :
آیا مدیریت دانش در سازمان تبلیغات باعث نوآوری در فعالیت های این سازمان شده است؟
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سؤاالت فرعی پژوهش عبارتند از :
 -5اکتساب دانش در سازمان تبلیغات تا چه اندازه باعث نوآوری در این سازمان است؟
 -2توزیع دانش در سازمان تبلیغات تا چه اندازه باعث نواوری در این سازمان است؟
 -8پاسخگویی به دانش در سازمان تبلیغات تا چه انداره باعث نوآوری در این سازمان است؟
 -4کارکنان سازمان تا چه اندازه به مساله نوآوری و تاثیر آن بر فعالیت های سازمان دارای آگاهی هستند؟
جهت پاسخ به سواالت ،فرضیات زیر مطرح می گردد:
فرضیه اصلی:
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بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
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-5بین اکتساب دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی رابطه معنا داری وجود دارد.

o
e

 -2بین توزیع دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی رابطه معنا داری وجود دارد.
 -8بین پاسخگویی و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی رابطه معنا داری وجود دارد.
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متغیر های این تحقیق عبارتند از :نوآوری و مدیریت دانش که با سه عنصر کسب دانش ,توزیع دانش و پاسخگویی به دانش قابل
اندازه گیری هستند و رابطه بین دو متغیر توسط این سه عنصر میباشد.متغیر وابسته تحقیق حاضر ،نوآوری و متغیرهای مستقل این
تحقیق شامل مدیریت دانش می باشد.
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ابزارهای سنجش و اندازه گیری:پرسشنامه استاندارد براساس مدل مارکوس و سایمون با سه عنصر کسب دانش,توزیع دانش و
پاسخگویی به دانش است.و برای تحلیل و رسیدن به نتیجه و پاسخگویی به سواالت و تایید یا عدم تایید فرضیات استفاده از آزمون
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های آماری مناسب سنجش همبستگی (اسپیرمن )و نرم افزار spssاست .و برای رسیدن به پاسخ سواالت از امتیاز بندی استفاده
میشود.که روش آن به این صورت است:براساس سواالت پرسشنامه که برای هر سوال  1گزینه ی انتخابی مطرح شده است .که این
طبقه بندی طیف ها عبارتند از کامال موافقم-موافقم-نه موافق نه مخالفم-مخالفم و کامال مخالفم  .برای امتیاز دهی و تفسیر نتایج و
رسیدن به پاسخ سواالت:
برای هر گزینه کامالً موافقم  1امتیاز ،موافقم  4امتیاز ،نه موافقم نه مخالفم  8امتیاز ،مخالفم  2امتیاز و کامالً مخالفم  5امتیاز در
نظر گرفته شده است.
امتیاز  :11 -32نشان میدهد که اقدامات اثربخشی در زمینه مدیریت دانش در سازمان انجام میشود .چنین اقداماتی به احتمال
زیاد باعث ایجاد نوآوری در سازمان میشود.
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امتیاز  :82 -11نشان می دهد که اقدامات سازمان در زمینه مدیریت دانش تا حدودی اثربخشی میباشد .چنین اقداماتی احتماالً
باعث ایجاد نوآوری در سازمان میشود.
امتیاز زیر  :82نشان می دهد که اقدامات سازمان در زمینه مدیریت دانش از اثربخشی الزم برخوردار نمیباشد .چنین اقداماتی منجر
به ایجاد نوآوری در سازمان نمیشود.
روش و ابزار گردآوری اطالعات:در تكمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب ،مقاالت ,سـایت هـای مـرتبط بـا
موضوع,سایت های دانشگاه ها,پایان نامه ها و مقاالت قبلی انجام شده در محدوده داخل و خارج کشور اسـتفاده شـده اسـت .و ابـزار
گرد آوری اطالعات استفاده از پرسشنامه استاندارد در رابطه با موضوع و تحلیل آن و رسیدن به نتیجه نهایی با استفاده از نـرم افـزار
spssو آزمون های آماری مناسب جهت سنجش همبستگی و نحوه طبقه بندی آنها از طیف لیكرت و اسـتفاده از مـدل مـارکوس و
سایمون است.
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روایی سنجی :مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری ،بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر راا اندازه بگیرد.اندازه گیری روایـی
محتوای پرسشنامه ،به دلیل استاندارد بودن آن مورد بررسی قرار نگرفته است.
پایایی سنجی :مشهور ترین آزمون برای اعتبار سازگاری اجزا عبارت است از ضریب آلفای کرونباخ.برای محاسبه هماهنگی درونی
ابزار از جمله پرسش نامه ا یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند ،از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
استفاده می شود.ضریب آلفا بیانگر این مطلب است که سواالت هم پوشانی و همچنین هم سویی داشته است و پاسخ دهنده گان نیز
با دقت و آگاهی به سواالت پاسخ داده اند .برای آزمون با هدف های پژوهشی حصول پایایی بین  2,0تا  2,3کافی و مناسب است .با
توجه ب ه جدول زیر و استفاده از نرم افزار آماری و آلفای کرونباخ عدد به دست آمده از  2,0بیشتر بوده و این نشاندهنده ی این

مطلب است که پرسشنامه دارای پایایی می باشد.
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پایایی
تعداد سواالت
16
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آلفای کرونباخ
.712
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مدل پژوهش  :مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل مارکوس و سایمون است که رابطه مدیریت دانش و نوآوری را در سه سطح
کسب دانش,توزیع دانش و پاسخگویی به دانش مورد بررسی قرار میدهد .که تعریف هرکدام از مولفه ها به شرح زیر است:
کسب دانش :در این مرحله ،دانش ها باید از بازار داخلی و خارجی نظیر دانش های مربوط به مشتریان ،تولید ،همكاران ،رقبا و ...از
منابع شناسایی شده در مرحله کشف ،کسب گردد و نیز مشخص نمودن آن که چه قابلیت هایی را می توان از خارج خریداری یا
تهیه کرد و مورد استفاده قرار داد ،مورد توجه قرار میگیرد (.محمدی فاتح ،سبحانی)5832 ,
توزیع دانش:با توجه به پایه های مو جود ،باید دانش سازمان را گسترش داد ،البته این امر ،شامل توسعه قابلیت ،محصول ،ایده های
جدید ،فرآیندها و ...مسائلی از این دست می شود(.همان قبلی)
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پاسخگویی به دانش:اطمینان به استفاده مفید از دانش در سازمان ,مربوط به این قسمت است در این بخش ,موانعی برسر راه
استفاده مفید از دانش جدید است که باید شناسایی و رفع شوند ,تا از آن بتوان به طور عملی در ارائه خدمات و محصوالت دانش
استفاده کرد (.افرازه )5834 ,جد ول مربوط به بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری بر اساس مدل مارکوس و سایمون با استفاده
از پرسشنامه استاندارد و بیان معیار های اندازه گیری در هر سه سطح مشخص شده.

عناصر

معیارهای اندازه گیری

محققان

کسب دانش

ارزش به نگرش و انتخاب کارکنان توسعه سیستمهای مالیحساسیت به اطالعات بازارارزش به تكنولوژی ,علم وسرمایه انسانیشراکت با مشتریان بین المللی-کسب اطالعات از طریق پژوهشهای درون بازار

مارکوس و سایمون

توزیع دانش
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پاسخگویی به دانش

 توزیع آزادانه اطالعات مربوط به بازار توزیع دانش در حین انجام شغلاستفاده از فنون ویژه برای توزیع دانشاستفاده از فناوری برای توزیع دانش-ترجیح دادن ارتباطات مكتوب در سازمان

مارکوس و سایمون

پاسخ به نیازهای مشتریان از طریق دانش موجوددر سازمان
خوب بودن وظیفه توسعه بازاریابیاستفاده از فرصتها و انعطاف پذیر بودنرقابت مناسب با استفاده از دانش سازمان-استفاده از تكنولوژی با استفاده از دانش موجود.

مارکوس و سایمون
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یافته های تحقیق:بررسی اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
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جامعه نمونه سازمان تبلیغات اسالمی واقع در خیابان زرتشت بوده و تعداد کارکنان آن به  222نفر میرسد که طبق جدول مورگان
 522نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده پرسشنامه بین آنان توزیع گردیده .تعداد  82نفر از افراد را زنان و
 31را مردان تشكیل میدهند که بیشترین سن بین 82تا  42سال بوده ،بیشترین میزان تحصیالت لیسانس،بیشترین سابقه کاری
باالی  52سال،بی شترین وضعیت استخدامی به صورت رسمی،بیشترین پست سازمانی کارشناس و بیشتر افراد میزان آشنایی در حد
متوسط نسبت به مدیریت دانش را داشتند.
آمار توصیفی داده ها
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با توجه به نتایج آماری از جامعه نمونه  521نفری سازمان تبلیغات اسالمی تعداد  82نفر زن برابر با  28,0درصد و تعداد  31برابر
با  10,4نفراز پاسخ دهندگان مرد میباشند .همچنین با توجه به نتایج آماری  52نفر از افرادجامعه نمونه بین 22تا  82سال  02،نفر
بین 82تا  42سال و  11نفر دارای سن باالی  42سال هستند.
نتایج آماری نشان داد تعداد  58نفر از جامعه نمونه  1سال  14،نفر بین  1تا  52سال و  02نفر باالی  52سال سابقه کار دارند.تعداد
 1نفر از افراد دارای تحصیالت دیپلم 25،نفر فوق دیپلم 41،نفر لیسانس 21،نفر باالتر از لیسانس 3،نفر تحصیالت حوزوی سطح
یک 58،نفر حوزوی سطح دو و  0نفر حوزوی سطح سه دارند.
با توجه به نتایج آماری تعداد  18نفر از افراد به صورت پیمانی 14،نفر رسمی و  22نفر قراردادی در حال فعالیت میباشند.

D
I

همچنین تعداد  1نفر از پاسخ دهندگان مدیر 41،نفر کارمند و  11نفر کارشناس میباشند.

S
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میزان آشنایی کارکنان با مدیریت دانش:

با توجه به نتایج آماری 85نفر از افراد آشنایی کم 10،نفر آشنایی متوسط و  22نفر آشنایی زیادی با مدیریت دانش داشته اند.

سواالت اصلی پژوهش

o
e

v
i
h

 .5سازمان برای نگرش ها و انتخاب های کارکنانش ارزش قائل است.

با توجه به نتایج آماری تعداد  3نفر گزینه کامال مخالف 24،نفر مخالف 82,نفر متوسط 02،نفر موافق و  1نفر کامال موافق را برای
این سوال انتخاب کرده اند.
 .2سازمان سیستم های مالی را به خوبی توسعه داده است.

c
r

با توجه به نتایج آماری تعداد  1نفر گزینه کامال مخالف 50،نفر مخالف 08,نفر متوسط 45،نفر موافق و  2نفرگزینه ی کامال موافق را
برای این سوال انتخاب کرده اند.
 .8سازمان نسبت به اطالعات مربوط به تغییرات محیطی که در آن کار میكند حساس است.

A

با توجه به نتایج آماری تعداد  54نفر گزینه کامال مخالف 53،نفر مخالف 18,نفر متوسط 81،نفر موافق و  1نفرگزینه ی کامال موافق
را برای این سوال انتخاب کرده اند.
 .4سازمان برای علم و تكنولو ژی و سرمایه انسانی ارزش قائل است.
با توجه به نتایج آماری تعداد  1نفر گزینه کامال مخالف 23،نفر مخالف 23,نفر متوسط 13،نفر موافق و  0نفرگزینه ی کامال موافق را
برای این سوال انتخاب کرده اند.
 .1سازمان در شراکت با سازمانهای مرتبط بین المللی کار میكند.
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با توجه به نتایج آماری تعداد  24نفر گزینه کامال مخالف 05،نفر مخالف 88,نفر متوسط 1،نفر موافق و  2نفرگزینه ی کامال موافق
را برای این سوال انتخاب کرده اند.
 .0سازمان از طریق پژوهش هایی که انجام میدهد اطالعات به دست می آورد.
با توجه به نتایج آماری داده ها تعداد  1نفر گزینه کامال مخالف 53،نفر مخالف 44,نفر متوسط 43،نفر موافق و  52نفرگزینه ی
کامال موافق را برای این سوال انتخاب کرده اند.
 .1اطالعات کسب شده آزادانه در سازمان توزیع می شود.

D
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با توجه به نتایج آماری تعداد  52نفر گزینه کامال مخالف 24،نفر مخالف 41,نفر متوسط 84،نفر موافق و  52نفرگزینه ی کامال
موافق را برای این سوال انتخاب کرده اند.

S
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 .3دانش در حین انجام شغل توزیع میشود.

با توجه به نتایج آماری تعداد  0نفر گزینه کامال مخالف 25،نفر مخالف 44,نفر متوسط 43،نفر موافق و  1نفرگزینه ی کامال موافق را
برای این سوال انتخاب کرده اند.

o
e

 .3ازفنون ویژه ای جهت توزیع دانش استفاده میشود.

با توجه به نتایج آماری تعداد  1نفر گزینه کامال مخالف 88،نفر مخالف 10,نفر متوسط 82،نفر موافق و  5نفرگزینه ی کامال موافق را
برای این سوال انتخاب کرده اند.
 .52جهت توزیع دانش سازمان از تكنولوژی استفاده میكند.

v
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h
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r

با توجه به نتایج آماری تعداد  1نفر گزینه کامال مخالف 25،نفر مخالف 42,نفر متوسط 12،نفر موافق و  1نفرگزینه ی کامال موافق را
برای این سوال انتخاب کرده اند.
. .55سازمان ارتباطات مكتوب را ترجیح میدهد.

A

با توجه به نتایج آماری تعداد  4نفر گزینه کامال مخالف 52،نفر مخالف 53,نفر متوسط 53،نفر موافق و  41نفرگزینه ی کامال موافق
را برای این سوال انتخاب کرده اند.
.52دانش موجود در سازمان به نیازهای مخاطبان پاسخ می دهد.
با توجه به نتایج آماری تعداد  1نفر گزینه کامال مخالف 20،نفر مخالف 13,نفر متوسط 88،نفر موافق و  4نفرگزینه ی کامال موافق را
برای این سوال انتخاب کرده اند.
 .58ارزیابی نیاز مخاطبان به خوبی صورت پذیرفته است.

www.SID.ir

با توجه به نتایج آماری تعداد  3نفر گزینه کامال مخالف 80،نفر مخالف 14,نفر متوسط 21،نفر موافق و  8نفرگزینه ی کامال موافق را
برای این سوال انتخاب کرده اند.
. .54سازمان انعطاف پذیر بوده و از فرصتهای بدست آمده استفاده می کند.
با توجه به نتایج آماری تعداد  1نفر گزینه کامال مخالف 84،نفر مخالف 41,نفر متوسط 81،نفر موافق و 0نفرگزینه ی کامال موافق را
برای این سوال انتخاب کرده اند.
 .51دانش موجود به سازمان کمک میكند تا با رقبایش رقابت کند.

D
I

با توجه به نتایج آماری تعداد  3نفر گزینه کامال مخالف 41،نفر مخالف 82,نفر متوسط 82،نفر موافق و 52نفرگزینه ی کامال موافق
را برای این سوال انتخاب کرده اند.

S
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.50دانش موجود سازمان را قادر به استفاده از تكنولوژی می کند.
با توجه به نتایج آماری تعداد  1نفر گزینه کامال مخالف 25،نفر مخالف 81,نفر متوسط 43،نفر موافق و 51نفرگزینه ی کامال موافق
را برای این سوال انتخاب کرده اند.
بررسی سوال اصلی پژوهش:

o
e

مدیریت دانش در سازمان تبلیغات اسالمی تا چه اندازه باعث نوآوری در این سازمان شده است؟اقدامات سازمان در زمینه مدیریت
دانش تا حدودی اثربخش میباشد .چنین اقداماتی احتماالً باعث ایجاد نوآوری در سازمان میشود.امتیاز به دست آمده  12,84نشان
میدهد در یک بررسی کلی و نهایی اقدامات سازمان تبلیغات اسالمی تا حدودی اثر بخش بوده و میتواند تا اندازه ای باعث ایجاد
نوآوری شودد.البته این مهم به فعالیت های بسیار مناسب و برنامه ریزی شده نیازمند است زیرا سازمان به صورت کلی احتماال باعث
مدیریت دانش و ن وآوری است و این انر نشاندهنده ی این است که در واقع سازمان در نوآوری ضعیف عمل کرده است و باید فعالیت
ها و برنامه های بیشتری را در نظر داشته باشد.برای پاسخ به سوال اول مدیریت دانش تا حدودی باعث ایجاد نوآوری در سازمان
شده است.زیرا امتیاز یه دست آمده بین  82تا  11می باشد.

v
i
h

بررسی سواالت فرعی پژوهش:

c
r

A

 .5اکتساب دانش در سازمان تبلیغات اسالمی تا چه اندازه باعث نوآوری در این سازمان است؟امتیاز به دست آمده  53,1میباشد این
امتیاز زیر  :82نشان می دهد که اقدامات سازمان در زمینه مدیریت دانش از اثربخشی الزم برخوردار نمیباشد .چنین اقداماتی منجر
به ایجاد نوآوری در سازمان نمیشود.امتیاز زیر  82نشاندهنده ی این است که سازمان در بخش اکتساب دانش موفق نبوده و
فعالییت هایش در زمینه اکتساب دانش منجر به نوآوری نمیشود.و با توجه به مواردی  5تا  0که بحث اکتساب دانش را در بر می
گیرد فعالیت ها و برنامه های سازمان باید بر اساس این موارد بوده و آنها را تقویت کرده تا سازمان در بخش اکتساب دانش که یكی
از مولفه های نوآوری است موفق شده و ارتقا یابد.
 -2توزیع دانش در سازمان تبلیغات اسالمی تا چه اندازه باعث نوآوری در این سازمان است؟امتیاز به دست آمده  50,11نشان
میدهد که اقدامات سازمان در زمینه مدیریت دانش از اثربخشی الزم برخوردار نمیباشد .چنین اقداماتی منجر به ایجاد نوآوری در
سازمان نمیشود.امتیاز زیر  82نشاندهنده ی این است که سازمان در بخش توزیع دانش موفق نبوده و فعالییت هایش در زمینه
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اکتساب دانش منجر به نوآوری نمیشود .این امتیاز از امتیازات بخش اکتساب دانش کمتر بوده و نشاندهنده ی این است که سازمان
در این زمینه ضعیف تر است .موارد بیان شده  5تا  1مولفه های توزیع دانش می باشد و امتیاز به دست آمده نشان میدهد که
برنامه ریزی و فعالیت های سازمان برای رسیدن به امر نوآوری باید در بخش توزیع دانش قوی تر از اکتساب دانش باشد.
. 8پاسخگویی به دانش در سازمان تبلیغات تا چه انداره باعث نوآوری در این سازمان است؟.با توجه به امتیاز به دست آمده 51,23
این امتیاز نشان میدهد که که اقدامات سازمان در زمینه مدیریت دانش از اثربخشی الزم برخوردار نمیباشد .چنین اقداماتی منجر
به ایجاد نوآوری در سازمان نمیشود.امتیاز زیر  82نشاندهنده ی این است که سازمان در بخش پاسخگویی به دانش موفق نبوده و
از بخش های قبلی ,اکتساب دانش و توزیع دانش ضعیف تر بوده و اقداماتی در زمینه نوآوری انجام نشده است البته با توجه به
امت یاز کلی و نهایی به دست آمده سازمان توانایی انجام اقدامات را برای ایجاد مدیریت دانش و رسیدن به نوآوری را دارد و نیازمند
برنامه ریزی و اهمیت دادن به این موضوع است.
. 4کارکنان سازمان تا چه اندازه به مساله نوآوری و تاثیر آن بر فعالیت های سازمان دارای آگاهی هستند؟به دلیل وجود رابطه معنا
دار بین نوآوری و مدیریت دانش برای پاسخ به این سوال از سوال عمومی (میزان آشنایی با مدیریت دانش)استفاده کرده و همانطور
که در ابتدای فصل آورده شده است.میزان آگاهی کارکنان نسبت به مدبربت دانش و نوآوری در حد متوسط رو به پایین بوده است
که برای افزایش آگاهی سارمان باید در راستای هر سه بخش نوآوری (اکتساب دانش-توزیع دانش و پاسخگویی به دانش)فعالیت ها
و برنامه های مناسبی داشته باشد.
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آمار استنباطی :نتایج حاصل از آزمون و تحلیل فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی

v
i
h

بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران رابطه معنا داری وجود دارد.با استفاده از آزمون همبستگی
اسپیرمن و وجود ضریب همبستگی باال فرضیه ی فوق اثبات شد و مشخص گردید بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات
اسالمی رابطه معناداری وجود دار د .البته این رابطه قبال مورد تایید بوده است اما این پژوهش برای بررسی رابطه بین مدیریت دانش
و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران انجام گرفت ،که این رابطه در سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران برقرار می
باشد و نشاندهنده آن می باشد که بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران نیز رابطه معنی داری
وجود دارد.
فرضیات فرعی

c
r

A

.5بین اکتساب دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی رابطه معنا داری وجود دارد.با استفاده از آزمون همبستگی ا سپیرمن ،
ضریب همبستگی بین اکتساب دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی  .818است که باالتر از  2,21میباشد ،پس بین
اکتساب دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ی فوق اثبات میشود.البته این پرسشنامه
به صورت استاندارد طراحی شده است و با این آزمون رابطه ی بین اکتساب دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی نیز تایید
شده است.
 -2بین توزیع دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی رابطه معنا داری وجود دارد.با استفاده از آزمون همبستگی ا سپیرمن،
ضریب همبستگی بین توزیع دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی  .833است که باالتر از  2,21میباشد .پس بین توزیع
دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ی فوق اثبات میشود.البته این پرسشنامه به صورت

www.SID.ir

استاندارد طراحی شده است و با این آزمون رابطه ی بین توزیع دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی نیز تایید شده است.
 .8بین پاسخگو یی دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی رابطه معنا داری وجود دارد.با استفاده از آزمون همبستگی ا سپیرمن،
ضریب همبستگی بین پاسخگویی دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی  .321است که باالتر از  2,21میباشد پس .بین
پاسخگویی به دانش و نوآوری در سازمان تبلیغ ات اسالمی رابطه معناداری وجود دارد.و فرضیه ی فوق اثبات میشود.البته این
پرسشنامه به صورت استاندارد طراحی شده است و با این آزمون رابطه ی بین پاسخگویی به دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات
اسالمی نیز تایید شده است.
بحث و نتیجه گیری
مدیریت نوآوری در واقع فرایندی است که از طریق ترکیب و یكپارچگی اجزای مختلف دانش به پدیدآوردن بدیهیات می پردازد .در
این راستا به کارگیری دانش ضمنی به عنوان محرکی اساسی در موفقیت فرایند نوآوری ،تاثیر قابل مالحظه ای در کارایی شرکتها و
سازمان ها خواهد داشت برخالف سازمان های گذ شته سازمان های امروزی دارای تكنولوژی پیشرفته بوده و نیازمند تسخیر،
مدیریت و بهره برداری از دانش واطالعات به منظور بهبود کارایی ،مدیریت و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر هستند .با توجه به
اهمیت نوآوری و اینكه برای رسیدن به نوآوری باید از دانش استفاده کرد و وجود دانش و مدیریت دانش درست راهی مستقیم برای
رسیدن به نوآوری است.موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و نوآوری میباشد و دانش را در سه سطح
(اکتساب دانش -توزیع دانش و پاسخگویی به دانش)مورد بررسی قرار داده است پس سازمان برای ارتقا و کارایی بهتر باید این سه
سطح را تقویت نماید.
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در جامعه آماری این تحقیق (سازمان تبلیغات اسالمی)باید برای رسیدن به نوآوری و از طرفی خلق دانش و یا حتی دانش آفرینی
در زمینه های زیر باید برنامه ریزی و هدف گذاری داشته باشد:سازمان نسبت به ارتقا سیستم های تالش کند و نظر همه ی
کارکنان را در سیستم مالی جویا شود.
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سازمان نسبت به تغییرات مربوط به محیطی که در آن فعالیت میكند حساسیت بیشتری داشته باشد و برایش با اهمیت باشد.

c
r

سازمان برنامه های خود را پیرامون شراکت و همكاری با سازمان های مرتبط بین المللی بیشتر کند و فعالیت هایی در این زمینه
انجام دهد.به خصوص در کشورهای حوزه اعراب و مسلمانان.

A

سازمان اطالعات کسب شده از محیط پیرامون و یا اطالعات فعالیت های پژوهشی را آزادانه و صادقانه در اختیار کارکنان قرار داده و
توزیع گرداند.
سازمان برای توزیع و نشر دانش و اطالعات از فنون ویزه ای مثل مقاله,لوح های فشرده آموزشی،جلسات بحث و گفت و گو آزاد،و.....
استفاده کند.سازمان نسبت به مخاطبان حساس باشد به گونه ای که نیاز آنان را شناخته و بتواند ارزیابی کند و به آنها پاسخ دهد و
چه بسا درفعالیت های فرهنگی بتواندکاالی مناسب فرهنگی تولید و عرضه کرده و نیاز مخابان را برآورده سازد.
سا زمان نسبت به شرایط و فرصتها و اتفاقات پیرامون انعطاف پذیر بوده و از فرصت های بدست آمده به خوبی استفاده کند.
سازمان با رقابت مناسب و مثبت در زمینه های مربوط به خود اهمیت داده و با دیگر رقبا وارد رقابت و شراکت شود.
درواقع این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری در سازمان تبلیغات اسالمی مورد پژوهش قرار گرفته است.با
توجه به اهمیت مدیریت دانش و نقش دانش در ایجاد نوآوری ،رابطه مدیریت دانش و نوآوری در این پژوهش بر اساس مدل
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مارکوس و سایمون در سه سطح اکتساب دانش،توزیع دانش و پاسخگویی به دانش مورد بررسی قرار گرفته است.برای تحلیل های
آماری این پژوهش و رسیدن به پاسخ سواالت از طریق گرفتن میانگین برای هر کدام از سه سطح نوآوری لستفاده شده است و در
نتیجه با استفاده از نحوه امتیاز دهی به هر بخش امتیاز داده شده و تحلیل شده استوبرای رسیدن به پاسخ فرضیات از آزمون
همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.در این پژوهش فرضیات تایید شده و بین مدیریت دانش و نوآوری رابطه برقرار است البته
این رابطه از قبل تایید شده است اما با استفاده از این پژوهش وجود رابطه نیز در سازمان تبلیغات اسالمی مورد تایید قرار گرفته
است و برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که تاحدودی متناسب با رسالت های فرهنگی سازمان
یكسری از سواالت بومی سازی شده است .با توجه به نتایج و تحلیالت آماری سازمان تبلیغات اسالمی درنوآوری تا حدودی اثر
بخش است و برای رسیدن به نوآوری نیازمند برنامه ریزی ها و خدمات بیشتری است.
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