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 چکیده 

رقابتی و پیچیده ها در دنیای نوآوری الزمه حیات سازمانی و استمرار بقاء و ماندگاری و تأثیرگذاری آن

باشد. در این شرایط اگر سازمانی در جهت نوآوری اقدام جدی انجام ندهد؛ قطعاٌ داخلی و بین المللی می

با شکست مواجه خواهد شد، از جمله سازمان هایی که نقش مؤثر و بسزایی در تولید و گسترش علم و 

باشد که آرمان و علوم پزشـکی  می های جدید دارد، دانشگاهها، خصوصاً دانشگاه هایدانش و تکنیک

هدف اساسی آن ارتقاء سالمت و بهداشت افراد جامعه است که در این رابطه مسئله نوآوری یکی از 

استراتژی های مدیریت دانش  ازپژوهش حاضر، بررسی تاثیر فدهباشد.مسائل مهم و قابل توجه می

د.فرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح می باشدر دانشگاه علوم پزشکی سمنان برنوآوری سازمانی 

است:استراتژی مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تاثیر مثبت و معناداری 

،توسط گردیده شده،به آزمودن ارتباطات فرض  8.8 لیزرلنرم افزار  دارد .این مطالعه با بکارگیری

همچنین به . سط تحلیل عاملی تاییدی پرداختمدلسازی معادالت ساختاری وآزمودن روایی سازه تو

   افزار توسط نرمKMOبه ترتیب ازآلفای کرونباخ وشاخصنمونه گیری  منظوربررسی پایایی سازه وکفایت

SPSS قرارگرفتند موردتایید وابعاد نتایج نشان داد،پایایی و روایی تمام متغیرها. استفاده شد .   

نشان داد،استراتژی مدیریت دانش بصورت مثبت ومعناداربا نوآوری رابطه  مدلسازی معادالت ساختاری نیز

نوآوری بینی کننده مثبت و معنادار برای ابعاد پیش استراتژی مدیریت دانشها نشان دادند که یافته. دارد

باشد. بنابراین،این پژوهش،اهمیت سازمانی کارکنان و مدیران )خدمات ،رفتار،فرآیند،استراتژیک( می

 میسازد.روشن  بهبودنوآوری تراتژی مدیریت دانش را براس
 

 سمنان ی، دانشگاه علوم پزشکنوآوری سازمانی  دانش، تیریمد ی هایاستراتژواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

توسعه و دانش و چگونه دانستن ، منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شده و توسعه داده شوند. یکی از راههای 

باشد. توانمندسازی به معنی قدرت بخشیدن به مدیریت دانش در سازمان توانمند سازی کارکنان در حوزه های مختلف می

کارکنان است، یعنی به آنان کمک می کند تا احساس اعتماد به نفس خود را تقویت کنند، براحساس ناتوانی یا درماندگی غلبه 

ها؛ به آنها نیرو و انگیزه داده میشود.خالقیت و نوآوری تقریباٌ شامل تمامی جنبه های حیات  نمایند و برای انجام دادن فعالیت

 (Mintzberg et all,1999)     سازمان، سازوکارها، فرایندها، فعالیت ها و جنبه های خرد و کالن سازمان می شود.

Bechikh,Landry, Amara,2006) فناورانه موجب رشد، توسعه و بالندگی (معتقدند که خالقیت و نوآوری سازمانی و

شده و قابلیت ها، امکانات و فرصت های جدیدی را برای فعالیت ها و برنامه های سازمانی و فناورانه وهمچنین ارتقای کیفیت و 

های تواند کارکنان سیستم نوآوری عاملی است که می"گفت  توانبه بیان دیگر می .بهبود حیات کاری سازمان فراهم می کند

 "آموزشی بخصوص دانشگاه را تحت تأثیر خود قرار دهد.

د.مطابق با این دیدگاه و مطالعات نسازمان را به عنوان مخزن دانش و شایستـگی ها تشـریح می کن9دیدگاه مبتنی بر دانـش

یکی از راههای  .رده اندقبلی، دانش و شایستگی های منابع انسانی را به عنوان دارایی های با ارزش برای سازمان ها شناسایی ک

شایستگی ها  رسیدن به نوآوری سازمانی  افزایش شایستگی کارکنان در عرصه های مختلف سازمانی است و یکی از این

 (Montes&Moreno&Fernandez,2004) باشد.استراتژی مدیریت دانش می

ی می باشد.تحقیقات زیادی در خصوص پاسخ به تغییر منبع اصلی مزیت رقابتی در سالهای اخیر از کارآیی و کیفیت به نوآور 

(با Freeman,1997 صورت گرفته است،)به عنوان مثال:"چه چیز می تواند نوآوری را بهبود ببخشد؟"این سوال اساسی که 

اهمیت یافتن مدیریت دانش به عنوان موضوعی جدید ،در سالهای اخیر پژوهش هایی پدیدار شدند تا میان مدیریت دانش با 

 (.Carneiro,2000 نوآوری ارتباط برقرار کنند)به عنوان مثال:

سود آوری است مانند افزایش تولید و نوآوری در کاالها  عالقه سازمانها به مدیریت دانش به خاطر تاثیر مثبت آن بر نتایج

ریق ایجاد تفکرات جدید مدیریت دانش نوآوری بیشتری دارد. در حقیقت تاثیردانش از ط با قابلیت سازمانوخدمات. همچنین 

نیست. به این ترتیب در قلب مدیریت دانش  دانش برای سازمان به تنهایی منبع مهمی.عمومی می باشد در تولید و نواوری های

 .پنهان است نوآوری را جستجو کرد. زیرا مزیت رقابتی پایدار در نوآوری باید

(،سازمان های موفق در مدیریت دانش از یک روش یکسان برای استقرار و (Hansen &Nohria&Tierney,1999 به گفته

شخصی سازی ")کد گذاری (و  "مستند سازی"بهره برداری از مدیریت دانش استفاده نمی کنند، و به طور کلی دو استراتژی 

دانش از شخصی که در آن برای به کارگیری مدیریت دانش توسط این سازمان ها اتخاذ می شود در استراتژی مستند سازی ،"

نقش داشته استخراج و سپس به منظور استفاده مجدد،به صورت صریح و آشکار تدوین شده و پس از اطمینان از ارزشمندی 

دانش و پاالیش آن به شکلی که کارپسند باشد،در یک مخزن دانش ذخیره می گردد.دانش به گونه ای در مخزن دانش قالب 

مستقل از فرد، دارنده آن و توسط کلیه کاربران و افراد گروه هم ،کارکرد قابل درک و فهم  داشته بندی و ویرایش می شود که 

باشد.در استراتژی شخصی سازی، دانش بیشتر بر افراد خبره سازمان و دانش های ضمنی آن ها متمرکز می شود و محوریت در 

راتژی مستند سازی دانش ،اجزای دانش در مخزن دانش این استراتژی بر گفت و گوی بین اشخاص است ،در حالی که در است

دانش به دنبال تسهیل و پشتیبانی از اشتراک فرد به فرد دانش های ضمنی اهمیت دارند،استراتژی شخصی سازی 

است.شناخت صریح این دو استراتژی و آشنایی با نقاط و جنبه های مختلف آنها می تواند مدیران و پروژه های مدیریت دانش 

سازی پیاده (،(Hansen &Nohria&Tierney,1999 .به سمت سرمایه گذاری صحیح و برنامه ریزی بهتر رهنمون نماید را

های غیر انتفاعی های بزرگ و انتفاعی حائز اهمیت بوده، بلکه برای سازمانها و سازمانمدیریت دانش نه تنها برای شرکت

عنوان سازمانی که نیازمند کارکنان بخش بهداشت و درمان بهوری است. همچون دانشگاهها و مراکز بهداشتی نیز مهم و ضر
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ی خدمات جهت بهبود هایی کارا در ارائهماهر و با دانش است، به علت ارتباط با سالمت جامعه، نیازمند استفاده از روش

های نوین مدیریت استفاده از روشهای مراجعین است که تنها در سایه های بهداشتی پایین و رفع به موقع نیازکیفیت، هزینه

( دانشگاه علوم پزشکی 9889)میرغفوری و همکاران  .پذیر استاطالعات و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش امکان

به عنوان یک سازمان آموزشی و بهداشتی بخش عظیمی از فعالیت های مربوط به دانش را انجام می دهد.بنابراین الزم است 

ریت دانش در نظام دانشگاه های علوم پزشکی تصریح، وآنگاه با نظریه ی مولفه های اصلی مدیریت دانش ،روندی را جایگاه مدی

برای هماهنگی فعالیت های مربوط به فرآیندهای تبدیل و تولید دانش تدبیر کرد و بدین ترتیب ارزش سرمایه های فکری  را 

 (. ,Rawely 0222صویر کشید)برای حضوری فعال و مستمر در جامعه ی بشری به ت

های دیگر مواجه هستند و دانش زیادی در ورای فرایندها های بهداشتی و درمانی نیز کمابیش با مسائل مشابه سازمانسازمان

ها در این سازمان به وفور به چشم افراد و گروه های فکری از طرفشود. وجود سیلوهای دانش و حفاظت از داراییتولید می

های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. جابجایی منابع صورت کامال مطلوب برای یادگیری و تصمیمآنکه بتواند بهد، بیخورمی

انجامد و این بدان معنی است که باید منابع های فکری میانسانی و خروج آنها از سیستم به نحو مختلف به خروج سرمایه

 از نو تجربه کرد. محدود سازمانی را به کار گرفت و هر روز 

ها وجود دارد. یکی از این وجوه اختالف، داشتن اهدافی عالوه های بهداشتی و درمانی وسایر سازمانهایی نیز بین سازمانتفاوت

های دیگر یعنی ارتقای محافظت از بیمار و کاهش خطاهای پزشکی است و تفاوت دیگر استفاده فزاینده از بر سازمان

سازد. از طرف در خدمات بهداشتی است که بکارگیری کارکنان آموزش دیده و متخصص را ضروری می های پیشرفتهفناوری

صورت گروهی و حول محور بیمار، به اشتراک هر چه بیشتر دانش و سازماندهی و مدیریت آن در این دیگر لزوم انجام کارها به

 .(9889)میرغفوری و همکاران بخشدها اهمیت بسزایی میسازمان

 .(9889)میرغفوری و همکاران های بهداشتی، کدگذاری بالینی استهای مهم مدیریت دانش در سازمانیکی دیگر از کاربرد

عملکرد سازمانها بویژه در بخش بهداشت و درمان مبنای توسعه کمی و کیفی هر کشور محسوب می گردد. مادامی که سازمانها 

مایشی انجام ندهند،مدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد و توسعه سازمانی نمی در زمینه ارزیابی دارایی های دانشی خود،پی

گردد.موارد بیان شده به همراه آموزشی بودن این مراکز تاکیدی بر اهمیت و ضرورت توجه به مدیریت دانش و عوامل موثر بر 

. نتایج حاصل از اجرای فرایندهای های علوم پزشکی استهای بهداشتی و درمانی نظیر دانشگاهآن جهت اجرا در سازمان

مدیریت دانش موجب بهبود محیط آموزشی و نحوه یادگیری، سبک تدریس، افزایش ارتباط بین اعضای هیات علمی، 

توجه به پیامدهای مدیریت دانش در سازمان رسانی بهتر خواهد شد. دانشجویان و کارمندان، و در نهایت موجب افزایش خدمت

وفقیت اجرای این برنامه های مدیریت دانش در سازمان تاثیر گذار باشد،که یکی از این نتایج نوآوری است نیز می تواند بر م

Nicolas&Merno-Cerdan,2011).)مدیریت با مرتبط مطالعات پیشرفت در مشارکت حاضر ی مطالعه ،هدف بنابراین 

 گردد؟ نوآوری به منجر تواند می دانش مدیریت استراتژیهای آیا که مطلب این ساختن روشن است،و دانش

شود و نقشی باشد، که توسط سازمانها به کار بسته میدر خصوص مفهوم نوآوری، نوآوری یک ایده، عمل یا هدف جدیدی می

امروزه نوآوری به طور فزاینده ای به عنوان یکی از ( (Grav et al,2009 کندکلیدی در محیط رقابتی کسب وکار بازی می

صلی موفقیت دراز مدت شرکت در بازار های رقابتی محسوب می شود. دلیل این امر آن است که شرکت های با فاکتورهای ا

-Jimenezظرفیت ایجاد نوآوری قادر خواهند بود سریعتر و بهتر از شرکت های غیر نوآور به چالشهای محیطی پاسخ دهند)

Jimenez,2008.)  سازمان است. از این دیدگاه، خالقیت افراد و تیم ها نقطه نوآوری، اجرای موفق ایده های خالق در درون

 (.Goyal&Akhileh,2007شروع نوآوری است. در واقع خالقیت شرط الزم برای نوآوری است، اما شرط کافی نیست)

نوآوری  نوآوری اغلب همراه با تغییر است و بعنوان چیز جدیدی که به تغییر منجر می شود، مالحظه می گردد، اما هر تغییری 

(.نوآوری Martins&Terblanche.2003نیست؛ چرا که شامل ایده های جدید نیست، یا منجر به بهبود سازمانی نمی شود)

 موفق از ایده های جدید می باشد. بنابراین آن به دو وضعیت اشاره دارد: تازگی و کاربرد شامل بهره برداری

لیت تولیدی، فعالیت مدیریتی و تجاری درگیر با بازاریابی تولید جدید ، فعاR&Dنوآوری فرآیندی است که طرح های تکنیکی، 

 (.(Alger&Lapiedra&Shiva,2006 یا بهبود آن را شامل می شود
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بعد )نوآوری خدمات؛ نوآوری رفتاری؛ نوآوری  4( که شامل  9899در پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه حامد بردبار )

ی خدمات باشد، به ارزیابی نوآوری سازمانی پرداخته شده است.  با نوآوریهایی که در زمینهمیفرآیندی؛ نوآوری استراتژیک( 

 ،فرآیند،رفتارو استراتژیک  وجود دارند، بدنبال سنجش متغیر نوآوری خواهیم بود.

و فرآیندی ختاری و سا های بشری، تکنیکیهای قابلیتتواند در هریک از زمینهنوآوری در عرصه خدمات می(نوآوری خدمات:9

تواند راهگشا باشد. برای درک بهتر، مفهوم نوآوری خدمات، مدلی که توسط آقای بیلدربیک ارائه شده است، می روی دهد.

 .روی دهد "خدمت جدید، تعامل با مشتری، تحویل خدمت و تکنولوژی ":بعد 4تواند در نوآوری در خدمات می

نوآوری فرآیندی ابزاری را در جهت حفظ وخدمات. تولیدکاالها جدید روشهای:از است درفرآیندعبارت نوآوری(نوآوری فرآیند:0

 (.Ojasalo,2008 و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند.)

(نوآوری رفتار:نوآوری رفتار در میان افراد و تیم ها نشان داده می شود و مدیریت را قادر می سازد تا فرهنگ نوآوری و قدرت 8

شاخص سنجیده میشود.ارائه  4(.این بعد توسط (Elenoon et al,2008 جدید و نوآوری ها را ایجاد کند. ذیرش ایده هایپ

روش های جدید توسط کارکنان هنگامی که مشکلی با روش های موجود حل نشود،پذیرش فردی که امور را به روش متفاوت 

به روش جدید انجام میدهد توسط مدیران ، وتمایل افراد به آزمایش  انجام میدهد،مورد حمایت قرار دادن کسی که کارها را

 روش های جدید انجام کارها.

 میداندکه صنعت دریک نوآوری استراتژیک را به منزله یک روش کامالً متفاوت رقابت " Markides "(نوآوری استراتژیک:4

 سازی مفهوم ":  از است ازنظراوعبارت عنصراصلی یک .پدیدارمیشود روش به واندیشیدن بازی قوانین شکستن ازطریق

 میشود؟ درصنعت طورصحیح به اه متفاوت بازی کردن مسابقهر منجربه روش کدام واینکه است وکاردرموردآن کسب مجددآنچه

(Markides,2000) 

خود را اداره می  ی روش هایی است که سازمان، دارایی های دانشمدیریت دانش، شامل همه، در مورد مفهوم مدیریت دانش

کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است 

(Wickramasinghe,2007&Lubitz مدیریت دانش، مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای مربوط به.)

استراتژی مدیریت دانش را  (.Madhavan,2009&Grover) ایجاد، سازماندهی، انتشار و استفاده و اکتشاف دانش است

و انتقال دانش صریح به دانش ضمنی در درون سازمان، دادن دانش درست به افراد مناسب در  توانیم فرایند تولید، کدگذاریمی

،ازپرسشنامه (.در پژوهش حاضر، به منظور سنجش استراتژی مدیریت دانش Halavi et al,2006مکان وزمان مناسب بدانیم)

سازی(می باشد،بهره ساخته شده است و مشتمل بر دو بعد)استراتژی کدگذاری و استراتژی شخصی 0222ای که توسط کستن 

استراتژی کدگذاری بوسیله ی فن آوریهای حمایت از تصمیم،مخازن اسناد ،نقشه های دانش،ابزار جریان کار و پایگاه  برده ایم.

گردد.این ابزارها برای ایجاد دانش آشکار و قابل دسترس برای جستجو و نه فقط برای ارتباط داده ها در سازمان مشخص می 

بنا « نفر-نفر»سازی، بر اساس یک رویکرداستراتژی شخصی .(Merono-Cerdan et al,2007افراد بکار گرفته می شوند)

ای شدههای سفارشیحلگردد و راهمان اعمال میدهد، که اغلب توسط سازای را تحویل میشدهنهاده شده ، و خدمات سفارشی

سازد. این استراتژی بر روی بحث میان افراد و نه دانش موجود در پایگاه داده تمرکز دارد.هدف را برای مسائل خاص، مطرح می

کار واستراتژی کسب باشد.اگرها میهای دانشی مانند:انجمنی دانش از طریق شبکهاز این استراتژی جابجایی، ارتباط و مبادله

باشد، حلهای نو و یا مشتری محور، تمرکز دارد و یا به دنبال نوآوری در فرایندهای تولیدی خود میآوردن راهبر روی بوجود

 (..Greiner, Martina E et al,2007 سازی در مقایسه با استراتژی کدگذاری در اولویت قرار دارد.)شخصیاستراتژی

یک شرکت ، مخصوصا در ارتباط با نوآوری پروری یک سازمان ،به طور قطع به شکلی فزاینده توجهات  مدیریت منابع دانشی

زیادی را به سمت خود جلب نموده است.حجم فزاینده ای از مطالعات در خصوص نوآوری و مدیریت استراتژیک ،دانش را در 

 (.Hall & Andriani ؛2002)مرکز توجه خود قرار داده اند

برای گسترش و توسعه نوآوری در سازمان ،احتیاج به کسب دانش و مهارت است و نوآوری به شدت به تکامل دانش وابسته 

 (. 9892است.در واقع تالش های نوآورانه، پی آمد سرمایه گذاری در دانش و دانشگران می باشد)یونسی فر و همکاران،
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(؛در این مقاله، پایگاه دانش سازمان  9880،توسط) مشبکی و زارعی ،"یمدیریت دانش با محوریت نوآور"مقاله ای با عنوان 

تنها مبنا و اساس کسب ،حفظ و ارتقای مزیت رقابتی پایدار،به عنوان دغدغه اصلی مدیران مطرح شده است، و از سوی دیگر 

ده اند؛براین اساس در این مقاله پایداری مزیت رقابتی منوط به نوآوری و نوآوری را نیز معلول همان پایگاه دانش عنوان نمو

موضوع مدیریت دانش با تاکید بر دغدغه یاد شده مورد بحث قرار گرفته است و در پایان، مدلی در زمینه دستیابی به نوآوری و 

 کسب مزیت رقابتی پایدار پیشنهاد شده است.

( ؛هدف از این تحقیق 9899فیضی و سلیمانی، ،توسط)یوسفی ،"بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری"مقاله ای با عنوان

بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه بوده 

است.یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری می باشد.در نتیجه توجه بیشتر 

 رکت ها به مدیریت دانش،باعث افزایش نوآوری در آنها خواهد گردید.ش

 Fındıklıa ،"یمنابع انسان یها یدانش بر نقش کنترل استراتژ تیریو مد یسازمان ینوآور تیظرف یبررس "با عنوان یا مقاله

et al,2015)یدانش م تیریو مد یوآوربر ن یمنابع انسان یها یاستراتژ یها هویجهت سنجش اثرات ش قیتحق نی؛هدف از ا 

 یها یاز استراتژ یخاص یها وهیدهد که تنها ش ینشان م هیدر صنعت ترک عالف یشرکت ها 929 یمطالعه بر رو جیباشد.نتا

 شیعملکرد بر افزا یابیارز یها ستمیو س یآموزش یسازمان موثر است و بر نقش روشها ینوآور تیبر ظرف یمنابع انسان

 .کند یم دیدانش تاک تیظرف

 ،"گروه زارا  یدر مطالعه مورد یدانش و نوآور تیریاطالعات و ارتباطات در مد یاثرات فناور لیو تحل هیتجز"با عنوان یا مقاله

García Álvarez,2015))دانش  تیریمد ندیاطالعات و ارتباطات بر فرآ یفناور ریتاث یمقاله مطالعه چگونگ نی؛هدف از ا

 ستمیس تیریمانند مد یموثر یاز ابزارها یشرکت نساج نیدهد که ا ینشان م جی.نتاستسازمان ا یآن بر نوآور ریسازمان و تاث

 برد. یبهره م یدانش و نوآور تیریجهت بهبود مد یونیاتوماس یندهایفرآ ایو  کیها براساس ارتباطات الکترون

مطالعه نشان داده شده است  نی(؛در اBasadur et ai,2006)r  "ینوآور ندیدانش در فرآ تیرینقش مد"با عنوان یقیتحق

در  یسازمان یو نوآور تیبا خالق یممکن است بصورت سودمند یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد یجار میکه چگونه مفاه

 شود. کپارچهیکنند، یم بیاز دانش ترک خالقیکه درک دانش رادر بهره بردار یقالب چارچوب واحد

 مدل مفهومی

مدیریت دانش بر  استراتژیهایبررسی اثر پیشین و در قالب هدف اصلی پژوهش شامل با توجه به مطالب اشاره شده در بخشهای

 نظری و مطالعات تجربی مرتبط، در این بخش مدل و بر اساس مرور ادبیات دانشگاه علوم پزشکی سمنانسازمانی در نوآوری

 ( 9ژوهش ترسیم شده است )شکل مفهومی پ

 

 

 

 

 

 

 

 :مدل مفهومی پژوهش9شکل 

 

سازمانی در نوآوری مدیریت دانش بر است:استراتژیهای تحقیق به شرح زیر  بر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیه این     

بر  مدیریت دانش استراتژیهایدارد. هدف کلی این مطالعه بررسی اثر داری اثر مثبت و معنی سمناندانشگاه علوم پزشکی 

 بود.شکی سمنان دانشگاه علوم پزسازمانی در  نوآوری

 

دانش استراتژی مدیریت  
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 تحقیقروش 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است.زیرا نتایج حاصل از آن میتواند مورد استفاده ی مدیران،کارشناسان و محققان  

 "پیمایشی -توصیفی "شگاههای علوم پزشکی و سایر واحدهای وابسته قرار گیرد.  واز نظر شیوه  گردآوری اطالعات تحقیقدان

است چرا که به توصیف وضعیت متغیرها و  "توصیفی "و از نوع همبستگی مبتنی برمدل معادالت ساختاری  است. این پژوهش

ی دانشگاه علوم پزشک یستادمرکز رانیپژوهش شامل کلیه کارکنان و مد نیا ی.جامعه آمار نیز روابط میان آنها می پردازد.

مورد به ازای هرتغییر در مدل معادالت ساختاری منطقی به  91بر پایه ی پیشنهاد استیونس گرفتن  .باشدینفر(م 822سمنان)

فاده از مدلهای تحلیل عاملی گزارش کارلو را با است که نتایج مطالعات مشابه مونت 9990ی لوهین  اما به گفته.نظر میرسد

این گونه مدلها، پژوهشگر باید روی گردآوری دست کم صد  های پژوهش نتیجه میگیرد که برای کرده،پس از بررسی پیشینه

ساختاری استفاده  در تحقیق حاضر با توجه به این که از تکنیک معادالت(9898.)هومن،مورد یا بیشتر از آن برنامه ریزی کند

برای دستیابی به نتایج قابل جدول مورگان ست، لذا حجم نمونه آماری باتوجه به مطالب گفته شده و بر طبق شده ا

)زن  تیبر اساس دو گروه جنس یتصادف یانفر به صورت طبقه  002 نینفر در نظر گرفته شده است.پرسشنامه ب 002اطمینان

شد و از  عیسال توز 02سال و باالتر از  91-02سال؛  92-91سال؛  1-92 تر؛نییسال پا 1 یهاومرد( و سابقه خدمت در گروه

قرار گرفت. نمونه  یآمار لیو تحل هیپاسخ داده بودند، انتخاب و مورد تجز هاهیپرسشنامه که به طور کامل به گو 022. انیم نیا

شده  یو ارشد به صورت طبقه بند یانیم ،یاتیعمل رانیدر نظر گرفتن کارمندان، مد لیو بدل باشدیم یبه صورت تصادف یریگ

( درصد و مردان پاسخ دهنده به پرسشنامه 1/11. زنان پاسخ دهنده به پرسشنامه برابر با )شود یقرار گرفته م یمورد بررس

تا  49درصد بین  1/09سال، 42تا  89درصد بین  82سال،  82تا  09دهندگان درصد از پاسخ 02 باشد. ( درصد می1/44)

( 2نفر معادل با ) 90( درصد دارای تحصیالت دیپلم؛ 1نفر معادل با ) 92سال سن دارند.  22تا  19درصد بین  1/2، و سال12

( درصد 1/88نفر معادل با ) 22( درصد دارای تحصیالت کارشناسی و 42نفر معادل با ) 82درصد دارای تحصیالت فوق دیپلم؛ 

 باشند.( درصد دارای مدرک تحصیلی دکترا می1/91ل )نفر معاد 89دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و 

سال  1-92( درصد دارای سابقه خدمت 09نفر معادل با ) 18سال هستند؛  1( درصد دارای سابقه زیر 1/09نفر معادل با ) 48

 91-02سابقه ( درصد دارای 9نفر معادل ) 98سال هستند؛  92-91( درصد دارای سابقه خدمت 94نفر معادل با ) 08هستند ؛ 

 سال به باال هستند. 02( درصد دارای سابقه 1/02نفر معادل ) 18سال، و 

 ( درصد پاسخ دهندگان متأهل هستند.20نفر معادل ) 944( درصد پاسخ دهندگان مجرد و 08نفر معادل ) 12

( درصد دارای پست سازمانی 1/99نفر معادل با ) 89( درصد دارای پست سازمانی کارمند)کارشناس(؛ 2/28نفر معادل با ) 982

( درصد دارای پست سازمانی 1/9نفر معادل ) 8( درصد دارای پست سازمانی مدیر میانی و 99نفر معادل با ) 00مدیر عملیاتی؛ 

 مدیریت ارشد هستند.

 ارائه ،یاهدانشگ دیاز صاحب نظران و اسات تعدادی به مقدماتی،پرسشنامه ازتوزیع پیش ،ییو محتوا یظاهر ییسنجش روا یبرا

مورداستفاده در  یهاپرسشنامه کندیو در پرسشنامه اعمال شد. اضافه م افتیرابطه، اظهارنظرات در نیونظرسنجی شد. در ا

سنجش  یقرار گرفته است. برا دییتوسط محققان مختلف مورد تا ترشیها پآن بارپژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و اعت نیا

پژوهش با استفاده از  یهاسازه پرسشنامه ییسازه  مدنظر قرار گرفت، روا ییمحتوا  و روا ییپژوهش، روا نیسؤاالت در ا ییروا

آزمون شد و سپس با  شیپرسشنامه پ 82شامل  هینمونه اول کی ،ییایبه منظور سنجش پا.انجام شد  یدییعامل تأ لیتحل

 یهاهیگو یکرونباخ محاسبه شد که برا یاعتماد با روش آلفا بیضر زانیبه دست آمده از پرسشنامه، م یاستفاده از داده ها

 یاعداد نشان م نیبدست آمد. ا یسازماننوآوری  یبرا 88/2 و دانش تیریمد یهایاستراتژ یبرا 29/2 ب،یبه ترت رهایمتغ

 باشد یالزم برخوردارم ییایاز پا گریاعتماد و به عبارت د تیها از قابلدهدکه پرسشنامه

 

 یافته ها

نرمال بودن داده ها اطالع حاصل شود تا بر اساس نرمال  تیها الزم است تا از وضعقبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرض

نشان ( 9جدول )استفاده نمود.  "لکزیو رویشاپ"از آزمون  توانیمنظور م نیا یها استفاده شود. برانبودن آنها، آزمون ایبودن 
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 عیتوز یژگیو یدارا یسازمان نوآوریدانش و  تیریمد یاستراتژ ینامهپرسشدو شرکت کنندگان به  یکه پاسخ ها دهدیم

( استفاده یاتک نمونه Tجامعه )آزمون  کی نیانگیو به طور اخص آزمون م کیپارامتر یهااز آزمون توانینرمال بوده؛ لذا م

 . نمود

 
 آزمون شاپیرو ویلکز :1جدول 

 (sigمعناداری) سطح درجه آزادی متغیر

 909/2 022 استراتژی مدیریت دانش

 922/2 022 عملکرد سازمانی

 

برای بررسی وضعیت هر کدام از متغیرهای پژوهش از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه استفاده گردیده است. در واقع 

( 0ای تفاوت بین میانگین نمونه مورد بررسی را با یک مقدار مفروض مورد آزمون قرار می دهد.در جدول )تک نمونه Tآزمون 

 نتایج آن را مشاهده میکنیم:

 نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش :2 جدول

 میانگین نام متغیر
مقدار 

 آزمون

انحراف 

 معیار

عدد 

 معناداری
t 

 %91اطمینان درجه 
وضعیت 

حد  متغیر

 پایین
 حد باال

 استراتژی

 مدیریت 

 دانش  

 مناسب 299/2 908/2 419/9 948/2 101/2 8 242/8

نوآوری 

241/8 سازمانی  8 182/2.  021/2  029/9  202/2  902/2  مناسب 

 

در متغیر استراتژی مدیریت دانش  نمونه( 022ها)در این تحقیق برای تعیین کفایت تعداد نمونه( KMOمقدار ضریب)    

معنادار به دست آمده  229/2در سطح  08بود که در درجه آزادی  844/080نیز برابر  "خی بارتلت"و ضریب آزمون  288/2

ها برای انجام تحلیل عاملی بود..مقدار ضریب )کا ام ا(برای گیری و ماتریس همبستگی گویهاست، و حاکی از کفایت نمونه

بود که در درجه  980/299و ضریب آزمون خی بارتلت نیز برابر  821/2سازمانی  نوآوریها در متغیر یت تعداد نمونهتعیین کفا

ها برای گیری و ماتریس همبستگی گویهمعنادار به دست آمده است، و حاکی از کفایت نمونه 229/2در سطح  921آزادی 

 انجام تحلیل عاملی بود.

( 92/9 شترازی)ب tدانش ازمقادیر تیریمد یراستراتژیهای متغدهندکه تمامی شاخصشان مینتایج تحلیل عاملی ن     

های مناسبی محسوب دانش شاخص تیریمد یاستراتژ ری( موردقبولی برخوردارندوبرای سنجش متغ8/2 شترازیوبارعاملی )ب

به   x2مقدار  زرلیل یاز مناسب بودن مدل است. با توجه به خروج یحاک یاستاندارد و معنادار نیمتخ جیشوند. بعالوه نتامی

 نیا زانیبودن م نییکم تر است(؛ پا 8از حد مجاز  یعنیاست ) یکه مقدار کم و مناسب باشدیم  0.20 (df) یدرجه آزاد

 زانیم یخروج نیاست. همچن قیمشاهده شده تحق یپژوهش با داده ها یمدل مفهوم انیشاخص نشان دهنده تفاوت اندک م

288/2 RMSEAعالوه بر دهدیمدل نشان م ی= را برا .x2زانی، هر چه م  RMSEA  نیتر باشد، نشان دهنده اکم 28/2از 

 برخوردار است. یتراست که مدل از برازش مناسب
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 :مدل دوم اندازه گیری استراتژی مدیریت دانش درحالت تخمین استاندارد2شکل 

 
 گیری استراتژی مدیریت دانش درحالت اعدادمعناداریاندازه:مدل دوم 3شکل 

 

شود کلیه بارهای عاملی و اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل در حالت مشاهده می 8و  0همانطور که درشکلهای     

سبت کای دو به گیری متغیر مربوطه  هستند. نهای تناسب مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازهمطلوبی بوده و شاخص

است. همچنین نتایج مدل در حالت  249/2نیز  RMSEAمی باشد و  8و کمتر از مقدار مجاز   92/0درجه آزادی برابر با 

گانه استراتژی مدیریت دانش، بعد استراتژی کدگذاری سهم بیشتری  0تخمین استاندارد حاکی از آن است که در میان ابعاد 

راتژی ( نسبت به بعد دیگر است22/2در تبیین استراتژی مدیریت دانش دارند. بعد یاد شده دارای باالترین ضریب استاندارد )

باشد. این یافته نشان دهنده اهمیت این بعد میان اعضای سازمان در شکل گیری استراتژی کدگذاری مدیریت دانش می

 باشد.می

های باقی مانده دهندکه تمامی شاخصنشان می نوآوری سازمانینتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیر      

سازمانی نوآوری موردقبولی برخوردارندوبرای سنجش متغیر ( 8/2برابر و بیشتراز) ملیوبارعا( 92/9 بیشتراز) tمتغیرازمقادیر

به عالوه نتایج تخمین و معناداری حاکی از مناسب بودن مدل است. با توجه به خروجی .شوندهای مناسبی محسوب میشاخص

پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده می باشد که مقدار کم و مناسبی است.  89/0( dfبه درجه آزادی )2xلیزرل مقدار 

 =RMSEA 229/2تفاوت اندک میان مدل مفهومی پژوهش با داده های مشاهده شده تحقیق است. همچنین خروجی میزان 

 را برای مدل نشان می دهد.
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 سازمانی در حالت تخمین استاندارد نوآوری:مدل دوم اندازه گیری 4شکل 

 

 
 سازمانی در حالت معناداری نوآوری:مدل دوم اندازه گیری 5شکل 

 

شود کلیه بارهای عاملی و اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل در حالت مشاهده می 1و 4همانطور که درشکلهای   

نسبت کای دو هستند. سازمانی نوآوری گیری متغیر های تناسب مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازهمطلوبی بوده و شاخص

است. همچنین نتایج مدل در  242/2نیز برابر با  RMSEAمی باشد و  8و کمتر از مقدار مجاز  49/0به درجه آزادی برابر با 

گانه نوآوری سازمانی، ابعاد نوآوری رفتاری و نوآوری خدمات در  4حالت تخمین استاندارد حاکی از آن است که در میان ابعاد 
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امل و ابعاد تأثیرگذار بر ( در میان سایر عو28/2(؛ )24/2تبیین نوآوری سازمانی دارد. این ابعاد دارای باالترین ضریب استاندارد )

 باشد.ها نشان دهنده اهمیت ابعاد نوآوری رفتاری و نوآوری خدمات در نوآوری سازمانی میباشد. این یافتهنوآوری سازمانی می

 229/2است و در سطح  104/2که همبستگی بین استراتژی مدیریت دانش با نوآوری سازمانی نشان می دهد 8جدول شماره   

درصد می توان گفت که بین استراتژی  99گردد و با احتمال رد می 29/2ست. بنابراین فرضیه صفر در سطح معنی دار ا

 ی معنادار وجود دارد.مدیریت دانش با نوآوری سازمانی رابطه

 
 : میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی بین متغیرهای پژوهش3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها
مدیریت استراتژی 

 دانش

 استراتژی 

 مدیریت

 دانش 

242/8 101/2 - 

941/0 نوآوری سازمانی  182/2.  2/10404** 

 

 

 

 

 

    

0.62 
         0.46 

 0.62  
     0.52  

  0.69                                        0.73 
   0.80       
    0.80 

0.52   0.69 
         0.61 

 0.64      0.62 
 

0.59 
 :مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد6شکل 

 

 

 

مثبت، مستقیم استراتژی مدیریت دانش بر روی نوآوری سازمانی دارای اثر نشان می  4و جدول شماره  2همان طور که شکل  

گیریم با فراهم بودن بستر گردد و نتیجه می. لذا فرضیه اصلی پژوهش تأیید می(  است81/2( و معناداری برابر با )82/2)

یابد. بر اساس نتایج به سازمانی کارکنان و مدیران افزایش می نوآورینمونه،  مناسب استراتژی های  مدیریت دانش در دانشگاه

 .کندسازمانی را تبیین می نوآوریاز واریانس  %21ی مدیریت دانش دست آمده استراتژ

 

Know Innovate 

Know1 

 

Know2 

 

Innovate 1 

 

Innovate2  

 

Innovate3 

 

Innovate4 
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 :برازش کلی مدل4جدول 

 مقدار شاخص های برازش مدل
2X 90/14 

Df 41 

/df2X 14/2 

RMSEA 911/9 

GFI 01/9 

AGFI 09/9 

NFI 09/9 

CFI 01/9 

IFI 01/9 

P-value 99904/9 

 

 بحث و نتیجه گیری

که استراتژی مدیریت دانش بر روی نوآوری سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری است لذا نتیجه دهد نتایج نشان می

گیریم با فراهم بودن بستر مناسب برای افزایش بکارگیری استراتژی مدیریت دانش در بین کارکنان و مدیران، نوآوری می

 یابد.سازمانی آنان افزایش می

بینی کننده مثبت و معنادار برای ابعاد نوآوری سازمانی کارکنان و مدیران پیش تراتژی مدیریت دانشاسها نشان دادند که یافته

 باشد.( مینوآوری خدماتی، نوآوری رفتاری، نوآوری فرآیندی و نوآوری استراتژیک)
توان باشد میدر توجیه این یافته مبنی بر اینکه رابطه مثبت و معناداری بین استراتژی مدیریت دانش و نوآوری خدماتی می

گفت که این یافته بدین معناست که دانشگاه درپرورش دانشجویان خالق وکارآمدپیشگام است و خدمات ارائه شده توسط 

شود، فعالیت آموزشی وپژوهشی دانشگاه از خدمات ابداعی وجدیدتلقی میدانشگاه ازسوی کارکنان و مدیران به عنوان 

های برترکشوررانیز دارد. همچنین سطح خوبی برخوردار است و دانشگاه درزمینه نوآوری وخالقیت توانایی رقابت بادانشگاه

اشد، و از این رو این نتیجه قابل بدانشگاه توانایی ارائه خدمات وفراهم کردن تسهیالت نوآورانه رابرای پرسنل خود دارامی

 رسد. قبول و منطقی به نظر می

در توجیه این یافته مبنی بر اینکه رابطه مثبت و معناداری بین استراتژی مدیریت دانش و نوآوری رفتاری وجود دارد 

دموردقبول و حمایت خود های مختلف انجام می دهنتوان اینگونه استدالل نمود که دانشگاه افرادی را که کارهارابه روشمی

های جدیدانجام و روش .شوندتابه طرق جدیدوخالق فکرورفتارنماینددهد، همچنین دراین دانشگاه افرادتشویق میقرار می

انجام کارهابه  های جدیدکنند، به عالوه  روشمی جستجو غیرمعمول را و های نوکارهاراامتحان کرده وراه حل

توان گفت نتیجه این یافته مبنی بر رابطه معنادار بین استراتژی گیرد بنابراین میقرارمیمقدارزیادموردحمایت مدیران 

 باشد. مدیریت دانش و نوآوری رفتاری منطقی و دور از انتظار نمی

در توجیه این یافته مبنی بر اینکه رابطه مثبت و معناداری بین استراتژی مدیریت دانش و نوآوری فرآیندی وجود دارد 

های متداول وسنتی نتواندحل وان اینگونه استدالل نمود در دانشگاه نمونه هرگاه یک مشکل بااستفاده ازروشتمی

شوند تا به حل آن بپردازند، از سوی دیگر فرآیندهای ارائه خدمات خودرادائماو تا های جدیدتشویق میشودافرادبه روش

های ارائه خدمات را بهبود ریتی جدیدهستند بنابراین روشجای ممکن بهبودبخشیده و خواستار توسعه رویکردهای مدی

 ها پیشی گیرند. دهند تا بدین وسیله از دیگر دانشگاهمی

در توجیه این یافته مبنی بر اینکه رابطه مثبت و معناداری بین استراتژی مدیریت دانش و نوآوری استراتژیک وجود دارد 

های رشد نامعلوم سمنان تا حد امکان برای جستجوواستفاده ازفرصت توان گفت که مدیران دانشگاه علوم پزشکیمی

 باشند.های جدیدوغیرمعمول برای مشکالت توسط افرادباایده میخطرپذیرو ریسک پذیر بوده و به دنبال راه حل

دوین شده به خوبی دراین دانشگاه ت( های حل مشکلهای فنی، روشدانش فنی، مهارت) دانشتوان گفت که بنابراین می 

ها و جلسات همچنین نتایج پروژه .تواند دانش را از طریق اسناد و دفاتر رسمی به دست آورداست، دراین دانشگاه به راحتی می

های تدوین شده مانند دفترها و سندهای رسمی به شود، دانش در این دانشگاه از طریق فرمدر این دانشگاه؛ مستند سازی می
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توان ابراز نمود که در این دانشگاه دانش از طریق متخصصان و همکاران به راحتی منتقل به عالوه میشود اشتراک گذاشته می

و شاید بتوان گفت که دانشگاه علوم پزشکی  .دراین دانشگاه به راحتی امکان پذیراست( خبرگان) و  مشاوره رودرروبامتخصصان

کند و دانش در این دانشگاه از طریق رسمی برگزار می سمنان، برای به اشتراک گذاری دانش،گفتگوها و جلسات غیر

محیط کارآمد به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نوآوری شناسایی شده گردد از این رو های نفربه نفر حاصل میراهنمایی

توان انتظار داشت یاست؛ در صورتی که محیط آموزشی بتواند فرصت ابتکار و نوآوری را برای کارکنان و مدیران فراهم سازد، م

تواند بر نوآوری کارکنان و مدیران که مثمر ثمر بودن محیط آموزشی و شناخت و افزایش استراتژی مدیریت دانش به خوبی می

 اثر گذار باشد. 

همچنین در توجیه این یافته شاید بتوان چنین گفت که مسئولین دانشگاه علوم پزشکی به دلیل داشتن اهداف و آرمان های 

های های مختلف خصوصاً در زمینهها و شایستگیعلمی، پژوهشی و تحقیقاتی لزوما از افرادی دارای تحصیالت باال، با توانمندی

طلبد و همچنین سازمانی نوآوری های مدیریت دانش، کاربست نوآوری را میا استراتژیمدیریت دانش باشند چرا که آشنایی ب

را در کارکنان و مدیران خود مشاهده خواهد کرد که به این امر بها دهد. چنانچه همکاری پرسنل سازمان با یکدیگر، مشاوره و 

توان انتظار داشت که آنان بتوانند از شایستگی و د میراهنمایی در امور سازمانی، تدوین دانش در دانشگاه به خوبی صورت پذیر

 دانش خود در جهت پیشرفت و توسعه امورگام بردارند. 

توانند بر افکار، احساسات و آرزوهای کارکنان خود تأثیر بگذارند و موجب انگیزش و توجه به اینکه مدیران و مسئولین می با

ت که مدیران با کاربست استراتژی مدیریت دانش به عنوان عاملی تسهیل گر یا توان گفهدایت رفتار آنها شوند، بنابراین می

تواند بر نوآوری کارکنان اثر بگذارند. از این رو رابطه بین استراتژی مدیریت دانش بازدارنده به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می

 باشد.(همسو می(Liao& Wu,2010ش با مطالعات رسد. یافته این پژوهو نوآوری سازمانی قابل توجیه و منطقی به نظر می

دانشگاه علوم  در دانش تقویت مدیریت و پیاده سازی جهت زیر پژوهش،پیشنهادهای از شده کسب نتایج گرفتن نظر در با

دانش  تیریمد یاستراتژ نکهیبر ا یمبنی پژوهش افتهیبر اساس    :گردد می ارایه آن سازمانی نوآوری بهبود ودرنتیجه  پزشکی

تبادل و انتقال  یهادانش و راه حیصر نیکه به تدو شودیم شنهادیپ باشدیم یسازمان ینوآور یاثر مثبت و معنادار بر رو یدارا

سازمان در تصمیم گیری و حل  ضایباز وسازنده توسط مدیران؛ با استفاده از مشارکت دادن اع یآن بپردازند، باایجاد فضا

همچون نظام پاداش  یزشیعوامل انگ جادیهادات، شایسته ساالری و ایجاد روحیه خالقیت و نوآوری، اتعارضات، ایجاد نظام پیشن

 یبرخوردار ینوآور شیافزا گرید یسازمان کمک کرد. از راهها یبه رشد و تعال توانیو راحت م منیا ییفضا یو خدمت، برقرار

پرداخت به موقع و مناسب حقوق، مشاوره و  ،یستگیو شا ییبر اساس توانا تیمسئول ضیتفو من،یو ا یبهداشت ییفضا زا

در جهت  یگام قیطر نیاز ا رایاز کارکنان تحت امر و.... ز ریمد یها تیامر، حما نیکارکنان با متخصصان و مسئول ییراهنما

که  یزمان دیترد یبشود و  یم جادیاعتماد نسبت به سازمان در آنان ا جادیا واستعدادها یی اعتماد به نفس و شکوفا شیافزا

در جهت حل مشکالت و بهبود امور تالش  ابند،یدر سازمان ب تیو با اهم دیمف یخود را به عنوان عضو ران؛یکارکنان  و مد

نتایج این پژوهش و تبیین ابعاد مؤثر بر عملکرد سازمانی می تواند به مسئولین و برنامه ریزان کشوری   را خواهند داشت . یوافر

دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای محوری در حفظ و صیانت از آرمان های مقدس جمهوری اسالمی یاری رساند ،  و به مدیران

و همچنین معیارهای معتبری را فراهم خواهد ساخت تا در گزینش و انتخاب افراد شایسته، استراتژی مدیریت دانش به کار 

یح با استفاده از این معیارنوآوری شرایط مساعدی را فراهم خواهد گرفته شود. انتخاب استراتژی مدیریت دانش مناسب و صح

نمود تا با رعایت معیارهای صحیح ارتباط با جامعه از جنبه روانی و اجتماعی، ایجاد احساسات مثبت در افراد جامعه و همچنین 

با روحیه، راضی و شاد داشته باشند.  بکارگیری نوآوری متناسب و به روز را تقویت نموده و مدیران و کارکنانی نوآور، خالق، 

این افراد با روحیه و با انگیزه در ارتباط با مخاطبین خود که شامل: افراد جامعه، دیگر کارکنان دانشگاه و دانشجویان و خانواده 

واهند شد آنان می باشند، این روحیه و احساس مثبت را منتقل نموده و با نقش حمایت گر خود، منجر به کسب رضایت آنان خ

و پیامد این رضایت را نهایتاً می توان در عملکرد اثربخش و کارآمد مدیران، کارکنان و دانشجویان،  و کسب دستاوردهای 

 ارزشمند، نوآور و خالق در دانشگاه مشاهده نمود.
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