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بررسي رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت خلاقیت و ...

 -0مقدمه
رشدد سدریع سدیست های فناوری ،اقتصادی ،جامعهشناسی و
سیاسی در سراسر جهان ،چالشها و مشکلاتی را برای سازمانهای
بخش دولتی ایجاد میکند و آنها را ملزم میکند که به شددیوهای
بسیار پیچیده پاسخگو باشند .بدون پاسخ موثر و کارآمد ،پیشرفت
و توسدعه آنها در تهدید مداوم از محیط جهانی مدرن باقی خواهد
ماند[ .]26بسدیاری از سازمانها در محیط خود با مشکلات زیادی
از نظر رقابتی مواجه هسدتند و این مشکلات به علت سرعت بالای
تغییرات در محیط ،بخصدو تغییرات فناورانه است[،32 ،36 ،3
 49و  .]76این مشددکلات سددوالات زیر را در مورد سددازمانهای
عمومی مطرح میکند:
 -1نحوه پاسددخگویی در سددازمان عمومی با توجه به نیاز مردم و
کشور چگونه خواهد بود؟
 -2چگونه میتوان سددازمان عمومی را قادر به یافتن راهحل برای
مشکلات ملی نمود؟
-3چگونه سددازمان عمومی را توانمند به تبدیل چالش به فرصددت
کنی ؟
 -4چگونه میتوان به توسددعه مالی ،سدیاسددی ،جامعه شدناسددی و
فناوری سازمان افزود؟
تمام سدددوالات بالا را میتوان با یک کلمه پاسدددخ داد و آن
عبارتسدت از "نوآوری" .این ضرورت در هر سازمان عمومی وجود
دارد که با توجه به نیاز سدددناریوی جهانی ،از وجود حکمرانی
کارآمد و موثر اطمینان حاصدل کند .از طرفی ،بررسی تعامل بین
بخش نظامی و تجاری آمریکا از سددالهای پس از جنگ جهانی
دوم نشان میدهد که این تعامل و نوآوری در بخش نظامی منجر
به تحولات و پیدایش فناوریهای کلیدی از جمله انرژی هستهای،
محاسدبات عمومی و فناوری ماهوارهای شددده اسدت[ .]74تغییر و
چالشهای فوری است ،نوآوری پیشبینی و ساخت آینده از درون
اسددت .نوآوری باید نه تنها در امینت ملی و بینالمللی ،بلکه در
همه شرایط پیچیده و غیرقابل پیشبینی در راس امور دفاعی قرار
گیرد .در واقع ،نوآوری ،عدامل مه و حیاتی برای سدددازمانها
بهمنظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار است[،44 ،43 ،34 ،3
 .]70 ،46من به همه جوانان و همه کسانى که در راه عل حرکت
مىکنند ،موکدا توصدیه مىکن که رشته عل و تحقیق و نوآورى
در دانش و زنده کردن روح ابتکار و خلاقیت و آفرینش درونى و
حقیقى خود را رهدا نکنند .فعالیت ،ابتکار ،نوآورى و خلاقیت،
4 Schumpeter
7 Druker
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اسداس پیشدرفت انسدان و زندگى انسدانى است .دستنشاندههاى
دسدتگاههاى قدرت در گذشدته در کشور ما و امروز در بسیارى از
کشددورهاى وابسددته این منطقه سددعى مىکنند تقلید را جایگزین
فعالیت و ابتکار کنند ،آینده ملت ایران در پرتو اتکاء به هویت
حقیقی حرکت امام راحل عظی الشأن یعنی اسلامی بودن ،مردمی
بودن و نوآوریهای متکی بر اسدلام بسدیار درخشدانتر از گذشته
است[ .]23چالش اصلی در حوزه نوآوری این است که چگونه آن
را بوجود آورید و بهبود بخشید .با بررسی ادبیات موجود در زمینه
نوآوری مشددخ میشددود که شدداخههای مختلفی از علوم برای
پاسدددخ به سدددوال بالا بوجود آمدهاند .با ظهور مدیریت دانش و
سددرمایه معنوی بهعنوان یک رشددته ،سددازه جدیدی برای خلق و
بهبود نوآوری(تولید ،محصول ،رویهها ،فرایندها و  ) ...حاصل شده
اسددت[ .]17این تحقیق به بررسددی رابطه ابعاد مدیریت دانش با
مدیریت خلاقیت و نوآوری پرداخته اسددت .اگر چه رابطه موضددوع
مدیریت دانش و مدیریت خلاقیت و نوآوری بدیهی مینماید ،اما
در مقدام عمل ،ایجاد ،حفظ ،بهکارگیری ،گسدددترش و روزآمد
سدداختن پایگاه دانش سددازمانی به گونهای که نقش حمایتی و
پشدتیبانی برای نوآوری سازمانی را به بهترین شکل ایفا کند برای
بسدیاری از سازمانها دشوار است .هنگامی که سازمانها اقدام به
تدوین و اجرای یک طرح نو آوری میکنند ،اولین مسددهلهای که
معمولا با آن روبهرو میشددوند ،فاصددله زیاد بین دانش موجود و
دانش موردنیاز اسدت که آن را شدکا نام نهادهاند .انتخاب شیوه
حذ شددکا دانش نه تنها بر نوآوری تاثیر مسددتقی دارد بلکه
ریسدددک و آسدددیبپذیری راهبردی را برای سدددازمان به دنبال
دارد[.]48

 -8مبانی نظری و پيشينه تحقيق
نوآوری اسددتفاده از دانش و تکنولوژیو اطلاعات بازار برای ارا ه
محصدول یا خدمت جدید ویا تبدیل فکر و خلاقیت به محصول یا
خدمت اسددت [ ]63نوآوری اولین بار توسددط ش دومپیتر)1384(4
بهعنوان تولید محصددولات تازه تعریف شددد که دربرگیرنده نوآوری
فرایند و نوآوری محصدول برای دسدتیابی به بازارهای جدید است.
محصدولات تازه توسط نوآوری فناوری و نوآوری اداری ایجاد و در
نهدایدت این نوآوری به تغییر سدددازمانی منتهی میشدددود[.]26
دراکر )1897(7نوآوری را جستجوی هدفمند و سازمان یافته برای
تغییر معرفی کرده اسدددت[ .]26دمنپور( )1881معتقد اسدددت،
نوآوری دارای دو مرحله ابتکار عمل و اجرا اسددت .نوآوری زمانی
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اتفاق میافتد که فکری جدید و یا تصددمیمی برای سددازگاری با
محیط ارا ه شددود[ .]36دمنپور )2616(0معتقد اسددت که هر فکر،
تنها پس از اینکه بهوسیله گروه بزرگی با موفقیت اجرا شود ،نوآور
خواهدد بود .نوآوری یدا ابداع ،کاربردی و عملی کردن افکار و
اندیشددههای نو و بدیع ناشددی از خلاقیت اسددت .نوآوری ،تبدیل
خلاقیت(ایده نو) به عمل و یا نتیجه سددود اسددت .نوآوری فرایند
اجرای خلاقیت یا به عبارتی تحقق بخشددیدن و عملیاتی کردن
ایددههدای نو و بدهطور کلی تبددیدل خلداقیت به نتیجه عینی
است[.]19
اغلب اوقات تمرکز دغدغههای سازمان بر روی نوآوریهای به
اصطلاح ویرانگر است که میتواند یک موسسه باسابقه را از میان
بردارد .بهعنوان مثال ،شددرکت نوکوراسددتیل با معرفی اولین نمونه
موفق آسدیاب توانسدت مسیر کسبوکار در صنعت فولاد را عوض
کند[ ]48و یا امریکن ایرلاینز با کمک سددیسددت  sabreدر واقع
اسددتانداردی را برای سددیسددت های رزرو بلیت بنانهاد و معرفی
خودروی مینیون توسدط کراپسلر رقبایش را در این عرصه حذ
کرد[ .]73در بسددیارى از سددازمانهاى باس دابقه و تثبیت شددده،
معمولا سددلسددله مراتبى وجود دارد که در برابر تغییرات عمده
مقاومت میکند .در نتیجه با شددروع جایگزینى فناوریهای نو و
در پارهای موارد دگرگونسدداز ،موسددسددات پایبند به فناورىهاى
قدیمىتر به تدریج دچار ضدعف و مشدکلات اقتصدادى مىشوند
که این موضدوع حتى ممکن است درنهایت به فروپاشى و مرگ
موسسه بیانجامد[.]48
محققان و صدداحبنظران ،مطالعه و تحقیقات زیادی در زمینه
نوآوری داشتهاند و تا کنون به سه رویکرد اشاره کردهاند:
 رویکردی که نوآوری را بیشتر امری روانشناختی و مربوط به
استعدادهای فردی تلقی نمودهاست؛
 رویکردی که نوآوری را امری اجتماعی و مربوط به فراه
آمدن محیط زمینه مناسب درنظرگرفتهاست؛
 رویکردی که نوآوری را یک امر سددازمانی دانسددته و معتقد
اسدددت که نوآوری مسدددتلزم مهیا شددددن عواملی متعدد
است[.]12
مطابق با رویکرد سددوم نوآوری ،به الگویی نیاز داری که بتواند
تاثیر عوامل مختلف را بر نوآوری نشان دهد[.]47
براى سددازمانهایى که به لحاظ کسددبوکار در شددرایطى

نداپدایددار قرار دارند ،ایجاد محیطى براى پروراندن خلاقیت و
نوآورى بده منزله اقدامى مه در تضدددمین حیات بلندمدت
موسددسدده تلقى مىشددود .تجربه ،مهارت و آیندهنگرى از الزامات
پاسددخ موفقیتآمیز به دنیاى کسددبوکار مدام در حال تغییر
امروز محسدددوب میشدددود .از سدددوى دیگر ،این توانمندىها
در"سرمایه فکرى و معنوى" یک موسسه نهفته است[.]73
سدرمایه فکرى ،خود شامل عنصر منابعانسانى و داراییهاى
فکرى سددازمان اسددت .منابعانسددانى ،افراد شدداغل در سددازمان
هسددتند .دارایىهاى فکرى سددازمانى بهصددورت مجموع ایدهها،
اختراعات ،فناورىها ،دانش عمومى ،نرمافزارها ،طرحها ،اطلاعات،
مهارتها ،فرایندها ،خلاقیتها و انتشددارات آن سددازمان تعریف
مىشدود .سدرمایه فکرى را مىتوان به سدادگى به دانشى تعبیر
کرد که قابلتبدیل به سود و ثروت باشد[.]14
اولین بار پیتر دراکر )1804(6اصطلاح کارکنان دانشی را ابداع
کرد .پیتر سددنگه در سددال  1886اصددطلاح سددازمان یادگیرنده را
مطرح نمود .مدیریت دانش با گزارش سددالیانه  1884شددرکت
سدو دی اسدکاندیا که در کنار سدرمایه ملی به سرمایه فکری ه
توجه کرد ،وارد عرصه مدیریت شد[.]26
دالکر  )2667(9تداریخچده مددیریت دانش را اینگونه بیان
میکند؛ آغاز صنعتی شدن در  ،1966فناوریهای حمل و نقل در
 ،1976ارتبدداطددات  ،1866رایددانددهای شدددددن  ،1876دنیددای
مجازیشدن در اویل دهه  1896و تلاشهای اخیر در فناوریهای
شخصیسازی در سال .]26[ 2666
مطالعه نوناکا و تاکاچی )1887(8نشددان داد که چگونه دانش
در سددازمان ،خلق ،اسددتفاده و تسددهی میشددود و چگونه چنین
دانشی به توزیع نوآوری کمک میکند[.]26
اسدددویدبددای )1880(16و کدداپدلددان و ندورتن )1880(11ه
دانشسازمانی را بهعنوان سرمایه مطرح کردند[.]26
در سدالهای اخیر توجه به مدیریت دانش بیشدتر شده است.
شددرکتهایی مثل بو ینگ بریتیش پترولیوم ،فورد ،هوندا ،آی بی
ام ،زیراکس و مشدابه آنها از منافع سدرشار مدیریتدانش بهرهمند
میشوند .در جمهوری اسلامی ه این موضوع در سند چش انداز،
سدیاسدتهای کلی نظام و برنامه پنجساله توسعه مورد توجه قرار
گرفتهاست.
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مکالوری ،)1888(14بیوکویتز و ویلیامز ،)2666(17بیرکین و شاو
و شددیهان )2662(10و دالکر( )2667چرخههای مدیریت دانش را
بیان کردهاند[ .]26سدازمان توسدعه آسیا  )2617(APOمدلی ه
برای مدیریت دانش مطرح کرده اسدت؛ این مدل شرح مختصری
از عناصدر اصدلی ،مفاهی و اصولی است که باید در هنگام اجرای
مدیریت دانش درنظرگرفته شددود .شددکل و طراحی آن به گونهای
اسددت که تمامی جنبههای مدیریت دانش را درنظرگرفته اسددت.
جامع و کاربردی بودن ،سادگی و تمرکز بر بهرهوری از ویژگیهای
اصلی این مدل است[ .]13در این مدل ابعاد مدیریتدانش ،کسب
دانش ،حفظ دانش ،انتقدال دانش ،خلق دانش ،نتددایج مدیریت
دانش ،نوآوری در مدیریت دانش و کاربرد دانش است.
 -3مدل مفهمومی تحقيق
در این تحقیق بررسدی سدط مدیریتدانش سازمان براساس

تی های بین
رشته ای

خطر پذیری
و تحمل
اشتباهات

چش انداز و
مقاصد
راهبردی

مدل توسدعه آسیا  )2617(APOانجام شده است و برای سنجش
مدیریت خلاقیت و نوآوری از پرسدشدنامه ترجمه و استانداردشده
توسط خسروی و همکاران استفاده شده است[ .]0این پرسشنامه
در سدددالهای  1896در سو د برای نخستین بدددار توسدددط اکوال
طراحددی گردیددد و بدا عندوان پرسشددنامه وضددعیت خﻼقیددت
شناخته میشد کددده در ویدددرایشهدددای بعددددی کددده توسدددط
اساکسن و همکارانشان صورت گرفت ،به نام پرسشنامه وضد دعیت
نوآوری تغییر نام یافددت[ .]40در ایددن پرسشددنامه هشتعامدل
تشدخی وضعیت نوآوری سازمان از نظر اکوال درنظرگرفته شده
است کددده عبارتند از چش انداز و مقاصد راهبردی ،خطرپذیری و
تحمل اشدتباهات ،تی های بین رشتهای ،روابط در سازمان ،رفتار
شددایسددته با کارکنان ،عبور از مرزها ،مدیران پشددتیبان نوآوری و
زمان برای خلق نوآوری مورد بررسددی قرار میگیرد .بنابراین مدل
مفهومی تحقیق شکل شماره  1است.

کسب دانش

خلق دانش

انتقال دانش

روابط در سازمان

نوآوری
سازمانی

رفتار شایسته
با کارکنان
عبور از مرزها

مدیران
پشتیبان
نوآوری

مدیریت دانش

زمان برای
خلق نوآوری

نتایج
مدیریت
دانش

کاربرد دانش

حفظ دانش

نوآوری در
مدیریت
دانش

شكل  :0مدل مفهومی تحقيق

 -0فرضيههای تحقيق
کسددب دانش از تجارب مدیریتی ،ابزاری برای شددکلگیری
کارآفرینی و نوآوری اسددت و در سددراسددر فرآیند کارآفرینی ،باعث
ایجاد نوآوری میشود[ .]39دریافت تجربه منبع اصلی دانش است
و تجربه مدیر کارآفرین فرآیندی برای ایجاد نوآوری اسددت[.]20
دوسدددی عنوان میکند که کسدددب دانش از طریق قابلیتهای
یادگیری با بهبود نوآوری در ارتباط اسددت[ .]10بنابراین فرضددیه
یک این تحقیق اینچنین تعریف میشود:
 :H1بين كسبب دانش و مدیریت خلاقيت و نوآوری
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
14 McElroy
17 Williams
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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دروگ و هدمکدداران( )2663خلق دانش را اینگوندده تعریف
کردهاند :تولید ایدههای جدید ،اعتماد به توانایی کارکنان برای
ایجاد تولیدات ،فرایندها و خدمات جدید[ .]33همچنین کوهن و
هلوینتال( )1886نیز تعریف خلق دانش را اینگونه عنوان کردهاند:
نوآوری از طریق پژوهش و توسددعه فرآیندهای جدید که دانش
خلق شدده و بهکار گرفته شدده جدید را نشان میدهد .پژوهش و
توسددعه نوآوری ،معرفی محصددولات جدید به بازار[ .]26بنابراین
فرضیه شماره دو این تحقیق به شکل زیر تعریف میشود:
 :H2بين خلق دانش و مبدیریبت خلباقيت و نوآوری
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
مدنهددارت( )2617حفظ دانش را اینگوندده تعریف میکنددد:
10 Birkin Shaw and Sheehan

حجتاله مومیوند ،جلال نوري ،احمدرضا اسكندري و پیمان اخوان

جلوگیری از سددرریز و رسددوخ دانش در روابط بین سددازمانی و
پیشدددگیری از دسدددت دادن دانش(در هنگددام ترک خدمت و
بازنشستگی کارکنان) و کاهش قابلیت مشاهده دانش توسط افراد
برون سددازمانی اسددت[ .]42از آنجایی که حفاظت از دانش برای
حفظ مزیت رقابتی بنگاهها ضددروری اسددت[ .]41با توجه به این
موضدددوعات می توان نتیجه گیری کرد که حفظ دانش می تواند
باعث افزایش عملکرد نوآورانه سدازمان شدود بنابراین فرضیه سوم
تحقیق به شکل زیر تعریف میشود:
 :H3بين حفظ دانش و مبدیریبت خلباقيت و نوآوری
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
دانش در طولانی مدت بهعنوان منبع کلیدی برای سددازمانها
درنظرگرفته شده است و مدیریت موثر آن ه برای موفقیت امری
ضدددروری اسدددت[ .]9صددداحددبنظران در تعدداریف مختلف از
مددیریدتدانش اهددا خاصدددی را برای آن بیان نمودهاند که
مه ترین آنهدا عبدارتندد از :کارایی ،ابداع و مشدددارکت میان
کدارمنددان بدا هد حمایت از مزیت رقابتی[ .]36ابداع دانش
گروهی و اسدتفاده از آن[ .]29تسدهیل ابداع ،دسترسی و استفاده
مجدد از دانش[ ،]9ایجاد ه افزایی سدددازمانی[ ]9و بهکارگیری
دانش در سددازمانها فواید مختلفی دارد؛ از جمله اینکه سددبب
تشدخی کمبودها و خلأها در دانش سدازمانی میشود؛ بهرهوری
سرمایههای انسانی را افزایش میدهد و موجب یادگیری کارآمدتر
و موثرتر کارکنان میشددود و ارا ه کالاها و خدمات با ارزش افزوده
بیشدتر را ممکن میسدازد .همچنین بهکارگیری مناسب مدیریت
دانش به افزایش رضدددایتمندی مشدددتریان ،جلوگیری از تکرار
اشددتباهات ،کاهش دوبارهکاری ،صددرفهجویی در زمان برای حل
مسهله ،برانگیختن خلاقیت و نوآوری در کارکنان و ایجاد رابطهای
نزدیکتر با مشددتریان سددازمان منجر میشددود[ .]24پس فرضددیه
چهارم تحقیق را میتوان به صورت ذیل تعریف نمود:
 :H4بين كبباربرد دانش و مدیریت خلاقيت و نوآوری
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
امددروزه در محدیط کسدب وکدار رقدابتی ،داندش بده عندوان
یددک منبدع حیداتی مدورد توجده است []31؛چرا که مدیریت و
بکارگیری موثر دانش یکی از داراییهای مهدددددد و راهبردی هر
سدددازمان اسدددت و تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری و موفقیت
سدازمان دارد محققین دانش را به عنوان پدیده ای نامشددددهود،
بدددون مددرز و پویددا معرفدی نموده اند که به طور کلی به عنوان
یک منبع ،یک شی ،یک پتانسیل و  ...در نظر گرفتده شدده ،قابل
تسهی بوده و با معرفی اطلاعات جدید تغییر میکند]77[ .
 :H5بين انتقبال دانش و مبدیریت خلاقيت و نوآوری
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

آمیددون نوآورری دانش را اینگونده تعریف میکند :ایجاد،
توسعه ،تبدیل و کاربرد افکار جدید در قالب کالاها و خدمات قابل
فروش که موجب موفقیت سددازمانها ،اعتبار اقتصدداد یک ملت و
پیشرفت و ترقی یک جامعه میشود .هر سازمانی تلاش میکند از
فرصتهای ارا ه شده توسط مدیریت دانش نظیر روشهای کسب،
همانندسدازی و تسهی اطلاعات در نوآوری استفاده کند .بنابراین
در قلب مدیریتدانش باید نوآوری را جسددتجو کرد؛ زیرا مزیت
رقابتی پایدار در نوآوری پنهان اسددت .لذا سددازمان باید جوی را
بوجود آورد کده تبادل دانش و نوآوری درآن مورد تأکید قرار
گیرد[ .]16پس فرضیه شش اینگونه تعریف میشود:
 :H6بين نوآوری در مدیریت دانش و مدیریت خلاقيت و
نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
این دسددته ،توانایی سددازمان را برای بهبود ارزش تولید شددده
برای مشددتری از طریق محصددولات و خدمات جدید و بهبود یافته
انددازهگیری میکندد .همچنین توانایی سدددازمان برای افزایش
بهرهوری ،کیفیت ،سدودآوری و حفظ روند رشد از طریق استفاده
اثربخش از مندابع و در نتیجده یددادگیری و نوآوری را ارزیابی
میکند[ .]10فرضیه هفت تحقیق اینگونه تعریف میشود:
 :H7بين مسبتندسازی نتایج مدیریت دانش و مدیریت
خلاقيت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.

 -5روش تحقيق
این تحقیق از نوع کمی همبسددتگی-توصددیفی اسددت .جامعه
آماری تحقیق  06نفر از پژوهشدددگران یک سدددازمان تحقیقاتی
نظامی است .تعداد  06پرسشنامه توزیع شد و در مدت زمان یک
ماه و نی تعداد  48پرسدشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفدت .در این پژوهش برای گردآوری اطلدداعات از روش
میدانی و کتابخانهای استفاده شده است .ابزار جمعآوری دادههای
این تحقیق برای ارزیابی نوآوری ،پرسدشنامه استاندارد خسروی و
همکاران ( )1382اسددت[ .]0این پرسددشددنامه دارای  9بعد و 46
گویه با اسدتفاده از طیف لیکرت اسدت .همچنین در پرسشنامه از
طیف لیکرت مقیاس پنج گزینهای(کاملا مخالف  ،مخالف  ،نظری
ندارم ،موافق  ،کاملا موافق ) اسدتفاده شدده است .روایی محتوایی
پرسشنامه توسط  11نفر خبره مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین
با استفاده از نظر خبرگان و استاد راهنما و مطالعه پرسشنامههای
دیگر در زمینه نوآوری روایی محتوایی آن مجدد تایید شددد .برای
ارزیابی سدط مدیریت دانش از پرسدشدنامه مدل سازمان توسعه
آسدیا( )2617استفاده شد .این مدل  6بعد و  76گویه با استفاده
از طیف لیکرت دارد .روایی محتوایی این پرسددشددنامه با مطالعه
پرسشنامههای مدیریت دانش و مراجعه به  9خبره مدیریت دانش
مورد تایید قرار گرفت.
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بررسي رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت خلاقیت و ...

بهمنظور ارزیابی پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ استفاده
شدده اسدت .مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش
 6/869و مقدار آلفای کرونباخ برای پرسددشددنامه مدیریت نوآوری
مقدار 6/996بدسددت آمد .بنابراین پایایی تحقیق نیز مورد تایید
است.

جدول  :0بررسی پایایی پرسشنامه تحقيق
شرح

تعداد بعد

آلفای كرونباخ

پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه مدیریت نوآوری

6
9

6/869
6/996

آزمون شود .از میان روشهای گوناگون مانند کای دو کولموگرو
اسددمیرنو و غیره ،روش کولموگرو اسددمیرنو برای دادههایی
مناسدب اسدت که حج نمونه کمتر از  76عدد باشدد؛ بنابراین از
این روش اسدتفاده شدده اسدت .در این آزمون اگر مقدار p-value
کمتر از  6/67باشددد ،توزیع غیرنرمال و اگر بیشددتر باشددد توزیع
نرمال اسددت[ .]4درصددورتیکه توزیع دادهها نرمال باشددد ،برای
آزمون فرضیههای تحقیق از روشهای پارامتریک استفاده میشود
و درصددورتیکه توزیع غیرنرمال باشددد ،از روشهای ناپارامتریک
آزمون همبستگی استفاده میشود.

 -6تجزیهوتحليل دادهها

این پرسدشدنامهها پس از ادغام بهصدورت یک پرسشنامه بین
افراد نمونه تحقیق با ارا ه توضیحات کامل توزیع گردید و به مدت
یک ماه و نی پروسده جمعآوری پرسشنامهها به طول انجامید .به
منظور تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
تحقیق از نوع همبسددتگی-توصددیفی اسددت .قبل از بررسددی
فرضددیات تحقیق ابتدا باید توزیع دادهها با یک روش مناسددب

نتای آزمون کولموگرو اسمیرنو در جدول شماره  2آورده
شدده اسدت که نشان میدهد مقدار  p-valueبرای متغیرهای این
تحقیق در آزمون کولموگرو اسددمیرنو بیشددتر از  6/67اسددت.
بندابراین دادههای این تحقیق دارای توزیع نرمال بوده و برای
آزمون معندداداری رابطدده میتوانی از آزمونهددای پددارامتریددک
استفادهکنی .

جدول  :8بررسی توزیع دادههای تحقيق
نوآوری
سازمانی

نتایج

نوآوری

كاربرد

مدیریت دانش

دانش

خلق دانش انتقال دانش حفظ دانش كس

دانش

48

48

48

48

48

48

48

48

3/460

3/816

3/420

3/069

3/386

3/206

3/2666

3/749

6/787

1/320

6/6816

6/416

6/074

6/677

6/866

6/037

Std. Deviation

6/110

/122.

6/124

6/689

6/698

6/167

6/138

6/116

Absolute

6/681

6/122

6/696

6/694

6/670

6/678

6/612

6/602

Positive

-6/110

-6/694

-6/124

-6/68

-6/689

-6/16

-6/138

-6/116

Negative

6/122

6/124

6/689

6/689

6/143

6/167

6/138

6/116

Test Statistic

6/604

6/679

6/6046

6/266

6/673

6/266

6/23

6/193

)Asymp. Sig. (2-tailed

 -7بررسببی رابطه بين ابعاد مدیریت دانش با نوآوری
سازمانی
بدا توجه به اینکه دادههای این تحقیق دارای توزیع نرمال
اسددت ،برای بررسددی ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش و نوآوری
سددازمانی از آزمون همبسددتگی و در صددورت معنادار بودن برای
محاسبه شدت ارتباط رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده میشود .برای آزمون رابطه هرکدام از ابعاد مدیریت دانش
با مدیریت خلاقیت و نوآوری سازمانی فرضیهای  H0و  H1به شرح
زیر تعریف شده است.
فرضددیه  :H0درصددورتیکه مقدار  p-valueبیشددتر از  6/61باشددد
رابطه معناداری بین متغیر ها وجود ندارد
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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N
Mean

Normal
Parametersa,b

Most Extreme
Differences

فرضیه  :H1درصورتیکه مقدار  p-valueکمتر از  6/61باشد رابطه
معناداری بین متغیر ها وجود دارد.
جدول  :3نتایج آزمون فرضيه شماره یک
شرح
رابطه کسب دانش
با مدیریت
خلاقیت و نوآوری
سازمانی

مقدار

سطح

خطا

معناداری

6/61

6/66

ضری
همبستگی

6/762

نتيجه
گيری

تایید رابطه

دریافت تجربه منبع اصلی دانش است و تجربه مدیر کارآفرین
فرآیندی برای ایجاد نوآوری اسددت .با توجه به جدول شددماره 3
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مقدار سدط معنا( )p-valueبه میزان 6/66است که از سط خطا
کمتر است .بنابراین فرضیه  H0در مورد رابطه بین کسب دانش با
مدیریت خلاقیت و نوآوری رد میشددود و فرضددیه  H1مورد تایید
قرار میگیرد .همچنین شددت این رابطه  6/762است که نشانگر
ارتباط نسبتا قوی بین این متغیرهاست.

رد میشددود و فرضددیه  H1مورد تایید قرار میگیرد .همچنین
ضددریب همبسددتگی پیرسددون برای این رابطه  6/661اسددت که
نشانگر ارتباط قوی بین این متغیرهاست.

جدول  :0نتایج آزمون فرضيه شماره دو

جدول  :7نتایج آزمون فرضيه شماره پنج

شرح
رابطه حفظ دانش
با مدیریت خلاقیت
و نوآوری سازمانی

مقدار

سطح

خطا

معناداری

6/61

6/66

ضری
همبستگی
6/022

نتيجه
گيری
تایید رابطه

با توجه به جدول شددماره  4مقدار سددط معنا( )p-valueبه
میزان 6/66اسدت که از سدط خطا کمتر اسدت .بنابراین فرضیه
 H0در مورد رابطه بین حفظ دانش با مدیریت خلاقیت و نوآوری
رد میشددود و فرضددیه  H1مورد تایید قرار میگیرد .همچنین
ضددریب همبسددتگی پیرسددون برای این رابطه  6/022اسددت که
نشانگر ارتباط نسبتا قوی بین این متغیرهاست.
جدول  :5نتایج آزمون فرضيه شماره سه
شرح
رابطه انتقال دانش با
مدیریت خلاقیت
نوآوری سازمانی

مقدار

سطح

خطا

معناداری

6/61

6/66

ضری
همبستگی
6/626

شرح
رابطه خلق دانش با
مدیریت خلاقیت
نوآوری سازمانی

مقدار
خطا

معناداری

6/61

6/66

همبستگی

6/661

ضریب نتیجه
مقدار سط
خطا معناداری همبستگی گیری

تایید
رابطه

رابطه نوآوری در
مدیریت دانش با
مدیریت خلاقیت
و نوآوری
سازمانی

گيری
تایید
رابطه

6/61

6/66

6/037

تایید
رابطه

جدول  :2نتایج آزمون فرضيه شماره 6

گيری

نتيجه

خطا

معناداری

همبستگی

گيری

با توجه به جدول شددماره  6مقدار سددط معنا( )p-valueبه
میزان 6/66اسدت که از سدط خطا کمتر اسدت .بنابراین فرضیه
 H0در مورد رابطه بین کاربرد دانش با مدیریت خلاقیت و نوآوری
رد میشددود و فرضددیه  H1مورد تایید قرار میگیرد .همچنین
ضددریب همبسددتگی پیرسددون برای این رابطه  6/037اسددت که
نشانگر ارتباط قوی بین این متغیرهاست.
شرح

جدول  :6نتایج آزمون فرضيه شماره چهار
سطح

رابطه کاربرد
دانش با مدیریت
خلاقیت و
نوآوری سازمانی

نتيجه

با توجه به جدول شددماره  7مقدار سددط معنا( )p-valueبه
میزان 6/66اسدت که از سدط خطا کمتر اسدت .بنابراین فرضیه
 H0در مورد رابطه بین انتقال دانش با مدیریت خلاقیت و نوآوری
رد میشددود و فرضددیه  H1مورد تایید قرار میگیرد .همچنین
ضددریب همبسددتگی پیرسددون برای این رابطه  6/626اسددت که
نشانگر ارتباط قوی بین این متغیرهاست.
ضری

شرح

مقدار

سطح

ضری

نتيجه

6/61

6/66

6/068

تایید
رابطه

با توجه به جدول شددماره  9مقدار سددط معنا( )p-valueبه
میزان 6/66اسدت که از سدط خطا کمتر اسدت .بنابراین فرضیه
 H0در مورد رابطه بین رابطه نوآوری در مدیریت دانش با مدیریت
خلاقیت و نوآوری رد میشدددود و فرضدددیه  H1مورد تایید قرار
میگیرد .همچنین ضددریب همبسددتگی پیرسددون برای این رابطه
 6/068است که نشانگر ارتباط نسبتا قوی بین این متغیرهاست.
جدول  :4نتایج آزمون فرضيه شماره 7
شرح

مقدار

سطح

خطا

معناداری

ضری
همبستگی

نتيجه
گيری

با توجه به جدول شددماره  ،0مقدار سددط معنا( )p-valueبه
میزان 6/66اسدت که از سدط خطا کمتر اسدت .بنابراین فرضیه
 H0در مورد رابطه بین خلق دانش با مدیریت خلاقیت و نوآوری
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بررسي رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت خلاقیت و ...
رابطه مستندسازی
نتایج مدیریت
دانش با مدیریت
خلاقیت نوآوری
سازمانی

6/61

6/66

./662

تایید
رابطه

با توجه به جدول شددماره  8مقدار سددط معنا( )p-valueبه
میزان 6/66اسدت که از سدط خطا کمتر اسدت .بنابراین فرضیه
 H0در مورد رابطه بین مسددتندسددازی نتایج مدیریت دانش با
مدیریت خلاقیت و نوآوری رد میشددود و فرضددیه  H1مورد تایید
قرار میگیرد .همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای این رابطه
 6/662است که نشانگر ارتباط قوی بین این متغیرهاست.

 -2نتيجهگيری و بحث در مورد نتایج
هد اصددلی این پژوهش این اسددت که آیا بین ابعاد مدیریت
دانش و مدیریت خلاقیت و نوآوری سددازمانی در یک سددازمان
تحقیقاتی نظامی ارتباطی وجود دارد؟ در این راسدتا برای بررسی
تا ید یا عدم تا ید فرضدددیات و تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار
 SPSSاسدتفاده شده است .باتوجه به نرمال بودن توزیع دادههای
تحقیق از آزمون همبسددتگی برای معناداری رابطه بین متغیرها و
از ضریب پیرسون برای ارزیابی شدت رابطه استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضدیه یک نشدان داد که رابطه معنادار و نسبتا
قوی بین کسددب دانش در سددازمان و مدیریت خلاقیت و نوآوری
وجود دارد که با تحقیقات محمودزاده و همکاران(،]26[ )1386
تودار و همکاران ،]7[ )1388( ،بارکلی و موری(،]27[ )2619
دلیرپور و یعقوبی ( ،]8[ )1382محمدددی و همکاران ()1381
[ ،]18هدال و رود ( ،]76[ )1889احمدی و همکاران ()1381
[ ،]1چن و هوانگ ( ]26[ )2668وکشاورزی( ]16[ )1384همسو
اسدددت .اولین مسدددهله ای که یک سدددازمان در اجرای یک طرح
نوآوری با آن مواجه می شددوند ،فاصددله زیاد بین دانش موجود و
دانش موردنیاز اسددت که آن را شددکا دانش نام نهادهاند .انتخاب
شدیوه ای که به حذ شکا دانش منجرشود نه تنها بر نوآوری
تاثیر مستقی دارد بلکه کاهش ریسک و آسیبپذیری راهبردی را
برای سددازمان به دنبال دارد .درواقع ،تجربه منبع دانش اسددت و
ارتقاء کسب دانش میتواند به افزایش نوآوری و خلاقیت سازمانی
منجر شددود .همچنین با نگاهی سددیسددتمی و با توجه به ماهیت
دانشهای موردنیاز برای سددازمانهای تحقیقاتی نظامی ،کسددب
دانش را برای بهبود مدیریت خلاقیت و نوآوری و پشددتیبانی از
نیازهای آینده ردههای کاربر ،مورد توجه ،طراحی و ارتقاء قرار
داد.
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نتایج آزمون فرضیه دو نشانداد که رابطه معناداری بین حفظ
دانش در سددازمان و مدیریت خلاقیت و نوآوری وجود دارد که با
تحقیقات لیبسکایند( ،]41[ )1880محمودزاده و همکاران()1386
[ ،]26دلیرپور و یعقوبی( ،]8[ )1382محمدی و همکاران()1381
[ ،]18احمددی و همکدارن( ،]8[ )1381چن و هوانگ()2668
[ ،]26همسدو است .در نتیجه ارتقاء حفاظت از دانش برای حفظ
مزیت رقابتی بنگاهها ضدروری است و از آنجایی که مبحث رقابت
در سددازمانهای نظامی موضددوع امنیت در سددط ملی اسددت،
مدیریت سازمان میتواند با فرایندهای مناسب حفظ دانش چرخه
مدیریت نوآوری و خلاقیت را به حرکت درآورد و نهادینه نماید و
ضددعف در این مورد مانند حلقه مفقودهای برای سددازمان خواهد
بود.
نتایج آزمون فرضیه سه نشانداد که رابطه معناداری بین خلق
دانش در سددازمان و مدیریت خلاقیت و نوآوری وجود دارد که با
تحقیقات دروگ وهمکاران( ،]33[ )2663لیبسدددکایند()1880
[ ،]41احددمدددی و هددمددکدداران( ،]1[ )1381مددحددمددود زاده و
همکاران( ،]26[ )1386محمدی و همکاران( ،]18[ )1381چن و
هوانگ ( ،]26[ )2668همسددو اسددت .خلق دانش ،تولید ایدههای
جددید ،اعتماد به توانمندی کارکنان برای ایجاد محصدددولات،
فرایندها و خدمات جدید اسددت  .بنابراین سددازمانهایی که دارای
عدم توانایی در ارتقاء دیدگاههای ناشددناخته نسددبت به مسددا ل و
تبدیل ایدههای خلاق به نتایج مفید هسددتند ،نمیتوانند بهعنوان
سدازمانهای خلاق و نوآور مطرح شوند رابطه این متغیر ها دراین
سدازمان ه نشدانگر این است که خلق دانش در مسیر خلاقیت و
نوآور است.
نتایج آزمون فرضدیه چهار نشان داد که رابطه معنادار و نسبتا
قوی بین انتقال دانش در سددازمان و مدیریت خلاقیت و نوآوری
وجود دارد کده با تحقیقات طالقانی و همکاران(،]17[ )1381
تودار و همکداران ( ،]7[ )1388بارکلی و موری(،]27[ )2619
دلیرپور و یعقوبی( ،]8[ )1382محمدی و همکاران (]18[ )1381
 ،چن و هوانگ ( ،]26[ )2668وکشاورزی( ،]16[ )1384علوی و
لیندر ( ]24[ )2661همسددو اسددت .اشددتراک و انتقال دانش بین
کارمندان سددازمان ،یادگیری و اصددلاح دانش را ارتقا میدهد و
درنهدایدت احتمدال ظهور نوآوری خلاقیت را افزایش میدهد.
بنابراین شدددرایط و ابزار انتقال دانش در این سدددازمان میتواند
نوآوری را بهبود ببخشدد .اشدتراکگذاری دانش نیاز به کارمندانی
دارد که بهطور دلخواه دانش خود را وارد حافظه سددازمان نمایند.
فرهنگ بهعنوان یک منبع کلیدی در تشدددویق افراد به این امر
خواهد بود .الگوبرداری و استفاده از تجربیات فرماندهان نظامی به
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پیادهسدددازی مدیریت دانش و انتقال دانش و با توجه به نتایج
بدست آمده به حرکت درآوردن چرخ نوآوری شود.
نتایج آزمون فرضدیه پنج نشدان داد که رابطه معنادار و نسبتا
قوی بین بهکارگیری دانش در سدددازمان و مدیریت خلاقیت و
نوآوری وجود دارد که با تحقیقات علوی و لیندر (،]24[ )2661
طالقانی و همکاران( ،]17[ )1381تودار و همکاران(،]74[ )1388
بدارکلی و موری( ،]27[ )2619الیکانی و فکری (،]2[ )1383
هونگ و همکاران( ،]37[ )2616لیا و و وو ( ،]46[ )2616فیاض
احمد ( ،]76[ )2611چن و هوانگ ( ،]4[ )2668وکشدداورزی(
 ]16[ )1384همسدو اسدت .بهکارگیری مناسب دانش به افزایش
رضددایتمندی مشددتریان ،جلوگیری از تکرار اشددتباهات،یافتن ایده
های جدید ،کاهش دوبارهکاری ،صددرفهجویی در زمان برای حل
مسهله ،برانگیختن خلاقیت و نوآوری در کارکنان و ایجاد رابطهای
بهتر با مشدتریان سدازمان منجر میشدود .در سازمانهای نظامی
اسدتفاده از اطلاعات بهروز و دانش روز در تصمی گیریها اهمیت
بدالدایی دارد؛ ازآنجاییکه در جنگهای امروزی از دانش روز و
مدرنترین تجهیزات استفاده میشود ،دانش و کاربردی کردن آن
اهمیت زیادی دارد.

نتایج آزمون فرضیه شش و هفت نشان داد که رابطه معنادار و
نسددبتا قوی بین نوآوری در مدیریت دانش و مسددتندسددازی نتایج
مدیریت دانش در سددازمان با مدیریت خلاقیت و نوآوری وجود
دارد کدده بددا تدحقیقددات ،دهقددان نج ( ،]16[ )1399علوی و
لینددر ،]24[ )2661طالقانی و همکاران( ،]17[ )1381تودار و
همکاران( ،]7[ )1388لانگ ل و همکاران (  ،]38[ )2621لیا و و
وو ( ]46[ )2616و فیاض احمد (  ،]72[ )2619همسو است .در
سددازمانهای نظامی اندیشددههای نو و ایدههای جدید و نوآورانه
جایگاه بالایی دارد .اسددتفاده از ابزاری به نام دانش و بهکارگیری
کارکنانی خلاق و نوآور یک نیاز راهبردی اسددت .بنابراین مدیریت
دانش باید همراه و آمیخته با نوآوری را باشددد زیرا مزیت رقابتی
پایدار در نوآوری پنهان اسددت .موفقیت سددازمانها در وابسددته به
دانش و بهره برداری از دانش است .امروزه ،دانش به شکل عمیقی
بر عملکرد و ماهیت سدازمانها اثر گذاشدته است .ماهیت نوآوری
در اسدتفاده از دانش نهفته اسدت؛ لذا سازمان باید جوی را بوجود
آورد که تبادل آشدددکار دانش و نوآوری در آن مورد تأکید قرار
گیرد.
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