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 چکیده

 تحقیقات.میباشد سازمانی تاکیدبرنوآوریبا برعملکردسازمانی دانش مدیریت تاثیراستراتژی حاضر،بررسی ازپژوهش فده

استراتژیهای  ازپژوهشها ،اماتعدادمحدودیقرار داده اند وعملکردراموردبررسی دانش،نوآوری مدیریت میان پیشین،ارتباطات

 به دانشگاه علوم پزشکی سمنان پژوهش دراین .اند هنمود بیان مدل یک قالبمدیریت دانش را در کنار دو متغیر دیگردر 

 عنوان ،بهو ارشد و نیز کارمندان واقع در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی میانی و عملیاتی ومدیران موردمطالعاتی عنوان

 ،توسطشدهگردیده  فرض ارتباطات آزمودن ،به 8.8 لیزرلنرم افزار  بکارگیری با مطالعه این. شدند انتخاب آماری جامعه ی

 سازه پایایی منظوربررسی به همچنین. پرداخت تاییدی عاملی تحلیل توسط سازه روایی وآزمودن ساختاری معادالت مدلسازی

 داد،پایایی نشان نتایج. شد استفادهSPSSافزار نرم توسطKMOوشاخص کرونباخ ازآلفای ترتیب بهنمونه گیری  وکفایت

 بصورت دانش مدیریت داد،استراتژی نیزنشان ساختاری معادالت مدلسازی. متغیرهاوابعادموردتاییدقرارگرفتندتمام  وروایی

 استراتژی پژوهش،اهمیت بنابراین،این. دارد رابطه عملکرد ومعناداربا مثبت صورت نیزبه ونوآوری نوآوری ومعناداربا مثبت

 .میسازد متغیرهارابربهبودعملکرد،روشن این هردوی واهمیت برنوآوری دانش مدیریت
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 مقدمه

که مایل کارکنانیو فعالیت بپردازند،کار هبشرح وظایف روزانه و معمولی خودازمان ها؛به کارکنانی نیاز دارندکه فراتر ازامروزه س 

 Bechikh et)بخواهند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهداف سازمانی فعالیت کنندباشند ، 

al,2006) معتقدند که خالقیت و نوآوری سازمانی و فناورانه موجب رشد، توسعه و بالندگی شده و قابلیت ها، امکانات و فرصت

ورانه وهمچنین ارتقای کیفیت و بهبود حیات کاری سازمان فراهم های جدیدی را برای فعالیت ها و برنامه های سازمانی و فنا

تواند کارکنان سیستم های آموزشی بخصوص دانشگاه را تحت  نوآوری عاملی است که می"گفت  توان به بیان دیگر می .می کند

 ".تأثیر خود قرار دهد

سیستمهای پیچیده را تحت شرایط تغییر پویا، در نظر زمینه نوآوری در سازمانی ایجاد می شود که الزاماٌ اغلب فناوری ها یا 

نوآوری گسترده عمدتاٌ مستلزم وجود متخصص های متنوع است که به سوی یک هدف مشترک در فعالیت اند، و اغلب . بگیرد

ه موفقیت در آینده ب(.Mintzberg et al.1999)تحت نظر یک قهرمان و یا گروه کوچکی از افراد متعهد رهبری می شوند 

آینده ، بیشتر وام . احتمال زیاد وابسته به استفاده از دانش فنی و علمی ، مدیریت اطالعات و فراهم کردن خدمات بهتر است 

از آن جا که در محیط تجارت امروزی، افراد و دانش آنها به عنوان حیاتی ترین (. نیروی عضالنی )گیر مغز است تا ماهیچه 

باید نسبت به آن با اطالع بوده و آماده پذیرش تغییرات جدید  یدیهی است که هر سازماندارایی سازمان محسوب می شوند ب

معتقدند که کارکنان و دانشی که در سر آنهاست، منابع بسیار ارزشمندی برای ( ,8998Whetten and  Cameron) .باشد

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

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

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

خالقیت و نوآوری تقریباٌ شامل تمامی .شودمیبه آنها نیرو و انگیزه داده ند و برای انجام دادن فعالیت ها درماندگی غلبه نمای

یکی از مشخصه های .  جنبه های حیات سازمان، سازوکارها، فرایندها، فعالیت ها و جنبه های خرد و کالن سازمان می شود

تواند منجر به افزایش  باشد که این امر می و توانمندی کارکنان در عرصه های مختلف می سازمانهای خالق و نوآور، شایستگی

به منظور نوآوری سازمانی ، کارکنان باید بدانند که . نوآوری سازمانی باعث افزایـش کارایی می شود.  عملکرد سازمانی شود

معتقدند که کارکنان باید ابتکاری عمل کنند و  (  ,6002Boswell et al)اهداف راهبردی سازمانی چه چیزهایی هستند؟ 

لذا مهم است که کارکنان . تمام پتانسیل مهارت  و دانش خود را برای افزایش تحقق اهداف راهبردی سازمانی به کار گیرند

ای بیشتر ه وقتی صحبت از نوآوری می شود ، مهارت. بدانند چه رفتار و عملکردهایی برای دستیابی به این اهداف ضروری است

رفتار و نگرش کارکنان . و یک نگرش متفاوت ورای نیازهای اساسی برای انجام وظایف رسمی معین ضروری به نظر می رسد

سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و (.  ,6002Jang et al. )واثراتش روی نوآوری بسیار مهم است

 .به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که

 بیان مساله

از (. 1391عسگریان، .)در عصر حاضر دانش به عنوان یک رویکرد استراتژیک در جهت خلق مزیت رقابتی مطرح گردیده است

اما دانش (. ,6009Chen and Huang.)باشدطرفی دانش به عنوان عنصری تسهیل کننده در جهت خلق ارزش نیز می

 .صرف، به تنهایی قابلیت فراهم آوردن موارد فوق را نداشته، و خود را نیازمند مدیریت می داند
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توان برای این  از علل عمده ای که می. در عصر امروز خود را به عنوان یک نیاز اساسی مطرح ساخته است "مدیریت دانش"

و فرایند و و خدمات  ی، سرعت باالی نوشوندگی در اطالعات، پویایی در نوآوری محصولنیاز مطرح نمود، افزایش رقابت جهان

اگر بخواهیم به مدیریت دانش به گونه ای اثربخش بنگریم، (.  ,6002Greiner et al.)رقابت باال در بازارهای فروش می باشند

پیاده سازی مناسب استراتژی مدیریت دانش . مالزم است استراتژیهای مناسب با نوع دانش و سازمان خود را طراحی نمایی

کاهش زمان مورد نیاز برای وظایف مختلف ( 8:تواند، برای سازمان مزایای مختلفی را به همراه داشته باشد از جمله می

بهبود در اثربخشی وظایف ( 4بهبود کیفیت و یکنواختی تصمیمات سازمان ( 3کاهش تعداد کارهای متناوب و تکراری  (6

 .(,6002Liebowitz)سازی کار شغلی و روانرضایت(5ان سازم

باشد که نقش بسزایی را در بهبود عملکرد سازمان بازی می  یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار و مهم، نوآوری سازمانی می

شی تعیین تواند در پیدا نمودن فرصتهای رشد، و پیشی گرفتن سازمان از رقبا، نق نوآوری می(. ,6003Choi and Lee)کند

ی خدمات ،فرآیند،رفتارو هایی که در زمینه در پژوهش حاضر با نوآوری.(,6009Sa´enz et al.) کننده را بازی کند

 ..هستیماستراتژیک  وجود دارند، بدنبال سنجش متغیر نوآوری 

ق دانش دست زده، و به طور کلی میتوان این چنین بیان نمود که، به منظور دستیابی هرچه بهتر به نوآوری باید به خل

دانشی که خلق می گردد در صورتی منجر به ایجاد . همچنین از دانش کنونی سازمان بهترین بهره برداری را به عمل آوریم

 .مزیت رقابتی می گردد، که به صورت کارا و اثر بخش مورد استفاده قرار گیرد

اما ذکر این نکته ضرورت پیدا .به همین منظور مبحثی تحت عنوان مدیریت دانش مطرح می گردد که به این نیاز پاسخ دهد 

، .)باشد و منجر به ایجاد زیانهای بسیاری برای سازمان می گردد میکند که نرخ شکست در مدیریت دانش نیز بسیار باال می

6000Storey et al,  .) باشد،  سازمان نیازمند بهره گیری از استراتژی های مناسب با وضعیت کنونی خود میبه همین دلیل

به طور کلی استراتژیهای مدیریت دانش به فرایندها و . تا از ضررهای ناشی از مدیریت ضعیف دانش جلوگیری نماید

نش استراتژی تدوین شده و زیرساختهایی اطالق می گردد که با به خدمت گرفتن آن به منظور کسب، خلق، و انتشار دا

 (. ,6006Zack.) تصمیمات استراتژیک گرفته می شود

.) انددر این مطالعه از دو استراتژی کدگذاری و شخصی سازی بهره خواهیم برد، که بر اساس اشکال متفاوت دانش تدوین شده 

8999Hansen et al,  .)ی آن ی دانش در حالت کدگذاری شدهاستراتژی کدگذاری به منظور جمع آوری، انبارش و مهیا ساز

است، که شامل دانش صریح امنیتی، در قالب پایگاه های داده برای سایرین،  "اسناد-رویکرد افراد"این استراتژی یک .باشد می

 "فرد-رویکرد فرد"بر اساس  باشد، درحالیکه استراتژی شخصی سازی می به منظور دستیابی و دوباره استفاده نمودن از دانش

 . دهد باشد و خدمات سفارشی شده را تحویل می یم

( ,Holsapple and Jones 6088)و مدیریت دانش( ,Balkin et al 6000 ؛ ,Baker and Sinkula 6006  )از آنجایی که نوآوری

آنجا که  از. باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش توان رقابت پذیری می گردد، پس به نوعی بر عملکرد تاثیر مثبتی می گذارد

توان گفت، که عملکرد را نیز به گونه ای تحت تاثیر خود قرار کند، پس میشدت دانش و رشد دانش به بهبود کیفیت کمک می

از . استراتژی دانش را بر عملکرد موثر دانست توان باشد، پس می دهد، و از آنجا که استراتژی مدیریت دانش امری حیاتی می می

ی غیر مستقیم میان استراتژی مدیریت دانش و عملکرد را ی را به عنوان یک متغیر میانجی که رابطهنوآور توان این طریق می

 .می سنجد، عنوان کنیم
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های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیتها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیطسازمان

به دانش، تخصص و تعهد کارکنان به عنوان  طور فزآیندهابتکارات و اقدامات نوآوری به .بودتر خواهند بهتری برسند، موفق

 های فرآیند ایجاد ارزش وابسته استدرون داده

تولید می کند و نیز حوزه هایی را که با آنها در تعامل است  عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ای است که آنچه را شرکت

. گرفته انددقیق تر متغیر عملکرد دو زیر مقیاس عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی مد نظر قرار برای سنجش.دربرمی گیرد

استراتژیهای مدیریت دانش روی نوآوری و عملکرد سازمان به ندرت در ادبیات ، موضوع مورد بررسی قرار  تاثیرات برنامه های

 6088)میان مدیریت دانش و عملکرد را بررسی نموده اندمطالعات اندکی به طور تجربی رابطه ی (. ,Choi 6008)گرفته اند

Tseng, ) بنابراین خالء مطالعاتی راجع به اینکه چگونه و تحت چه شرایطی اقدامات استراتژیهای مدیریت دانش منجر به نتایج،

طه موثر میان استراتژی با این شرایط،دشوار است که از ادبیات موجود در مورد راب(.,Lopez 6088  )بهتر می گردند،وجود دارد

های مدیریت دانش،نوآوری و عملکرد نتیجه گیری شود،زیرا تحقیقاتی که این ارتباط را بررسی می نمایند همچنان در حال 

 (. ,Darroch 6005)رشد می باشند

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

در حقیقت تاثیردانش از طریق ایجاد تفکرات جدید . مدیریت دانش نوآوری بیشتری دارد با قابلیت سازمانهمچنین . وخدمات

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

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

 اهمیت موضوع

های غیر  های بزرگ و انتفاعی حائز اهمیت بوده، بلکه برای سازمان ها و سازمان سازی مدیریت دانش نه تنها برای شرکت پیاده

عنوان سازمانی که نیازمند  به بخش بهداشت و درمان. انتفاعی همچون دانشگاهها و مراکز بهداشتی نیز مهم و ضروری است

ی خدمات جهت هایی کارا در ارائهکارکنان ماهر و با دانش است، به علت ارتباط با سالمت جامعه، نیازمند استفاده از روش

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

موفقیت هر ( 8389  ،میرغفوری و همکاران) .پذیر استریت اطالعات و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش امکانمدی

در علوم تربیتی ،عملکرد به معنای رفتار قابل .نهادی به ویژه دانشگاه تا حد زیادی به کارایی و اثربخشی اعضا بستگی دارد

 (.,Ellis 8993)ی تعریف شده استمشاهده ی استاد ،دانشجو یا موسسه ی آموزش

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

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

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

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

بنابراین ،هدف مطالعه ی حاضر مشارکت در پیشرفت مطالعات (.8385،پیری و همکاران)بخشد  ها اهمیت بسزایی می سازمان

مرتبط با مدیریت دانش است،و روشن ساختن این مطلب که آیا مدیریت دانش می تواند با میانجیگری نوآوری منجر به عملکرد 

 بهتر گردد؟

 

 ادبیات  و پیشینه

 ادبیات
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سازی سازمان به دانش و توانایی مورد باشند، که بر روی مهیاانی میهای سطح باالی سازماستراتژیهای مدیریت دانش، برنامه

 استراتژی:استراتژی کد گذاری(. ,Halawi 6002. )اندانداز و ماموریت سازمانی طراحی شدهنیازدر جهت حصول به چشم

 به نیاز بتواننددرمواقع افرادسازمان تا میشود رمزدرآورده به اطالعاتی ذخیره،و درپایگاه برکامپیوترتمرکزدارد،دانش کدگذاری

در استراتژی :استراتژی شخصی سازی ( ,Hansen and Birkinshaw 8999   .)نمایند پیدا دسترسی اطالعات این به سرعت

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

 .بین اشخاص استگفت و گوی 

شود و نقشی کلیدی در محیط رقابتی باشد، که توسط سازمانها به کار بسته می نوآوری یک ایده، عمل یا هدف جدیدی می

های بشری،  بلیت های قا تواند در هریک از زمینه نوآوری در عرصه خدمات می .(  (Grawe et al,2009 کندکسب وکار بازی می

برای درک بهتر، مفهوم نوآوری خدمات، مدلی که توسط آقای بیلدربیک ارائه شده  .فرآیندی روی دهدو و ساختاری  تکنیکی

خدمت جدید، تعامل با مشتری، تحویل خدمت و  ":بعد 4تواند در  نوآوری در خدمات می. تواند راهگشا باشد است، می

نوآوری فرآیندی ابزاری را در جهت . االهاوخدماتجدیدتولیدک روشهای:از است درفرآیندعبارت وآورین. روی دهد "تکنولوژی

نوآوری رفتار در میان افراد و تیم ها نشان (.,Ojasalo 6008.) حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند

 6008 .)کندداده می شود و مدیریت را قادر می سازد تا فرهنگ نوآوری و قدرت پذیرش ایده های جدید و نوآوری ها را ایجاد 

Ellonen et al, :)"میداندکه صنعت دریک نوآوری استراتژیک را به منزله یک روش کامالً متفاوت رقابت " مارکیدز 

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

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

خود  "ی مالی و عملیاتیجنبه "توان ماحصل اقدامات یک سازمان دانست که در دوعملکرد را می ,Markides) 6000) میشود؟

 ، از میانگین رشد در سود، گردش مالی عملکرد مالی به منظور سنجش(.:,Kotabe and Murray 6004.) دهدرا نشان می

عملکرد عملیاتی بر روی (,Wang et al 6081)  .و نرخ رشد در فروش و خدمات استفاده می شود شرکت، نرخ بازگشت سرمایه

 (,Wang and wang 6086.) ی عملیات مربوط به آن تمرکز داردی تولید و نحوهجنبه

؛در این مقاله، پایگاه دانش سازمان ( 8386،مشبکی و زارعی  )،توسط"یت نوآوریمدیریت دانش با محور"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 

وان نموده اند؛براین اساس در این مقاله پایداری مزیت رقابتی منوط به نوآوری و نوآوری رانیز معلول همان پایگاه دانش عن

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

 پیشینه

؛هدف از این مقاله؛ (،8382عالمه و زارعی (،"عملکرد سازمانیبررسی رابطه بین مدیریت دانش،نوآوری و "مقاله ای با عنوان

بررسی رابطه میان مدیریت دانش ،نوآوری و عملکرد سازمانی و چگونگی تاثیر این متغیرها بر یکدیگر است،تا با استفاده از این 

س رابطه این دو عامل و عملکرد در این مقاله در ابتدا رابطه مدیریت دانش با نوآوری و سپ.شناخت بتوان عملکرد بهتری داشت

نتایج نشان می دهد مدیریت دانش و نوآوری رابطه مستقیمی با یکدیگر داشته و هر دو به صورت .سازمانی تبیین گردیده

 .مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیرمی گذارند

پور  ییرجا(،"دانشگاه اصفهان یعلم اتیه ید اعضادانش و عملکر تیریمد لیتبد ندیفرآ نیرابطه ب یبررس"با عنوان  یمقاله ا

 یعلم اتیه یدانش و عملکرد اعضا تیریمد لیتحقق تبد زانیم یرابطه  یبررس قیتحق نی، هدف از ا( 8382، یمیو رح
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مثبت و  یعملکرد همبستگ زانیدانش و م تیریمد لیتبد ندیفرآ نیکه ب دادندبدست آمده نشان  جینتا.دانشگاه اصفهان است

 .وجود دارد یمعنادار

میر فخرالدینی و )، "مدیریت دانش ،نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط "مقاله ای با عنوان 

، هدف از این مطالعه ،ارزیابی و اولویت بندی مولفه های مدیریت دانش ،مرتبط با نوآوری دانش و عملکرد (8389,همکاران

 .استفاده از تکنیک تاپسیس مهمترین مولفه های تاثیر گذار مدیریت دانش رتبه بندی شده اندبا .نوآوری است

؛هدف از این تحقیق  (8398،و همکارانتوسط یوسفی )،"بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری"مقاله ای با عنوان 

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

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

 نی؛ا(, Liao and Chung 6002)، "و عملکرد سازمان ینوآور شیافزا یدانش بر رو تیرینقش مد یبررس"با عنوان یمطالعه ا

محققان .کند یم یرا برعملکرد سازمان را بررس یدانش،نوآور تیریمد یندیفرا یها تی،قابل ینابع دانشم انیرابطه م قیتحق

 تیقابل نیدارند و ا یدانش اثر مثبت تیریمد یندیفرآ یها تیقابل یبر رو یو فن یاز منابع اجتماع کیکه هر  رندیگ یم جهینت

 .عملکرد سازمان دارد ی، رو جهیو در نت یابعاد نوآور یرو یاثر معنادار مثبت یها

؛هدف این پژوهش روشن ساختن پی ( ,Lopez et al 6088)،"انش استراتژیک ،نوآوری و عملکردمدیریت د"مقاله ای با عنوان

شرکت اسپانیایی 380نتایج مطالعه بر روی .آمدهای مدیریت دانش استراتژیک بر روی نوآوری شرکت و عملکرد آن می باشد

روی نوآوری و عملکرد سازمانی به شکلی (کد گذاری و شخصی سازی )نشان می دهند که استراتژی های مدیریت دانش 

همچنین،نتایج حاکی از اثر متفاوت استراتژیهای .می گذارندتاثیر (افزایش قابلیت نوآوریاز طریق )مستقیم و غیر مستقیم 

نتایج این مطالعه به مدیران در جهت طراحی استراتژیهای مدیریت .مدیریت دانش بر روی عملکردهای مختلف سازمانی است

 .االتر یاری می دهددانش به منظور دستیابی به نوآوری ،اثربخشی و کارایی و سوددهی ب

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

"، (   6085 GarcíaÁlvarez et al,)تیریمد ندیاطالعات و ارتباطات بر فرآ یفناور ریتاث یمقاله مطالعه چگونگ نی؛هدف از ا 

 تیریمانند مد یموثر یاز ابزارها یشرکت نساج نیدهد که ا ینشان م جینتا.ستسازمان ا یآن بر نوآور ریان و تاثدانش سازم

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

 هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش  بر عملکرد سازمانی کارکنان ومدیران دانشگاه علوم پزشکی    

 .سمنان با میانجیگری نوآوری سازمانی است

 اهداف فرعی       

 عملکرد سازمانی؛بر استراتژی مدیریت دانشریتأث یبررس

 نوآوری سازمانی؛بر  استراتژی مدیریت دانشریتأث یبررس

 عملکرد سازمانیبر  نوآوری سازمانیریتأث یبررس

 

 

 فرضیه اصلی تحقیق
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عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی نوآوری سازمانی ، تاثیر غیر مستقیم ، معنی دار و بر استراتژی مدیریت دانش : فرضیه

 .مثبتی دارد

 فرضیات فرعی تحقیق

 .دارد رمعناداریتأث عملکرد سازمانیبر  استراتژی مدیریت دانش: 1فرضیه 

 .دارد رمعناداریتأث نوآوری سازمانیبر  استراتژی مدیریت دانش :2فرضیه 

 .دارد رمعناداریتأث عملکرد سازمانیبر  نوآوری سازمانی: 3فرضیه 

 تحقیقروش 

استفاده ی مدیران،کارشناسان و محققان تواند مورد زیرا نتایج حاصل از آن می.است از نظر هدف کاربردیحاضر  پژوهش

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

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

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران ستاد .است "همبستگی"ازد و نیز از نوع نیز روابط میان آنها می پرد

رد به ازای هرتغییر در مدل مو 85بر پایه ی پیشنهاد استیونس گرفتن .باشد می(نفر 300)مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کارلو را با استفاده از  که نتایج مطالعات مشابه مونت 8996ی لوهین  معادالت ساختاری منطقی به نظر میرسداما به گفته

این گونه مدلها، پژوهشگر باید  های پژوهش نتیجه میگیرد که برای مدلهای تحلیل عاملی گزارش کرده،پس از بررسی پیشینه

در تحقیق حاضر با توجه به این که از )8393هومن، )صد مورد یا بیشتر از آن برنامه ریزی کند  دست کم روی گردآوری

ساختاری استفاده شده است، لذا حجم نمونه آماری باتوجه به مطالب گفته شده برای دستیابی به نتایج قابل  تکنیک معادالت

زن ) تیبر اساس دو گروه جنس یتصادف یا نفر به صورت طبقه  660 نیپرسشنامه ب.است نفر در نظر گرفته شده 660اطمینان

شد که از  عیسال توز 60سال و باالتر از  85-60سال؛  80-85سال؛  5-80 تر؛ نییسال پا 5 یها و سابقه خدمت در گروه( ومرد

پاسخ داده بودند، انتخاب  ها هیپرسشنامه که به طور کامل به گو 600. انیم نیشد و از ا یپرسشنامه جمع آور 680 اد،تعد نیا

 رانیدر نظر گرفتن کارمندان، مد لیو بدل باشد یم یبه صورت تصادف یرینمونه گ. قرار گرفت یآمار لیو تحل هیو مورد تجز

ها و اطالعات  آوری داده به منظور جمع.شود یقرار گرفته م یشده مورد بررس یو ارشد به صورت طبقه بند یانیم ،یاتیعمل

گویه و  85که شامل ( 8398 ،حامد بردبار )با استفاده از پرسشنامه:یه و تحلیل از سه پرسشنامه استفاده شده استبرای تجز

ه ارزیابی نوآوری باشد، ب می( نوآوری خدمات؛ نوآوری رفتاری؛ نوآوری فرآیندی؛ نوآوری استراتژیک)زیر مقیاس  4مشتمل بر 

 6گویه و مشتمل بر  8شامل ( ,kesten 6002 ) از پرسشنامه دیریت دانشمنظور سنجش استراتژی مبه .سازمانی پرداختیم

با توجه به هدف پژوهش و به منظور سنجش عملکرد .بهره بردیم( سازیاستراتژی کدگذاری و استراتژی شخصی)زیرمقیاس 

زیر  6گویه و  2مشتمل بر  این پرسشنامه. کردیماستفاده (   ,Bowersox et al 6000 )سازمانی از پرسشنامه عملکرد سازمانی 

 .است( عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی)مقیاس 

در پژوهش حاضر، برای . پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تالش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود

و اساتید دانشگاهی، ارائه سنجش روایی ظاهری و محتوایی، پیش ازتوزیع مقدماتی،پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران 

های مورداستفاده در  کند پرسشنامه اضافه می. در این رابطه، اظهارنظرات دریافت و در پرسشنامه اعمال شد. ونظرسنجی شد

برای سنجش . تر توسط محققان مختلف مورد تایید قرار گرفته است ها پیش این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و اعتبار آن

ت در این پژوهش، روایی محتوا و روایی سازه مدنظر قرار گرفت، منظور از اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای روایی سؤاال

اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری، به سؤال های . گیری به کار برده می شود بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه
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ای باشد که محقق قصد اندازه  های ویژه ها و مهارت ی پرسشنامه معرف ویژگیها اگر سؤال. تشکیل دهنده آن بستگی دارد

اعتبار محتوای یک آزمون معموالً توسط افرادی متخصص در . گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتواست

با استفاده . عامل تأییدی انجام شد های پژوهش با استفاده از تحلیل روایی سازه پرسشنامه. موضوع مورد مطالعه تعیین می شود

 . گیری می کند یا خیر های مورد نظر را اندازه توان مشخص نمود که آیا پرسشنامه شاخص از تحلیل عاملی می

پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با استفاده از داده های به دست  30به منظور سنجش پایایی، یک نمونه اولیه شامل      

برای  28/0های متغیرها به ترتیب،  ، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای گویهآمده از پرسشنامه

این اعداد نشان می دهدکه . برای عملکرد سازمانی بدست آمد 86/0نوآوری سازمانی،  83/0استراتژیهای مدیریت دانش، 

 الزم برخوردارمی باشدها از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی  پرسشنامه

 های تجزیه و تحلیل اطالعات روش

های آماری  های تحقیق و در نهایت آزمودن مدل تحقیق، از آزمون ها و آزمودن فرضیه در پژوهش حاضر، به منظور تحلیل داده

 : خواهد شد زیر استفاده

ی و  بررسی وضعیت پاسخ دهندگان، از های تحقیق در جامعه آمار منظور توصیف سازه به: های آمار توصیفی آزمون( الف

 .شدهای آماری توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده  آزمون

های آماری آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی  برای تحلیل داده ها و آزمون فرض از روش: های آمار استنباطی آزمون( ب

برای بررسی کفایت نمونه گیری .شد استفاده  Lisrel 8/8و  SPSS 68افزار های آماری  تاییدی و تحلیل مسیر به وسیله نرم

 زین یعامل ییاز روا.جهت  بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود.شد استفاده   KMOاز شاخص 

 برای.می شودسازه، استفاده  ییسنجش روا برای،(دیآ یبدست م زرلیدر نرم افزار ل دیییتا یعامل لیتحل قیکه از طر)

 .است شده استفاده ساختاری ازمدلمعادالت اصلی سؤالهای به پاسخگویی

 یافته ها

امروزه در . تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است

بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطالعات از اصلی 

داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل . ترین و مهم ترین بخش های پژوهش محسوب می شود

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع . قرارگرفته و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند

برای بررسی . شده استآوری شده از طریق پرسشنامه ها، در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده 

وضعیت پاسخ دهندگان مانند جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، پست سازمانی و سابقه خدمت در قالب جدول ها 

های پژوهش ازآزمون شاپیرو ویلکز و برای تعیین  از آمار توصیفی استفاده شد و به منظور بررسی نرمال بودن یا نبودن داده

و سپس در  بهره گرفته شده استSpss 68ز آزمون میانگین یک جامعه با استفاده از نرم افزار وضعیت متغیرهای پژوهش ا

ها از فن تحلیل عاملی تأییدی و همچنین به منظور بررسی  آمار تحلیلی این پژوهش به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه

از  ،ارتباط مؤلفه های این متغیر ها با هم؛ در مجموع تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی و

برای بررسی وضعیت هر کدام از متغیرهای پژوهش از . آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است

ین نمونه ای تفاوت بین میانگ تک نمونه Tکه در واقع آزمون . آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه استفاده گردیده است

 . مورد آزمون قرار می دهد(8در جدول ) مورد بررسی را با یک مقدار مفروض 

 نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش (1 جدول
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 میانگین نام متغیر
مقدار 

 آزمون

انحراف 

 معیار

عدد 

 معناداری
t 

وضعیت  %59درجه اطمینان 

 حد باال حد پایین متغیر

مدیریت   استراتژی

 مناسب 089/0 868/0 458/8 848/0 565/0 3 042/3 دانش

 نوآوری سازمانی
 مناسب 860/0 062/0 628/8 605/0 .530/0 3 045/3

 عملکرد سازمانی
 مناسب 836/0 054/0 882/0 485/0 228/0 3 038/3

 

 آزمون فرضیات پژوهش

پس از بررسی مدل های اندازه گیری و سنجش روایی آن ها به کمک تحلیل عاملی تأییدی، در این قسمت با انجام تحلیل 

برای آزمون فرضیات از مدل معادالت ساختاری از نرم افزار آماری . های مناسب به آزمون فرضیات پژوهش خواهیم پرداخت

LISRELحت و سقم فرضیات اصلی تحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر مدل از این رو جهت بررسی ص. استفاده شده است

یا  92/8اگرعدد معناداری بزرگتر از . بعالوه معیارتأیید فرضیه عددمعناداری است. سازی معادالت ساختاری استفاده شده است

ی باالباشد، فرضیه مورد نظر رد  امااگرعددمعناداری فرضیه مورد نظردربازه. باشد، آن فرضیه تأیید می شود -92/8کوچک تر از 

 .گردد مدل از نظر شاخص های تناسب در وضعیت مناسبی قرار دارد مالحظه می 6و  8های  همانطور که در شکل.گردد می

 فرضیه اصلی 

 .داری دارد عملکرد سازمانی تاثیر معنابر گری نوآوری سازمانی  استراتژی مدیریت دانش با میانجی

 :های فرعی زیر می باشد فرضیهاین فرضیه شامل 

 .استراتژیک مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد: فرضیه اول

و معناداری آن ( 56/0) های زیر نشان می دهند استراتژیک مدیریت دانش دارای اثر مثبت، مستقیم برابر با  همان طور که مدل

گیریم با  گردد و نتیجه می لذا فرضیه اول پژوهشی تأیید می(. فرضیه اول)شد با بر روی عملکرد سازمانی می( 65/6)برابر با 

 . یابد نمونه، عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران افزایش می  های  مدیریت دانش در دانشگاه فراهم بودن بستر مناسب استراتژی

 .دارداستراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری : فرضیه دوم

فرضیه )است (  85/2)و معناداری برابر با ( 80/0)استراتژی مدیریت دانش بر روی نوآوری سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم 

گیریم با فراهم بودن بستر مناسب برای افزایش بکارگیری استراتژی  گردد و نتیجه می لذا فرضیه دوم پژوهشی تأیید می(. دوم

 . یابد ن و مدیران،نوآوری سازمانی آنان افزایش میمدیریت دانش در بین کارکنا

 .نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد: فرضیه سوم

لذا (. فرضیه سوم)است (  60/6)و معناداری برابر با ( 60/0)نوآوری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم 

گیریم با فراهم بودن بستر مناسب برای افزایش نوآوری سازمانی در بین  ردد و نتیجه میگ فرضیه سوم پژوهشی تأیید می

 . یابد کارکنان و مدیران،عملکرد سازمانی آنان افزایش می

 .داری دارد عملکرد سازمانی تاثیر معنیبر گری نوآوری سازمانی  استراتژی مدیریت دانش با میانجی: فرضیه چهارم
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ی میانجی بودن نوآوری سازمانی در رابطه بین استراتژی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی نیز تأئید می لذا فرضیه چهارم یعن

و  82/0با تأیید نقش میانجی نوآوری سازمانی، استراتژی مدیریت دانش دارای اثر غیر مستقیم، مثبت و معناداری برابر با . شود

 .باشد می بر روی عملکرد سازمانی(  08/6)معناداری برابر با 

برابر با ( df)به درجه آزادی χ2و مقدار  RMSEA024/0دهند مقدار  نشان می 6و نیز جدول   6و 8های  همانطور که شکل

است که نشان از برازش  92/0و  92/0، 95/0، 92/0به ترتیب برابر با CFIوCFI ،NFI،IFIهای  مقدارشاخص.است 48/6

 .مناسب مدل ساختاری دارند

   تحلیل ضریب 

حاکی از مقدار واریانس تبیین شده در متغیر وابسته است که توسط ترکیب خطی متغیرهای مستقل ( R2)ضریب تعیین 

ای از برازندگی داده ـ مدل در نظر  توان اندازه به عبارت دیگر، ضریب تعیین را می. شود آزمون می Fشود و با نسبت  محاسبه می

تواند تأیید شود و مقادیر بزرگ  ها نمی حاکی از آن است که مدل آماری بر پایه داده R2به این معنا که مقادیر کوچک . گرفت

بر اساس نتایج به دست آمده .ها با رابطه خطی فرضی بین متغیرهای مستقل و وابسته دارد ضریب تعیین گواه بر هماهنگی داده

از واریانس % 25و همچنین نوآوری سازمانی . دکن از واریانس عملکرد سازمانی را تبیین می% 68استراتژی مدیریت دانش 

 .کند عملکرد سازمانی را تبیین می

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد(1شکل 
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 مدل معادالت ساختاری در حالت اعداد معناداری(2شکل 

 

 

 های برازش مدل نهایی شاخص 2(جدول

 مقدار شاخص های برازش مدل

X2 90/14 

Df 41 

X2/df 14/2 

RMSEA 911/9 

GFI 01/9 

AGFI 09/9 

NFI 09/9 

CFI 01/9 

IFI 01/9 

P-value 99904/9 

 

 گیری نتیجهبحث و 

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

در این شرایط اگر سازمانی در جهت نوآوری اقدام جدی انجام ندهد؛ قطعاٌ با شکست مواجه خواهد شد، زیرا توسعه . باشد می

اد است که سازمان های غیرپویا و بدون خالقیت و نوآوری، خیلی سریع از صحنه رقابت علم و تکنولوژی جدید به قدری زی

گردند که  های بسته وایزوله می دهند و تبدیل به سازمان خارج شده و امکان تأثیرگذاری و مقابله با مسائل جدید را از دست می

از جمله سازمان هایی که نقش . ای سازمانی می شوده این عامل سبب عقب ماندن سازمان و عدم انجام موفقیت آمیز مأموریت

های جدید دارد، دانشگاهها، خصوصاً دانشگاه های علوم پزشـکی   مؤثر و بسزایی در تولید و گسترش علم و دانش و تکنیک
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از مسائل  باشد که آرمان و هدف اساسی آن ارتقاء سالمت و بهداشت افراد جامعه است که در این رابطه مسئله نوآوری یکی می

 . ریزی و اقدامات شایان توجهی صورت پذیرد باشد که باید برای رسیدن به این هدف برنامه مهم و قابل توجه می

و مدیریت صحیح آن مبنای رشد پایدار و  می شودامروزه دانش به عنوان یک دارایی کلیدی و ارزشمند شناخته همچنین 

، و به طور های روز جهانی در علم و تکنولوژیگسترده  تحوالت . ار می رودحفظ مزیت رقابتی ماندگار سازمان به شم عامل

باعث شده است،که توجه به استراتژی های مدیریت دانش بیش از پیش مورد اقبال پژوهشگران قرار کلی ارزش ها و معیارها، 

باشد، و این امر باعث  یت بهتر میتر و عملکرد با کیفمان ها دستیابی به بهره وری باالاز سوی دیگر همه تالش ساز. گیرد

شود تا مسئولین و متخصصان امر به دنبال آن باشند که عوامل مؤثر بر افزایش و رشد عملکرد سازمانی را شناسایی کنند و  می

 .از آن بهره گیرند

 :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

ت دانش با عملکرد سازمانی؛ و همچنین بین نوآوری بین استراتژی مدیریت دانش با نوآوری سازمانی ، بین استراتژی مدیری

توان گفت که بین نوآوری سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه  بنابراین می. سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد

افته این همچنین ی. باشد همسو می(  ,Wang and Wang 6086)یافته این پژوهش با مطالعات . معناداری وجود دارد

، (,6080 Yang(، ,Cho and Carol )6002)ی میان استراتژی مدیریت دانش وعملکرد بامطالعات  پژوهش مبنی بر رابطه

)6080 Liao and Wu,) باشد همسو می . 

باشد؛ لذا با فراهم بودن بستر  استراتژی مدیریت دانش دارای اثر مثبت، مستقیم برابر و معناداری بر روی عملکرد سازمانی می

یافته این پژوهش با . یابد نمونه عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران افزایش می  مناسب استراتژی مدیریت دانش در دانشگاه

 .باشد ، همسو می(,6080Yang)، و ( ,6002Cho and Carol)مطالعات  

استراتژی مدیریت دانش بر روی نوآوری سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری است لذا با فراهم بودن بستر مناسب 

یافته این .یابد برای افزایش بکارگیری استراتژی مدیریت دانش در بین کارکنان و مدیران، عملکرد سازمانی آنان افزایش می

 باشد همسو می(,6080Liao and Wu)وهش با مطالعات پژ

همچنین نوآوری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری است بنابراین با فراهم بودن بستر 

این پژوهش با یافته . یابد مناسب برای افزایش نوآوری سازمانی در بین کارکنان و مدیران، عملکرد سازمانی آنان افزایش می

و همچنین با (   ,6008Garcıa-Morales et al)، و (,6088Gunday et al)، (,6088Rosenbusch et al)یافته های 

 6008Alegre)همسو و با پژوهش (   ,6088Salim and soleyman)،  ( ,6088Ho)، (,6086Ramos et al)مطالعات 

et al, )و با پژوهش . باشد هم راستا می(6000Balkin, )باشد نا همسو می. 

نقش میانجی نوآوری سازمانی در رابطه بین استراتژی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی تأیید گردید و استراتژی مدیریت 

یافته این پژوهش با مطالعات . باشد م، مثبت و معناداری  بر روی عملکرد سازمانی مییدانش دارای اثر غیر مستق

(6086Wang and Wang, )باشد همسو می . 

 :در بیان کاربرد عملی این پژوهش می توان گفت که

پژوهش حاضر به مسئولین دانشگاهی کمک خواهد کرد تا در صورت اهتمام برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش؛ نوآوری   -

دهند و در جهت توسعه آن  سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران را به عنوان عامل مهم و تأثیر گذار مد نظر قرار

 .بکوشند
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انتظار میرود که دست اندرکاران و مسئوالن نظام آموزش عالی به ویژه دانشگاه علوم پزشکی که متولی امر سالمت و بهداشت 

زمینه را برای هدایت فرایند نوآوری و کاربست مدیریت دانش؛ عملکرد سازمانی دانشگاه هموار سازند و زمینه . جامعه هستند

نهایتاً نتایج حاصل از این . ی هر چه بیشتر استراتژی مدیریت دانش را فراهم کنندمشارکت اعضای هیأت علمی در بکارگیر

پژوهش بیان کننده اهمیت توجه به عملکرد سازمانی در دانشگاه می باشد که می تواند بر ارزیابی و رتبه بندی جهانی و ملی 

 . دانشگاه علوم پزشکی سمنان مثمر ثمر باشد

ند به متخصصان و برنامه ریزان کشوری یاری رساند تا با توجه به میزان نوآور بودن سازمان، و نتایج عملی این پژوهش می توا

 . عمکرد آن به توسعه کیفی دانشگاه یاری رسانده و به رتبه بندی و ارزیابی دقیق دانشگاه های کشور بر این مبنا اقدام نمایند

یران  و کارکنان در انجام وظایف شغلی خود می توان نوآوری با توجه به اهیمت عملکرد سازمانی در شناسایی موفقیت مد

سازمانی را به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در گزینش مدیران و کارکنان و بکارگیری آن در فرآیند استخدام و ارتقاء 

آگاهی و بینش کلی، همچنین با ایجاد جو همکاری، گسترش حالت هوشیاری و . شغلی مدیران  و کارکنان به حساب آورد

اعتماد و همدلی را در بین مدیران و کارکنان افزایش داده و باعث بروز هرچه بیشتر رفتارهای دوستانه صمیمانه در ابراز عقاید 

 . و ایده های کاربردی گردد

 

 پیشنهادها

در ادامه به هر یک از  توان به دو دسته پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی تقسیم کرد که پیشنهادهای پژوهش حاضر را می

 :شود موارد اشاره می

 پیشنهادهای پژوهشی

 های آنها؛ های این پژوهش با یافته انجام این پژوهش در سایر مؤسسات آموزشی کشور به منظور مقایسه یافته 

  نی تحت از جمله در بیمارستانها و مراکز درما)انجام این پژوهش در قلمرو وسیع تری از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 یا سایر دانشگاه ها؛(امر

 بررسی و شناسایی سهم سایر عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی، استراتژی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی؛ 

 بررسی و تحقیق موضوع مشابه تحقیق موجود با فرض عدم استقالل ابعاد هر متغیر(روشANP) 

  آموزشیانجام چنین تحقیقاتی درسازمانهایی به غیرازسازمانهای. 

 پیشنهادهای کاربردی 

 های پژوهش مبنی بر بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی  با توجه به یافته

 :کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مطلوب است که

  بر اساس یافته پژوهشی اول مبنی بر معنادار بودن همبستگی استراتژی مدیریت دانش با نوآوری سازمانی و عملکرد

شود که مسئولین امر به تبیین واضح رسالت و چشم انداز  سازمانی و نوآوری سازمانی با عملکرد سازمانی پیشنهاد می

های خود  ریق کارکنان و مدیران این دانشگاه وظایف و مسئولیتسازمان برای کارکنان و مدیران پرداخته، تا از این ط

یک راه دیگر فراهم ساختن امکانات و تسهیالت مناسب، ایمن . را به خوبی بشناسند و در این جهت قدم بردارند

کارکنان و  های جدید توسط نوآور بودن و ابداع شیوههای مالی، ارتقا و سطح مرتبه بر اساس  سازی محیط کار، تشویق

ازاینرودادن اختیارات بیشتربه مراکزآموزشی ودانشکده هاادرمطلوبیت کیفیت عملکرد سازمانی .باشد مدیران می

اثرگذارخواهد بود، بدین نحوکه مسئولین دانشگاه بادرنظرگرفتن شرایط موجود،نیازکارکنان و مدیران،فراهم سازی 
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های اصولی  توصیه می شود که مسئولین دانشگاه با تبیین روش همچنین.تسهیالت بتوانندتصمیمات مقتضی رابگیرند

های  و علمی برای ارتقای عملکرد کارکنان و مدیران؛ انتقال تجربیات و راهکارهای مناسب به آنان، استفاده از روش

 .کارامد تدوین شده توسط مجامع علمی؛ امکانات آموزشی را برای بهبود سطح نوآوری و عملکرد باال برد

 بینی کننده مثبت و معنادار برای ابعاد پیش اینکه استراتژی مدیریت دانش اساس یافته پژوهشی دوم مبنی بر بر

به منظور "باشد توصیه  می شود که ارتقاء نگرش های مثبت نسبت به سازمان و همکاران خود،  عملکرد سازمانی می

وری و پاسخگویی دانشگاه به محیط بیرونی خود از  هکیفیت بخشی به ارائه خدمات به ارباب رجوع، توسعه کیفی، بهر

با ارائه اقدامات تشویقی و پیشنهاد می شود که  همچنین.  باشد ها ، بازار و صنعت می جمله ارتباط با دیگر دانشگاه

ی بکارگیری متناسب و صحیح از استراتژی مدیریت دانش و انتقال و تعامل دانش میان کارکنان و  امتیازی، انگیزه

 .مدیران جهت یادگیری نقش دانش در بهبود عملکرد سازمانی را در بین افراد افزایش دهد

  ینوآور یاثر مثبت و معنادار بر رو یدانش دارا تیریمد یاستراتژ نکهیبر ا یمبن ی سومپژوهش افتهیبر اساس 

باز  یآن بپردازند، باایجاد فضا تبادل و انتقال یها دانش و راه حیصر نیکه به تدو شود یم شنهادیپ باشد یم یسازمان

سازمان در تصمیم گیری و حل تعارضات، ایجاد نظام  ضایوسازنده توسط مدیران؛ با استفاده از مشارکت دادن اع

همچون نظام پاداش و خدمت،  یزشیعوامل انگ جادیپیشنهادات، شایسته ساالری و ایجاد روحیه خالقیت و نوآوری، ا

 یبرخوردار ینوآور شیافزا گرید یاز راهها. سازمان کمک کرد یبه رشد و تعال توان یو راحت م منیا ییفضا یبرقرار

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

 نیاز ا رایز.... ان تحت امر واز کارکن ریمد یها تیامر، حما نیکارکنان با متخصصان و مسئول ییمشاوره و راهنما

 جادیاعتماد نسبت به سازمان در آنان ا جادیا واستعدادها یی اعتماد به نفس و شکوفا شیدر جهت افزا یگام قیطر

در  ابند،یدر سازمان ب تیو با اهم دیمف یخود را به عنوان عضو ران؛یکه کارکنان  و مد یزمان دیترد یشود و ب یم

 .را خواهند داشت  یجهت حل مشکالت و بهبود امور تالش وافر

  بر اساس یافته پژوهش چهارم مبنی بر اینکه نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی دارای اثر مثبت و معناداری است

ای ه شودکه نتایج تحقیق حاضربرای عموم مدیران دانشگاهی درسطوح عالی ومیانی جهت تصمیم گیری پیشنهاد می

الزم اطالع رسانی گردد،استفاده ازنتایج پژوهش،توسط مسئوالن ذیربط دردانشگاه و وزارت بهداشت،درمان و آموزش 

تر درزمینه تسهیالت و امکانات نوآورانه،ونیزسایرتغییرات الزم برای   پزشکی درجهت وضع قوانین منعطف

اازدانشجویان،اعضای هیأت علمی وتمامی کارکنان ای،دانشگاه حمایت الزم ر ایجادبسترمناسب برای رشدعلمی وحرفه

،تسهیل همکاری ومشارکت بیشترکارکنان و .خودبرعهده گرفته وامکانات وتسهیالت جدیدومرتبط رافراهم نماید

های کاری  مدیران ازطریق ایجادیک چشم انداز مشترک وتصریح اهمیت داشتن تعهد قوی نسبت به هدف،ایجادتیم

 .تواند مفید باشد همکاری ومشارکت و نیزمدیریت هزینه، دارایی، بازدهی کل و بهره وری میوارائه پاداش برپایه 

  بر اساس یافته پژوهشی پنجم مبنی بر استرتژی مدیریت دانش دارای اثر غیر مستقیم، مثبت و معناداری بر روی

ابعاد و عوامل مؤثر بر نوآوری باشد پیشنهاد می شود که به  عملکرد سازمانی با میانجی گیری نوآوری سازمانی می

باید مدیران دانشگاه  به بررسی خواسته ها، نیاز ها و انتظارات کارکنان و . سازمانی بیش از پیش توجه گردد

مدیران دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه  علوم پزشکی سمنان پرداخته عملکرد کارشان را نیز بهبود و توسعه 

تر ارباب رجوع از دانشگاه، توسعه کیفی و افزایش بهره وری دانشگاه از طریق فراهم ساختن رضایت بیش. بخشند
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کاربست به موقع استراتژی مدیریت دانش و آموزش نوآوری و شیوه های بیان آزاد اندیشه و اختصاص بودجه 

 . مالی متناسب از دیگر مواردی است که می تواند پیشنهاد شود

استراتژی مدیریت دانش تالش در بهبود و همسان سازی آن با عالئق و توانمندی همچنین توصیه می شود که با بازنگری 

مسؤالن دانشگاه بخصوص در حوزه آموزش،بابهره گیری ازانواع روشهای ممکن،ازقبیل برگزاری انواع . کارکنان و مدیران نمایند

مرتبط با فعالیتهای نوآوری برای  دوره هاو کارگاههای آموزشی پیش وحین خدمت وهمچنین تهیه وتوزیع بولتن آموزشی

 .های مدیران و کارکنان در ارائه خدمات دراین زمینه تالش نمایند بهبود عملکردوتوانایی

شاهد ارتقا کیفیت، توسعه، کاربست به ... های مرتبط، ان شاء ا گیری از نتایج این پژوهش و سایر پژوهش امید است که با بهره

عملکرد بهینه  ره گیری از تکنولوژی های کاربردی و به روز  و نهایتاً اثربخشی ، بهره وری وموقع و صحیح مدیریت دانش، به

 .کشور باشیمنظام آموزش سالمت 
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