
 

سازمانی )بررسی نقش  نوآوریتأثیر سیستم مدیریت دانش بر 

 یادگیری سازمانی(

 1نگارالسادات مصباحی جهرمی

 2مرضیه ادیب زاده

 شناسیمطالعات دانش

 49، زمستان 5سال دوم، شماره 

 20/29/49تاريخ دريافت:  

 02/24/49تاريخ پذيرش: 
 چکیده

 یریادگي ایواسطهبا توجه به نقش  یسازمان نوآوریدانش بر  تيريمد ریتأث یپژوهش با هدف بررس نيا

 یانجام شد. جامعه آمار SmartPLS2.0 افزارنرمو  یمعادالت ساختار سازیمدلبا استفاده از  یسازمان

صادرات و مهر اقتصاد در استان  ،ملت ،یمل ن،يبانک اقتصاد نو یو رؤسا نیمعاون ران،يمد ق،یتحق نيا

 یبه روش تصادف گیرینمونهحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و  .بوده است 4949هرمزگان در سال 

 و است شدهاستفاده  یو استنباط یفتوصی آمار روش از هاداده وتحلیلتجزيه منظوربه. شده استساده انجام 

نمونه  لیشد و پس از تکم ديیتأ دیآن با نظر اسات يیاست  که روا تاندارداس پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار

 یتماميافته ها نشان داد مناسب ابزار را نشان داد.  يیايکرونباخ پا یپرسشنامه با محاسبه آلفا يیايپا ه،یاول

( و بر 14/2) یسازمان یریادگيدانش بر  تيريند. مدبود برخوردار یقابل قبول عاملی بار از هاشاخص

 نوآوریبر  یاثر مثبت و معنادار یسازمان یریادگيداشت؛  یمثبت و معنادار ری( تأث94/2) یسازمان نوآوری

. شودمی بیشتر یشتریب یسازمان یریادگي قياز طر یسازمان نوآوریدانش بر  تيريمد ریداشت و تأث یسازمان

دانش و  تيريمد نیب ایواسطه ریمتغ کي عنوانبه تواندمی یسازمان یریادگيکه  دادنشان  قیتحق جينتا

مهم،  یورود کي عنوانبه ستم،یس کيدانش، درست همانند  تيريکند. مد آفرينینقش یسازمان نوآوری

 یبرا یاتیح یخروج کي عنوانبه یسازمان نوآوری درنتیجه ،یدیکل یندفراي عنوانبه یسازمان یریادگي

باعث  یسازمان یریادگيدانش و  تيريمد ستمیبا استفاده از س توانندمی هابانک است. یامروز هایسازمان

 سازمانشان شوند. هاینوآوریبهبود در 

یادگیری  ،نوآوری سازمانی مدیریت دانش، ،کسب دانش ،تبدیل دانش: واژگان کلیدی

 سازمانی

                                                      
  negar_mesbahe@yahoo.com   . کارشناس ارشد مديريت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران4

 (نويسنده مسئول) شد مديريت بازرگانی، دانشگاه يزدکارشناس ار .0

 m.adibzadeh1369@gmail.com 
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 مقدمه

هرکدام باا ايجااد مزيات     کهآنبه دلیل  مديريت دانشو  نوآوریدر چند سال اخیر مفاهیم 

، اناد قرارگرفتاه  موردتوجاه  شادت باه  رقابتی، حیاات ساازمان را باه دنباال خواهناد داشات،      

در  داناش  و تساهیم  برداریبهرهسازی، ذخیره دريافت، دنبال به دانش مديريت کهدرحالی

در  .پاردازد مای  باا تغییارات   پذيری و انطباقانعطاف به بهبود نوآوری است، سازمان درون

از عمق بخشیدن به اطالعات و توجاه باه نیاروی انساانی      مملوکه ساختار فکری آن  یعصر

 تارين مهم و اساس عنوانبه نیروی انسانی عملکردی است، دانش یجابه دانش گراخالق و 

 جهات  عامال  ترينمهم عنوانبه نیز نوآوری دانش، کنار در و است شده مطرح رقابت عامل

 مارز میاان   درنتیجاه . شاود مای  نظار گرفتاه  در  ها در دنیاای رقاابتی  ها و سازمانشرکت بقای

 .اساات دانااش از بهتاار باارداریبهااره و اسااتفاده در پیشاارفت در حااال و پیشاارفته کشااورهای

 (.4942)محمدی استانی، شعبانی و رجايی پور، 

 آورد، باه دسات   رقاابتی  مزيات  کاه  سازدمی قادر را تنها سازماننه دانش نوآوریظهور 

شاامل اجارای    ناوآوری . کندمی ارائه هاسازمان ارتقاء عملکرد برای را سودمندی ابزار بلکه

باا ياادگیری ساازمانی ارتبااد نزديکای       درنتیجاه های خالقانه در سازمان اسات و  ايده موفق

ها برای يادگیری از طريق دانش جديد به قابلیت و توانايی سازمان نوآوری، یبه عبارتدارد. 

را به محیطی  وکارکسبشرايط، محیط  (. اين0221، 4ر و چیواگ)آل وابسته است افتهيتوسعه

هاای  . در پاارادايم کرده اسات رقابتی و پر از چالش تبديل کرده و پاراديم جديدی را طلب 

و نظار پاور    پاور  یحااج )ترين مزيت رقابتی، توان يادگیری است بزرگ وکارکسبجديد 

ساازمانی را   نوآوریپژوهشگران توجه خود را بر اينکه چه عواملی توسعه  (.4914کاشانی، 

اهارم کلیادی در ايجااد     عناوان باه اند و ياادگیری ساازمانی را   سازد معطوف ساختهمیسر می

، کاوره آ  -نو)آراگا اناد  ، رشد اقتصاادی و بقاای ساازمان ماورد تأکیاد قارار داده      نوآوری

حیاث مفهاومی باديهی     اين موضاو  از  اگرچه (.0222، 0پوثو -و کوردان مورالس-گارسیا

                                                      
1. Alegre & Chiva 

2. Aragón-Correa, Garcia-Morales & Cordón-Pozo 
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ای که بتواند نقاش حماايتی   گونهکارگیری و گسترش يادگیری سازمانی بهنمايد، ولی بهمی

 سازمانی را ايفا کند، دشوار است. نوآوریو پشتیبانی برای 

تحقاق بخشایدن باه اهاداف      منظوربهشود که هايی میمديريت دانش شامل تمام فعالیت

هاای محیطای مواجاه شاوند و در بازارهاای      کنند تا باا چاالش  سازمانی، از دانش استفاده می

تمامی نويسندگان در ماورد   باًيتقر (.0222، .4ارچمکر باهمن و ينر،ابمانند )گررقابتی پايدار 

ن میاان باه   جزئای در ايا   هاای دارند و تفاوت نظراتفاقمراحل چرخه حیات مديريت دانش، 

 شود:ها اشاره میخورد، که به برخی از آنچشم می

فرآيند مديريت دانش شامل خلق يا اکتساب داناش، ذخیاره ياا     (4919بنا بر نظر عدلی )

(، 0224) 0سارترا و سگاه ، مالگلد .دانش، توزيع دانش و کاربرد دانش است یدهسازمان

کنند. طبق ايان ديادگاه، داناش    بررسی می های سازمانی مديريت دانش رابه قابلیت با توجه

راستا فرايند مديريت دانش کساب، تباديل    نيدر اشامل فناوری، ساختار و فرهنگ است و 

 9چاوساگیل کويی، گريفتث و  (.0224)گلد و همکاران، باشد و محافظت می یریکارگبهو 

سه فرآيناد مارتبط   های سازمانی شامل معتقدند که مديريت دانش با توجه به قابلیت (0225)

داناش   (.0225داناش )کاويی و همکااران،    کارگیری است: کسب دانش، تبديل دانش و به

نیست، بلکه منبع اساسی برای کسب مزيات رقاابتی در    عنوان منبعی مهم برای سازمانتنها به

هاای  پژوهش باا توجاه باه قابلیات     اين در (.0224است )گلد و همکاران، ها خدمت سازمان

 ( و کويی و همکااران 0224ديدگاه گلد و ديگران )فرايند مديريت دانش برمبنای  سازمانی

 گیرد.قرار می موردبررسی (0225)

اسات  هدفمناد   و متمرکاز  کار سخت مستلزم موفق نوآوری که است باور اين بر دراکر

يااک  کاااربرد (،0249) 5دياادگاه برنااادو از (.0222، 9فوو اسااتجیگنااا  )پااامر، مانوچااا، 

-يا فرآيند روش بازاريابی جديد، روش سازمانی جدياد در شایوه   بهبوديافتهمحصول جديد 

ای از مجموعاه  ناوآوری  طاورکلی باه  ، محل کار يا رواباط خاارجی اسات.   وکارکسبهای 

                                                      
1. Greiner, Böhmann & Krcmar 

2. Gold, Malhortra & Segars 

3. Cui, Griffith & Cavusgil 

4.Palmer, Manocha, Gignaac & Stough 

5. Bernardo 
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 فارد منحصاربه هاای  عناوان ويژگای  تواند بههايی است که میها و مهارت، ايده، روشدانش

(. 0221، 4)اندرساون، لینادگرن و هنفريدساون   قابتی شرکت باشاد  های تولید و ربرای شیوه

باشد. مطالعاات انجاام شاده در ماورد     ها میطیف وسیعی از نوآوری دهندهنشانتعريف  اين

اند که به برخای از  ضروری و الزم را شناسايی کرده هاینوآوری، انوا  مختلفی از نوآوری

 بنادی تقسایم  دساته  ساه  باه  را نوآوری (0224)0بیرلی ريشنان وکگوپاالشود: ها اشاره میآن

 هاای ناوآوری  و محصاول  و فراينادی  هاای ناوآوری  فنای،  و مديريتی هاینمودند: نوآوری

 و عملکرد -محصول نوآوری دو نو  (0229) 9سوهال پراجوگو، پاور و .یجيو تدر بنیادين

 در ناوآوری  بار  هاا بنادی طبقاه  ايان  در تماامی  جهیدرنت کردند. شناسايی را نوآوری فرايند

مطالعاه گساترده    ( باا 2290) 9دناگ و احما  اواسات.   شده تأکید فرايند و نوآوری محصول

 نوآوریمحصول،  نوآوریاند که شامل را شناسايی کرده نوآوریپنج نو   نوآوریادبیات 

 داناش  و مديريت دانش باشد.استراتژی می نوآوری رفتار و نوآوریفرايند،  نوآوریبازار، 

دارند. در مديريت دانش تبديل دانش  خالقیت و نوآوری در حوزه شماریبی کارکردهای

رود.  باه کاار  ای در سرتاسر ساازمان  طور گستردهشخصی به دانش جمعی اهمیت دارد تا به

اسااس   بار ايان  . ناوآوری ساازی داناش و   اسات: ساهیم   توجهقابلدر کاربرد دانش دو نکته 

دانش و توانايی برای خلق دانش جدياد باا توجاه باه      يريتمدمديريت دانش دو جزء دارد: 

هاست. زيرا منجر به سازمان موردتوجهتغییرات سريع محیط. جزء دوم مديريت دانش بیشتر 

شاود؛ کاه بارای ساازمان مزيات رقاابتی پايادار باه         می نوآوریتسهیل و افزايش خالقیت و 

)نیازآذری، بريمانی و حااجی  ت آورد. بنابراين هدف مديريت دانش خالقیت اسارمغان می

هاا و پیامادهای ماديريت    زمیناه خاص پیش طوربهتجربی اندکی  (. مطالعات4914قلیخانی، 

 ،برخای مطالعاات   کاه درحاالی  .5(0220، گ ناتنم دروچ واند )دانش مؤثر را بررسی کرده

-هاا باه  آن اند، تعاداد انادکی از  در نظر گرفته نوآوریزمینه عنوان پیشمديريت دانش را به

 (0225دروچ )اند. بنا بر مطالعاات  قرار داده موردبررسیصراحت رابطه میان اين دو سازه را 

                                                      
1. Anderson, Lindgren &Henfridsson 

2. Gopala Krishnan & Bierly 

3. Prajogo, Power & Sohal 

4. Wang& Ahmed 

5. Darroch & McNaughton 
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توان بیان کرد که فرايناد ماديريت داناش    می گونهاين (،4944يوسفی، فیضی و سلیمانی )و 

کساب داناش بار     غیرمساتقیم اثار   ( نشاان داد کاه  0229) دروچ دارد. نوآوریتأثیر مثبت بر 

 باشد.بیشتر از اثر مثبت آن می ینوآور

هاا و  هاای ساازمانی اسات کاه مادل     ای از داناش در نظرياه  يادگیری ساازمانی محادوده  

آلگار   .(0249، 4دهد )واسنسکامیقرار  موردبررسیهای يادگیری نظرياتی را پیرامون روش

از طرياق   کنند که سازمانعنوان فرآيندی تعريف میسازمانی را به ( يادگیری0221) و چیوا

های سازمانی است کاه منجار   گیرد و اين يادگیری به معنی هرگونه تغییر در مدلآن ياد می

 اناداز چشام به بهبود يا حفظ عملکارد ساازمان شاود. ياادگیری ساازمانی شاامل ذهان بااز،         

جاارس گااومز،  .(0244، .0گارياادوخااوزه )کاماارو و  مشاتر  و تعهااد بااه يااادگیری اساات  

در عنوان ساختار چندبعادی  سازمانی را به ( يادگیری0225) 9ابراکاسگدس لورنت و واله ک

، صاراحت و آزماايش و انتقاال    اناداز سیساتم  گیرند که شامل تعهد ماديريتی، چشام  می نظر

-هاای متغیار مشاتريان و مصارف    بارآوردن خواساته   منظاور بهاست.  سازیيکپارچهدانش و 

ی روهای را ارتقاا دهاد. جهات توساعه     توانايی يادگیری فاردی ياا گ   کنندگان، سازمان بايد

يادگیری، سازمان بايد فرآيند مديريت دانش را تکمیل کند. بدون ماديريت داناش    توانايی

؛ 4442، 9توساعه دهاد )گاارات   تواند توانايی يادگیری فردی يا گروهی را يک سازمان نمی

که داناش و  کنند می ( استدالل0225جرس گومز و همکاران ) (.0229، 5هشیئسو، هانگ و 

کلیادی بارای    راهباردی عنوان يک منبع در سازمان به ادغامانويژه کسب، خلق، انتشار و به

زمیناه  کنند که دانش اساس و پیشنیز بیان می (،0226) 6کی و ویيادگیری سازمانی است. 

طبق مطالعات انجام شده مديريت دانش اثر مثبات بار ياادگیری     باشد.يادگیری سازمانی می

 (.0229؛ سو و همکاران، 4442)گارات، ی دارد سازمان

، محصول و فرايند جديد، کارگیری ايده، يادگیری بهنوآوریبا توجه به فرايند گسترده 

، ساختار سازمانی و ارتباد با مشتريان را فعال یابيبازارسبک مديريت جديد در ارتباطات و 
                                                      
1. Vasenska 

2. Camarero & José Garrido 

3. Jerez-Gomez, Céspedes-Lorente & Valle-Cabrera 

4.Garratt 

5. Su, Huang & Hsieh 

6. Ke & Wei 
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، اوکاااس و يراواردناااوطبااق مطالعااات   (.0244، گارياادوخااوزه کامااارو و )سااازد ماای

سااازمانی بیشااتری را بااه همااراه دارد.   نااوآوریباااالتر يااادگیری،  (، سااط 0226)4ناولیااج

 عملکارد  و سازمانی يادگیری ،نوآوری بین یرابطه (0244) 0وال-و سانز خیمنس -خیمنس

 یرابطاه  ساازمانی  ناوآوری  و متغیر يادگیری دو هر داد که نشان جيو نتا اندکرده را بررسی

دهاد.  تحت تأثیر قرار می را نوآوری سازمانی يادگیری و دارد، وکارکسبعملکرد  با مثبت

 ارائاه  باا عناوان  که پژوهشی  (4914) یدگردهمچنین طبق مطالعات داورزنی، کاظم زاده و 

 حااکی  آنهاا  نتاايج  و دادند انجام نوآوریتأثیر قابلیت يادگیری بر  میزان برای بررسی مدلی

 ناوآوری  باعاث افازايش   و دارد ناوآوری  بار  اثار مثبتای   ساازمانی  ياادگیری کاه   ودب اين از

تحقیقات ديگر نیز اين نتیجه به دست آمد که يادگیری سازمانی تأثیر مثبات بار    در .شودیم

، آلو -خیماانس و سااانز -سخیماان؛ 0226و ديگااران،  يراواردناااو)سااازمانی دارد  نااوآوری

0244.) 

هاای انجاام شاده    برخی از پژوهشمشخص شد  یخارجو با مروری بر تحقیقات داخلی 

و برخی ديگر به بررسای رابطاه میاان ماديريت      نوآوریی يادگیری سازمانی و تنها به رابطه

بناا   کاه یدرصاورت اند. مجزا پرداخته صورتبهسازمانی  نوآوریدانش، يادگیری سازمانی و 

آنچه باعث تماايز ايان   مجزا بررسی شوند.  صورتبهسه متغیر  ( نبايد اين0225) 9گونظر بر 

نقش  انیبابسازمانی  نوآوریمديريت دانش بر  ریتأث، بررسی هاستپژوهشپژوهش با ساير 

بررسای ارتبااد میاان     باا هادف   ، پژوهش حاضررونيازايادگیری سازمانی است.  یاواسطه

باناک انجاام    در صانعت  سازمانی با يکاديگر  نوآوریمديريت دانش، يادگیری سازمانی و 

 از: اندعبارتقرار گرفت که  لیوتحلهيو تجزفرضیه زير مورد آزمون  و چهارشد 

مثبت تحت  صورتبهسازمانی را  نوآوری، هابانککارگیری مديريت دانش در به .4

 .دهدیمقرار  ریتأث

مثبات تحات    صاورت به، يادگیری سازمانی را هابانکمديريت دانش در  یریکارگبه .0

 .دهدیمقرار  ریتأث

                                                      
1. Weerawardena, O’Cass & Julian 

2. Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle 

3. Goh 
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 صاورت باه ساازمانی را   ناوآوری (، هابانکسط  آموزش باال در ) یسازمانيادگیری  .9

 .دهدیمقرار  ریتأثمثبت تحت 

 سازمانی خواهد بود. نوآوریيادگیری سازمانی واسطه میان مديريت دانش و  .9

 مدل مفهومی

 دهد:قرار می موردتوجهسه شاخص زير را در اين زمینه  ادبیات تحقیق

 . شاااخص0کسااب دانااش، تباديل دانااش و کاااربرد علاام(،  ) مااديريت دانااش، شااخص 

سیساتم، صاراحت و آزماايش، انتقاال      اندازچشميادگیری سازمانی )تعهد مديريت سازمان، 

 ناوآوری رفتاار،   نوآوریسازمانی ) نوآوری یهامؤلفه . شاخص9(، سازیيکپارچهدانش و 

بار  اساتراتژيک(. بناابراين    ناوآوری در باازار،   ناوآوری فرايناد،   نوآوریمحصول/ خدمت، 

 شود:مبانی نظری و ادبیات تحقیق، مدل مفهومی زير پیشنهاد می اساس

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 شناسیروش

سازمانی با توجاه باه نقاش     نوآوریتأثیر مديريت دانش بر  سنجشبا هدف  پژوهش حاضر

هاای ملای، ملات،    و معااونین شاعب باناک    میاان کلیاه ماديران   ای يادگیری سازمانی واسطه

 .است انجام شده 4949در سال  صادرات، اقتصاد نوين و اقتصاد مهر استان هرمزگان

 پژوهشای هاا  آوری دادهروش جمع ازنظرو اهداف کاربردی،  ازنظر ماهیت اين پژوهش

تحقیاق، از روش تحقیاق    موردنیااز اسات. جهات گاردآوری اطالعاات      پیمايشی -توصیفی
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شاناختی   پرسش جمعیت 9 شامل پرسشنامه وسیله پرسشنامه استفاده شده است. ايننی بهمیدا

های شاخص به مربود پرسش 96 و )سن، جنس، میزان تحصیالت، سابقه خدمت در بانک(

هاای اساتاندارد ماديريت    است. برای سانجش متغیرهاای تحقیاق، از پرسشانامه     موردبررسی

قارار   مورداساتفاده ساازمانی کاه در مطالعاات گذشاته      نوآوریدانش، يادگیری سازمانی و 

گرفته بود با اندکی تلخیص و تلفیق استفاده شده است. سانجش ماديريت داناش بار مبناای      

 کاارگیری باه  و داناش  تبديل دانش، کسب (،0224همکاران ) و گلد شدهارائههای شاخص

هاا  ساازمان  کاه  اسات  هاايی فعالیات  سازمانی به معنی دانش دانش در نظر گرفته شده است.

جارس گاومز و   دهناد ) و ساازمان انجاام مای    افاراد، رقباا   ياادگیری  هاای توانمندی منظوربه

 يادگیری ساازمانی در ايان تحقیاق، چهاار بعاد تعهاد ماديريت،        (. سنجش0225همکاران، 

گاومز  جرس لعات دانش برگرفته از مطا و ادغام انتقال ،و آزمون یگشودگ سیستم، دگاهيد

 و احماد نگ اهای وشاخصمبتنی بر  است. و سنجش نوآوری سازمانی (0225)و همکاران 

هاای ايرانای،   با فرهنگ بانک یسازیبومپس از ترجمه سؤاالت استاندارد و . ( است0229)

ملی، ملت،  یهابانکسؤاالت آن توسط تعدادی از اساتید و کارشناسان مديريت و مديران 

تصاد کنترل شد و روايای صاوری و محتاوايی ماورد     صادرات و اقتصاد نوين و بانک مهر اق

تأيید کارشناسان قرار گرفت. تعیین پايايی نیز از ضريب آلفای کرونبااخ اساتفاده شاده کاه     

است و آلفای کرونبااخ بارای متغیرهاای تحقیاق از      آمده 4در جدول  آمدهدستبهضرايب 

 ايان  دربازار پاژوهش اسات.    درصد باالتر بوده است که حاکی از پايايی مناسب ا 22آستانه 

بین کامالً موافق تا کامالً مخالف تعريف شاده   یفیدر طلیکرت  یانقطه 5، از مقیاس تحقیق

 است.

هاای ملای، ملات،    کلیاه ماديران و معااونین شاعب باناک     جامعه آماری در ايان مطالعاه   

اسات کاه    4949ساال  نفار( در   002صادرات، اقتصاد نوين و اقتصاد مهر اساتان هرمزگاان )  

فار   حجام نموناه، باا     نیای تب یبارا تصاادفی انجاام گرفتاه اسات و      صاورت به یریگنمونه

از جامعه محدود از فرمول کوکران استفاده شده است. جهت بارآورد وارياانس    یریگنمونه

باه دسات آماد. باا در نظار       25/2هاا  اخاذ و وارياانس آن   شدهعيتوزنمونه اولیه  92ها سنجه

عدد مشخص شاد.   424 موردنیازدرصد، نمونه  45، و سط  اطمینان 4/2گرفتن میزان دقت 
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ها به جهت تکمیل میان مديران و معاونین توزيع و تمام پرسشانامه پاس از تکمیال    پرسشنامه

 پرسشنامه است. 424شد و مبنای سنجش همان  بازگردانده

)1/96(×)0/75(×220
2 2

)219(× )0/1( )1/96(×)0/75(+
2 22 = 109=

 
 (PLS) یجزئاادر ايان پااژوهش از روش معااادالت سااختاری و روش حااداقل مربعااات   

باا   نیاز  هاا داده وتحلیال تجزياه ها و برازندگی مدل استفاده شده است و جهت آزمون فرضیه

 به انجام رسید. SmartPLS2.0افزار استفاده از نرم

 هاداده وتحلیلتجزیه

تحلیال ابعااد    منظاور باه ستنباطی، باه ترتیاب   های پژوهش در دو بعد توصیفی و اتحلیل داده

 شود.های پژوهش در ادامه، بیان میهای مرتبط با فرضیهجمعیت شناختی و تحلیل

نفر( نشاان داده   424) یموردبررسنموناه  یشناختجامعهنتايج حاصل از بررسی وضعیت 

دهناد.  مای درصاد را زناان تشاکیل     5درصاد از افاراد نموناه را ماردان و تنهاا       49است کاه 

سال قارار   55تا  95شود در بازه سنی درصد از آنان می 55/91حداکثر افراد نمونه که شامل 

( 92/52تحصیالت اکثريت دارای تحصیالت کارشناسی ارشاد و دکتاری )   ازلحاظدارند و 

 (.45/99است )سال بوده  45تا  42خدمت بین  سابقهترين اند و بیشبوده

 هومیها و مدل مفآزمون فرضیه

های معادالت سااختاری، ساه قسامت را تحات پوشاش قارار       برای ارزيابی مدل PLSروش 

. بخاش سااختاری )مادل    0گیاری )مادل بیرونای(،    . بخاش مربود به مدل انادازه 4دهد.می

 (.4940( )داوری و رضازاده، و ساختاری یریگمدل اندازه)مدل کلی  بخش .9درونی( و 

 بیرونی مدل الف( برازش

کناد.  گیاری در معاادالت سااختاری مطابقات مای     مدل اندازه با PLSمدل بیرونی در روش 

مکناون   یرهاا یمتغ یبارا  PLSگیاری  های انادازه های برازش رايج در مدلشاخص رونيازا

بارای ارزياابی مناساب     کنناده نیای تعاست و به ساه شااخص   ارائه شده  4پژوهش در جدول 
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از: میااانگین واريااانس  اناادعبااارتکااه  PLS یهااابااودن نحااوه ساانجش متغیرهااا در ماادل 

اسات. در پاژوهش حاضار    ، آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی نیاز اشااره شاده    شدهاستخراج

بودند، بناابراين ايان ساؤال از     9/2تمامی سؤاالت دارای بار عاملی بایش از  ،04سؤال  جزبه

 وتحلیال تجزياه ه روند در ادام شدهحذفلیست سؤاالت حذف شد و بديهی است که سؤال 

به کار نرفته است. مطابق جدول هر سه شاخص برای تمامی متغیرها در ساط  مناساب قارار    

 دارند.

 . بار عاملی، میانگین واریانس استخراجی و ضرایب پایایی1جدول 
 بار عاملی سازه بار عاملی متغیر

 مديريت دانش
 

 19/2آلفای کرونباخ:
 

ضريب پايايی ترکیبی: 
11/2 
 

میانگین واريانس 
 69/2استخراجی:

 کسب دانش

44/2 

 سازمانی نوآوری
 

 10/2آلفای کرونباخ:
 

 42/2ضريب پايايی ترکیبی: 
 

میانگین واريانس 
 24/2استخراجی:

 نوآوری
 رفتار

21/2 
12/2 11/2 
49/2 12/2 

 تبديل دانش

61/2 
 نوآوری
 خدمات

49/2 
19/2 45/2 
19/2 14/2 

 کاربرد علم
24/2 

 نوآوری
 فرآيند

62/2 
69/2 12/2 
14/2 10/2 

 يادگیری سازمانی
 

 19/2آلفای کرونباخ: 
 

 /12ضريب پايايی ترکیبی:
 

میانگین واريانس 
 64/2استخراجی:

 تعهد مديريت
26/2 

 نوآوری
 بازار

49/2 
12/2 12/2 
14/2 40/2 

 اندازچشم
 سیستم

52/2 
 نوآوری
 استراتژيک

59/2 
11/2 59/2 
14/2 20/2 

صراحت و 
 آزمايش

12/2 
61/2 
11/2 

 سازیيکپارچه
 و انتقال دانش

12/2 
42/2 

 روایی واگرا

هاايش در  ی سازه باا شااخص  گردد، میزان رابطهمعیار مهمی که با روايی واگرا مشخص می

(، نتايج بررسی روايی 4940ها است )داوری و رضازاده، مقايسه رابطه آن سازه با ساير سازه

 است.بیان شده  0واگرا در جدول 
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 . روایی واگرا2جدول 
 سازمانی نوآوری مديريت دانش يادگیری سازمانی

 
 سازمانی نوآوری 47/0  

 مديريت دانش 651/2 47/0 

 يادگیری سازمانی 614/2 294/2 47/0

میانگین واريانس استخراجی متغیرهای مکنون در پژوهش، ، مقدار جذر 0مطابق جدول 

توان اظهار داشات روايای واگارای مادل در     ها بیشتر است و میاز مقدار همبستگی میان آن

 حد مناسبی است.
 

-های اندازهپس از بررسی برازش مدل:مدل درونی )ساختاری( پژوهش ( برازشب

 .رسدگیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش می

 . نتایج برازش مدل درونی3جدول 

 بررسی مدل کلی

شاود و باا تأيیاد بارازش آن،     گیری و ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

 هاسازه

R2 
 25/2و  52/2، 05/2

 ضعیف، متوسط و قوی

f2 

 /.95و  45/2، 20/2

 ضعیف، متوسط و قوی

Q2 
 /.95و  45/2، 20/2

 ضعیف، متوسط و قوی

مديريت 

 دانش

 19/2 کسب دانش

09/2 

91/2 

 92/2 62/2 تبديل دانش

 96/2 65/2 کاربرد دانش

يادگیری 

 سازمانی

 19/2 تعهد مديريت

99/2 99/2 

95/2 

 99/2 62/2 سیستم اندازچشم

 92/2 22/2 صراحت و آزمايش

 94/2 64/2 انتقال دانش

 نوآوری

 سازمانی

 22/2 رفتار نوآوری

---------- 94/2 

55/2 

 62/2 15/2 خدمات نوآوری

 50/2 12/2 فرآيند نوآوری

 60/2 25/2 بازار نوآوری

 04/2 06/2 استراتژيک نوآوری
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عناوان مقاادير   باه  96/2و  05/2، 24/2شود. سه مقدار بررسی برازش در يک مدل کامل می

 (.4940)داوری و رضازاده، است ضعیف، متوسط و قوی برای اين معیار معرفی شده 

√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  𝑅2̅̅̅̅  69/2 =  

مال  تأيید فرضیه به اين صورت است کاه ضارايب مسایر مثبات و ضاريب معنااداری       

 است:شده  ارائه هاهیفرضذيل نتايج بررسی  در جدولاست.  46/4باالتر از 
 

 هاآزمون فرضیه جینتا .4جدول 
 نتیجه آزمون سط  معناداری tآماره  ضريب مسیر فرضیه

 نوآوری، هابانککارگیری مديريت دانش در به
 دهد.مثبت تحت تأثیر قرار می صورتبهسازمانی را 

94/2 91/9 25/2> 
پذيرش 
 فرضیه

، يادگیری هابانککارگیری مديريت دانش در به
 دهد.مثبت تحت تأثیر قرار می صورتبهسازمانی را 

14/2 22/46 25/2> 
پذيرش 
 فرضیه

مثبت  صورتبهسازمانی را  نوآوریيادگیری سازمانی، 
 دهد.تحت تأثیر قرار می

59/2 15/9 25/2> 
پذيرش 
 فرضیه

انجاام تفکیاک آثاار ضاروری اسات. در       ،يکاديگر بر برای بررسی آثار متغیرهای مدل 

، اثر کال برای سنجش میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته،  5جدول 

 محاسبه و ارائه شده است. غیرمستقیممستقیم و 

 متغیرها میرمستقیو غ. اثرات مستقیم 5جدول 
 اثر کل اثر غیرمستقیم میاثر مستق متغیر مستقل وابسته ریمتغ

 يادگیری سازمانی

 14/2 ----- 14/2 مديريت دانش
 55/2 ----- 55/2 کسب دانش
 92/2 ----- 92/2 تبديل دانش
 59/2 ----- 59/2 کاربرد دانش

 سازمانی نوآوری

 10/2 59/2*14/2 94/2 مديريت دانش
 94/2 ----- 94/2 کسب دانش
 04/2 ----- 04/2 تبديل دانش
 02/2 ----- 02/2 کاربرد دانش
 59/2 ----- 59/2 يادگیری سازمانی
 54/2 ----- 54/2 تعهد مديريت

 90/2 ----- 90/2 سیستم اندازچشم
 96/2 ----- 96/2 صراحت و آزمايش

 94/2 ----- 94/2 سازیيکپارچهانتقال دانش و 

ساازمانی   ناوآوری شود که اثر مستقیم مديريت دانش بر مشاهده می 5با توجه به جدول 

است، بنابراين تأثیر غیرمستقیم بیشاتر از تاأثیر مساتقیم     99/2آن  غیرمستقیماست و اثر  94/2



 ...تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی )بررسی 

 

02 

ل 
سا

وم
د

، 
ره 

شما
5، 

ان
ست

زم
94

 

 نوآوریای میان رابطه مديريت دانش و شويم که يادگیری سازمانی واسطهاست. متوجه می

، فرضایه  رونيا ازاکناد.  سازمانی است و اين موضو  از فرضیه چهاارم تحقیاق پشاتیبانی مای    

شود. همچنین از بین ابعاد متغیرهای تحقیاق تعهاد ماديريت بیشاترين     تحقیق تأيید می چهارم

سازمانی و از میان ابعاد مديريت داناش باه ترتیاب کساب داناش، کااربرد        نوآوریاثر را بر 

 ترين تأثیر را بر يادگیری سازمانی دارند.دانش و سپس تبديل دانش بیش

بر روی خطود  شدهنوشتهاست. اعداد ائه شده ار 0مدل مفهومی آزمون شده در نمودار 

ضرايب بتا حاصل از معادله رگرسیون میان متغیرهاا اسات کاه هماان ضاريب مسایر        درواقع

زای مدل به متغیرهای پنهان درون مربود 2Rمقدار  دهندهنشاناست و اعداد درون هر دايره 

 (.4940است )داوری و رضازاده، 

 
 

 . مدل آزمون شده پژوهش )ضرایب مسیر و بارهای عامل(2 شکل

 گیرینتیجه

هاا  ساازمان  سازمانی در نوآوریتأثیر مديريت دانش، يادگیری سازمانی و  بررسی ضرورت

پاژوهش حاضار باا هادف بررسای      است.  امری بديهی متعدد و مختلف مطالعات به توجه با

ای يادگیری ساازمانی میاان   به نقش واسطهسازمانی با توجه  نوآوریتأثیر مديريت دانش بر 
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های ملی، ملت، صاادرات، اقتصااد ناوين و اقتصااد مهار      کلیه مديران و معاونین شعب بانک

نقاش   کاه  کناد ارائه و آزمايش مای  مدلی را تحقیق حاضراست.  استان هرمزگان انجام شده

هاا  آن مساتقل باه   و جزئای  توجهی تنها گذشته تحقیقات در گوناگون که کلیدی متغیرهای

 میاان ماديريت   رابطه که دهدیم نشان از تحقیق آمدهدستبهکند. نتايج را بیان می شده بود

 و مثبات ( معناادار  91/9و آمااره معنااداری    94/2با )ضريب مسیر  سازمانی یو نوآوردانش 

واحد افزايش  94/2سازمانی  نوآوریبا افزايش يک واحد مديريت دانش،  یبه عبارتاست. 

دارد.  ( همخاوانی 4944يوسافی و همکااران )  و  (0225دروچ ) تحقیاق  اين نتیجه با يابد.می

 داناش،  ماديريت  داد کاه  در اين تحقیق، نشان معادالت ساختاری یسازمدلنتايج  همچنین

قارار   تاأثیر مثبات و معنااداری    درصد تحت 14مثبت و به میزان  طوربه را سازمانی يادگیری

 هاا، توانمنادی  ساازمان  در بیشاتر  داناش  تيريباا ماد   کاه  دهاد یم ها نشاناين يافته دهد.می

را  شاان یسازمانها دانش يابد. بنابراين ضروری است که بانکمی افزايش آموزشی سازمانی

تحقیاق   دساتاورد، باا   بیشتر مديريت کنند تا توانمندی آموزشی سازمانی افازايش ياباد. ايان   

 منباع  داناش  که مديريت اين موضو  است دهندهنشان( که 0225) جرس گومز و همکاران

هاای  دارد. همچناین طباق يافتاه    یخاوان هام  اسات  يادگیری سازمانی در کلیدی استراتژيک

سازمانی و نوآوری ساازمانی   يادگیری میان از رابطه برای پشتیبانی یشواهد کاف فرضیه سوم

 آن از حااکی  شواهد تجربی ناي دارد. وجود 15/9 یداریمعنو آماره  59/2با ضريب مسیر 

است. بنابراين هرچه يادگیری  گذاشته ریتأث بر نوآوری سازمانی سازمانی يادگیری که است

 باا  نتیجاه  سازمانی سط  باالتری را تجربه خواهد کارد. ايان   نوآوریسازمانی افزايش يابد، 

 همخاوانی  (0244) وال-خیمنس و ساانز -خیمنس( و 0226) گرانيدو  يراواردناوتحقیقات 

 دارد.

 در کاه  . تاا زماانی  رناد یفرابگ را و فعاالی  نو هایراه اجبار، یجابه بايد هابنابراين سازمان

، ئوخواهاد داشات )لیاا   سازمانی تأثیرات منفی  يادگیری باشد بر داشته وجود اجبار آموزش،

 همچنین نتیجه ديگری که از پژوهش به دست آمد اين است که ماديريت  .4(0221، لئوفی، 

 بناابراين،  .دهاد قارار مای   تأثیر سازمانی تحت طريق يادگیری را از سازمانی دانش، نوآوری

                                                      
1. Liao, Fei & Liu 
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 در اين مادل  است. سازمانی نوآوری دانش و میان مديريت واسط مهمی سازمانی، يادگیری

ورودی مهمی برای  دانش، مديريت ازآنجاکهاست.  جديد مدلی گذشته، هایپژوهش برابر

 کاار  باه  ساازمانی  افزايش ناوآوری  برای را ها يادگیری سازمانیسازمانباشد، ها میسازمان

، های   رناد یبگ اديا خاود   یو گروها فاردی   از داناش  نتوانناد  هاخواهند گرفت. اگر شرکت

 .نخواهد شد ايجاد هادر آن نوآوری

 باا اثار   دانش و نوآوری سازمانی مديريت میان یرابطه که دهندیم تجربی نشان شواهد

 کاه  داردیما  تحقیاق، بیاان   نيا ا اساس، بر اينمعنادار است.  از اثر غیرمستقیم، کمتر مستقیم

اساات.  نااوآوری سااازمانی و دانااش مااديريت ی میااانآغااازگر رابطااه سااازمانی يااادگیری

 ياادگیری  واساطه باه  بايسات مای  ساازمانی، داناش   افزايش نوآوری منظوربه ،گريدعبارتبه

 مبتنی بردانش صنعت در را بتواند يادگیری سازمانی وکاراگر کسب گسترش يابد. سازمانی

از  بسایاری  سانتی  طاور باه  .رساید  خواهاد  منصاه ظهاور   باه  ساازمانی  ناوآوری  گیرد، به کار

مااورالس، -)گارساایا اناادختااهیآمدرهاام را يااادگیری سااازمانی دانااش و مااديريت محققااان،

 را ساازمانی  يادگیری اهمیت محققان اکثر ،(. بنابراين0226، 4مونتس و وردو خور-لیورنس

از  کامال  طاور باه  وکارکسب که يابیم زمانیتجربی تحقیق درمی از شواهداند. گرفته ناديده

 ساازمانی  کناد، شااهد رشاد ناوآوری     اساتفاده  ياادگیری ساازمانی   باا  دانش همراه مديريت

 صاورت باه  داناش  ماديريت  بگیارد،  را نادياده  سازمانی يادگیری سازمانی اگر خواهیم بود.

 ساازمانی  ياادگیری  داشات. بناابراين،   نخواهاد  را نوآوری سازمانی انگیزش مستقیم توانايی

 ،گار يدانیا بباه  کناد. مای  متصال  سازمانی به نوآوری را دانش که مديريت دارد را پلی نقش

-مای  برطارف  را ساازمانی  یو نوآورمديريت دانش  ضعف میان ینقطه سازمانی يادگیری

کنناد،  نمای  اساتفاده  ساازمانی  برای نوآوری دانش تيرياز مد تنها ها،بنابراين، سازمان کند.

 ايجاد انگیزش عامل سازمانی کرده باشد، يادگیری را کسبدانش  سازمانی، مديريت وقتی

آماوزش   خاود را باياد ماديران و معااونین     هاا شود. بنابراين، باناک می سازمانی در نوآوری

 ساازمانی  دانش، منتهای باه ناوآوری    مديريت یریکارگبه سازمانی، کامل با آموزشدهند، 

 شد. خواهد

                                                      
1. Garcia-Morales, Liorens-Montes &Verdú-Jover 
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 پیشنهادهای مدیریتی

ساازمانی و ياادگیری ساازمانی     ناوآوری بار   مديريت دانش درصد 14و  94با توجه به تأثیر 

 های ذيل سط  باالی مديريت دانش را فراهم آورند:گردد که با توصیهپیشنهاد می

 دانش، مديريت پیشبرد در انسانی منابع پراهمیت نقش به توجه -

 قالب در دانش مديريت برنامه از یبانیو پشت دانش مديريت مفهوم با مديريت آشنايی  -

 سازمانی، هایاولويت در دنظريتجد منابع و تخصیص

 فکر اتاق مجازی و گفتگوی تاالر یاندازراه چون ابزارهايی کردن ترکاربردی و بهبود -

 دانش، منابع و دانش مديريت با تجربیات در رابطه تبادل برای

 آن، کیفیت ارتقای و دانش مشارکت مشارکتی برای فرهنگ ارتقای -

 برای به حداقل رساندن نقش تعصبات فردی. ینيآفردانشايجاد کارگروه  -

 ،شتراسات یبياادگیری ساازمانی    واسطهبهسازمانی  نوآوریبروز  احتمال اينکه به با توجه

 گردد:زير پیشنهاد می موارد

و  دينمایم کمک در سازمانانتشار دانش  انتقال و به که رفتارهايی قيو تشو اهمیت -

 است، سازمان کارکنان بر حاکم جو يادگیری از حاکی

 های آموزشی زمینه ارتقا يادگیری سازمانی،برگزاری دوره -

 سازمان، یو توسعه تحقیق بخش برای قدرتمندی و مستحکم یمشخط ايجاد -

 .کارکنان ديجد یهادهيا از استقبال و آزمايش -

 پیشنهاد تحقیقات آتی

در شاود  قرار گرفات. پیشانهاد مای    موردبررسیدانش  توانمندی مديريت سه تحقیق، نيدر ا

داناش   ماديريت  یدرزمیناه   ...داناش و  از حفاظات  داناش،  شاکل  آيناده، تغییار   مطالعاات 

صانعت،   میاانجی، مانناد ناو     متغیرهایگنجاندن  اين، بر عالوه شود. قرار داده موردبررسی

عاالوه، رواباط متقابال    به شود. واقع موردبررسی تواندمی در مدل ملیت، و نو فرهنگ  نو 

 موردبررسای  تاوان باا جزئیاات بیشاتری    مای  را ساازمانی  یو ناوآور میان يادگیری سازمانی 

 .قرارداد
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