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پیش بینی نوآوری سازمانی در راستای اولویت بندی تاثیر مولفه های مدیریت دانش در 

 توسعه کمی و کیفی خدمات

 البرزتوزیع گاز استان در شرکت  

 اعظم احمدی

 حسابرس ارشد دیوان محاسبات البرز

 سیامک کشاورز

 حسابرس ارشد دیوان محاسبات البرز

 

 
 چکیده: 

نوآوری در سازمان از جمله بستر های مهم در زمینه توسعه سودآوری محسوب شده و نقش بسزایی در تفوق در بازار رقابت 

به همین منظور، پیش بینی خلق و یا توسعه . بین شرکت هایی با تولیدات مشابه به منظور افزایش سهم بازار داشته است

سالهای اخیر، تمرکز بر مولفه های مدیریت دانش به منظور پیش بینی نوآوری در . نوآوری برای سازمان ها دارای اهمیت است

با . قرار داشته و بررسی آن مولفه ها توانسته در برآورد موفقیت سازمان در جهت توسعه نوآوری موثر باشدآتی در سازمان ها 

پیش بینی نوآوری سازمانی  در دانش تمدیری های مولفه تاثیر بندی توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به بررسی اولویت

روش اجرای این پژوهش توصیفی . پرداخته است البرز گاز استان توزیع شرکت در در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات

 و دانش متغیر های این پژوهش شامل کسب. بوده و روش گردآوری اطالعات، استفاده از پرسشنامه مدیریت دانش می باشد

 نوآوری، بینی پیش و دانش خلق نوآوری، بینی پیش و دانش نوآوری،انتقال بینی پیش و دانش ثبت ی،نوآور بینی پیش

 معنی رابطه 0.0. آلفای سطح نوآوری می باشند که در نتایج فرضیات مشخص شده است که در بینی پیش و دانش کاربرد

مدیریت دانش که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته اولویت های .داری بین آنها و پیش بینی نوآوری برقرار بوده است

 صریح ، سازمان طول در اطالعات سازی شبکه سازمان، در شده آزموده و تجربی دانش کردن کاربردی زمینه شد شامل ایجاد

 طریق از دانش تثبیت و دسترس قابل دانش کردن فراهم و داده، بانک در آنها کرده ذخیره کارکنان، تمامی برای دانش سازی

 .پنجم می باشند تا اول های اولویت در سازمان در آن درآوردن حرکت به

 

 دانش،کاربرد دانش،انتقال دانش نوآوری، خلق: کلمات کلیدی
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 مقدمه: 

در دهه های اخیر، شاهد افزایش چشمگیر نقش دانش و نوآوری در فعّالیت های اقتصادی و تجاری در سطح بین 

نوآوری فرایند ترجمه دانش (. 1.222، سوماکس)باشیم؛ زیرا نوآوری مهم ترین جنبه خلق دانش است الملل می 

به رشد اقتصادی و بهبود اجتماعی است و در بر گیرنده مجموعه ایی از فعّالیت های علمی، فناوری، سازمانی، 

جدید یا بهبود اساسی در  نوآوری در قالب معرّفی و تجاری کردن محصوالت یا خدمات. مالی و تجاری است

کاربرد محصوالت و خدمات موجود، معرّفی فرایند تولید جدید یا بهبود اساسی در فرایند های موجود، گشودن 

موّاد اولیه، تجهیزات و دیگر ورودی ها و ایجاد :درهای بازار جدید، توسعه منابع جدید تأمین کننده مانند 

ای بر رشد و سازمانی در جوامع ظاهر می شود و نقش تعیین کنندهتغییرات اساسی در ساختار های صنعتی و 

 (.1.211 سالیس،) توسعه اقتصادی ایفاء می کند

 متمایز را آنها سازمانها سایر از که هستند شاخصهایی دارای شود می اجرا آنها در دانش مدیرت که سازمانهایی

 قبلی ودانش شده وتولید کسب دانش طوردائم بپردازد،به دانش وتولید کسب به دائم طور به: کند می

 غیب وتر یق تشو سازمان تاسر درسر را دانش وتوزیع تسهیم دائم طور نماید،به وذخیره یش راپردازش،پاال

 (21، 2830ابطحی،).نماید تشویق سازمان کاری های فرآیند درتمامی را دانش گیری کار به دائم طور نماید،به

هاا ، اطالعاات   از اندیشمندان مشهور حوزه دانش، دانش را ترکیبی منعطف و قابل تبدیل از تجارب، ارزش 8والتر

دهاد،  های متخصصان که چارچوبی را برای ارزیابی و انسجام اطالعات و تجارب جدید ارائه میمعنی دار و بینش

ایان  . دانناد  ایجاد دانش را ناشی از ترکیب اطالعات دریافتی و مفهوم سازی افراد مای   فلینهمچنین . داند می

 .تواند تنها در زمینه انسانی و عقاید و تجربیات آنها یافت شوداستدالل نمایانگر آن است که دانش می

ر سطحی باالتر از داده و که دانش را با تقسیم به آشکار و نهفته د 0کوئریاتوان به رویکرد از رویکردهای دیگر می

از منظر وی، مولفه های مدییت داناش  .دهند، اشاره نمودو خرد قرار میتری از بینش اطالعات و در سطح پایین

 .دانش کاربرد -0دانش، خلق - دانش، انتقال -8دانش، ثبت -1دانش، کسب: عبارتند از

                                                           

1. Sumacs,2011 

2. Sallis,2012 

3 - walter,2010 

4 - Flynn, 2007 

5 - Correia,2012 
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 کارکنان، سازی توانا:برد نام ذیل شرح به توان می را آنها از بعضی که هستند زیاد سازمان در دانش مدیریت آثار

 شغلی رضایت سازمانی، بخشی اثر کارکنان، عملکرد در کافی بهبود کارها، انجام و گیریها تصمیم زمان کاهش

 طریق از)  مشتریان به خدمات ارائه بهبود رقابتی، مزیت ها، هزینه کاهش و سازمان در جوئی صرفه کارکنان،

 ،(پیشنهادات و عقیده ابراز به کارکنان تشویق اثر در) و خالقیت افزایش ،(آنها به پاسخ زمان کاهش و شدن ساده

 در سازمان قابلیت افزایش محیط، با انطباق و پذیری انعطاف قدرت افزایش محصول، و خدمات کیفیت افزایش

 امکان دانش، نظیر ذهنی و ناملموس چیزی مدیریتً  اصوال که داشت توجه باید جدی و خوب گیری تصمیم

 همه از و ها تکنیک و فرایندها آنها به مربوط های تکنولوژی دانش منابع شود، می مدیریت آنچه. نیست پذیر

 برای الزم انگیزه خود کارکنان در که شرکتی یا سازمان. هاست دانش تمامی منبع که است انسانی عنصر مهمتر،

 .داد خواهد دست از را خود دانش از چشمگیری بسیار حجم باشد، نکرده ایجاد دانش اشتراک

  پژوهشادبیات نظری: 

 همچناین  آن .باشد می افراد تجربه و ها مهارت ها، رویه و ها برنامه قوانین، الگوها، رسمی، دانش شامل دانش،

 انجاام  و مشاکالت  برای جدید های حل راه توسعه ها، موقعیت تحلیل کردن، برقرار ارتباط رسمی، شامل دانش

  .باشد می سازمان مخاطبین با روابط قبیل از هایی ارزش و رسوم آداب فرهنگی، موضوعات های سازمان، فعالیت

دنو، . با مراجعه به متون مختلف می توان عوامل مختلفی را نام برد که از زیرساخت های مدیریت دانش هستند

تاکید می کنند که مدیریت دانش کارآمد، نیازمند ترکیبی از عناصر سازمانی شامل ( 2111) 2هاریس و وتزمان

فرهنگ سازمانی، ( 2111)1استانکوسکی و بالدانز. ، منابع انسانی، فرهنگ و ساختار سازمانی می باشدنوآوری

مه مدیریت دانش معرفی ساختار سازمانی، فناوری اطالعات، رهبری و یادگیری را به عنوان عوامل موفقیت برنا

عوامل تاثیر گذار بر مدیریت دانش را در سه گروه عوامل مدیریتی، محیطی و منابع  8هلساپل و چاشی. می کند

اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش را در گِرو ( 1..1) همچنین در این رابطه حسن علی. تقسیم بندی کرده اند

اما در بین عوامل گفته . زمانی، نقش ها و مسئولیت ها می داندپنج عامل رهبری، فرهنگ سازمانی، ساختار سا

شده عامل های فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فناوری اطالعات، منابع انسانی می توانند نقش اساسی در 

، 2831محمدی،).ذیال به توضیح آن پرداخته می شودکه . اجرای موفقیت آمیز دانش در سازمان ها ایفا کنند

2.1) 

                                                           

1 . Donoghue, Harris& Weitzman 

2 .Stankosky& Baldanza 

3 Holsapple & Joshi 

4 .Hasanali 
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وی دربحا  آئاین هاای ناوین مادیریت      . نوآوری را یکی از عملکردهای مدیریت تلقی مای کناد  2یتراف دراکر پ

همواره آشکاربوده است که مدیریت و » : می گوید  12درکتاب ارزشمند خود به نام چالش های مدیریت درسده 

د ، یا مدیری که به نوآوری نپارداز مدیریت نداند و دانش هرکارآفرینی که . دو روی یک سکه اند  نوآوری در کار

امروزه سازمان ها چه کسب و کارو چه غیرآن بایساتی باه پیشاواز دگرگاونی     . کارش به شکست خواهد انجامید

  .نه این که دربرابرآن بایستند بروند ،

 مدیران استفاده مورد ابزار عنوان به دانش سازمانینو آوری در راستای بهبود  عقیده دارد که،اگرچه 2001 1لوین

 -1داناش،  کساب مدیریت دانش بخصوص مولفه های آن نظیار   است، شده شناخته سازمانی دانش افزایش برای

ناو   شاده  پذیرفتاه  اصول عنوان به عموماً نوآوری، و دانش کاربرد -0دانش، خلق - دانش، انتقال -8دانش، ثبت

  .است توسعه حال در آوری در راستای بهبود عملکرد 

نو آوری در راستای بهبود عملکرد  معنایی بسیار پیچیده تار از مفهاوم مجارد     8،...1مبنای دیدگاه تورنس بر 

نو آوری در راستای بهبود عملکرد  متشکل از طیف وسیعی از اساتراتژی هاا و   . واژه های دانش و مدیریت دارد 

قادر نمودن سازمان ها به منظور پذیرش  شیوه های مورد استفاده در یک سازمان برای شناسایی، ایجاد، توزیع و

 . بینش و تجارب کسب شده است

چنین بینش ها و تجاربی که از دانش به وجود آمده اند یا در درون فرد نهفته اند و یا در سازمان به عنوان یاک  

ها و تجاارت  فرآیند یا شیوه تجلی یافته اند که نو آوری در راستای بهبود عملکرد  کمک می کند تا این از روش 

دانش را تنها مزیت رقابتی سازمان ها می داند و باه    ، 0..1نوناکا .  استفاده مفیدتر و بهینه تری صورت گیرد 

زعم او در حالی که بازارها مرتبا دستخوش تغییرات هستند، فناوری ها روز به روز جایگزین اناواع جدیادتر مای    

می یابند، محصوالت دچار تحوالت بنیادین مای گردناد، ساازمان     گردند، رقبا در تنوع و تعدد روز به روز فزونی

 . هایی موفق هستند که به طور مستمر به تولید دانش جدید می پردازند 

نااو آوری هااای درون سااازمانی در راسااتای بهبااود عملکاارد  هناار ، 3..1 0از دیاادگاه مانسااون و همکاااران

درجه ای که نشان . هیل درک شرایط و تصمیم گیری استایجاد،سازماندهی، بکار گیری و انتقال دانش برای تس

دهنده بکار گیری موثر این هنر درسازمان است، شاخصی برای نشان دادن بلاو  ساازمانی ناو آوری هاای درون     

سازمان های موفق در نو آوری های درون سازمانی در راساتای بهباود   . سازمانی در راستای بهبود عملکرد  است

                                                           

1 Dracker,1998 

2 Levine,2001 

3 Torrens, 2000 

4 Nonaka,2003 

5 Manson et al,2008 
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لیاد و  یک سرمایه سازمانی دانساته و ارزش هاا و قاوانین ساازمانی را جهات پشاتیبانی از تو      عملکرد ، دانش را 

 .اشتراک دانش توسعه می دهند

 

 بررسی مولفه های مدیریت دانش: 

است که حرکت بر مدار دانایی خود مشتمل اساسی  این نکتهمستلزم توجه به یند مدیریت دانش آفر درک

نباید به را دانش و دانایی  .می رسد (Wisdom)شده و به دانایی شروع (  Data)برچند گام است که از داده 

رد و ار یک به صورت مجاوم هاه الزم است مفهابلک، عنوان یک مجموعه جمع بندی شده ساده در نظر گرفت 

به یند مشاهده می شود آتحت عنوان داده در این فر ه کهآنچ. شود درکنها با هم به صورت عمیق آنیز ارتباط 

ا یک ارف یاک حاهمانند ی) دون معنی است ان بامی شود که از نظر زمان و مک هتر گرفانوان نقطه ای در نظاع

وان  واژه ی ته ای  از  داده ها نماده  ماجاموعع آوری  سدر عیااان حاااال بااه جم(.کلمه در یک جمله کامل

به توصیف دقیق و تعریف مشخص از یک مقوله اطالق نمود بلکه واژه اطالعات ناظر (Information)اطالعات

طای گذر از اطالعات . دچه وقت و کجا  از آن بدست می آی خاص است که پاسخ سئواالتی مانند چه، چه کسی،

تژی، است که متشکل از استرا (Knowledge)و پس از درک صحیح مسیر و روند حرکت، مقصد بعدی دانش 

ع و امناب زه ای ااق ماهراناتلفی، ق امدیریت دانش موف هده سازی یک برنامبرای پیا.عمل و رویه یا روش می باشد

دی یک طرح ارای پیکر بناب. الزامی است نوآوری ومناسب اری اای تجایند هآفر ابع انسانی،ال مناات شاماامکان

 2:زیرموردتوجه قرارمیگیردحورشش م ،ایی مدیریت دانش پایهراج

محایط و  - ، دانش سازمانی  -8، (یند ها و ابزار هاآمشتمل بر فر)مدیریت دانش سیستم های  -1، منابع دانش  -2

 نوآوری  مدیریت نظام -6، سرمایه فکری  -0، بستر سازمانی و فرهنگ

در اعمال صحیح مدیریت دانش در یک سازمان باید چگونگی ایجاد، دستیابی و بهره برداری از مناابع داناش باه    

 ، مدیریت داناش  موثر طورکامل تعریف شده و سیستم های مدیریتی ناظر به فناوری های مورد نیاز برای فرآیند 

 : با ویژگی های زیر پیش بینی شود

تباادل جساتجو و    بارای ارتبااط، ذخیاره،   ( مانند خطوط شبکه محلی و جهاانی )تهیه امکانات زیر ساختی ( الف

 .اصالح اطالعات و اسناد

 .در مکان های جغرافیایی مختلف( Team work)فراهم بودن زمینه های الزم برای فعالیت های گروهی ( ب 

 (83، 2830الوانی،).دو طرفه مدیریت دانش یک نظامگیری کار شناسان خبره دررامکان بکا ( ج 

 پژوهش اجرای روش: 

                                                           

1. Correia and Sarmento, 2003 
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 از یکی توصیفی روش . شد خواهد استفاده موضوع بررسی برای توصیفی تحلیلی  روش از ، تحقیق این در 

 تعدد و نظر مورد جامعة وسعت تحقیق، این در آن انتخاب علت و است؛ شناسی جامعه در ها روش ترین معمول

 مولفه نقش که می باشیم هایی شیوه بررسی بدنبال ما پژوهش این در .شود سنجیده باید است که متغیرهایی

، چشم انداز البرزتوزیع گاز استان  شرکت در سازمانی نوآوریدیدگاه کارکنان نسبت به از  دانش مدیریت های

 تحقیق این در .چگونه بوده و این سازمان به چه میزان در نیل به این مهم موفق ظاهر شده اند.... های سازمان و

 بعد 0 که دارد سوال 88 دانش مدیریت پرسشنامه .است هشد استفاده پرسشنامه از اطالعات آوری جمع برای ،

 پرسشنامه در. دهد می قرار سنجش مورد را دانش کاربرد دانش، خلق دانش، انتقال دانش، ثبت دانش، کسب

 ترجمه پرسشنامه، این:  پایایی و روایی .اند شده معین و مشخص گانه پنج ابعاد این از کدام هر با مرتبط سواالت

 این پایایی و روایی لذا. است شده برگردانده فارسی زبان به که است خارجی استاندارد پرسشنامه یک ی

 این پایایی و روایی بررسی به نسبت باید محققان لزوم، صورت در و نگرفته قرار بررسی مورد ایران در پرسشنامه

 دهم، جلد مدیریت، پژوهشنامه ،.281 مجید، رمضان، و محمد سید مقیمی،:  منبع). نمایند اقدام پرسشنامه

 (.تهران دان، راه انتشارات

 

 

 بررسی و اندازه گیری متغیرها: 

 :عبارتند از پژوهشمتغیر های این 

پایش   دانش به عناوان متغیار مساتقل و    کاربرد -0دانش، خلق - دانش، انتقال -8دانش، ثبت -1دانش، کسب -2

به عنوان متغیار   البرزتوزیع گاز استان  شرکت در نوآوری سازمانی در راستای توسعه کمی و کیفی خدماتبینی 

 .وابسته در نظر گرفته شده است

  جامعه آماری تحقیق 

مجموعه ای از افراد یا آزمودنی ها که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل می    

، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره صفت پژوهش در هر معموالً .دهند
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جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مشتمل است بر کلیه . یا صفتهای متغییر واحدهای آن به مطالعه بپردازد

براساس . بوده است  11-2812اعم از زن و مرد در سال  البرزتوزیع گاز استان  توزیع کارکنان و مدیران شرکت

، تعداد این افراد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این   البرزتوزیع گاز استان آمار اخذ شده از شرکت 

 بر مشتمل ، پژوهش آماری جامعه .فعالیت داشته اند مشخص شده است شرکت در طول دوره زمانی یاد شده

 بر بالغ عملیاتی حوزه های شرکت ، وابسته پشتیبان ایه شرکت کارکنان شرکتی، ، قراردادی ، رسمی کارکنان

 .باشد می نفر .. 

 تحقیق گیری نمونه روش:   

 .قرارداد مطالعه مورد بزرگ جامعه یک از تر دقیق بسیار یکسان ای هزینه با را کوچک جمعیت یک توان می

 که یابد اطمینان باید محقق که است این ، دارد وجود جمعیت به نمونه نتایج تعمیم در که دیگری مهم نکته

 .دهد تعمیم آنها به باید را نتایج که است گروهی همان شده گیری نمونه که گروهی

 
معیارهای )در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها نسبت به نوع متغیرهای تحقیق از روشهای آمار توصیفی

و برای تبیین فرضیات تحقیق از ( دارهای مربوطهتمرکز ، معیارهای پراکندگی و جداول فراوانی همراه با نمو

 .استفاده شده است 2SPSS  .1آماری  بر اساس نرم افزار( تحلیل عاملیآزمون ) روشهای استنباطی پارامتریک

  

 اطالعات دموگرافیک: 

 دموگراف ها

 سال 53باالتر از  53تا  03 03تا  03 سال 03کمتر از  سن

42 69 48  2 

 مرد زن جنسیت

31 169 

                                                           

1 - Statiscal pakager for the social sciences 13 (SPSS,02)  
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 کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی کاردانی تحصیالت

56 102 42 
 03باالتر از  03تا  3 3تا  2 سال 2کمتر از  سابقه کار

16 76 73 80 

 

 

 

 

 

 

 فرضیات پژوهش آزمون : 

 بررسی اولویت های بخش های مورد تحقیق: 
 

 (C.V)تفاده از شاخص ضریب تغییرات با اس مدیریت دانش پیش بینی کننده نوآوری های اولویت 
انحراف  میانگین استلزامات 

 معیار

ضریب تغییرات 
(C.V) 

رت

 به

 2 ./833 80/1 95/4 در سازمان تجربی و آزموده شده ایجاد زمینه کاربردی کردن دانش 

 1 ./811 02/1 87/4  سازی اطالعات در طول سازمان شبکه

 8 ./18  1/   4/.8 برای تمامی کارکنان سازی دانش صریح

   ./.8  08/1 18/3 دسترس قابل دانش کردن فراهم و داده، بانک در آنها کرده ذخیره

 0 ./83  81/1 6/3   تثبیت دانش از طریق به حرکت درآوردن آن در سازمان

 6 ./8   01/1 30/3 سازی اطالعات سازمان برای همه کارکنان شخصی

 8 ./0   68/1 11/3 آوری  فن به کارکناندانش  تبدیل مکانیزم بازشناسی

 3 ./1   82/1 0/3. دانش در سیکل های کاری از مجدد استفاده
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 1 ./ 0  1/.0 02/2 نوآوریدانش در کنار بستر سازی در زمینه خلق 

 .2 ./86  8/1  88/2 آوری اطالعات ودانش سازمانی  جمع

 22 ./22  80/1 11/2 سازی دانش در تمامی مراتب و در کنار فعالیت های سازرمان  ذخیره

 21 ./8.  18/1 22/2 ایجاد زمینه انتشار دانش در بین همه اعضاء سازمان

 آزمون فرضیات تحقیق: 

پیش بینی نوآوری  در دانش مدیریت های مولفه تاثیر بندی اولویت شناسایی ،بندی برای شناسایی و دسته

از تحلیل عاملی استفاده  البرز استان گاز توزیع شرکت در سازمانی در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات

و آزمون بارتلت    KMOها برای انجام تحلیل عاملی از اماره  به منظور تشخیص مناسب بودن داده. گردید

 .استفاده شد

 

 .دهد میهای گردآوری شده را نشان  و آزمون باتلت داده   KMOمقدار 

 KMO    Bartlett sig فرضیات/تحلیل عاملی

 330/3 882/00930 202/3 دانش و پیش بینی نوآوری   بررسی رابطه بین کسب

 333/3 30/00822 200/3 دانش و پیش بینی نوآوری   بررسی رابطه بین ثبت

 330/3 53/02030 839/3 دانش و پیش بینی نوآوری   انتقال بررسی رابطه بین

 333/3 82/00338 839/3 دانش و پیش بینی نوآوری   بررسی رابطه بین خلق

 339/3 00/02330 839/3 دانش و پیش بینی نوآوری   بررسی رابطه بین کاربرد

پیش بینی نوآوری در شرکت توزیه گاز استان  در بررسی رابطه بین متغیر های مربوط به مولفه های دانش و

بدست آمده از هر یک از فرضیات دارای    KMOبراساس اطالعات جدول مقدار مشخص شده است که   البرز

ها برای انجام تحلیل عاملی  است که این موضوع نشان دهنده این واقعیت است  که داده ./8مقداری باالتر از 

نجام های برای ا نشان از مناسب بودن داده% 2مناسب هستند، همچنین معنادار بودن آزمون بارتلت در سطح 

 . تحلیل عاملی است

 :استراتژیک های اولویت: مستقل tبررسی با آزمون  -

Independent t test 

 t df Sig. (Independent t test ) 
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 0.0.سطح آلفای  ازمستقل سطح معنی  tنشان داده شده است که بر اساس آزمون  در این بخش از تحقیق 

، هر یک از مولفه های  افراد نمونه آماری اهمیتاین نتایج نشان داده است که . نشان داده شده استکوچکتر 

با اهمیت تشخیص نوآوری را  بینی پیش و دانش دانش و کاربرد دانش، خلق دانش، انتقال دانش، ثبت کسب

 .داده اند

 نتیجه گیری: 

پیش بینی نوآوری سازمانی در راستای توسعه کمی  در دانش مدیریت های در این پژوهش نشان دادیم که مولفه

در این پژوهش نشان دادیم که مولفه هایی . توانسته اند نقش پیش بینی کننده داشته باشند کیفی خدمات و

رابطه معنی داری  نوآوری بینی پیش و دانش کاربرد و دانش دانش، خلق انتقال دانش، دانش، ثبت کسبنظیر 

 در شده آزموده و تجربی دانش کردن کاربردی زمینه در این پژوهش نشان دادیم که ایجاد.وجود داشته است

 در آنها کرده کارکنان، ذخیره تمامی برای دانش سازی ، صریح سازمان طول در اطالعات سازی سازمان، شبکه

در  سازمان در آن درآوردن حرکت به طریق از دانش و تثبیت دسترس قابل دانش کردن فراهم و داده، بانک

نوآوری در  کننده بینی پیش دانش به عنوان عامل اولویت های اول تا پنجم از به منظور بررسی تاثیر مدیریت

 بینی پیش و دانش در این پژوهش نشان دادیم که بین کسب. مطرح بوده است البرز استان گاز توزیع شرکت

نوآوری،  بینی پیش و دانش نوآوری، خلق بینی پیش و دانش نوآوری،انتقال بینی پیش و دانش نوآوری، ثبت

 . رابطه معنی داری برقرار بوده است 0.0.نوآوری در سطح آلفای  بینی پیش و دانش کاربرد

 

 

 

 

 

 

 

 0.100. 211 443.- دانش و پیش بینی نوآوری کسب

  888... 211 228.- دانش و پیش بینی نوآوری ثبت

  221... 211 1828.- دانش و پیش بینی نوآوری انتقال

 006.. 211 2.012- دانش و پیش بینی نوآوری خلق

  221... 211 0.016 دانش و پیش بینی نوآوری کاربرد
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