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  چکيده

 تنها نه دانش نوآوري ظهور. شود مي محسوب سازمانها حيات براي اصلي هاي مزيت از يكي عنوان به نوآوري رقابت، پيچيدگي با امروزه

 مي ارائه سازماني عملكرد ارتقاي براي را سودمندي ابزار بلكه آورند دست رقابتي به مزيت رقبا به نسبت سازد مي قادر را ها سازمان

 .است محور دانش نوآوري موفق نوآوري اندكه دريافته سازماني گذاران و سياست مديران واقع در .كند

كارشناسان آن بر اساس استراتژي سازمان همواره در يک رقابت پويا به دنبال و  كه مديران ي استسازمان ،سازمان موفقو در نتيجه 

در اين صورت با نهادينه شدن . نوآوري و خالقيت باشند و تفكر در نيروهاي سازمان به صورت يک عادت و وظيفه سازماني تلقي گردد

سازمان تبديل به يک سازمان خالق، نوآور و شكوفا مي  د ورا مسبب ميشو خالقيت و توليد فكر و انديشه نودانش و تسهيم آن بين افراد 

 . گردد و حاصل آن هم افزايي در نوآوري سازماني است

 اين روشن ساختن و سازمانهاي پويا در نوآوري عملكرد بر دانش مديريت قابليتهاي فرايندي تأثيردر اين مقاله سعي شده است بر اساس 

 .گردد بهتر نوآوري عملكرد و نوآوري به منجر ندميتوا دانش مديريت آيا كه است مطلب

 . گرفت قرار استفاده موردهايي پرسشنامه است و طبق مدل مفهومي ارتباط عصر ثامن  شركت پژوهش اين آماري جامعه

 

 

 مسير تحليل تكنيک اخص به طور ساختاري و معادالت مدل از تحقيق متغيرهاي ميان اثرات بررسي منظور به به منظور بررسي 

 را نوآوري عملكرد و نوآوري فرايند بر دانش مديريت فرايندي تهاي معنادار قابلي اثر به مربوط فرضيه دو بدست آمده نتايج .شد استفاده

فرايندي  قابليتهاي غيرمستقيم اثر بالطبع و نوآوري عملكرد بر نوآوري فرايند معنادار تأثير به فرضيه مربوط اما داد، قرار تأييد مورد

 .نشدند تأييد نوآوري عملكرد بر دانش مديريت
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  مقدمه
وژي و فناوري اطالعات تكنولقدم نهادن به حيطه ي نانو با  ، علي الخصوص سازمان ها انفورماتيک بانكي،، محيط رقابتي سازمانهاي پويادر قرن حاضر

، ات سازماني از يک سو و ضرورت كسبانباشته شدن اطالع و حجم زياد. بيشتر از هر زمان ديگر دچار تغيير و پيچيدگي گسترده اي شده است 

از سوي ديگر، مديريت دانش  زمينه برنامه ريزي راهبردي و تصميم گيري در، متمركز در حل مشكالت آموزشي پوياذخيره و استفاده از دانش 

دانش و فرايند مديريت آن در روند پيشبرد و مزيت رقابتي سازمان ها امري مهم و . چالش هايي رو به رو كرده است مديران سازماني را با  همواره

 ر پر مخاطره و پيچيده گام بر مي داردپويا و نو آور در يک مسي سازمان هاي مديريت دانش در محسوب مي شود ، از اين رو پارادايم اجتناب ناپذير 

آن مي  كه براي اثر بخشي و انعطاف پذيري خاص سازمان نياز به درک مطلوب و شناخت مفهوم دانش ، مديريت دانش و فرآيندهاي مربوط به 

 .باشد
هاي  هاي بالقوه افراد استفاده كرده و نوآوري با آن روبرو هستند اين است كه چگونه از استعدادها و توانايي قرناين اي كه مديران در  چالش عمده

از حداكثر  ،از ميزان خالقيت و تقويت آن با آگاهيمديران و كاركنان سازمان ها مي توانند ، براي نيل به اين هدف. سازماني را تسريع نمايند

اد، پرورش و كاربردي نمودن خالقيت، روحيه سازمان بهره گرفته و از طريق ايج پويا كردنتوانمندي هاي فكري، ذهني و عقلي خود در جهت 

مي از طرفي مديريت سازمان نيز . دنجسارت علمي، انتقادگري و انتقادپذيري، روحيه علمي و پژوهش را در تک تک كاركنان سازمان تقويت كن

 كه كند خالقي سازمان يک به تبديل را مانساز تواند مي امر اين  .ساز و كاري را فراهم آورد تا زمينه اين امر در سازمان به وجود آيدبايست 

ن روال هاي گذشته و توليد افكار، انديشه ها و كاال و خدمات جديد از طريق تراوشات فكري كاركنان سرلوحه كار آن باشد و نوگرايي به عنوا بازنگري

 .شود ي مشترک سازمانباورهايک ارزش نهادي جزء 
براي حصول نوآوري سازماني  يكپارچه سازي سرمايه هاي دانشي در بخش هاي مختلف و در اختيار داشتن دانش نيروهاي داخلي و خارجيمديران 

بايد در سرتاسر سازمان توزيع شود، توزيع بهتر  از طرفي دانش ،فعال، خالق و پيشنهاد دهنده استكاركناني هستند كه اين امر در گرو  مندنياز

 .به مديران خواهد داد دانش، احتمال ظهور نوآوري سازماني را افزايش خواهد
   

 نوآوری  

و سازماني، فرايندي است كه به ساختن چيزي تازه  باشد و در اصطالح مديريتي گذاري مي نوآوري در لغت به معناي اختراع، ابداع، ابتكار و بدعت

  .هاي عملياتي همراه است هايي در اجراي وظيفه اي جديد در فرايند توليد كه معموالً با نوآوري تر، نظريه به بيان دقيق. انجامد مي

ريزي و عمليات  در فرآيند سازماني، مديران بايد براي برنامه. ريزي است نوآوري در مباحث سازماني، جزء يكي از وظايف مهم مديران در برنامه

. پذيرد يسازماني كه در پيش رو دارند، همواره خالق و نوآور باشند؛ زيرا سازمان با محيط پيرامون خود تعامل دارد و تأثيرات فراواني از محيط م

ريزي براي رسيدن به اهداف  ها، همواره در فرايند برنامه ي مواجه سازد، به همين دليل سازمانها و تهديدات جد ها را با چالش نتواند سازما محيط مي

اين پويائي . سازمان ادامه يابد توانند به طور فعال با محيط خود به تعامل بپردازند و به اين طريق، حيات بلكه با پويائي مي. مطلوب نبايد ايستا باشند

 .هاي سازماني است ها و ادامه حياتشان مرهون نوآوري در برنامه سازمان

 اهميت نوآوری

ريزي براي تحقق اهداف  آوري و تكنولوژي در محيط خارجي و جهان پيرامون، مقتضي است كه در برنامه ها به دليل رشد و توسعه فن سازمان

 .زده و متغيرهاي محيطي و اساسي را مد نظر قرار دهندبلندمدت، دست به نوآوري 

  .نامند هاي پيشرو مي شود را سازمان هاي عملياتي اصلي آنها محسوب مي هائي كه نوآوري جزئي از برنامه سازمان

سازمان بوركراتيک با ساختار نوآور كافي نيست، زيرا انديشة خالق و نوآور، در  و خالق كاركنان و مدير داشتن تنها سازمان، در نوآوري براي 

عالوه بر وجود مدير و كاركنان خالق و نوآور در سازمان، بايد ساختار، راهبرد، . تأثير است شود گفت بي حتي مي. مكانيكي، تأثير چنداني ندارد

در سازمانهاي . ز نوآوري حمايت كنندا  محيط، فناوري، اندازه و چرخه حيات سازمان، توان كنترل منابع انساني آن و نيز فرهنگ و صاحبان قدرت،

  .پذير برخوردارند گونه سازمانها از ساختاري انعطاف اين. بسيار نوآور، ساختار سازماني مشوق نوآوري است

 .باشد و در بلند مدّت كاميابي را براي سازمان در پي دارد ها منوط به نوآوري در سازمان مي بنابراين ادامه و استمرار حيات سازمان
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 .هاي بعد، اثربخش بوده و در تحقق اهداف، كامياب و موفق باشند، بايد به فرآيند نوآوري در سازمان روي آورند ها بخواهند در دوره اگر سازمان

  

 سازمانهاکاربرد نوآوری در 

 :شود ها نوآوري به دو صورت انجام مي معموالً در سازمان

 شود؛ مي كار انجام هاي راه شدنِ بهينه موجب نوآوري ايجاد روش اين در سازماني؛ فرايند در نوآوري  .1

باشد،  دار آنها مي توان به محصوالت يا خدمات جديدي كه سازمان عهده با نوآوري مي نيز روش اين در خدمات؛ يا محصول در نوآوري  .2

  .دست يافت و يا محصوالت و خدمات سازماني را بهبود بخشيد

  

 فرآیند نوآوری

 :باشد توانند زمينه مساعدي براي فرايند نوآوري به وجود آورند، اين فرايند در چهار مرحله قابل تحقق مي ها با تالش مي سازمان

ها و ادراكات و يا ايجاد يک ايده جديد و يا از طريق ارتباط با ديگران، يک فكر جديد در ذهن  ايجاد فكر جديد؛ با اكتشاف و بسط شناخت( 1

 گردد؛ دار ميانسان پدي

 توان فكرهاي جديد را مورد ارزيابي قرار داد؛ مي... هاي اوليه؛ از طريق آزمايش،مباحثه،مراجعه به كارشناس و  آزمايش( 2

 پذيري آن را تعيين نمود؛  توان امكان ها و منافع كاربرد فكر جديد و ميزان كارائي آن مي پذيريري؛ با مقايسه هزينه تعيين امكان( 3

   .برد نهائيكار( 4

  

  مدیریت دانش در سازمان

تاكيد بر اينكه براي دستيابي )را دهه جنبش كيفيت  1891كه از سوي صاحب نظران كسب و كار ارايه گرديده ؛ دهه يهاي در دسته بند

استفاده از فناوري براي )را دهه مهندسي مجدد  1881؛ دهه (به كيفيت بهتر، همه كاركنان بايد از قدرت فكري خود بهتر استفاده كنند

ها،  ايده ذهني  صورت  همان  دانش. را دهه مديريت دانش لقب داده اند  2111؛ و دهه (هزينه هابهبود فرايندهاي كسب و كار و كاهش 

  است  بر اطالعاتي  گيرد و مبتني مي  سرچشمه  كه از مغز انسان . است  انسان  در حافظه  شده  ثبت ها و تكنيک هاي  ، داده واقعيتها، مفاهيم

  كه  فرد ديگري  با دانش  هر شخص  دانش. شود و بارور مي  ، دگرگون وي و عمل  با تصميم  ، همراه صيشخ  ، باورها و ارزشهاي با تجربه  كه

اهميت فزاينده دانش در عصــر حاضر، سازمانها را ناگزير مي سازد تا نسبت به معاني اي .  نيست  كنديكسان مي  را دريافت  اطالعات  همان

اين موضوع سازمانها . يا فرايند و خالقيت سازماني يا استراتژيک، با تعمقي بيشتر بينديشند چون خالقيت تكنيک ، خالقيت در محصول

  .را با چالشهايي در زمينه چگونگي پــــردازش دانش و ايجاد آن مواجه مي سازد

انشي كه مفهومي در بر د. در مدل يكپارچه خود براي ايجاد دانش پويا، از دانش به عنوان عامل محرک دروني ياد مي كند« نوناكا»

نداشته باشد در واقع اطالعات خواهد بود و اطالعات زماني به دانش تبديل مي گردد كه توسط اشخاص تفسير گرديده، با عقايد و 

نياز به تبع تبديل دانش به منبع استراتژيک براي رقابت و بقاي سازمانها و جوامع، ..تعهدات آنها آميخته شده و به آن مفهوم داده شود 

تقاضا براي دانش به نوبه خود به تقاضا براي افزايش . به توسعه و اشراف بر روشهاي خلق، اشتراک و به كارگيري آن حياتي مي شود

مديريت دانش، مجموعه اي از فرايندها براي فهم و به كارگيري منبع استراتژيک دانش در ..ذخيره دانش و توزيع آن منجر مي گردد

ت دانش، رويكردي ساخت يافته است كه رويه هايي را براي شناسايي، ارزيابي و سازماندهي، ذخيره و به كارگيري مديري. سازمان است

مديريت دانش، عالوه بر مديريت اطالعات ،تسهيل در ايجاد دانش جديد .. دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمان برقرار مي سازد
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بسته به اينكه دانش از لحاظ فيزيكي در كجا قرارمي گيرد مي توان آن . نش را نيز بر عهده دارد و مديريت روشهاي تسهيم و كاربري دا

دانش تصريحي را « آندرياني»و « هال»و نويسندگاني ديگر از جمله « نوناكا». بندي كرد را به دو نوع دانش تصريحي و ضمني تقسيم

ها  ر نتيجه مي توان آن را به سادگي مخابره ، پردازش و منتقل و درپايگاه دادهدانشي مي دانند كه قابل رمزگذاري و كدگذاري بوده و د

دستورالعملها، . اين نوع از دانش را مي توان فرم داد و يک فرمول علمي و يا كتابچه راهنما بين افراد سازمان منتشر كرد . ذخيره كرد

 انتقال قابل آساني به سازمان افراد بين در رسمي صورت به كه …ات وها، شرح جزئي نامه هاي انجام كار، آئين مقررات، قوانين، رويه

اين نوع از . در مقابل، دانش ضمني شخصي بوده و فرموله كردن آن بسيار مشكل است. مي آيند  حساب به تصريحي دانش همه هستند

رويه ها ،تعهدات ، ارزشها و احساسات افراد  دانش كه از طريق تسهيم تجربيات با مشاهده و تقليد اكتســـاب مي شود، ريشه در اعمال ،

دانش ضمني و تصريحي مكمل يكديگرند و اين بدين معناست كه . ره نمي شود داشته؛ قابل كد گذاري نبوده؛ از طريق يک زبان مخاب

براي ايجاد دانش هر دوي آنها ضروري هستند، از اين رو آنچه ما دانش مي خوانيم از طريق تعامل بين دانش ضمني و تصريحي و نه هر 

  .كدام به تنهايي ايجاد مي شود

نخست، استفاده بهينه از . يت منابع انساني در سازمان دو راهبرد اساسي زير مطرح استبه طور كلي در رابطه با مديريت دانش وخالق

به عنوان مثال، ايجاد پايگاه داده اي از . فناوريهاي موجود در سازمان جهت به كارگيري وكاربرد بهتر دانايي در داخل شركت است

اين عمل باعث مي . راي پردازش اطالعات مورد استفاده قرار گيـــردفهرست افراد با تجربه در فعاليتي خاص مي تواند در صورت لزوم ب

راهبرد دوم، كه گاهي . گردد تا شركتها دانسته هاي موجود در سازمان را به همراه دانايي تک تک كاركنان برحسب مورد، شناسايي كنند

ازمان شناخت كافي داشته و قادرند ايده هاي خالقانه نوآوري دانايي ناميده مي شود، زماني است كه كاركنان، از ارزشها و معيارهاي س

 .خود را در جهت توليد محصول و خدماتي نو و ارزشمند به كار بگيرند

 سازمانهای پویا 
 

توجه به كرامت انساني و ايجاد زمينه الزم براي توسعه، تفكر و شرايط كاري پويا و سازنده به منظور ايجاد بستري مناسب براي مشاركت 

همه كاركنان، سرعت بخشيدن به روند رشد و دسترسي به اهداف سازمان، بهبود مستمر امور محوله، كاهش هزينه ها، بهبود روندها و 

ي، افزايش رضايتمندي شغلي و رفع مشكالت، از جمله ويژگي هاي سازمان هاي پويا مي باشد، سازمان هايي كه فرآيندهاي عمليات

نسبت به تحوالت محيط پيرامون خود، واكنش نشان ميدهند و فعاالنه موجب تغيير آن مي شوند چرا كه خود را بخشي از آن محيط 

 . مي بينند

تخصيص منابع براي ايجاد تحول در سازمان بتواند بين آن منابع توازن ايجاد كند، به اين منظور  سازمان پويا، سازماني است كه در زمان

مديران بايد تفويض اختيار كنند، به كاركنان اجازه مشاركت بدهند و از طريق آموزش و پژوهش عملي، زمينه رشد و شكوفايي 

 .ير با موفقيت انجام گردداستعدادهاي بالقوه نيروي انساني را فراهم آورند تا امر تغي

 نوآوری با دانش مدیریت ارتباط

اين  در .باشند مي جديد هاي ايده خلق جستجوي در ها سازمان اكثر بوده و الزامي ها سازمان براي حاضر تكنولوژيكي فضاي در نوآوري امروزه

ساختي  زير و بردارند گام خواهند، مي مشتريان كه جديدي خدمات توليدات ويا عرضه براي ازدانش تا هستند تالش در سازمان متخصصان راستا

 .نهفته است نوآوري در امروزي هاي سازمان اين بقاي راز و دانش مديريت هدف زيرا شود مستمر ي فرآيند يادگيري همانند نوآوري كه كنند ايجاد

 .هستند انطباق قابل دانش مديريت وفرآيندهاي هاي نوآوري مكانيزم كه هستند عقيده اين بر دانش مديريت متخصصان
 

 

 

 دانش مدیریت کارگيری به اهميت دالیل

 :دانش مديريت كه است آن دهند نشان دانش تمايل مديريت موضوع به ها سازمان تا شده موجب كه عللي مهمترين از

 .شود مي وسوددهي وري بهره افزايش موجب
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 .نمايد مي تقويت را همكاري

 .شود مي خالقيت رشد و بروز موجب

 .شود مي نوآوري و تشويق موجب

 .كند مي كمک دريافت كننده به كننده توليد از دانش انتقال جريان تسريع و برقراري به

 .شود مي كاركنان بين اطالعات اشتراک تسهيل موجب

 .كاهد مي كاري دوباره از

 .دهد مي افزايش اطالعات تورم پديده با مقابله براي را سازمان توان

 .نمايد ذخيره مي و گردآوري سازمان احتمالي ترک از پيش را كاركنان دانش

 .بخشد مي بهبود را مشتري به خدمات ارائه كيفيت

 تا كند مي كمک سازمان به رقيب هاي سازمان عملكرد و راهكارها، محصوالت به نسبت سازمان آگاهي سطح افزايش طريق از و

 .نشود خارج رقابت گردونه از
 

 

 باالست، تغيير گامهاي جاييكه سرعت در سازمانهاي پويا، در در .است حياتي امري نوآوري باال فناوري سرعت با سازمان پويا  يک در

 بر وسيله بدين تا دارد، يهافناور و فرايندها محصوالت، مورد در خود توسعه و تحقيق بخش تالشهاي روي بر بيشتري تأكيد شركت

 سازد متمايز سازمانهاي رقيب از را خود محصوالتو  آيد فايق فناورانه موانع

 آيا كه است مطلب اين ساختن روشن و است، دانش مديريت با مرتبط مطالعات پيشرفت در مشاركت حاضره مطالع هدف بنابراين،

 هاي مختلف سازمانهاي پويا گردد يا خير ؟ بخش در بهتر عملكرد و نوآوري به منجر تواندمي  دانش مديريت
  
   

 :پژوهش پيشينه

 دانش مديريت فرايندهاي مورد در نظري اتفاق .انده نمود ارائه دانش مديريت فرآيند با رابطه در را مدلهايي بسياري نويسندگان تاكنون

 مدلها اين در .هستند متفاوت ترتيبات با فازهايي و هها واژ داراي اما هستند، مشابه تقريبا محتوايي نظر از مدلها اين اكثر .ندارد وجود

 .هستند خطي ترتيبپي در پي و به ندرت در يک  اوقات گاهي همزمان، اغلب مراحل و فعاليتها كهميشود  فرض

 

 .استشده  اشاره فرآيندها اين از برخي به زير جدول در
 دانش مدیریت فرآیندهای :۱ جدول

 محقق موضوع رديف

 سازي اكتساب، انتخاب، دروني سازي، استفاده، توليد و برون 1
 هلس اپل و جوشي

(2112) 

 كسب، سازماندهي، ذخيره سازي و ارايه نمودن، تسهيم و ارزيابي 2
 جاشاپارا

(2114) 

3 
، بازيابي، به كارگيري، توزيع ، اعتبار بخشي ، كد گذاريخلق، 

 پيگيري و شخصي سازي

 رائو

(2112) 

 اكتساب، سازماندهي، به كارگيري، صورت بندي و تسهيم 4
 كيمپارک و 

(2112) 
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 شركت كردن مسلح و موجود بازارهاي سهم افزايش جديد، بازارهاي به ورود براي رشدهاي استراتژي اساسي ابزار از يكي پرورينوآوري 

 از عايدي مهمترين مانند نوآوري كه است دليل همين به است وابسته دانش به شدت به نوآوري فرايند .ميباشد رقابتي مزيت يک به

 .مي شود انگاشته دانش مديريت

 را آن عملكردي تأثيرات تا نموده اند تالش كه محققاني از دسته آن مطالعه براي جذاب هايي حوزه بهي پروري نوآور ،ده هاي اخير طي

 .ه استشد تبديل نمايند، بررسي و كردهه بندي تدس دريابند،

 .ه استشد ارائه نوآوري فرايند انواع خصوص در صاحبنظران از برخي زير جدول در
 نوآوری فرآیندهای انواع :۲ جدول

 محقق موضوع رديف

 اكتشاف، استخراج 1
 مارچ

(1881) 

 محصول و فرآيند 2
 كانگ يين و زاسكويچ

(1889) 

 اكتشاف، استخراج 3
 لي و همكاران

(2111) 

 معماري، بنيادي، افزايشي، پيماني 4
 ژوهانسن و السن

(2111) 

 

 تحقيق مفهومی مدل

 و دانش كارگيري به دانش، تبديل دانش، اكتساب :شامل دانش مديريت فرايند چهار ،) ديگران و گلد مدل از استفاده با حاضر تحقيق

 جنبه هاي تمامي آوردن بدست به همين منظور. مي نمايد اتخاذ دانش مديريت اقدامات اثربخشي سنجش جهت را دانش از حفاظت

 توسط شده معرفيهاي مؤلف از تحقيق اين در فرايند و محصول در نوآوريه گيري انداز براساس را نوآوري عملكرد سازه نوآوري، عملكرد

 نوآوري به موجود، پيشينه براساس و مارچ معروفه بندي دست راساسب حوزه دو راستاي در نوآوري .ميشود استفاده  ديگران و پراجوگو

 .طبقه بندي ميشود استخراجي و اكتشافي

مي نمايد كه   عنوان پيشين مطالعات .ه است گرديد ارائه عملكرد بر معنادار و مثبت تأثيري با دانش مديريت سازه تحقيق اين در

 بهبود كردن نوآوري براي باالتر توانايي طريق از و غيرمستقيم به طور را آن رقابت پذيري و سازمان عملكرد ميتواند دانش ديريتم

 تكميل منظوربه . گرفته است قرار تأييد مورد موجود ادبيات در گسترده شكل به عملكرد و نوآوري ميان معنادار رابطه وجود.  بخشد

 .ميباشد عملكرد و نوآوري ميان معنادار و مثبت اي رابط گرديده، بررسي مطالعه اين در كه ديگري هي رابط بررسي،

 ارائه زير شكل به تحقيق اين مفهومي مدل پيشين، مطالعات در تحقيق اصلي متغير سه ميان موجود روابط به توجه با و بر اين اساس

 : ميگردد

 تحقيق وابسته متغيرهاي نوآوري و فرايند نوآوري عملكرد متغيرهاي و مستقل متغير دانش مديريت قابليتهاي فرآيندي مدل اين در

 .ميباشند

 
 

 

 

 

 

 

 

 مديريت دانش

 اکتساب دانش

 خالقيت دانش

 بکارگيری دانش

 تبدیل دانش

 نوآوري

 نوآوري عملكرد

عملکرد نوآوری 

 محصول

عملکرد نوآوری 

 فرآیند
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 تحقيق مفهومی مدل :۱ شکل

 پژوهش روش

پرسشنامه جمع آوري شد كه نتايج به  21تشكيل شده و به تعداد پرسشنامه ها از دو بخش  .پرسشنامه استفاده گرديد از تحقيق اين در

  :شرح زير است

 ها داده تحليل و تجزیه

 :بخش اول پرسشنامه 
 مشخصات جامعه آماری :3جدول 

 مدرک تحصيلي (در همان سازمان)سابقه  سمت جنسيت
 13 كمتر از كارشناسي ارشد 13 سال 2كمتر از  11 مدير مياني 2 زن

 1 باالتر از كارشناسي ارشد  1 سال 2بيشتر از  3 مدير ارشد 12 مرد

 

 : بخش دوم پرسشنامه 

 كرونباخ آلفاي روش از پايايي اندازه گيري براي تحقيق اين در .شده است استفاده ليكرت ه اينقط 2 مقياس پرسشنامه سؤاالت در

يين تع1 / 824پرسشنامه سؤاالت كل كرونباخ آلفاي ضريب پرسشنامه، 31 تعداد رايه ها داد تحليل وتجزيه  از استفاده با .شد استفاده

 .ميباشد برخوردار مطلوبي و مناسب پايايي از تحقيق پرسشنامه سؤاالت گفتميتوان  بنابراين .شد
 

 پرسشنامه برای کرونباخ آلفای ميزان :4 جدول

 كرونباخ آلفايضريب  متغير كرونباخ آلفايضريب  پرسشنامه

 .824 تحقيق

 .82 فرآيند مديريت دانش

 .93 فرآيند نوآوري

 .91 عملكرد نوآوري
 

 .ميشود استفاده تأييدي تحليل عاملي ابزار از ،مولفه هر تشكيل دهنده عوامل كشف و پرسشنامه دروني ساختار تحليل به منظور

 .ميشوند تفسير و استخراج سازه هر به مربوط شدههگيري معادالت انداز تاييدي عاملي تحليل از استفاده با بخش اين در همچنين

 عاملي تحليل ميگيرند، قرار تحقيقفرآيندهاي  مفهوم قالب در نظر د مورمؤلفه هاي  تمام آيا مفهوم كه اين سنجش براي همچنين،

 .ميشود انجام مرتبه دوم
 

 اوکلين و بارتلت –مير  –آزمون کاریز :  5جدول

 درجه آزادي كاي دو نمونهاندازه گيري كفايت تعداد  مولفه

/ .992 اكتساب دانش  2/941 22 

 21 1/141 / .924 تبديل دانش

 21 12/498 / .942 بكارگيري دانش
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 42 132/248 / .941 حفاظت دانش

 23 22/211 / .111 نوآوري اكتشافي

 22 491/412 / .982 نوآوري استخراجي

 11 412/389 / .911 عملكردنوآوري محصول

 14 232/132 / .181 نوآوري فرآيند عملكرد
 

 

 و نوآوري فرايند دانش، مديريت فرآينديقابليتهاي ه هاي مؤلف سنجش براي اخصهاي ارايه شدهش كه بود اين از حاكي تحليل اين نتايج

 .دارند قرار خوبي وضعيت در و تناسبشاخصهاي  نظر ازه گيري اندازدلهاي م و هستند مناسب نوآوري عملكرد

   

 ساختاری معادالت سازی مدل

 براساس را تحقيق متغيرهاي ميان روابطميتوان  تاييدي عاملي تحليل كمک به آنها روايي سنجش وه گيري انداز مدلهاي بررسي از پس

  .نمود بررسي ساختاري مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاندارد حالت در مدل :۲ شکل

 .دارد معنادار تأثير پويا سازمان نوآوري عملكرد بر دانش مديريتفرآيندي  قابليتهاي :۱ فرضيه

 ((   کل تعيين ضریب t آماره مسير ضریب بين پيش متغير

 92/. 9/1  91/. فرآيندي مديريت دانش هاي قابليت

 

 88دانش در سطح اطمينان  مديريتفرآيندي  قابليتهايميتوان گفت،  1/9به مقدار  tو همچنين آماره /. 91مسيرضريب  به توجه با

 .ميباشد و تاييد مي گردد معنادار پژوهش اصلي فرضيه بنابراين دارد؛ و مثبتي معنادار تأثير پويا سازمان نوآوري درصد بر عملكرد
  

 

 .دارد معنادار سازمان پويا تأثير نوآوري فرايند بر دانش مديريت فرآينديقابليتهاي :  ۲ فرضيه

0.17 

0.42 

0.27 

0.21 

0.22 

0.35 

 فرآیند 

نوآوري  نوآوری

استخراجي 

 دانش

نوآوري 

 اكتشافي
0.82 

0.88 

قابليتهای 

فرآیندی 

 مدیریت دانش

 اكتساب دانش

 تبديل دانش

بكارگيري 

 دانش

 حفاظت دانش

0.75 

0.89 

0.92 

0.75 

0.81 
 عملکرد

 نوآوری

 

عملكرد 

نوآوري 

 محصول

 

عملكرد 

 نوآوري فرآيند

 

0.75 

0.84 

0.71 

0.23 

0.37 
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 ((   کل تعيين ضریب t آماره مسير ضریب بين پيش متغير

 12/. 3/1  12/. فرآيندي مديريت دانش هاي قابليت

 

 88دانش در سطح اطمينان  مديريتفرآيندي  قابليتهايميتوان گفت،  1/3به مقدار  tو همچنين آماره /. 12مسيرضريب  به توجه با

 .ميباشد و تاييد مي گردد معنادار پژوهش اصلي فرضيه بنابراين دارد؛ و مثبتي معنادار تأثير پويا سازمان نوآوري فراينددرصد بر 
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 .دارد معنادار سازمان پويا تأثير نوآوري عملكرد بر نوآوري فرايند:  3 فرضيه

 ((   کل تعيين ضریب t آماره مسير ضریب بين پيش متغير

 11/. 2/1  11/. نوآوري فرايند

درصد بر  88در سطح اطمينان  نوآوري فرايند قابليتهايميتوان گفت،  1/2به مقدار  tو همچنين آماره /. 11مسيرضريب  به توجه با

 .ميباشد و تاييد مي گردد معنادار پژوهش اصلي فرضيه بنابراين دارد؛ و مثبتي معنادار تأثير پويا سازمان نوآوري عملكرد
 

 

 گيری نتيجه

 در اطالعات اشتراک نياز، مورد دانش آوردن دست به براي يعني تالش .است ها دانسته سازماندهي همان دانش مديريت طوركلي به

 در نوآوري به افراد تشويق و توليد افزايش گيري، روند تصميم بهبود منظور به سازماني حافظه تقويت بر تاكيد و سازمان داخل يک

 به را جوي بايد سازمان لذا .است پنهان نوآوري در رقابتي پايدار مزيت زيرا كرد، جستجو را نوآوري بايد دانش مديريت در قلب .سازمان

 نوين دانش تبادل براي بيشتري تمايل كه كاركنان اي گونه به گيرد قرار تأكيد مورد درآن نوآوري و دانش آشكار كه تبادل آورد وجود

 .باشند داشته آن نيز كاربرد و يكديگر با خود

 فرايند بر دانش مديريت نوآوري، قابليتهاي فرآيندي عملكرد بر دانش از طرفي طبق نتايج بدست آمده قابليتهاي فرآيندي مديريت

 .نوآوري در سازمان پويا اثري مثبت و معنا دار دارند عملكرد بر نوآوري نوآوري و فرايند

 در تنها و نمايند؛ ايجاد را نوآوري فرهنگي و بسترهاي رفتاري بايست ابتدا سازمان باال، نوآوري عملكرد به دستيابي در نهايت براي

 معرفي و توسعه  .دهد بروز خود از نوآورانه عملكرد نوآوري، چنين محيطهاي مساعدي است كه سازمان نهايتا خواهد توانست به دنبال

 خود به را آن منافع و نمايد خلق سود نوآوري از بتواند سازمان تا است سازماني خاص قابليتهاي و منابع نيازمند ها موفق نوآوري

 . دهد اختصاص

 سازمان مي گردد بهتر نوآوري به عملكرد منجر مؤثر دانش مديريت اينكه بر مبني پيشين تجربي تحقيق، يافته هاي اين از حاصل نتايج

 سازمانهايي ميدهد نشان شركت نوآوري عملكرد بر دانش قابليتهاي فرآيندي مديريت  مستقيم اثر مثبت نتيجه .مي نمايد تصديق را،

 .  داشت خواهند بهتري نوآوري عملكرد به كار ميگيرند، را دانشي خود منابع موفق شكلي به كه
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