
 

 

 یادگیري سازمانی و نوآوري ،بررسی رابطه رکود دانش

  سازمانی در مراکز آموزش عالی یزد

  

   3محمدعلی افشاري ،2حمیده شکاري ،1سیدعلی اکبر احمدیان

   ام نوریدانشگاه پ ،دولتی تیریگروه مدار یدانش .1

  مربی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور .2

  قزوین ،دانشگاه کار ،دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی .3

  ) 16/7/90: ؛ تاریخ تصویب25/2/90 :تاریخ دریافت( 

  دهیچک

موانعی بر سر  .اي یافته و مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقاي یک سازمان است ها اهمیت ویژه نامروزه دانش در سازما
یکی از موانع مدیریت دانش تحت عنوان رکود دانش مطرح شده و  ،در این تحقیق .راه مدیریت موفق و مؤثر دانش وجود دارد

آزاد و پیام نور اسـتان یـزد مـورد بررسـی قـرار       ،ي سراسريها ارتباط آن با یادگیري سازمانی و نوآوري سازمانی در دانشگاه
یـادگیري   ،ادبیات تحقیـق در زمینـه رکـود دانـش سـازمانی      ،بدین صورت که ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی .گیرد می

زد فرسـتاده  سراسري و پیام نور ی ،اي براي سه دانشگاه آزاد نامه سپس پرسش .سازمانی و نوآوري سازمانی تدوین شده است

نامـه بـه ترتیـب از     پرسـش  158و  165 ،172نامه ارسـال گردیـد کـه در نهایـت تعـداد       پرسش 200براي هر دانشگاه  .شد
سپس اطالعات الزم جهت بررسـی رابطـه ایـن سـه متغیـر از طریـق        .آزاد و پیام نور پاسخ داده شد ،هاي سراسري دانشگاه
مورد بررسی و تجزیـه و تحلیـل    Spssو  Lisrelده از طریق نرم افزارهاي آوري ش هاي جمع کسب شده و داده ،نامه پرسش

اثر منفی بر یادگیري سازمانی و  ،نتایج به دست آمده از الگوسازي معادالت ساختاري حاکی است که رکود دانش .اند قرار گرفته

نوع دانشگاه در  ،سی با هم تفاوت دارندهاي معادالت ساختاري سه دانشگاه مورد برر نوآوري سازمانی دارد و از آنجا که مدل
دهد که نوع دانشگاه بر رابطه  چنین آزمون نیکویی برازش از تحلیل مسیر دانشگاه نشان می هم .این تحقیق اثر تعدیلگر دارد

  . گردد گیري و پیشنهادهایی کاربردي ارایه می در پایان نتیجه .ها تأثیرگذار است متغیر

  يدیواژگان کل

  . مدل معادالت ساختاري ،نوآوري سازمانی ،یادگیري سازمانی ،رکود دانش
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    مقدمه

 هـا  سـازمان افـراد و   يبرا ،منبع قدرت یکنهاده و هم به عنوان  یکدانش هم به عنوان 

ملـت را   یک یا حتیسازمان  ،فرد یک يجاد رفاه برایدانش روش ا .دارد یکت استراتژیاهم

ره و اشـتراك دانـش   یـ ذخ ،مـدت سـازمان بـه کسـب    ت بلندیموفق .دهد می قرار تأثیرتحت 

د یـ شـوند کل  یطراحـ  یانسان يرویکه بر اساس انباشت دانش ن ییها ياستراتژ .دارد یبستگ

ت موفـق  یرین مـد یبنـابرا  .)709ص  ،2006 ،کلیندیسـت و  1رمتـر چ هاتز(اند  یت رقابتیمز

 .اند ت دانشیریجه مدیعصاره و نت ها ينوآور .سازمان است یک يبقا یدانش مشخصه اصل

 ر مجهـز ییـ در برابـر تغ  يریپـذ  سازمان را بـه انعطـاف   ها ينوآور ،ریط متغیدر مواجهه با مح

   .)341ص  ،2007 ،و همکاران 2لیائو(اند  تید بقا و موفقیلکنند و ک می

هاي دانشی یک سازمان با نگـرش فـرا رفـتن از     مدیریت دانش با ایجاد و توسعه دارایی

تشـریک و   ،هایی اسـت کـه بـا شناسـایی     باط است و مستلزم فعالیتاهداف سازمان در ارت

پرورش و  ،هایی نظیر نگهداري منابع دانش اینکار نیازمند سیستم .ایجاد دانش مرتبط هستند

گونـه کـه    آن .)68ص  ،1388 ،سـاعدي و یزدانـی  (تسهیل دانش و یادگیري سازمانی است

ي در اختیار دارنـد و از  تر بیشسانی دانشگر هاي موفق نیروي ان سازمان ،گوید پیتر دراکر می

کننـد   اسـتفاده مـی   ،براي غلبه بر محیط پر رقابت و تغییرپذیر کسـب و کـار   ،نیروي انسانی

   .دانش وجود دارد مؤثرت موفق و یریبر سر راه مد یالبته موانع .)9، ص 1999 ،3دراکر(

از نظر دسوزا ،ت دانشیریموانع مد
4
ران باتجربـه و  یمـد فقـدان   .1: عبارتنـد از  )2003( 

بندي  سب و طبقهک يدشوار .2 .م دانشینان جهت تسهکارکزه در یجاد انگیا يمتخصص برا

اجبـار اعضـا در    .4 .یافکـ فقـدان ارتباطـات    .3 .ت آنیبودن ماه یل ضمنیدانش الزم به دل

                                                        
1. Hutzchemreuter and Kleindienst 
2. Liao 
3. Drucker 
4. Desouza 
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 ،دشود و افـرا سازي  د در سازمان فرهنگیت موفق دانش بایریمد يبرا(ردن سازمان ک یدانش

 . )26ص  ،2003 ،دسوزا( )ل شوندیو متما ،قیع دانش تشویسب و توزکخود به 

روزن
1
 ،روزن و همکـاران ( ت موفق دانـش عبارتنـد از  یریاران معتقدند موانع مدکو هم 

  :)261ص  ،2007

 ،نـد ک می ن افراد ارتباطات را محدودیاعتماد بنبود : سازمان ين اعضایفقدان اعتماد ب .1

   .ع دانش اثر داردیت توزیفکیت و یمبر کدهد و  می اهشکرا  گفتگو هاي فرصت

ارهـا  ک یدر انجـام برخـ   یزمـان  هـاي  االجـل  ضـرب : یزمان يها و فشارها تیمحدود .2

   .گذارد ی نمیباق ،ع دانشیسب و توزک يبرا یفرصت

سطح دانـش سـازمان    يرو یل ارتباطیعدم وجود وسا: یکینولوژکت هاي تیمحدود .3

   .است مؤثر

ت دانـش  یران سـازمان در امـر هـدا   یتجربه و تخصص مـد : یتیریمد هاي تیمحدود .4

   .ت داردیاهم

 يوه برقـرار یو تفـاوت در شـ   یفرهنگـ  هـاي  تفـاوت  كدر: یفرهنگ هاي تیمحدود .5

   .است مؤثرع دانش یتوز سب وکارتباط در امر 

نیل
2

 ،مکـاران لـین و ه ( ت موفـق دانـش عبارتنـد از   یریافتند موانـع مـد  یاران درکو هم 

  :)332ص  ،2008

 اسـت  یانسان هاي ه شامل مهارتک یع دانش ضمنیتساب و توزکا: دانش هاي یژگیو .1

   .دشوار است

 یلیدارنده دانش به نشـر دانـش بـدال    لیشامل عدم تما: موانع مربوط به دارنده دانش .2

 يبـرا  زه در دارنده دانش بـه اختصـاص زمـان   یفقدان انگ ،تیدادن موقع ر ترس از دستینظ

  .نشر دانش و منابع نامعتبر دانش

 ،دیـ افت دانش جدیزه جهت دریشامل فقدان انگ: ننده دانشک افتیموانع مربوط به در .3

                                                        
1. Rozen 
2. Lin 
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  .دانش يت نگهداریسب دانش و فقدان ظرفک يت الزم برایفقدان ظرف

ـ نظ یعوامل سـازمان  ،ننده دانشکافت ین دارنده و دریشامل رابطه ب: اي زمینه موانع .4 ر ی

  ... .زبان و ،گیري سبک تصمیم ،مانیز هاي تیمحدود ،فرهنگ

و ) هــا ر دســتورالعملیــنظ(مشــهود  يارهاکشــامل ســازو: ارهاکنبــودن ســازو یافکــ .5

  .)غیر رسمی و مطالعه کارکنانر جلسات ینظ(نامشهود  يارهاکسازو

ود دانشکبحث ر ،یکزیعلم فالهام از ائو با یل 
1
ـ از ا منزله یکـی را به    نـع مطـرح  ن موای

اسـتفاده از   .نـد کمحدود  مسایلو حل  يریادگی يت سازمان را برایتواند ظرف می هکند ک می

 هـاي  دگاهیـ هـا و د  حل راه يریارگکه منجر به ب ،نیشیات منسوخ پید دانش و تجربکمنابع را

ـ یب شیت قابل پیریشود رفتار مد می شود و موجب مسایل میسان در مواجهه با یک  .شـود  ین

ود دانش کر .شود می سازمان يریپذ بیموجب آس یط رقابتیت در محیریرفتار مد ینیب شیپ

سـازمان را   يو رازها ها ين است استراتژکه ممکبل ،اربرد دانش داردک يرو ینه تنها اثر منف

ر و کـ ون در تفکود و سـ کـ ه دچـار ر کـ  هـایی  سـازمان  ،گـر یبـه عبـارت د   .نـد کار کز آشین

 .)21ص  ،2002 ،لیـائو ( ست هسـتند کان و شیمعرض ز در تر بیش ،اند شده يگذار استیس

 هـا  سـازمان ه کـ ند ک می انیسازد و ب می ارکت دانش را آشیریدر مد يت نوآورین امر اهمیا

ـ ز .نندکتالش  یود دانش سازمانکاز ر يریجلوگ يد در راستایبا ی ود دانـش سـازمان  کـ را ری

  .اهش دهدکرا  یسازمان يوآورق نین طریند و از اکرا محدود  یسازمان يریادگیتواند  می

  قیتحق ينظر یمبان

  ود دانشکر

کنواخـت  یا حرکـت  یـ کند که اجسام در حالت سکون  می انیک بیزیدر ف 2ینرسیاصل ا

 ،جـاد نشـود  یدر آنهـا ا اي  اگـر وقفـه   .به آنهـا وارد شـود   ییروین که نیمگر ا ،مانند ی میباق

حرکـت   ینیب شیقابل پ يریمشخص محدود است و جسم در مساي  حرکت جسم در حوزه

 یکـرده و بـه آن دسترسـ    یابیجسم را رد ،ریآن مس ینیب شیتواند با پ می انسان .خواهد کرد

                                                        
1. Knowledge Inertia 
2. Inertia 
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  :است ين جا توجه به چند نکته ضروریدر ا .)184ص  ،2008 ،لیائو و همکاران(دا کند یپ

 اآنهـ  ینرسـ یبر اساس ا ،ن اساس است که اگر اجسام حرکت کنندیبر ا ینیب شین پیا .1

   .میدا کنیپ یها دسترس کرده به آن یابیها را رد م آنیتوان می

   .افتد می اتفاق یرونیک عامل بیر حرکت تنها در اثر یر در مسییتغ .2

   .است يبلکه اجبار ،ستین ذاتیر یین تغیا .3

ـ یینـد تب یک فرآی ،در حوزه شناخت انسان .دارد ینرسیز ایانسان ن) شناخت(معرفت   ین

 ،میخوان می را یمتن یبه عنوان مثال وقت .شود ی میگر ناشید يزهایاز درك چوجود دارد که 

م اطالعات موجـود  یتا بتوان ،میکن می چه نوشته شده است استفاده از دانش خود در مورد آن

کند تا آنچه  می به ما کمک ،دانش گذشته ما .میوند دهیخود پ یدر نوشته را با اطالعات قبل

ـ یمـبهم و ضـم   هاي واژه؛ میکن ینیب شیم خواند پیرا خواه ـ یرها را درك کن ن مطالـب  یم و ب

کند مطالـب   می است که دانش گذشته به ما کمک معنان ین بدیا .میپراکنده ارتباط برقرار کن

 ،قسمت عمده مشـکالت  ،یو سازمان يدر هر دو سطح فرد .میر کنید را استنباط و تفسیجد

اسـتفاده مجـدد از دانـش     .شـود  می د حلیجد طیق آن با شرایق دانش گذشته و تطبیاز طر

ص  ،2002 ،لیـائو ( کنـد  مـی  تبـادر مرا به ذهن ) ودکر( ینرسیاصل ا ،مسایلگذشته در حل 

ثابـت   هـاي  روشدهد که افراد  می نشان یدر رفتار انسان) ینرسیا(کاربرد مفهوم رکود  .)22

ود در کـ ف ریتعـار  .)185ص  ،2008 ،لیائو و همکاران( برند می به کار مسایلحل  يبرا ،را

  :عبارتند از ،یحوزه موضوعات سازمان

کـه   ییسازمان و مقاومت در برابر فشـارها  يت جاریماندن در وضع یل به باقیرکود تما

ص  ،2008 ،لیـائو و همکـاران  ( باشـد  مـی  ،شود می وارد یسازمان يها يرون بر استراتژیاز ب

184( .  

و  هـا  سازمان بدون توجه بـه توسـعه   يجار يها يزان تعهد به استراتژیم یرکود سازمان

   .)2005 ،و همکاران 1هاف( ط استیرات محییتغ

 يجـار  يکارهاوسـاز  صـرفا  ،انجـام امـور   يشـود بـرا   می است که باعث یرکود مفهوم

                                                        
1. Huff 
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   .)1238ص  ،2008 ،بارنت و پونتیکس( گرفته شود به کارسازمان 

 ،دانـش موجـود   هـاي  موعـه ق مجیـ رکـود از طر  ،یسـازمان  يدر حوزه سازمان و مرزها

 .شـود  مـی  جـاد یا ،هـا  چگونگی استفاده دادهانتظارات و ترس از  ،ادراك از دانش ،ها سیستم

 جـاد یا ،خـاص  هـاي  روشاستفاده از اطالعات خاص بـه   يبرا هایی هیمعموال رو ها سازمان

ن دانش مانند آب اسـت کـه چـرخش آ    .شود يریادگیتواند مانع  ها می هین رویکنند که ا می

 ،نشود یان نداشته باشد و به روز رسانیاگر دانش جر .است يضرور ها سازمانان افراد و یم

دانـش منبـع    یبـه روزرسـان   .شـود  مـی  آن یدگیمنجر به گند ،سکون آن همانند سکون آب

اگر در حل مشـکالت تنهـا از دانـش و     .شود می افرادسازي  قدرت است و موجب توانمند

روش مـا   ،مینکنـ  يو بازنگر یخود را به روز رسان هاي روشو  میتجربه گذشته استفاده کن

ط یک محـ یـ در چنانچـه   .خواهد بود ینیب یشدچار رکود خواهد شد و قابل پ مسألهدر حل 

مـا  باعث شکسـت و زیـان    ،ندکن یابیو رد ینیش بیما را پرقبا بتوانند تفکر و عمل  ،قابتیر

  . )25ص  ،2002 ،لیائو( خواهد شد

بـار   يریپـذ  انعطـاف  .ات سـازمان هسـتند  یـ دو واژه متضاد در ادب يریپذ فرکود و انعطا

 هـاي  رکـود بـه شـکل    .بهتر و کـاراتر اسـت   تر بیش يریپذ با انعطاف یمثبت دارد و سازمان

سرکوب اطالعـات ارزشـمند   : رینظ هایی به صورت .کند می داینمود پ ها سازمانمختلف در 

ـ   ،ریناپـذ  ن خشک و انعطافیقوان ،در سازمان بـویر و  (  ...و ش از حـد بـه سـازمان   یتعهـد ب

ها به صورت سیستمی باز هستند و با محیط خود ارتبـاط   سازمان .)234ص  ،2006 ،رابرت

مجاري ارتبـاطی و   ،در صورتی که سازمان .ضامن بقاي سازمان است ،کنند و این برقرار می

گـردد و ایـن امـر     نمـی از تحوالت اطـراف خـود آگـاه     ،اطالعاتی پیرامون خود را قطع کند

این اجازه را به سـازمان و افـراد    ،پذیري عدم انعطاف ،چنین هم .گردد موجب نابودي آن می

و در  ،در نتیجه موجب رکود فـردي  ،دهد که خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهند آن نمی

   .گردد پی آن رکود سازمانی می

از تجربـه   یکه ناش يرفتار .دارد یرد سازمانکبر سازمان و عمل یود دانش اثرات منفکر

لـذا   .سـازد  ی مـی نیب شیرفتار را قابل پ ،و به روز شدن باشد يو دانش گذشته بدون بازنگر

سـازمان را در   اسـت و بقـاي   يریپذ ر و انعطافییتغ ،يبر سر راه نوآور یرکود دانش مانع
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ود دانـش و  کـ ر .)1361ص  ،2006 ،1ویلسونکولینسون و ( اندازد می به خطر یط رقابتیمح

ي در زمـان و انـرژ   ییجـو  گرچه موجب صـرفه  ،مسألهمتداول حل  يها دگاهید يریارگکه ب

 .)184ص  ،2008 ،لیـائو و همکـاران  ( شـود  می زین يریسک و خطرپذیمانع ر یول ،شود می

موجـه را کـاهش    هـاي  نـه یگز ،کند می جادیا یسازمان يریادگیرا در راه  یرکود دانش موانع

 یبخش رکود سـازمان  انیاثرات ز .کند می مناسب ممانعت يها يتوسعه استراتژدهد و از  یم

   .)1994ص  ،2009 ،2بیکر و کولینز(اورند یماندگارند و ممکن است دهها سال دوام ب

به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسـعه مـدیریت دانـش     ،)1386(الوانی و دیگران 

 ،ثبـت  ،شـامل کسـب   ،یند اصلی مـدیریت دانـش  پنج فرا ،دراین مطالعه .سازمانی پرداختند

فرایند مورد مطالعه قـرار   پنجو تأثیر سرمایه اجتماعی را بر این  ،انتقال و کاربرد دانش ،خلق

هاي دانشی  نتایج حاکی از این امر است که وجود سرمایه اجتماعی بر توسعه فعالیت .دادند

   .گذارد سازمان تأثیر می

کـه   یز اثراتین و نیره تامیت زنجیریبر مد یر رکود سازماناث) 2005(ت و همکاران یاسم

ح دارد را در یصـح  يهـا  يو توسـعه اسـتراتژ   یبازار خـارج  ين امر به واکنش به فشارهایا

CLM
3

و  یفشار رقابت ،یسازمان یکرده و رکود در طراح یطراح یها مدل آن .کردند یبررس 

 ،پنهـان  يرهایدل نشان داد که چگونه متغآزمون م .را مورد آزمون قرار دادند یواکنش رقابت

ره یـ ت زنجیریبـودن مـد   گـو  توانست بر پاسـخ  نیره تامیو رکود زنج يمشتر ير فشارهاینظ

ممکـن اسـت مـانع درك اثـر      یتیریمددانش  رکود .ط مختلف اثر بگذاردیتحت شرا ،نیتام

 رکـود  .شـود  راتییـ مواجهـه بـا تغ   يبرا ها يرات بر عملکرد و توسعه به موقع استراتژییتغ

 هاي روشران معموال خود را به یمد .شود می نیمأره تیزنجسازي  نهیمانع به ،یتیریمد دانش

ت یـ موفق يکه برا ،تیرید مدیجد هاي فلسفهنیستند کنند و قادر  می دیمق ،انجام کار یمیقد

موجب  یطیرات محییبه تغ ییگو عدم پاسخ .بپذیرند است يضرور یکنون يتجار يایدر دن

 .شـود  مـی  و کـاهش درآمـد سـازمان    ها نهیش هزیافزا ،نیره تامیات زنجیعمل ییکارا کاهش

                                                        
1. Collinson and Wilson 
2. Baker and Collins 
3. Council of Logistics Management 
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 .1: گـذارد  یاثـر مـ   ،نیره تـام یـ ک سازمان به دو صورت بر عملکرد زنجیت در یریرکود مد

افـزوده و   باعث کاهش ارزش .2 .شود می رهیها در طول زنج تیمنجر به کاهش سرعت فعال

   .)615ص  ،2005 ،و همکاران 1اسمیت( شود می کنندگان مصرف یتینارضا

ص عـدم  یچنـد بانـک بـزرگ در کشـور ژاپـن و تشـخ       یورشکستگ یدر پ آسانو و اتو

ل رکـود  یبه دل یین ناکارایافتند ایانجام دادند و در یقین کشور تحقیا ییوزارت دارا ییکارا

 يبـرا  هـایی  فرصـت  خانـه  وزارتن یـ ن که ایرغم ا یعل .است خانه وزارتن یدر ا یسازمان

در  .کـرد  ي مـی خود پافشـار  یقبل هاي سیاستبر  یول ،ش رو داشتیش پهای سیاستر ییتغ

شـده اسـت و    دانـش موجب رکود  يادار يوان ساالرین مقاله نشان داده شده است که دیا

عوامـل   .شـود  مـی  اسـتفاده  یقبل يو ساختارها ها سیاستمصرانه از  ،طیر محییرغم تغ یعل

عـات  یترف: شـناخته شـد عبارتنـد از    یه عنوان عوامل رکود سازمانن مقاله بیکه در ا يگرید

 یخود و عدم هماهنگ یکارمندان در مورد منافع شخص ینگران ،العمر استخدام مادام ،یداخل

ژاپن عوامـل   یالبته موارد فوق در ادارات دولت .رخانهیران و دبین کارمندان و مدیاطالعات ب

موجب  يگریعوامل د ،گرید ياست در کشورها ص داده شد و ممکنیتشخ یرکود سازمان

  . )2007 ،اتوو  2آسانو( شود یرکود سازمان

قـرار   یا را مـورد بررسـ  یتانیبزرگ بر يها در بانک یرکود سازمان) 2009(نز یولکر و یکب

ت یـ ها باعث تقو بانک يگذار دولت و چارچوب قانون هاي سیاستافتند که یآنان در .دادند

   .)1945ص  ،2009 ،کولینزباکر و ( ها شده است انکک در بیرکود استراتژ

 .قـرار دادنـد   یک را مـورد بررسـ  یاستراتژگیري  میرکود در تصم) 2009(ت یف و رایاک

ط در طـول زمـان   یسازمان و عدم توجه به مح يجار هاي يآنها معتقدند استفاده از استراتژ

از  .شـود  ی میرکود سازمان تایر و نهاییاز به تغیت از عملکرد و احساس عدم نیموجب رضا

عوامـل   ،فیضع ییاقتضا يزیر به اطالعات محدود و برنامه يبند ين رکود پایل ایگر دالید

باز بودن سازمان در برابـر   توان از می ن معضلیا ياز راهکارها .است یاسیمحدود کننده س

                                                        
1. Smith 
2. Asano and Eto 
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  . )1 ص ،2009 ،رایتو  1اکیف(نام برد د در سازمان یر عقاییل تغینقطه نظرات افراد و تسه

تیمعتقد است روا) 2009(گر یگ
2

ییسـرا  و داسـتان  
3

توانـد باعـث کـاهش رکـود      مـی  

بـا   يو .ر اسـت یپـذ  امکـان  ،یتیخودتقو هاي زمیجاد مکانیق این امر از طریا .گردد یسازمان

و سـاخت   یاز معان یجاد وبیها با ا تیگسترده نشان داد که چگونه روا هاي مصاحبه ياجرا

 گردنـد  یو کـاهش رکـود سـازمان    یر سازمانییتوانند منجر به تغ ي میداریچارچوب خودپا

   .)411ص  ،2009 ،گیگر(

  یسازمان يریادگی

ـ تواننـد خـود را بـا تغ    ي مـی ریادگیـ ق یدارند و از طر يریادگی ییهمه افراد توانا رات یی

ـ  .سـازد  مـی  د آشـنا یم جدیو مفاه ها نشیانسان را با ب يریادگی .وفق دهند یطیمح  يریادگی

 يریادگیـ سـازمان از   مسـایل حـل   يسـازمان بـرا   يافتد که اعضـا  می اتفاق یزمان یسازمان

 يریادگیـ  يبرا هایی روشخود و افرادش  يها یژگیهر سازمان بر اساس و .کنند می استفاده

نــد یعبــارت اســت از فرآ یســازمان يریادگیــ .)101ص  ،2008 ،و همکــاران 4فانــگ( دارد

 عبـارت  یسازمان يریادگیند یفرآ .)49ص  ،2009 ،5یوکل( نسازما ياعضا یجمع يریادگی

 ،6سـاکا هلمهـوت  (سـازمان   يد توسـط اعضـا  یر و کاربرد دانش جدیتفس ،از اکتساب است

اشـتراك و   ،شـامل سـه مرحلـه اکتسـاب     یسازمان يریادگیآو و همکاران معتقدند  .)2009

 . )9ص  ،2009 ،و همکاران 7آو( دانش استسازي  رهیذخ

دنظر یـ مختلـف و تجد  يها تیق خود با موقعیمداوم تطب ییرنده توانایادگیان ک سازمی

د یـ سـازمان با  ،يریادگیـ  ییش توانـا یافـزا  يبـرا  .ط را داردیمح يدر خود بر طبق تقاضاها

 هـاي  يریادگی .ن اعضا به اشتراك گذارده شودیب يفرد هاي يریادگیجاد کند که یا یستمیس

                                                        
1. O’keefe and wright 
2. Narrative 
3. Storytelling 
4. Phang  
5. Yukl 
6. Saka - Helmhout 
7. Au 
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است کـه سـازمان    يفرد هاي يریادگیق یاز طر .است ینسازما يریادگیه و اساس یپا يفرد

اسـت کـه    یرکود دانش مـانع  .)224، ص 2003 ،لیوو  1جاو( ردیگ می ادیک کل یبه عنوان 

 رکـود دانـش   یبـه عبـارت   .)2002 ،لیـائو ( کنـد  می محدود يریادگی يسازمان را برا ییتوانا

لیـائو  (سازمان اثر بگذارد  يریادگیبر جه یشود و در نت يفرد يریادگی ییتواند مانع توانا می

زیـرا سـازمان در صـورت نبـود      ،سویه اسـت  یک ،این رابطه .)185ص  ،2008 ،و همکاران

ـ بـر ا  .گـردد  دچار رکود می ،نیروي دانشی تأثیرگذار ل کق شـ یـ ه اول تحقین اسـاس فرضـ  ی

   .گرفت

  یسازمان ينوآور

گـران را بـه    ز پـژوهش ا ياریدارد و توجـه بسـ   يدر توسعه اقتصاد ینقش مهم ينوآور

 ،ينـوآور . صـورت گرفتـه اسـت    يارین حوزه مطالعات بسـ یخود جلب کرده است و در ا

 یسـازمان  ينـوآور  .)185ص  ،2008 ،لیـائو و همکـاران  (ع است یا رفتار بدی ها دهیکاربرد ا

 ،جانسـن (استفاده و ارزشـمند در سـازمان    جاد محصوالت و خدمات قابلیعبارت است از ا

ک سازمان بـه توسـعه محصـوالت و خـدمات     یل یتما یسازمان ينوآور .)409ص  ،2008

 ،ایلسـو و  2گوموسـالگلو ( ت اسـت یـ کسب موفق يآنها به بازار برا ارایهد و یشرفته و جدیپ

 3لمـون (است  یط رقابتید بقا در محیکل مؤثر یسازمان ينوآور یبه عبارت .)464ص  ،2009

ا شکسـت سـازمان   یـ ت یـ د موفقیکل یازمانس يحال که نوآور .)485، ص 2004 ،ساهوتاو 

دارد؟ بـر   تـأثیري  یسـازمان  يا رکود دانش بر نـوآور ید که آیآ به وجود میال ؤن سیا ،است

   .ق شکل گرفتین تحقیه سوم این اساس فرضیا

  یسازمان يو نوآور یسازمان يریادگیرابطه 

ـ معتقدنـد کـه   ) 1978(س و شون یآرجر ت یـ ش ظرفیموجـب افـزا   ،یسـازمان  يریادگی

و  يفـرد  يریادگیـ در اثـر   يکند که نـوآور  می انیب) 1989(استانا  .شود می نوآورانه سازمان

                                                        
1. Jaw and liu 
2. Gumsuluoglu and Ilsev 
3. Lemon and Sahota 
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ـ افتند کـه  یدر )1999(بادز و رجر یز گرین .افتد می اتفاق یسازمان ارتبـاط   یسـازمان  يریادگی

و  یو ج) 2007(آلبرتو و همکاران  ،)2005(و یقات گریتحق .دارد یسازمان يمثبت با نوآور

 معنـا با هم ارتبـاط   یسازمان يو نوآور یسازمان يریادگیز نشان داد که ین) 2006( همکاران

ـ بـر ا  .)186ص  ،2008 ،لیائو و همکاران(دار دارند  ق شـکل  یـ ه دوم تحقیفرضـ  ،ن اسـاس ی

   .گرفت

  قیتحق يهامتغیر

  :و عبارتند ازاند  استخراج شده) 2008(ائو و همکاران یق از مدل لیتحق يرهایمتغ

سـنجش مفهـوم رکـود     يائو و همکاران برایل .است یسازمان ود دانشکر ،قلمتغیر مست

دانش دو مولفه
1
يریادگین رکود یو بکردند  ارایه 

2
و رکود تجربه 

3
لیـائو  ( شـدند  قایلز یتما 

افـراد سـازمان در کـار خـود از منـابع      یعنـی   ،يریادگیرکود  .)189ص  ،2008 ،و همکاران

ن یرکود تجربـه بـد   .د ندارندیبه اکتساب دانش جد یلیاکنند و تم می دانش استفاده یمیقد

 یات قبلـ یـ خـود صـرفا از تجرب   يو مشکالت کار مسایلمعناست که افراد سازمان در حل 

   .را نداشته باشند مسایلد در حل یجد يکردهایبه استفاده از رو یلیخود استفاده کنند و تما

لفـه تعهـد بـه    ؤاز سـه م  سـنجش آن  يه بـرا کـ  اسـت  یسـازمان  متغیر میانجی یادگیري

يریادگی
4
مشترك انداز چشم ،

5
و اشتراك دانش 

6
ن یبد ،يریادگیتعهد به  .استفاده شده است 

 انـداز  چشـم  .کنـد  مـی  توجـه  یک ارزش اساسـ یـ هماننـد   ،يریادگیمعناست که سازمان به 

 يسازمان را با آرمـان و فلسـفه وجـود    يوالن سازمان اعضاؤن معناست که مسیمشترك بد

سـازمان   يان اعضـا یع دانش میمنظور از اشتراك دانش انتقال و توز .سازند می آشنا سازمان

   .است یسازمان متغیر وابسته نوآوري .است

توسـط  نامـه   پرسـش  .اسـتفاده شـد    نامـه  پرسـش ها از در این تحقیق براي سنجش متغیر

                                                        
1. Construct 
2. Learning Inertia 
3. Experience Inertia 
4. Commitment to learning 
5. Shared Vision 
6. Knowledge Sharing 
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ـ پا .دیـ د گردییتأ آن ییو روا یت بررسیرید مدیاز اسات يتعداد بـا   يریـ گ ازهابـزار انـد   ییای

کرونباخ يآلفاضریب (هماهنگی درونی از روش استفاده 
1

جـه در  ینتکـه   دیـ گرد یبررسـ  )

   .است آمده 1جدول 

  هاي مختلف ضریب آلفاي کرونباخ براي سازه: 1 جدول

  آلفاي کرونباخ  مولفه  سازه

  رکود دانش
  755/0  یادگیريرکود 

  861/0  رکود تجربه

  یادگیري سازمانی

ركانداز مشت چشم  809/0  

  789/0 تعهد به یادگیري

  870/0 اشتراك دانش

  817/0 نوآوري سازمانی  نوآوري سازمانی

  

  ق یات تحقیفرض
   .نان دانشگاه داردکارک یسازمان يریادگیبر  یاثر منف ،یود دانش سازمانکر .1هیفرض

   .نان دانشگاه داردکارک یسازمان ياثر مثبت بر نوآور ،یسازمان يریادگی .2هیفرض

   .نان دانشگاه داردکارک یسازمان يبر نوآور یاثر منف ،یود دانش سازمانکر .3هیفرض

ی و ود دانش سازمانکرمتغیر میانجی در رابطه  ی به منزلهسازمان يریادگمتغیر ی .4فرضیه

   .کند ی عمل میسازمان ينوآور

   .رها اثر گذار استیان متغیبر رابطه م ،ینوع دانشگاه مورد بررس .5هیفرض

  قیتحق یمدل مفهوم

   .شد یطراح 1 نمودارق به صورت یتحق یمدل مفهوم ،شده ات مطرحیبر اساس فرض

  

                                                        
1. Cronbach 
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  قیتحق یمدل مفهوم :1نمودار 

  

آمـد بـه    3ه در قسـمت  کـ م مورد سنجش یاز مفاه یکبر اساس ابعاد هر  یمدل مفهوم

   .خواهد بود 2 نمودارصورت 

  

  

  

  

  

  

  

  م مورد سنجشیبر اساس ابعاد مفاه یمدل مفهوم: 2نمودار 

  

  قیروش تحق

و از نظـر اجـرا از    یمقطعـ  ،ار زمانیبه لحاظ مع ،يق حاضر از لحاظ هدف کاربردیتحق

نـه  یق در زمیـ ات تحقیادب ،یمتون علم یاست که در آن ابتدا با مطالعه و بررس یشیماینوع پ

سـپس   .ن شـده اسـت  یتـدو  ،یسـازمان  يو نـوآور  یسازمان يریادگی ،یازمانس ود دانشکر

و اسـت  کسـب شـده    نامه پرسشق یر از طرین سه متغیرابطه ا یاطالعات الزم جهت بررس

  

 رکود یادگیري

  

 رکود تجربه

  نوآوري

 سازمانی

انداز  چشم

 مشترك

تعهد به 

 یادگیري

  

 اشتراك دانش

رکود دانش 

  سازمانی

  یادگیري

 سازمانی

  نوآوري

 زمانیسا

H

1 
H

2 

H

3 
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ه و یـ و تجز یمـورد بررسـ   Spssو  Lisrel يافزارهـا  ق نـرم یشده از طر يآور جمع يها داده

 ،یانکـ و محـدوده م 1388ماهه دوم سـال   ق ششیتحق یمحدوده زمان .اند ل قرار گرفتهیتحل

ـ ا يجامعه آمـار  .اند بوده زدیام نور استان یآزاد و پ ،يسراسر يها دانشگاه ـ لک ،قیـ ن تحقی ه ی

ـ ام نور استان یآزاد و پ ،يسراسر يها نان دانشگاهکارک  ،يریـ گ باشـد و روش نمونـه   یزد مـ ی

ـ نـد متغ چ یقیق حاضر تحقیه تحقکاز آنجا  .متناسب بوده است يریگ نمونه باشـد و   یره مـ ی

هـر دانشـگاه بـر     يحجم نمونـه بـرا   ،ندارند ییاراک ،رانکوکن حجم نمونه ییتع يها فرمول

ن یـی تع) 380 ، ص1385 ،هومن(ق یتحق يرهایبرابر تعداد متغ 25اساس قاعده حجم نمونه 

ـ متغ 6ق حاضـر  یـ تحق يرهـا یه تعـداد متغ کـ از آنجا  .شد  200هـر دانشـگاه    يبـرا  ،ر بـود ی

ب یـ زد بـه ترت ی استانام نور یآزاد و پ ،يسراسر يها دانشگاهاز تاً ینها .ارسال شد مهنا پرسش

   .شد يآور جمع نامه پرسش 158و  165 ،172

  ها یافته

  گانه سازمانی توصیف آماري عوامل شش

ر یمقـاد  .شـده اسـت   ارایـه  2رهـا در جـدول   یبه دسـت آمـده از متغ   یفیاطالعات توص

همـانطور کـه    .باشـد  یمـ  3رد در حـدود رقـم   یبپذ 5تا  1ن یب يتواند مقدار ین که میانگیم

تـرین میـانگین را    انداز مشترك پایین باالترین و چشم ،معیار رکود یادگیريشود  یمالحظه م

معیـار  و %) 37ر ییـ ب تغیضر(رات یین تغیتر بیش يدارا ،انداز مشترك ار چشمیمع .اند  داشته

   .باشد یم%) 18(رییب تغین ضریتر کم يدارا ،يریادگیرکود 

  قیتحقهاي  سازهمربوط به  یفیتوص آمارهاي: 2 جدول 

  واریانس  انحراف معیار  میانگین  )درصد(تغییر ضریب  متغیرها

اندازمشترك چشم  37  64/2  98/0  96/0  

  47/0  68/0  41/3  20 اشتراك دانش

  77/0  87/0  22/3 27 تعهد به یادگیري

  42/0  65/0  56/3  18 رکود یادگیري

د تجربهرکو  28  90/2  81/0  66/0  

  54/0  73/0  43/3  21 نوآوري سازمانی
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 گانه سازمانی همبستگی عوامل شش

رکـود  « ،»يریادگیـ رکـود  «: ر مورد مطالعه کـه عبارتنـد از  یشش متغ ،در پژوهش حاضر

در » یسـازمان  ينوآور«و » اشتراك دانش« ،»انداز مشترك چشم« ،»يریادگیتعهد به « ،»تجربه

از  ،بـراي محاسـبه همبسـتگی متغیرهـاي تحـت بررسـی       .گیري شـده اسـت   اندازه يا رتبهسطح 

   .آمده است 5تا  3ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و نتیجه محاسبات در جداول 

مرتبه صفر یس همبستگیماتر: 3جدول 
1
دانشگاه  یسازمان يل عوامل مؤثر بر نوآوریمورد استفاده در تحل يرهایمتغ 

  يسراسر

رکود  رکود یادگیري 

 تجربه

انداز  چشم

 مشترك

تعهد به 

 یادگیري

اشتراك 

 دانش

     173/0* رکود تجربه

    -190/0* -084/0 انداز مشترك چشم

   058/0 -229/0* -328/0* تعهد به یادگیري

  417/0* -008/0 -404/0* -110/0 اشتراك دانش

 227/0* 304/0* 215/0* -350/0* -423/0* نوآوري سازمانی

  05/0معنادار در سطح * 

رکود  ،يدر دانشگاه سراسر ،یدر نمونه مورد بررس ،3بر اساس اطالعات جدول شماره 

ـ  همبسـتگی ن یرت نییانداز مشترك پا ن و چشمیب باالتریو رکود تجربه به ترت يریادگی  ارا ب

   .اند داشته یسازمان ينوآور

  مورد استفاده در تحلیل عوامل مؤثر بر نوآوري سازمانی دانشگاه آزاد ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهاي :4جدول 

 رکود تجربه رکود یادگیري 
انداز  چشم

 مشترك

تعهد به 

 یادگیري

اشتراك 

 دانش

     290/0** رکود تجربه

    -155/0* -065/0 انداز مشترك چشم

   441/0** 009/0 -065/0 تعهد به یادگیري

  410/0** 266/0** -197/0* - 339/0** اشتراك دانش

 326/0** 239/0** 210/0** - 372/0** - 251/0** نوآوري سازمانی

  05/0معنادار در سطح *     01/0معنادار در سطح ** 

                                                        
1. Zero Order Correlation Matrix 
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 ،در دانشـگاه آزاد  یدهد کـه در نمونـه مـورد بررسـ     ینشان م 4اطالعات جدول شماره 

 ین همبسـتگ یتـر  نییاز مشترك پااند ن و چشمیب باالتریرکود تجربه و اشتراك دانش به ترت

   .اند داشته یسازمان يوآورن یعنیر وابسته یرا با متغ
  

دانشگاه  یسازمان يل عوامل مؤثر بر نوآوریمورد استفاده در تحل يرهایمرتبه صفر متغ یس همبستگیماتر :5جدول  

  ام نوریپ

 رکود تجربه رکود یادگیري 
انداز  چشم

 مشترك

تعهد به 

 یادگیري

اشتراك 

 انشد

     267/0** رکود تجربه

    -272/0** -215/0** انداز مشترك چشم

   411/0** -073/0 -197/0* تعهد به یادگیري

  346/0** 218/0** -196/0* -097/0 اشتراك دانش

 174/0* 267/0** 310/0** -189/0* -274/0** نوآوري سازمانی

  05/0معنادار در سطح *     01/0معنادار در سطح ** 

  

ن است کـه  یام نور نشانگر ایدر دانشگاه پ یمربوط به نمونه مورد بررس يآمار یخروج

را بـا   ین همبسـتگ یتـر  نیین و اشتراك دانش پـا یباالتر يریادگیانداز مشترك و رکود  چشم

   .اند داشته یسازمان ينوآور یعنیق یتحق یر اصلیمتغ

يمعادالت ساختار يالگوساز
1

  

ل یج تحلینتا .افزار لیزرل انجام شده است با استفاده از نرم الگوسازي معادالت ساختاري

   .آمده است 5تا  3ها در نمودارهاي  به تفکیک دانشگاه يمعادالت ساختار

                                                        
1 - Structural Equation Modeling (SEM) 
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 ی در دانشگاه سراسريسازمان يعوامل مؤثر بر نوآور يمدل معادله ساختار :3نمودار 

نوآوري سازمانی به عنوان سازة وابسـته مکنـون بـیش از     ،3ره بر اساس اطالعات نمودار شما

   .باشد می) γ=  -22/0(و سازة رکود تجربه ) γ=  -33/0(همه تابع سازة رکود یادگیري 

  

 ی در دانشگاه آزاد یزدسازمان يعوامل مؤثر بر نوآور يمدل معادله ساختار :4مودار ن

دهد نوآوري سازمانی به عنوان سازة وابسـته مکنـون بـیش     نشان می 4شماره اطالعات نمودار 

   .باشد می) β= 16/0(و سازة اشتراك دانش ) γ=  -31/0(از همه تابع سازة رکود تجربه 

05/0 

16/0- 

15/0 

16/0 11/0- 

 نوآوري سازمانی

 رکود یادگیري

  تعهدبه یادگیري 

 اندازمشترك چشم

 اشتراك دانش 

 رکود تجربه

31/0- 

10/0- 

  

31/0- 

 

  

07/0- 

 

 نوآوري سازمانی
14/0 

18/0- 

11/0 

06/0 40/0- 

 رکود یادگیري

  تعهدبه یادگیري 

 اندازمشترك چشم

 اشتراك دانش 

 رکود تجربه

22/0- 

33/0- 05/0- 

18/0- 

 

30/0- 
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 یزد ی دردانشگاه پیام نور استانسازمان يعوامل مؤثر بر نوآور يمدل معادله ساختار :5نمودار 

بـه   یسـازمان  ينـوآور  بیانگر این است که) دانشگاه پیام نور( 5اطالعات نمودار شماره 

و سـازة  ) β=  19/0( انـداز مشـترك   ش از همه تابع سازة چشمینون بکعنوان سازة وابسته م

   .باشد یم) γ=  -18/0( يریادگی رکود

  .ده استآورده ش 6به صورت خالصه در جدول  معادله ساختاري ج سه مدلینتا

  یسازمان يمختلف بر نوآور يرهایم متغیرمستقیم و غیاثرات مستق: 6جدول 

  دانشگاه پیام نور  دانشگاه آزاد اسالمی  دانشگاه سراسري  

متغیرهاي 

 مستقل

اثرات 

 غیرمستقیم

  اثر

 مستقیم

  مجموع

 آثار

اثرات 

 غیرمستقیم

  اثر

 مستقیم

مجموع 

 آثار

اثرات 

 غیرمستقیم

اثر 

 مستقیم

مجموع 

 رآثا

 274/0 180/0 094/0 251/0 100/0 151/0 423/0 330/0 093/0 رکود یادگیري

 189/0 070/0 119/0 372/0 310/0 062/0 350/0 220/0 13/0 رکود تجربه

تعهد به 

 یادگیري
- 11/0 11/0 - 15/0 15/0 - 13/0 13/0 

چشم انداز 

 مشترك
- 14/0 14/0 - 05/0 05/0 - 19/0 19/0 

 06/0 06/0   16/0 16/0 - 06/0 06/0 - اشتراك دانش

  

19/0 

23/0- 

13/0 

06/0 18/0- 

 نوآوري سازمانی

 رکود یادگیري

  تعهدبه یادگیري 

 اندازمشترك چشم

 اشتراك دانش 

 رکود تجربه

07/0- 

18/0- 15/0- 

05/0 - 

 

20/0 - 
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ـ از ا یکـی  .شـود  هـاي متعـددي اسـتفاده مـی     از شـاخص  برازش مدلبراي سنجش  ن ی

 ياسـت کـه مـدل بـرا     معنـا ن یدار باشـد بـد   معنااگر  يکا مربع .است 1يکا مربع ،ها شاخص

ـ ) دار شـده اسـت   معنا يکا نجا مربعیدر ا(ست یقابل قبول ن ،جامعه يها داده  ياکـ  مربـع  یول

وقتی حجـم   لذا .)281ص  ،1386 ،و همکاران سرمد( ردیگ یحجم نمونه قرار م تأثیرتحت 

 ییویکـ شـاخص ن  هـاي دیگـري نظیـر    شاخصاز  )همانند این پژوهش(نمونه بزرگ است 

هر چه  ،است یکن صفر و یور بکرات شاخص مذییدامنه تغ .شود استفاده می GFI(2(برازش

هاي مختلف  مدلدر  .انگر برازش بهتر مدل استیباشد ب تریکنزد یکمقدار محاسبه شده به 

ن یبنـابرا  .)7جـدول  (نزدیـک بـه یـک بـوده اسـت       بـرازش  ییویکشاخص ن ،این پژوهش

   .است یبرازش خوب يه مدل داراکتوان گفت  یم

 

  قیمختلف تحق هاي مدل يبرازش برا ییکوین هاي شاخص :7جدول 

GFI Sig df Chi_Square مدل  

  دانشگاه سراسري  11/25  4  00005/0  95/0

  دانشگاه آزاد  17/65  5  00000/0  90/0

  دانشگاه پیام نور  42/45  4  00000/0  91/0

  جهینت

 یسـازمان  يریادگیـ رکود دانش و  يرهایمتغ یمنف یانگر همبستگیب 5تا  3ج جداول ینتا

د ه در هـر سـه دانشـگاه رکـو    کـ دهد  ینشان م 5تا  3 نمودارهاير یل مسیج تحلیاست و نتا

البتـه   .نیز موید این امر است) 2002(تحقیق لیائو  .دارد منفی اثر یسازمان يریادگیدانش بر 

لذا فرضـیه   .ود تفاوت داردکاز ابعاد ر یکزان اثر هر یه در هر دانشگاه مکد توجه داشت یبا

ـ ب 5تـا   3ج جـداول  ینتـا  چنین هم .شود اول تحقیق تایید می ـ مثبـت م  یانگر همبسـتگ ی ان ی

 5تا  3 هاي شکلر یل مسیج تحلیاست و نتا یسازمان يو نوآور یسازمان يریادگی يرهایمتغ

                                                        
1. Chi–square 
2. Goodness of Fit Index 
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 .دارد مثبـت  اثـر  یسـازمان  يبر نوآور یسازمان يریادگیه در هر سه دانشگاه کدهد  ینشان م

و یـ گر ،)1999( بـادز و رجـر  یگر ،)1989( اسـتانا  ،)1978( س و شونیآرجرالبته تحقیقات 

موید این موضوع اسـت  ز ین) 2006(و همکاران  یو ج) 2007(آلبرتو و همکاران  ،)2005(

زان اثـر و  یـ ه در هر دانشـگاه م کد توجه داشت یالبته با .)186ص  ،2008 ،لیائو و همکاران(

 .شـود  لذا فرضیه دوم تحقیق تاییـد مـی   .متفاوت است یسازمان يریادگیاز ابعاد  یکاثر هر 

اسـت   یسازمان يرکود دانش و نوآور يرهایمتغ یمنف یانگر همبستگیب 5تا  3ج جداول ینتا

ـ البتـه با  .اسـت  یسـازمان  يرکود دانش بر نوآور تأثیر منفیانگر یب 8تا  6ج جداول یو نتا د ی

از ابعاد رکـود دانـش متفـاوت     یکزان اثر و نحوه اثر هر یه در هر دانشگاه مکتوجه داشت 

   .شود وم تحقیق تایید میسلذا فرضیه  .است

ود کـ رمستقیم مربوط بـه اثـر   اثر ترین  ي یزد قويدر دانشگاه سراسر 3 نموداربر اساس 

ه اسـتفاده افـراد سـازمان از منـابع     کـ  معنان یبد .)33/0( است بر نوآوري سازمانی يریادگی

لیـائو و  ( اسـت  یسـازمان  يد مانع نـوآور یل به اکتساب دانش جدیدانش و عدم تما یمیقد

بـر نـوآوري سـازمانی از طریـق      يریادگیود رک میر مستقیغ اثر .)189ص  ،2008 ،همکاران

باشد که این اثـرات   می) 007/0(و چشم انداز مشترك ) 033/0(ي ریادگیتعهد به متغیرهاي 

 22/0 بر نوآوري سـازمانی  تجربهود کرمستقیم اثر  .ناچیز است) 33/0(در مقابل اثر مستقیم 

ـ تعهد به یق متغیرهاي بر نوآوري سازمانی از طر تجربهود رک میر مستقیغ اثر .است ي ریادگی

باشد که این اثـرات   می) 024/0( دانش كاشتراو ) 0252/0(چشم انداز مشترك  ،)0198/0(

در  .شـود  تایید نمـی  4لذا در دانشگاه سراسري یزد فرضیه  ،در مقابل اثر مستقیم ناچیز است

آوردن جوي  این دانشگاه قسمت عمده رکود یادگیري ناشی از کوتاهی مدیران در به وجود

الزم به ذکر است که در دانشگاه سراسـري   .براي یادگیري وایجاد چشم انداز مشترك است

   .یزد اشتراك و تسهیم دانش و انتقال تجربیات میان افراد در سطح مطلوبی است

ود کرمستقیم مربوط به اثر اثر ترین  آزاد اسالمی یزد قويدر دانشگاه  4 نموداربر اساس 

و  مسـایل افـراد سـازمان در حـل     هکـ  معنـا ن یبد .)31/0( است ري سازمانیبر نوآو تجربه

بـه اسـتفاده از    یلیکنند و تمـا  می خود استفاده یات قبلیخود صرفا از تجرب يمشکالت کار

ر یـ غ اثـر  .)189ص  ،2008 ،لیـائو و همکـاران  ( را ندارند مسایلد در حل یجد يکردهایرو
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) 0176/0(از طریق متغیرهاي چشم انداز مشـترك  بر نوآوري سازمانی  تجربهود رک میمستق

اثـر   .باشد که این اثـرات در مقابـل اثـر مسـتقیم نـاچیز اسـت       می) 008/0( دانش كاشترا و

 يریادگیـ ود رکـ  میر مستقیغ اثر .است 1/0 است بر نوآوري سازمانی يریادگیود کرمستقیم 

ـ تعهـد بـه   بر نوآوري سازمانی از طریـق متغیرهـاي     دانـش  كاشـترا و ) 0105/0(ي ریادگی

بر نوآوري سـازمانی از   يریادگیود کر میر مستقیغ اثرالبته در این مدل  .باشد می) 0496/0(

آزاد افراد تمایلی در دانشگاه  قابل تامل است و این بدین معنا است که دانش كاشترا طریق

 ،شـود  م نمیبه در اختیار گذاشتن دانش خود به دیگران ندارند لذا دانش افراد بین هم تسهی

شود و این موجب  هاي جدید به افراد القا نمی شود ایده دانش افراد از این طریق افزوده نمی

تاییـد   4در مجموع در دانشگاه آزاد اسالمی یزد فرضیه  .شود کاهش نوآوري در سازمان می

الزم به ذکر است که در این دانشگاه چشم انداز توسط مدیران بـه خـوبی ترسـیم     .شود نمی

   .کنند ده است و افراد آن را درك میش

ی سازمان يبر نوآور يریادگیود کاثر ر 5 نموداربر اساس استان یزد ام نور یدر دانشگاه پ

ه افـراد  کـ  معنـا اسـت  ن یبـد و ایـن   ود تجربه استکر اثر ش از دو برابریبو  18/0به میزان 

ندارند که این د یدانش جد کسببه  یلیو تما کنند می استفاده دانش یمیسازمان از منابع قد

در ی سـازمان  يبـر نـوآور   يریادگیـ ود کم ریر مستقیاثر غ .است یسازمان يمانع نوآورخود 

 هـاي ریمتغ قیو سپس از طر) 0285/0(چشم انداز مشترك  یانجیر میق متغیوهله اول از طر

کـه ایـن اثـرات در مقابـل اثـر       اسـت ) 003/0( دانـش  كاشترا و )026/0(يریادگیتعهد به 

در ایـن   .شـود  تاییـد نمـی   4استان یزد فرضـیه  ام نور یپلذا در دانشگاه  .ستقیم ناچیز استم

دانشگاه عمده دلیل رکود دانش عدم توانایی یا کوتاهی مدیران در ترسیم چشم انـداز بـراي   

شـود رابطـه رکـود یـادگیري و      مشاهده مـی  5گونه که در نمودار  زیرا همان ،کارکنان است

   .باشد می 0435/0و  0285/0م انداز به ترتیب برابر با رکود تجربه با چش

تحقیق  4توان نتیجه گرفت که فرضیه  در هر سه مدل می 4عدم تایید فرضیه با توجه به 

 يعدم جسـتجو  ،دیکسب دانش و تجربه جدلذا عدم تمایل اعضاي سازمان به  ،شود رد می

 ياهش نـوآور کما یمستق یمیار قدر رفتارها و افکییتغ يد دانش و عدم تالش برایمنابع جد

بـر اسـاس متغیرهـاي     ).1361ص  ،2006 ،ویلسـون کولینسون و ( در سازمان را در بر دارد
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لـذا بـه نظـر     ،تواند متفاوت از هم باشـد  هاي مختلف می وضعیت در سازمان ،انتخاب شده

 در ایـن  ،و بـه ویـژه مـدیریت و فرهنـگ     ،رسد عوامل درون سازمانی و برون سـازمانی  می

تـوان بـه عنـوان     آزاد بودن و پیام نور بـودن را نمـی   ،بنابراین دولتی بودن .ها مؤثراند تفاوت

گـر   ها و تأثیر تعدیل بلکه عوامل فوق الذکر عامل اصلی این تفاوت ،گر پذیرفت متغیر تعدیل

   .)5رد فرضیه ي (را دارند 

  :رسد ینظر مد به یر مفیز يارهاکت موفق دانش راهیریرفع موانع مد يدر راستا

استفاده از قوه ابتکار  ،یمیر رفتارها و افکار قدییتغدر افراد جهت د یوالن سازمان باؤمس

د یـ جد هاي روشگران در مورد یشنهادات دیرش پید دانش و پذیمنابع جد يجستجو يبرا

   .ایجاد انگیزه نمایند مسألهحل 

 كدر خصـوص اشـترا  ه اعضـا  کـ ننـد  کجاد یدر سازمان ا یید فضایوالن سازمان باؤمس

ـ تغو  گرانیاز د یذهن کمگرفتن ک ،تقادهاي سازندهان ،ها دهیا  ر روش معمـول انجـام کـار   یی

   .نندکت یاحساس امن

ع دانـش  یـ تسـاب و توز کا يبـرا  یزمـان  يهـا  تیسـازمان بـا محـدود    يه اعضاک یزمان

والن مسـؤ  .ننـد کن آنهـا را انتخـاب   تری مهمرده و بندي ک تید اطالعات را اولویاند با مواجه

 .شـند یندیع دانش در سازمان را بیسب و توزک يالزم برا یکینولوژکدات تید تمهیسازمان با

رده و افـراد  کـ سب کت دانش را یرید تجربه و تخصص الزم در امر مدیوالن سازمان باؤمس

د بـه  یـ ع دانـش با یـ سـب و توز ک يدر راسـتا  .ننـد کق یع دانـش تشـو  یـ سـب و توز کرا به 

ـ با .الت الزم در نظر گرفته شودیافراد توجه شود و تسه يفردو  یفرهنگ يها تفاوت د بـه  ی

به سرپرستان مـورد آزمـون    ارایهخود را قبل از هاي  دهین فرصت را داد که ایافراد سازمان ا

   .قرار دهند
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