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 مقدمه -0
 و شناسیجامعه اقتصادی، وری،افن هایسدیست  سدریع رشدد

 هایسازمان برای را مشکلاتی و هاچالش جهان، سراسر در سیاسی

 ایشددیوه به که کندمی ملزم را آنها و کندمی ایجاد دولتی بخش

 یشرفتپ کارآمد، و موثر پاسخ بدون باشند. گوپاسخ پیچیده بسیار

 خواهد باقی مدرن جهانی محیط از مداوم تهدید در آنها توسدعه و

 یادیز مشکلات با خود طیمح در هاسازمان از یاریبسد .[26]ماند

 یلابا سرعت علت به مشکلات نیا و هسدتند مواجه رقابتی ظرن از

، 32، 36، 3]است فناورانه راتییتغ بخصدو  ط،یمح در راتییتغ

 هایسددازمان مورد در را زیر سددوالات مشددکلات این .[76و  49

 کند:می مطرح عمومی

 و مردم نیاز به توجه با عمومی سددازمان در پاسددخگویی نحوه -1

 بود؟ خواهد چگونه کشور

 برای حلراه یافتن به قادر را عمومی سددازمان توانمی چگونه -2

 نمود؟ ملی مشکلات

 فرصددت به چالش تبدیل به توانمند را عمومی سددازمان چگونه-3

 کنی ؟

 و شدناسددی امعهج سدیاسددی، مالی، توسددعه به توانمی چگونه -4

 ؟افزود سازمان فناوری

 آن و داد پاسدددخ کلمه یک با توانمی را بالا سدددوالات تمام

 وجود عمومی سازمان هر در ضرورت این ."نوآوری" از عبارتسدت

 حکمرانی وجود از جهانی، سدددناریوی نیاز به توجه با که دارد

 نبی تعامل بررسی ،طرفی از .کند حاصدل اطمینان موثر و کارآمد

 جهانی جنگ از پس هایسددال از آمریکا تجاری و نظامی بخش

 منجر نظامی بخش در نوآوری و تعامل این که دهدمی نشان دوم

 ی،اهسته انرژی جمله از کلیدی هایفناوری پیدایش و تحولات به

 و تغییر .[74]اسدت شددده ایماهواره فناوری و عمومی محاسدبات

 درون از آینده ساخت و بینیپیش نوآوری است، فوری هایچالش

 رد بلکه المللی،بین و ملی امینت در تنها نه باید نوآوری .اسددت

 قرار دفاعی امور راس در بینیپیش غیرقابل و پیچیده شرایط همه

 هاسدددازمان یبرا اتییح و مه  عدامل ،ینوآور ،واقع رد .گیرد

، 44، 43، 34، 3]است داریپا رقابتی تیمز و ارزش جادیا منظوربه

 حرکت عل  راه در که کسانى همه و جوانان همه به من .[70، 46

 ورىنوآ و تحقیق و عل  رشته که کن مى توصدیه اکدوم کنند،مى

 و درونى آفرینش و خلاقیت و ابتکار روح کردن زنده و دانش در

 خلاقیت، و نوآورى ،ابتکار ،فعالیت نکنند. رهدا را خود حقیقى

 

4 Schumpeter 

7 Druker 

 هاىنشاندهدست است. انسدانى زندگى و انسدان یشدرفتپ اسداس

 از بسیارى در امروز و ما کشور در گذشدته در قدرت هاىدسدتگاه

 نجایگزی را تقلید کنندمى سددعى منطقه این وابسددته کشددورهاى

 ویته به اتکاء پرتو در ایران ملت آینده ،کنند ابتکار و فعالیت

 مردمی بودن، اسلامی یعنی أنالشعظی  راحل امام حرکت حقیقی

 گذشته از تردرخشدان بسدیار اسدلام بر متکی هاینوآوری و بودن

 آن چگونه که است این نوآوری حوزه در اصلی چالش .[23]است

 نهزمی در موجود ادبیات بررسی با .بخشید بهبود و دیآور وجودب را

 برای علوم زا مختلفی هایشدداخه که شددودمی مشددخ  نوآوری

 و دانش مدیریت ظهور با .اندآمده وجودب بالا سدددوال به پاسدددخ

 و خلق برای جدیدی سددازه رشددته، یک عنوانبه معنوی سددرمایه

 شده حاصل ( ... و فرایندها ،هارویه محصول، نوآوری)تولید، بهبود

 با دانش مدیریت ابعاد رابطه بررسددی به تحقیق این .[17]اسددت

 موضددوع رابطه چه اگر اسددت. پرداخته نوآوری و خلاقیت مدیریت

 اما ،نمایدمی بدیهی نوآوری و خلاقیت مدیریت و دانش مدیریت

 روزآمد و گسدددترش کارگیری،هب حفظ، ایجاد، عمل، مقدام در

 و حمایتی نقش که ایگونه به سددازمانی دانش پایگاه سدداختن

 برای ندک ایفا شکل بهترین به را سازمانی نوآوری برای پشدتیبانی

 به اقدام هاسازمان که هنگامی .است دشوار هاسازمان از بسدیاری

 که ایمسددهله اولین ،کنندمی یآور نو طرح یک جرایا و تدوین

 و موجود دانش بین زیاد فاصددله ،شددوندمی روروبه آن با معمولا

 شیوه انتخاب اند.نهاده نام شدکا  را آن که اسدت دنیازمور دانش

 هبلک دارد مسددتقی  تاثیر نوآوری بر تنها نه دانش شددکا  حذ 

 دنبال به سدددازمان برای را راهبردی پذیریآسدددیب و ریسدددک

 .[48]دارد
 

 تحقيق پيشينه و نظری مبانی  -8
نوآوری اسددتفاده از دانش و تکنولوژیو اطلاعات بازار برای ارا ه 

ویا تبدیل فکر و خلاقیت به محصول یا محصدول یا خدمت جدید 
 (1384)4مپیتروشدد توسددط بار اولین نوآوری [63]اسددت خدمت 

 نوآوری دربرگیرنده که شددد تعریف تازه محصددولات تولید عنوانبه
 .است جدید بازارهای به دسدتیابی برای محصدول نوآوری و فرایند

 در و ایجاد اداری نوآوری و فناوری نوآوری توسط تازه محصدولات
 .[62]شدددودمی منتهی سدددازمانی تغییر به نوآوری این نهدایدت
 برای یافته سازمان و هدفمند جستجوی را نوآوری (1897)7دراکر
 ،اسدددت معتقد (1881دمنپور) .[26]اسدددت کرده معرفی تغییر

 زمانی نوآوری .اسددت اجرا و عمل ابتکار مرحله دو دارای نوآوری
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 با سددازگاری برای تصددمیمی یا و جدید فکری که افتدمی اتفاق
 فکر، هر که اسددت معتقد (2616)0دمنپور .[36د]شددو ارا ه محیط
 نوآور شود، اجرا موفقیت با بزرگی گروه وسیلهبه اینکه از پس تنها

 و افکار کردن عملی و کاربردی ابداع، یدا نوآوری .بود خواهدد

 تبدیل نوآوری، .اسددت خلاقیت از ناشددی بدیع و نو هایاندیشدده
 فرایند نوآوری .اسددت سددود نتیجه یا و عمل به (نو ایده)خلاقیت
 کردن عملیاتی و بخشددیدن تحقق عبارتی به یا خلاقیت اجرای
 عینی نتیجه به خلداقیت تبددیدل کلی طوربده و نو هدایایدده
 .[19]است

 به هاینوآوری روی بر سازمان هایدغدغه تمرکز اوقات اغلب
 یانم از را باسابقه موسسه یک تواندمی که است گرویران اصطلاح
 مونهن اولین معرفی با نوکوراسددتیل شددرکت ،مثال عنوانبه .بردارد
 عوض را فولاد صنعت در وکارکسب مسیر توانسدت آسدیاب موفق

 واقع در sabre سددیسددت  کمک با ایرلاینز امریکن یا و [48]ندک
 معرفی و نهادبنا بلیت رزرو هایسددیسددت  برای را اسددتانداردی

 حذ  عرصه این در را رقبایش کراپسلر توسدط وننییم خودروی
 شددده، تثبیت و ابقهسددبا هاىسددازمان از بسددیارى در [.73]کرد

 عمده تغییرات برابر در که دارد وجود مراتبى سددلسددله معمولا
 و نو هایفناوری جایگزینى شددروع با نتیجه در .کندمی مقاومت

 هاىفناورى به پایبند سددسدداتوم سدداز،دگرگون موارد ایپاره در

 شوندمى اقتصدادى مشدکلات و ضدعف دچار تدریج به ترقدیمى

 مرگ و فروپاشى به درنهایت است ممکن حتى موضدوع این که

   .[48]بیانجامد سسهوم
 زمینه در زیادی قاتتحقی و مطالعه نظران،صدداحب و محققان

 اند:کرده اشاره رویکرد سه به کنون تا و اندداشته نوآوری
 هب مربوط و روانشناختی امری بیشتر را نوآوری که رویکردی 

 ؛استنموده تلقی فردی استعدادهای

 فراه  به مربوط و اجتماعی امری را نوآوری که رویکردی 
  ست؛ادرنظرگرفته مناسب زمینه محیط آمدن

 معتقد و دانسددته سددازمانی امر یک را نوآوری که رویکردی 
 متعدد عواملی شددددن مهیا مسدددتلزم نوآوری که اسدددت
 .[12]است

 تواندب که داری  نیاز الگویی به نوآوری، سددوم رویکرد با مطابق
 .[47]دهد نشان نوآوری بر را مختلف عوامل تاثیر

 شددرایطى در کاروکسددب لحاظ به که هایىسددازمان براى

 

0 Damanpour 

6 Peter. Drucker 

9 Dalkr 

8 Nonaka and Takchy 

16 Asvybay 

 و خلاقیت پروراندن براى محیطى ایجاد دارند، قرار نداپدایددار
 بلندمدت حیات تضدددمین در مه  اقدامى منزله بده نوآورى

 الزامات از نگرىهآیند و مهارت تجربه، .شددودمى تلقى سددسددهوم

 تغییر حال در مدام کاروکسددب دنیاى به آمیزموفقیت پاسددخ
 هاتوانمندى این دیگر، سدددوى از .دشدددومی محسدددوب امروز

 .[73]است نهفته سسهمو یک" معنوى و فکرى سرمایه"در
 هاىدارایی و انسانىمنابع عنصر شامل خود فکرى، سدرمایه

 سددازمان در شدداغل افراد انسددانى،منابع اسددت. سددازمان فکرى

 ها،ایده مجموع صددورتبه سددازمانى فکرى هاىدارایى .هسددتند

 اطلاعات، ها،طرح افزارها،نرم عمومى، دانش ها،فناورى اختراعات،
 تعریف سددازمان آن انتشددارات و هاخلاقیت فرایندها، ها،مهارت

 تعبیر دانشى به سدادگى به توانمى را فکرى سدرمایه .شدودمى

 .[14]باشد ثروت و سود به تبدیلقابل که کرد

 ابداع را دانشی کارکنان اصطلاح (1804)6دراکر پیتر بار اولین
 را یادگیرنده سددازمان لاحاصددط 1886 سددال در سددنگه پیتر .کرد

 شددرکت 1884 سددالیانه گزارش با دانش مدیریت نمود. مطرح
  ه فکری سرمایه به ملی سدرمایه کنار در که اسدکاندیا سدو دی
 .[26]شد مدیریت عرصه وارد کرد، توجه

 بیان گونهاین را دانش مددیریت تداریخچده (2667)9 دالکر
 در نقل و حمل هایفناوری ،1966 در شدن صنعتی آغاز ؛کندمی

 دنیددای ،1876 شدددددن ایرایدداندده ،1866 ارتبدداطددات ،1976
 هایفناوری در اخیر هایتلاش و 1896 دهه اویل در شدنمجازی
 .[26] 2666 سال در سازیشخصی

 دانش چگونه که داد نشددان (1887)8تاکاچی و نوناکا مطالعه
 چنین چگونه و دشددومی تسددهی  و اسددتفاده خلق، سددازمان، در

 [.26]کندمی کمک نوآوری توزیع به دانشی
 ه  (1880) 11ندورتن و کدداپدلددان و (1880) 16اسدددویدبددای

 .[26]کردند مطرح سرمایه عنوانبه را سازمانیدانش
 .است شده بیشدتر دانش مدیریت به توجه اخیر هایسدال در

 بی یآ هوندا، فورد، پترولیوم، تیشیبر بو ینگ مثل هاییشددرکت
 مندبهره دانشمدیریت سدرشار منافع از آنها مشدابه و زیراکس ام،
 انداز،چش  سند در موضوع این ه  اسلامی جمهوری در .شوندمی

 رارق توجه مورد توسعه سالهپنج برنامه و نظام کلی هایسدیاسدت
 . استگرفته

 (،1880)13وزاک یرمه (،1883)12ویگ مثل نظرانیصددداحب

11 Kaplan and Norton 

12 Whig 

13 Meyer and Zack 
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 شاو و بیرکین (،2666)17ویلیامز و بیوکویتز (،1888)14الوریمک
 را دانش مدیریت هایچرخه (2667دالکر) و (2662)10شددیهان و

 ه  مدلی APO(2617) آسیا توسدعه سدازمان .[26]اندکرده بیان
 مختصری شرح مدل ینا ؛اسدت کرده مطرح دانش مدیریت برای
 اجرای هنگام در باید که است اصولی و مفاهی  اصدلی، عناصدر از

 ایگونه به آن طراحی و شددکل .شددود درنظرگرفته دانش مدیریت
 .اسددت درنظرگرفته را دانش مدیریت هایجنبه تمامی که سددتا

 هایویژگی از وریبهره بر تمرکز و سادگی بودن، کاربردی و جامع
 کسب ،دانشمدیریت ابعاد مدل این در[. 13]است مدل این اصلی
 مدیریت نتددایج دانش، خلق دانش، انتقدال دانش، حفظ دانش،
 .است دانش کاربرد و دانش مدیریت در نوآوری ،دانش
  
  تحقيق مفهمومی مدل  -3

 براساس سازمان دانشمدیریت سدط  بررسدی تحقیق این در

 سنجش برای واست  شده انجام APO(2617) آسیا توسدعه مدل
 استانداردشده و ترجمه پرسدشدنامه از نوآوری و خلاقیت مدیریت
 پرسشنامه این .[0]است شده استفاده همکاران و خسروی توسط

 اکوال طدددتوس اردددب نخستین برای سو د در 1896 الهایدددس در
 تددخالقی عیتددوض نامهددپرسش واندعن ادب و دددگردی یددطراح

 طدددتوس هدددک دیدددبع ایدددرایشهدددوی در هدددک میشد شناخته
 عیتدددوض پرسشنامه نام به ،گرفت صورت همکارانشان و اساکسن
 لدعامهشت نامهدددپرسش نددای در .[40]تددیاف نام تغییر نوآوری

 شده درنظرگرفته اکوال نظر از سازمان نوآوری وضعیت خی دتش
 و پذیریخطر راهبردی، مقاصد و اندازچش  از عبارتند هدددک است
 رفتار سازمان، در روابط ای،رشته بین هایتی  اشدتباهات، تحمل

 و نوآوری پشددتیبان مدیران مرزها، از عبور کارکنان، با شددایسددته
 مدل بنابراین .گیردمی قرار بررسددی مورد نوآوری خلق برای زمان

.است 1 شماره شکل تحقیق مفهومی

 
  تحقيق مفهومی مدل :0 شكل

 تحقيق هایفرضيه -0
 گیریشددکل برای ابزاری مدیریتی، تجارب از دانش کسددب
 باعث کارآفرینی، فرآیند سددراسددر در و اسددت نوآوری و کارآفرینی

 است دانش اصلی منبع تجربه دریافت .[39]شودمی نوآوری ایجاد
 .[20]اسددت نوآوری ایجاد برای فرآیندی کارآفرین مدیر تجربه و

 هایقابلیت طریق از دانش کسدددب که کندمی عنوان دوسدددی
 هفرضددی بنابراین .[10]اسددت ارتباط در نوآوری بهبود با یادگیری

 ود:شمی تعریف اینچنین تحقیق این یک

1H: نوآوری و خلاقيت مدیریت و دانش كسبب  بين 
 دارد. وجود معناداری رابطه سازمانی

 

14 McElroy 

17 Williams 

 تعریف ینگونددها را دانش خلق (2663هدمکدداران) و دروگ
 برای کارکنان توانایی به اعتماد جدید، هایایده تولید :دانکرده
 و کوهن همچنین .[33]جدید خدمات و فرایندها تولیدات، ایجاد

 :دانکرده عنوان اینگونه را دانش خلق تعریف نیز (1886هلوینتال)
 دانش که جدید فرآیندهای توسددعه و پژوهش طریق از نوآوری
 و پژوهش .دهدمی نشان را جدید شدده گرفته کاربه و شدده خلق

 بنابراین .[26]بازار به جدید محصددولات معرفی نوآوری، توسددعه
 شود:می تعریف زیر شکل به تحقیق این ود شماره فرضیه

2H: نوآوری و خلباقيت مبدیریبت و دانش خلق بين 
 دارد. وجود معناداری رابطه سازمانی

 :کندددمی تعریف اینگوندده را دانش حفظ (2617مدنهددارت)

10 Birkin Shaw and Sheehan 

   دانش انتقال

 دانش حفظ
  نتایج

  مدیریت
 دانش

  در نوآوری
  مدیریت
 دانش

 دانش کاربرد

 دانش کسب دانش خلق

   دانش مدیریت

  و انداز چش 
  مقاصد
 راهبردی

  بین هایتی 
 ای رشته

  پذیری خطر
  تحمل و

 اشتباهات

 سازمان در روابط

  هشایست رفتار
 کارکنان با

 مرزها از عبور

  مدیران
 پشتیبان
 نوآوری

  برای زمان
 نوآوری خلق

نوآوری 
 سازمانی
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 و سددازمانی بین روابط در دانش رسددوخ و سددرریز از جلوگیری
 و خدمت ترک هنگددام دانش)در دادن دسدددت از پیشدددگیری

 فرادا توسط دانش مشاهده قابلیت کاهش و کارکنان( یگتبازنشس
 برای دانش از حفاظت که آنجایی از .[42]اسددت سددازمانی برون
با توجه به این  [.41]اسددت ضددروری هابنگاه رقابتی مزیت حفظ

نتیجه گیری کرد که حفظ دانش می تواند موضدددوعات می توان 
 ومس هفرضی بنابراینباعث افزایش عملکرد نوآورانه سدازمان شدود 

 شود:می تعریف زیر شکل به تحقیق

3H: نوآوری و خلباقيت مبدیریبت و دانش حفظ ينب 
 دارد. وجود معناداری رابطه سازمانی

 هاسددازمان برای کلیدی منبع عنوانبه مدت طولانی در دانش
 یامر موفقیت برای ه  آن ثروم مدیریت و است شده درنظرگرفته
 از مختلف تعدداریف در نظرانصددداحددب .[9]اسدددت ضدددروری
 که اندنموده بیان آن برای را خاصدددی اهددا  دانشمددیریدت

 میان مشدددارکت و ابداع کارایی، :از عبدارتندد هداآن ترینمه 
 دانش ابداع .[36]رقابتی مزیت از حمایت هد  بدا کدارمنددان

 استفاده و دسترسی ابداع، تسدهیل[. 29]آن از اسدتفاده و گروهی
 کارگیریبه و [9]سدددازمانی افزاییه  ایجاد ،[9]دانش از مجدد
 سددبب اینکه جمله از دارد؛ مختلفی فواید هاسددازمان در دانش

 وریبهره شود؛می سدازمانی دانش در خلأها و کمبودها تشدخی 
 مدترآکار یادگیری موجب و دهدمی افزایش را انسانی هایسرمایه

 افزوده ارزش با خدمات و کالاها ارا ه و شددودمی کارکنان ثرتروم و
 مدیریت مناسب کارگیریبه همچنین .سدازدمی ممکن را بیشدتر
 تکرار از جلوگیری مشدددتریان، رضدددایتمندی افزایش به دانش

 حل برای زمان در جوییصددرفه کاری،دوباره کاهش اشددتباهات،
 ایطهراب ایجاد و کارکنان در نوآوری و خلاقیت برانگیختن مسهله،
 فرضددیه پس .[24شددود]می منجر سددازمان مشددتریان با ترنزدیک
 نمود: تعریف ذیل صورت به توانمی را تحقیق چهارم

4H: نوآوری و خلاقيت مدیریت و دانش كبباربرد بين 

 دارد. وجود معناداری رابطه سازمانی

داندش بده عندوان امددروزه در محدیط کسدب وکدار رقدابتی، 
که مدیریت و چرا [؛31] ددک منبدع حیداتی مدورد توجده استی

داراییهای مهدددددد  و راهبردی هر بکارگیری موثر دانش یکی از 
سدددازمان اسدددت و تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری و موفقیت 

محققین دانش را به عنوان پدیده ای نامشددددهود،  سدازمان دارد
بدددون مددرز و پویددا معرفدی نموده اند که به طور کلی به عنوان 

ابل قیک منبع، یک شی، یک پتانسیل و ... در نظر گرفتده شدده، 
 [77] .سهی  بوده و با معرفی اطلاعات جدید تغییر میکندت

5H: نوآوری و خلاقيت مبدیریت و دانش انتقبال بين 
 دارد. وجود معناداری رابطه سازمانی

 ایجاد، :کندمی تعریف گوندهاین را دانش نوآورری آمیددون
 ابلق خدمات و کالاها قالب در جدید افکار کاربرد و تبدیل توسعه،
 و ملت یک اقتصدداد اعتبار ها،سددازمان موفقیت موجب که فروش

 از کندمی تلاش سازمانی هر .شودمی جامعه یک ترقی و پیشرفت
 ،کسب هایروش نظیر دانش مدیریت توسط شده ارا ه هایفرصت

 نبنابرای .کند استفاده نوآوری در اطلاعات تسهی  و همانندسدازی
 مزیت زیرا ؛کرد جسددتجو را نوآوری باید دانشمدیریت قلب در

 را جوی باید سددازمان لذا .اسددت پنهان نوآوری در پایدار رقابتی
 قرار تأکید مورد درآن نوآوری و دانش تبادل کده آورد بوجود
 شود:می تعریف اینگونه شش  فرضیه پس .[16]گیرد

6H: و خلاقيت مدیریت و دانش مدیریت در نوآوری بين 

 .دارد وجود معناداری رابطه سازمانی نوآوری
 شددده تولید ارزش بهبود برای را سددازمان توانایی دسددته، این
 یافته بهبود و جدید خدمات و محصددولات طریق از مشددتری برای

 افزایش برای سدددازمان توانایی همچنین .کنددمی گیریانددازه
 استفاده طریق از رشد روند حفظ و سدودآوری کیفیت، وری،بهره

 ارزیابی را نوآوری و یددادگیری نتیجده در و مندابع از اثربخش
 :شودمی تعریف اینگونه تحقیق هفت  فرضیه .[10]کندمی

7H: مدیریت و دانش مدیریت نتایج مسبتندسازی بين 

 .دارد وجود معناداری رابطه نوآوری و خلاقيت
 

 تحقيق روش  -5
 جامعه .اسددت توصددیفی-همبسددتگی کمی نوع از تحقیق این
 تحقیقاتی سدددازمان یک پژوهشدددگران از نفر 06 تحقیق آماری
 یک زمان مدت در و شد توزیع پرسشنامه 06 تعداد است. نظامی
 تحلیل و تجزیه مورد شده تکمیل پرسدشنامه 48 تعداد نی  و ماه
 روش از اطلدداعات گردآوری برای پژوهش این در گرفدت. قرار

 هایداده آوریجمع ابزار .است شده استفاده ایکتابخانه و میدانی
 و خسروی استاندارد پرسدشنامه نوآوری، ارزیابی برای تحقیق این

 46 و بعد 9 دارای پرسددشددنامه این [.0]اسددت (1382) همکاران
 زا پرسشنامه در همچنین اسدت. لیکرت طیف از اسدتفاده با گویه
 ظرین مخالف ، مخالف ، ای)کاملاگزینه پنج مقیاس لیکرت طیف
 محتوایی روایی .است شدده اسدتفاده موافق ( کاملا موافق ، ندارم،

 همچنین .گرفت قرار ارزیابی مورد خبره نفر 11 توسط پرسشنامه
 ایهپرسشنامه مطالعه و راهنما استاد و خبرگان نظر از استفاده با

 برای شددد. تایید مجدد آن محتوایی روایی نوآوری نهزمی در دیگر
 توسعه سازمان مدل پرسدشدنامه از دانش مدیریت سدط  ارزیابی
 استفاده با گویه 76 و بعد 6 مدل این .شد استفاده (2617آسدیا)

 مطالعه با پرسددشددنامه این محتوایی روایی دارد. لیکرت طیف از
 دانش مدیریت خبره 9 به مراجعه و دانش مدیریت هایپرسشنامه

 گرفت. قرار تایید مورد



 یت دانش و مدیریت خلاقیت و ...بررسي رابطه بین مدیر
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 استفاده کرونباخ آلفای از هاپرسشنامه پایایی ارزیابی منظوربه
 دانش مدیریت پرسشنامه برای کرونباخ آلفای مقدار .اسدت شدده
 نوآوری مدیریت پرسددشددنامه برای کرونباخ آلفای مقدار و 869/6
 یدتای مورد نیز تحقیق پایایی بنابراین آمد. بدسددت 996/6مقدار
 .است
 

 

 تحقيق پرسشنامه پایایی بررسی :0 جدول

 كرونباخ آلفای بعد تعداد شرح

 869/6 6 دانش مدیریت پرسشنامه

 996/6 9 نوآوری مدیریت پرسشنامه

 بین پرسشنامه یک صدورتبه ادغام از پس هاپرسدشدنامه این
 مدت هب و گردید توزیع کامل توضیحات ارا ه با تحقیق نمونه افراد
 به .انجامید طول به هاپرسشنامه آوریجمع پروسده نی  و ماه یک

 شد. استفاده SPSS افزار نرم از هاداده تحلیل منظور
 بررسددی قبل از اسددت. یتوصددیف-همبسددتگی نوع از تحقیق
 مناسددب روش یک با هاداده توزیع باید ابتدا تحقیق فرضددیات

 کولموگرو  دو کای مانند گوناگون هایروش میان از .شود آزمون
 هاییداده برای اسددمیرنو  کولموگرو  روش ،غیره و اسددمیرنو 
 از بنابراین ؛باشدد عدد 76 از کمتر نمونه حج  که اسدت مناسدب

 p-value مقدار اگر آزمون این در .اسدت شدده اسدتفاده روش این
 توزیع باشددد بیشددتر اگر و غیرنرمال توزیع ،باشددد 67/6 از کمتر
 برای ،باشددد نرمال هاداده توزیع کهدرصددورتی .[4]اسددت نرمال
 دشومی ادهاستف پارامتریک هایروش از تحقیق هایفرضیه آزمون

 ناپارامتریک هایروش از ،باشددد غیرنرمال توزیع کهصددورتیدر و
 .شودمی استفاده همبستگی آزمون
 

 هاداده تحليلوتجزیه -6
 آورده 2 شماره جدول در اسمیرنو  کولموگرو  آزمون نتای 
 این متغیرهای برای p-value مقدار دهدمی نشان که اسدت شدده
 اسددت. 67/6 از بیشددتر اسددمیرنو  گرو کولمو آزمون در تحقیق
 برای و بوده نرمال توزیع دارای تحقیق این هایداده بندابراین
 پددارامتریددک هددایآزمون از توانی می رابطدده معندداداری آزمون
 کنی .استفاده

 

 تحقيق هایداده توزیع بررسی :8 جدول

 دانش خلق دانش انتقال دانش حفظ دانش كس  
 كاربرد

 دانش

 نوآوری

 دانش مدیریت
 نتایج

 نوآوری

 سازمانی

N 48 48 48 48 48 48 48 48 

 Normal
a,bParameters 

Mean 749/3 2666/3 206/3 386/3 069/3 420/3 816/3 460/3 

Std. Deviation 037/6 866/6 677/6 074/6 416/6 6816/6 320/1 787/6 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 116/6 138/6 167/6 698/6 689/6 124/6 .122/ 110/6 

Positive 602/6 612/6 678/6 670/6 694/6 696/6 122/6 681/6 

Negative 116/6- 138/6- 16/6- 689/6- 68/6- 124/6- 694/6- 110/6- 

Test Statistic 116/6 138/6 167/6 143/6 689/6 689/6 124/6 122/6 

Asymp. Sig. (2-tailed) 193/6 23/6 266/6 673/6 266/6 6046/6 679/6 604/6 

 نوآوری با دانش مدیریت ابعاد بين رابطه بررسببی -7

  سازمانی
 نرمال توزیع دارای تحقیق این هایداده اینکه به توجه بدا

 نوآوری و دانش مدیریت ابعاد بین ارتباط بررسددی برای اسددت،

 برای بودن دارمعنا صددورت در و همبسددتگی آزمون از سددازمانی

 رسونپی همبستگی ضریب از متغیرها رابطه ارتباط شدت محاسبه

 دانش مدیریت ابعاد از هرکدام رابطه آزمون برای .شودمی استفاده

 شرح به H1 و H0 ایفرضیه سازمانی نوآوری و خلاقیت تمدیری با

 .است شده تعریف زیر

 باشددد 61/6 از بیشددتر p-value مقدار کهدرصددورتی :H0 فرضددیه

   ندارد وجود ها متغیر بین معناداری رابطه

باشد رابطه  61/6از  کمتر value-pمقدار  کهیدرصورت :H1 فرضیه

 .ها وجود دارد ریمتغ نیب یمعنادار

 
 یک شماره فرضيه آزمون نتایج :3 جدول

  شرح
 مقدار

 خطا

 سطح

 معناداری

 ضری 

 همبستگی

 نتيجه

 گيری

 دانش کسب رابطه

 مدیریت با

 نوآوری و خلاقیت

 سازمانی

 هرابط تایید 762/6 66/6 61/6

 رینکارآف مدیر تجربه و است دانش اصلی منبع تجربه دریافت

 3 شددماره جدول به توجه با .اسددت نوآوری ایجاد برای فرآیندی
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 خطا سط  از که است 66/6میزان به (p-valueمعنا) سدط  مقدار

 با دانش کسب بین رابطه مورد در H0 فرضیه بنابراین .است کمتر

 تایید مورد H1 فرضددیه و شددودمی رد نوآوری و خلاقیت مدیریت

 نشانگر که است 762/6 رابطه این شددت همچنین .گیردمی قرار

 ست.متغیرها این بین قوی تانسب ارتباط

 
 دو شماره فرضيه آزمون نتایج :0 جدول

  شرح
 مقدار

 خطا

 سطح

 معناداری

 ضری 

 همبستگی

 نتيجه

 گيری

 دانش حفظ رابطه

 خلاقیت مدیریت با

 سازمانی نوآوری و

 رابطه تایید 022/6 66/6 61/6

 به (p-valueمعنا) سددط  مقدار 4 شددماره جدول به توجه با

 فرضیه بنابراین .اسدت کمتر خطا سدط  از که اسدت 66/6میزان

H0 نوآوری و خلاقیت مدیریت با دانش حفظ بین رابطه مورد در 

 همچنین .گیردمی قرار تایید مورد H1 فرضددیه و شددودمی رد

 که اسددت 022/6 رابطه این برای پیرسددون تگیهمبسدد ضددریب

 .ستمتغیرها این بین قوی تانسب ارتباط نشانگر
 سه شماره فرضيه آزمون نتایج :5 جدول

  شرح
 مقدار

 خطا

 سطح

 معناداری

 ضری 

 همبستگی

 نتيجه

 گيری

 اب دانش انتقال رابطه

 خلاقیت مدیریت

 سازمانی نوآوری

61/6 66/6 626/6 
 تایید

 رابطه

 به (p-valueمعنا) سددط  مقدار 7 شددماره جدول به توجه با

 فرضیه بنابراین .اسدت کمتر خطا سدط  از که اسدت 66/6میزان

H0 ینوآور و خلاقیت مدیریت با دانش انتقال بین رابطه مورد در 

 همچنین .گیردمی قرار تایید مورد H1 فرضددیه و شددودمی رد

 که اسددت 626/6 رابطه این برای پیرسددون همبسددتگی ضددریب

 .ستمتغیرها این بین قوی ارتباط نشانگر
 چهار شماره فرضيه آزمون نتایج :6 جدول

  شرح
 مقدار

 خطا

 سطح

 معناداری

 ضری 

 همبستگی

 نتيجه

 گيری

 با دانش خلق رابطه

 خلاقیت مدیریت

 سازمانی نوآوری

61/6 66/6 661/6 
 تایید

 رابطه

 به (p-valueمعنا) سددط  مقدار ،0 شددماره جدول به توجه با

 فرضیه بنابراین .اسدت کمتر خطا سدط  از که اسدت 66/6میزان

H0 نوآوری و خلاقیت مدیریت با دانش خلق بین رابطه مورد در 

 همچنین .گیردمی قرار تایید مورد H1 فرضددیه و شددودمی رد

 که اسددت 661/6 رابطه این برای پیرسددون همبسددتگی ضددریب

   متغیرهاست. این بین قوی اطارتب نشانگر

 

 

 
 پنج شماره فرضيه آزمون نتایج :7 جدول

  شرح
 مقدار

 خطا

 سطح

 معناداری

 ضری 

 همبستگی

 نتيجه

 گيری

 کاربرد رابطه

 مدیریت با دانش

 و خلاقیت

 سازمانی نوآوری

61/6 66/6 037/6 
 تایید

 رابطه

 به (p-valueمعنا) سددط  مقدار 6 شددماره جدول به توجه با

 فرضیه بنابراین .اسدت کمتر خطا سدط  از که اسدت 66/6میزان

H0 ینوآور و خلاقیت مدیریت با دانش کاربرد بین رابطه مورد در 

 همچنین .گیردمی قرار تایید مورد H1 فرضددیه و شددودمی رد

 که اسددت 037/6 رابطه این برای پیرسددون همبسددتگی ضددریب

 ست.متغیرها این بین قوی ارتباط نشانگر
  6 شماره فرضيه آزمون نتایج :2 جدول

  شرح
 مقدار

 خطا

 سط 

 معناداری

 ضریب

 همبستگی

 نتیجه

 گیری

 در نوآوری رابطه

 با دانش مدیریت

 خلاقیت مدیریت

 نوآوری و

 سازمانی

61/6 66/6 068/6 
 تایید

 رابطه

 به (p-valueمعنا) سددط  مقدار 9 شددماره جدول به توجه با

 فرضیه بنابراین .اسدت کمتر خطا سدط  از که اسدت 66/6میزان

H0 مدیریت با دانش مدیریت در نوآوری رابطه بین رابطه مورد در 

 قرار تایید مورد H1 فرضدددیه و شدددودمی رد نوآوری و خلاقیت

 هرابط این برای پیرسددون همبسددتگی ضددریب همچنین .گیردمی

 .ستمتغیرها این بین قوی نسبتا ارتباط نشانگر که است 068/6
 7 شماره فرضيه آزمون نتایج :4 جدول

  شرح
 مقدار

 خطا

 سطح

 معناداری

 ضری 

 همبستگی

 نتيجه

 گيری



 یت دانش و مدیریت خلاقیت و ...بررسي رابطه بین مدیر
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 سازیمستند رابطه

 مدیریت نتایج

 مدیریت با دانش

 نوآوری خلاقیت

 سازمانی

61/6 66/6 662./ 
 تایید

 رابطه

 به (p-valueمعنا) سددط  مقدار 8 شددماره جدول به توجه با

 فرضیه بنابراین .اسدت کمتر خطا سدط  از که اسدت 66/6میزان

H0 با دانش مدیریت نتایج مسددتندسددازی بین رابطه مورد در 

 تایید مورد H1 فرضددیه و شددودمی رد نوآوری و خلاقیت مدیریت

 ابطهر این برای پیرسون همبستگی ضریب همچنین .گیردمی قرار

 .ستمتغیرها این بین قوی ارتباط نشانگر که است 662/6
 

 نتایج مورد در بحث و گيرینتيجه -2
 مدیریت ابعاد بین آیا که اسددت این پژوهش این اصددلی هد 

 سددازمان یک در سددازمانی نوآوری و خلاقیت مدیریت و دانش

 یبررس برای راسدتا این در دارد؟ وجود ارتباطی نظامی تحقیقاتی

 ارافزنرم از هاداده وتحلیلتجزیه و فرضدددیات تا ید عدم یا تا ید

SPSS هایداده توزیع بودن نرمال به باتوجه .است شده اسدتفاده 

 و اهمتغیر بین رابطه معناداری برای همبسددتگی آزمون از تحقیق

 ت.اس شده استفاده رابطه شدت ارزیابی برای پیرسون ضریب از

 انسبت و معنادار رابطه که داد نشدان یک فرضدیه آزمون نتایج

 نوآوری و خلاقیت مدیریت و سددازمان در دانش کسددب بین قوی

 ،[26] (1386همکاران) و محمودزاده تحقیقات با که دارد وجود

 ،[27] (2619موری) و بارکلی ،[7] (1388) همکاران، و تودار

 (1381) همکاران و محمدددی ،[8] (1382) یعقوبی و دلیرپور

 (1381) همکاران و احمدی ،[76] (1889) هدال و رود ،[18]

 همسو [16] (1384وکشاورزی) [26] (2668) هوانگ و چن، [1]

اولین مسدددهله ای که یک سدددازمان در اجرای یک طرح   .اسدددت

 و موجود دانش بین زیاد فاصددله ،با آن مواجه می شددوند نوآوری

 انتخاب .اندنهاده نام دانش شددکا  را آن که اسددت نیازدمور دانش

 نوآوری بر تنها نه منجرشود  دانش شکا  حذ ای که به  شدیوه

 را دیراهبر پذیریآسیب و ریسککاهش  بلکه دارد مستقی  تاثیر

 و اسددت دانش منبع تجربه ،درواقع .دارد دنبال به سددازمان برای

 یسازمان خلاقیت و نوآوری افزایش به تواندمی دانش کسب ارتقاء

 ماهیت به توجه با و سددیسددتمی نگاهی با همچنین .شددود منجر

 کسددب نظامی، تحقیقاتی هایسددازمان برای موردنیاز هایدانش

 زا پشددتیبانی و نوآوری و خلاقیت مدیریت بهبود برای را دانش

 قرار ارتقاء و طراحی توجه، مورد کاربر، هایرده آینده نیازهای

 داد.

 ظحف بین معناداری رابطه که دادنشان دو فرضیه آزمون نتایج

 با که دارد وجود نوآوری و خلاقیت مدیریت و سددازمان در دانش

 (1386همکاران) و محمودزاده ،[41] (1880لیبسکایند) تحقیقات

 (1381)همکاران و محمدی ،[8] (1382)یعقوبی و دلیرپور ،[26]

 (2668هوانگ) و چن ،[8] (1381)همکدارن و احمددی ،[18]

 حفظ برای دانش از حفاظت ارتقاء نتیجه در .است همسدو ،[26]

 ترقاب مبحث که آنجایی از و است ضدروری هابنگاه رقابتی مزیت

 ،اسددت ملی سددط  در امنیت موضددوع نظامی هایسددازمان در

 چرخه دانش حفظ مناسب فرایندهای با تواندمی سازمان مدیریت

 و نماید نهادینه و درآورد حرکت به را خلاقیت و نوآوری مدیریت

 خواهد سددازمان برای ایمفقوده حلقه مانند مورد این در ضددعف

 بود.

 لقخ بین معناداری رابطه که دادنشان سه فرضیه آزمون نتایج

 با که دارد وجود نوآوری و خلاقیت مدیریت و سددازمان در دانش

 (1880لیبسدددکایند) ،[33] (2663وهمکاران) دروگ تحقیقات

 و زاده مددحددمددود ،[1] (1381)هددمددکدداران و احددمدددی ،[41]

 و چن ،[18] (1381همکاران) و محمدی ،[26] (1386همکاران)

 هایایده تولید، دانش خلق .اسددت همسددو ،[26] (2668) هوانگ

 ،محصدددولات ایجاد برای کارکنان توانمندی  به اعتماد جددید،

 دارای که هاییسددازمان بنابراین . اسددت جدید خدمات و فرایندها

 و مسددا ل به نسددبت ناشددناخته هایدیدگاه ارتقاء در توانایی عدم

 عنوانهب توانندنمی  ،هسددتند مفید نتایج به خلاق هایایده تبدیل

رابطه این متغیر ها دراین  شوند مطرح نوآور و خلاق هایسدازمان

سدازمان ه  نشدانگر این است که خلق دانش در مسیر خلاقیت و 

 .نوآور است

 انسبت و معنادار رابطه که داد نشان چهار فرضدیه آزمون نتایج

 نوآوری و خلاقیت مدیریت و سددازمان در دانش انتقال بین قوی

 ،[17] (1381همکاران) و طالقانی تحقیقات با کده دارد وجود

 ،[27] (2619موری) و بارکلی ،[7] (1388) همکداران و تودار

 [18] (1381) همکاران و محمدی ،[8] (1382یعقوبی) و دلیرپور

 و علوی ،[16] (1384وکشاورزی) ،[26] (2668) هوانگ و چن ،

 بین دانش انتقال و اشددتراک .اسددت همسددو [24] (2661) لیندر

 و دهدمی ارتقا را دانش اصددلاح و یادگیری سددازمان، کارمندان

 .دهدمی افزایشرا  خلاقیت نوآوری ظهور احتمدال درنهدایدت

 تواندمی سدددازمان این در دانش انتقال ابزار و شدددرایط بنابراین

 کارمندانی به نیاز دانش گذاریاشدتراک .ببخشدد بهبود را نوآوری

 .نمایند سددازمان حافظه وارد را خود دانش دلخواه طوربه که دارد

 امر این به افراد تشدددویق در کلیدی منبع یک عنوانبه فرهنگ

 هب نظامی فرماندهان تجربیات از استفاده و برداریالگو .بود خواهد
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 نتایج به توجه با و دانش انتقال و دانش مدیریت سدددازیپیاده

 شود. نوآوری چرخ درآوردن حرکت به آمده دستب

 تانسب و معنادار رابطه که داد نشدان پنج فرضدیه آزمون نتایج

 و خلاقیت مدیریت و سدددازمان در دانش کارگیریهب بین قوی

 ،[24] (2661) لیندر و علوی تحقیقات با که دارد وجود نوآوری

 ،[74] (1388همکاران) و تودار ،[17] (1381همکاران) و طالقانی

 ،[2] (1383) فکری و الیکانی ،[27] (2619موری) و بدارکلی

 فیاض ،[46] (2616) وو و لیا و ،[37] (2616همکاران) و هونگ

 وکشدداورزی) ،[4] (2668) هوانگ و چن ،[76] (2611) احمد

 افزایش به دانش مناسب کارگیریهب .اسدت همسدو [16] (1384

ده یافتن ایاشددتباهات، تکرار از جلوگیری ن،مشددتریا رضددایتمندی

 حل برای زمان در جوییصددرفه ،کاریدوباره کاهش های جدید،

 ایطهراب ایجاد و کارکنان در نوآوری و خلاقیت برانگیختن مسهله،

 نظامی هایسازمان در شدود.می منجر سدازمان مشدتریان با بهتر

 اهمیت هاگیریتصمی  در روز دانش و روزبه اطلاعات از اسدتفاده

 و روز دانش از امروزی هایجنگ در کهازآنجایی ؛دارد بدالدایی

 نآ کردن کاربردی و دانش ،شودمی استفاده تجهیزات ترینمدرن

 دارد. زیادی اهمیت

 و معنادار رابطه که داد نشان هفت و شش فرضیه آزمون نتایج

 یجنتا مسددتندسددازی و دانش مدیریت در نوآوری بین قوی نسددبتا

 وجود نوآوری و خلاقیت مدیریت با سددازمان در دانش مدیریت

 و علوی ،[16] (1399نج ) دهقددان تدحقیقددات، بددا کدده دارد

 و تودار ،[17] (1381همکاران) و طالقانی ،[24] (2661لینددر

 و لیا و ،[38] (2621 ) همکاران و ل  لانگ ،[7] (1388همکاران)

 در .است همسو ،[72] (2619 ) احمد فیاض و[ 46] (2616) وو

 نوآورانه و یدجد هایایده و نو هایاندیشدده نظامی هایسددازمان

 کارگیریهب و دانش نام به ابزاری از اسددتفاده .ددار بالایی جایگاه

 تمدیری بنابراین .اسددت راهبردی نیاز یک نوآور و خلاق کارکنانی

 رقابتی مزیت زیرا باشددد را نوآوریهمراه و آمیخته با  باید دانش

 وابسددته به در هاسددازمان موفقیت .اسددت پنهان نوآوری در پایدار

 عمیقی  شکل به دانش امروزه، .است دانش از بهره برداری و دانش

 نوآوری ماهیت .است گذاشدته اثر هاسدازمان ماهیت و عملکرد بر

 بوجود را جوی باید سازمان لذا ؛اسدت نهفته دانش از اسدتفاده در

 قرار تأکید مورد آن در نوآوری و دانش آشدددکار تبادل که آورد

گیرد.

 

 منابع هرستف

و  یدانش بر نوآور تیریمد یهایاسببترات  ريتاث ،(1381) ؛اللهفرج ،یمیرح؛ روسیسددد ،مقدم یکراه ؛ یابراه ،یاحمد [1]

 . 1381ت، قایدانشگاه علوم و تحق ،و خوزستان یارياستان چهار محال و بخت یعملكرد سازمان جهاد كشاورز

کنفرانس  ،"رانیا یخودروساز عیدانش در صنا تیریمد كردیبا رو یمدل نوآور هیارا" ؛رکسدانا ،یفکر ؛حامد ،یکانیال [2]

 . 1383، رایو تختیپرداز پادهیا رانیموسسه مد ،تهران ،21در قرن  تیریمد یالمللنیب

زمانی( سا ینوآور یمبتنی بر ميانجيگر کیاسترات  نییدانش و كارآفر تیریبررسی رابطه بين مد" ؛یمهد ،یریام [3]

، دوره هشت ، علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی هفصلنام، ": سازمان آموزش و پرورش فارسیمطالعه مورد

 . 1386 زییپا، 164-194شماره دو، ص  

چهارم،  شیرایو ،SPSS افزاربه كمک نرم یاپرسشنامه یهاداده ليتحلنرگس؛  ،یبهنام؛ عباسد ،یاولاد  ؛یابراه ،یدیزیبا [4]

 . 1381، 69-86، ص  انتشارات عابد تهران،

در  یسببازمان یعوامل موثر بر نوآور ییشببناسببا"؛ نجلا ،یریزهره؛ حر ،ینیرحسددیزهرا؛ م ،یرسددول؛ اباذر دیسدد ،تودار [7]

، 4، شماره 8، دوره یدر علوم انسدان تیابتکار و خلاق، "یدلف کيبا استفاده از تكن یدانشبگاه آزاد اسبلام هایكتابخانه

 . 1388، 77-99ص  

و روان سنجی  پرسشنامه وضعيت نوآوری: ترجمه" ؛مجدزاده، سیدرضا؛ نجات، سدحرناز ؛غلامی، ژاله؛ خسدروی، مهنوش [0]

 .  1382 دیو  آذر، 016، ص  شش  شماره، دوازده  سال ،پایش فصلنامه، "گونه ایرانی

، انتشدددارات و عمل یدانش در تئور تیریمد(؛ مزیک ،دالکرزرگرپور، حمید؛ بریمانی، حمید؛ زرآبادی پور، سدددعید)ترجمه:  [6]

 . 1388، چاپ دوم، تهران پندار پارس،

 ،سببسببات دانش محورودانش م تیریابعاد مد کیشببكاا اسببترات  ليتحل ؛جلال چ،یسددا  یدهقان ؛بیب الهح ،یدعا  [9]

 . 1398، 46-09، ص  1، شماره 1دوره  ،یراهبرد تیریمطالعات مد
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 ،"یو نوآور یسببازمان یريادگیدانش بر  تیریمد ريتاث یبررسبب یبرا یمدل هیارا" ؛دیمج ،یعقوبی ؛یمصددطف رپور،یدل [8]

 .1382، ریکب ریام یدانشگاه صنعت ،رانیا عیصنا یتهران انجمن مهندس عیصنا یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیدهم

وابسته، شماره  عیخودرو و صنا ی، ماهنامه مهندسد"مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی" ؛نج ، منصدور دهقان [16]

 . 1399، شهریور ، سال اول16

 یندهاینظرگرفتن فرآدانش با در تیریمد یباز بر اجرا ینوآور ريتأث یبررس" ؛ث یم ،یفارسان ییبابا ؛مژگان پور، یرح [11]

 دانش یراهبرد تیریمد یعلم هینشدر ،"انتقال گاز استان اصفهان( اتيدانش)نمونه پ وهش: منطقه دوم عمل تیریمد

 . 1389، زمستان 191-217 ص :، 6سال دوم، شماره  ،یسازمان

 . 1397، 07شماره  مه،یفصلنامه صنعت ب ،"یدانش یهادر سازمان ینوآور" ؛محمد ،یزارع [12]

 ییايآس یدانش با استفاده از مدل سازمان بهره ور تیریبلوغ مد یابیارز(، 1389) ؛فاطمه ،یرضا؛ عفتمحمد ،یسرمد [13]

 . 1389زمستان ، 1-23ص   ،12شش ، شماره  های معنایی، دورهو نظام تهران( مطالعات دانش ی: شهرداری)مطالعه مورد

وكار ناپایدار و بقاى بلند بانى فناورى در شببرایك كسبب نقش مدیریت خلاقيت و نوآورى و دیده"؛ دیسددع ،یصددمد [14]

 .  1381تابستان  ،31ها و مراکز رشد، سال هشت ، شماره فصلنامه تخصصی پارک مدت سازمان،

امه پژوهشن ،مهیشدرکت ب کیدر  یسدازمان یدانش و نوآور تیریمد نیرابطه ب ؛یلال ،یافتخار ؛لیع ،یانوار ؛لامرضداغ ،یطالقان [17]

  . 1381 ،171-161ص   ،167مسلسل ، 1، شماره 26، دوره (مهی)صنعت بمهیب

بهبود)مورد مطالعه:  یهادانش و ارائه برنامه تیریسطح بلوغ مد یابیارز"ی؛ مجتب ،رادسرشت ن؛یحس یعل ،یکشاورز [10]

 .  1386، 11-46،  ص  1، شماره 1، دوره یدانش سازمان یراهبرد تیریفصلنامه مد ،"هواناجا(

 نانیركارآف یروش كس  دانش بر نوآور ريتاث یبررس" ؛صادق تکانلو،یخوشخو ت د؛یسع ،یصفر ن؛یحس یعل ،یکشداورز [16]

توسعه  تیری، فصدلنامه مد"پاكدشت یاكار گلخانهومطالعه كس مورد یحوزه صبنعت كشباورز یوكارهار كسب د

 .1384زمستا ن  ،138-104ص   ،3دوره سوم، شماره  ،یفناور

 . 1386، 20شماره ، 11دوره  افت،ی، فصلنامه ره"و فناورانه یسازمان یو نوآور تيخلاق" ؛یدمهدیس ،یهاشم گلستان [19]

و  ینیدانش در دانش آفر تیریمد یهاتيقابل یريكارگهب یالگو" ؛ییحی ،یمحمدد ؛یعل ،یمحب وسدددف؛ی ،یمحمدد [18]

 . 1381، 1شماره  ،سال اول ،یفصلنامه آموزش در علوم انتظام ،"یسيپل یهاینوآور

: معاونت ی)مطالعه موردیسازمان یدانش و نوآور تیریمد نيرابطه ب یبررسب" باس؛نژاد، عیعلو ؛براهی ا محمودزاده، [26]

-164، ص  6، شدماره 2 ، دورهیدفاع مل یراهبرد تیریمطالعات مد، "(هياز وقوع جرم قوه قضائ یريشگيو پ یاجتماع

91 ،1386 . 
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