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 دهیچک
 یبستگ یطیمح ریمتغ عوامل باها  آن انطباق و یسازگار ییتوانا بهها  سازمان تیموفق امروزه

 با محیط زیآم تیموفق انطباق کنونی، جهان در عیسر هایرییتغدلیل  به عبارت دیگر، ؛ بهدارد
 روها  سازمان در یریپذ انطباق تیظرف به توجه اساس،  نیا بر. است پیروزی از یمهم بخش

 ،یسازگار ،یپندآموز در ها سازمان ییتوانا ادشده،ی مفهوم یاساس اصل زیرا است؛ شیافزا به
 تیظرف. است یسازمان برون و درونهای  تحول و اهرییتغ به یده پاسخ و یابیارز

 ینیآفر دانش یةروح که ابدی یم ارتقا یزمان یدانشگاه یها سازمان در یسازمان یپذیر انطباق
 ریتأث یبررس حاضر، پژوهش یاصل هدف ن،یبنابرا؛ باشد داشته وجود کارمندان نیب در

 ابزار و یشیمایپ قیتحق روش. است بوده یسازمان پذیری انطباق تیظرف بر آفرینی دانش
 1391سال  در زیتبر هدانشگا کارمنداننفر از  716 ی،آمار ةجامع .بود پرسشنامه یریگ اندازه
 یا طبقه یریگ نمونه وةیش به وکوکران  فرمول براساس نفر 239 تعداد نیا از که است

 زانیم کند بیان می قیتحق یها افتهیند. شد انتخاب طبقات سطوح در مقایسه با یتصادف
. ( است21/117) متوسط حد از باالتر زیتبر دانشگاه کارمندان یسازمان پذیری انطباق تیظرف

 و بیترک ،یریپذ جامعه ابعاد آثار بیترت به ،یونیرگرس لیتحل جینتا براساس ن،یهمچن
 دار یمعن( یسازمان پذیری انطباق تیظرف) وابسته ریمتغ بر آفرینی دانشسازة  یساز یدرون
 .ندنک نییتب را وابسته ریتغییرهای متغ درصد 59توانستند  ادشدهی یرهایمتغ و است
 ،7یسازمان یریپذ انطباق تیظرف ،6یسازمان ینیآفر دانش ،5یریپذ معهجا: یدیکل های هواژ

 .8ییگرا یمشتر
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 مقدمه

 زین ها سازمان. پذیرند می ریتأثها از آن  همة زمینه که است یتحول و رییتغ امروز جهان بارز وجه

 تیفقمو امروزه. دهند وفق اطراف طیمحتغییرهای  با را خودباید  و رندییتغ ازمندین بقا، یبرا

 اساس، نیبرا. دارد یبستگ یطیمح ریمتغ عوامل با ها آن انطباق و یسازگار ییتوانا به ها سازمان

 ادشده،ی مفهوم یاساس اصل. است شیافزابهرو ها سازمان در یپذیر انطباق تیظرف به توجه

 و درون های تحول وتغییرها  به یده پاسخ و یابیارز ،یسازگار ،یپندآموز در ها سازمان ییتوانا

 تیظرف ،(2003) 1ورکی و یکونول دگاهید طبق(. 3: 2005 کمن،یاستر) است یسازمانبرون

 و درون تغییرهای به یده پاسخ و مستمر یریادگی در ها سازمان ییتوانا ،یسازمان پذیری انطباق

: 2005 ،2کمنیاستر) دارد یسازمان یاثربخش و ییکارا در یاساس نقش که است مانزسا رونیب

 ییسازوکارها کنندة منعکس را پذیری انطباق تیظرف( 2001) همکاران و 3نتریکارپ ن،یهمچن(. 69

 حل یبرا یریپذ انعطاف یراستا در دانش ةریذخ و خلق ،یریادگی در سازمانبه  که دندان یم

 لیلد به پذیری انطباق تیظرف یدارا یها سازمان. دهد یی میتوانا یریگ میتصم بهبود و مسئله

 عملکرد و ییکارا که کنند یم اتخاذ را ییها استیس ،رونیب طیمح با ارتباط و یرونیب تمرکز

 یاساس نقش یسازمان یپذیر انطباق تیظرف شمندان،یاند دگاهید طبق. بخشد یم بهبود را یسازمان

 و کمنیاستر ؛2004 سوسمن،) دارد یسازمان عملکرد و یاثربخش ،ییکارا ثبات، در

 و ها هادار ها، سازمان تمام در یاساس یکاربردها یسازمان یپذیر (. انطباق2010مارشد،

 نیب در یپذیر انطباق تیظرف بر حاضر، پژوهش. دارد آن مانند یموارد و یصنعت یها شرکت

 ،انیشکار طیمح در سازمان نیا کارکنان اگرزیرا  ؛است دهکر تمرکز زیتبر دانشگاه کارمندان

 یریادگی ،ییگرا یمشتر ،ینوآور مشترک، انداز چشم ،مند نظام رتفک ویژه به) یریپذ انطباق تیظرف

 و ییکارا تیدرنها و یادار ،یسازمان مشکالت کردن برطرف باشند؛نداشته ..( .و یسازمان

 کارمندان شود یم موجب یسازمان یپذیر انطباق تیظرف نخواهد بود. مقدور یسازمان یور بهره

 با یسازگار با و ها شکست و ها تجربه از یریادگی ها، یوآورن وتغییرها  از استقبال با ها سازمان

دیگر  در گرفته انجام قاتیتحق و مطالعات جینتا. کنند حفظ را سازمان یرقابت تیمز ر،یمتغ طیمح

 و فیشرا) یسازمان پذیری انطباق تیظرف و آفرینی دانش یرهایمتغ نیب دهد یم نشان کشورها
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 و بقا در یسازمان یپذیر انطباق تیظرف .دارد وجود دار یمعن رابطة( 530: 2006 نک،یالکس

 و توجهی نشده است  به این موضوع ما جامعة دراما  ،کند ایفا می یاساس ها نقش سازمان عملکرد

 در یسازمان پذیری انطباق تیظرف و یسازمان آفرینی دانش یرهایمتغ ینظر ارتباط اثبات برخالف

 شواهد ؛ یعنیستین روشن یخوب به ارتباط نیا سازوکار حوزه، نیا شمندانیاند یها  نظریه

 یسازمان یپذیر انطباق تیظرف زمینة در ی،بررس مورد یآمار جامعة در کند می انیب موجود

 ییرهایمتغ بارها متأسفانه و شتریب گرفته انجام قاتیتحق واست  نگرفته صورت یجد قاتیتحق

 ؛1386 همکاران، و یاسد) اند کرده جستهبر را یسازمان مشارکت و یسازمان فرهنگ مانند

 کردن انیع و یعلم یها افتهی به نهادن ارج ضمن خواهد می پژوهش نیا(. 1385 ،یمیمق

 به توجه با بنگرد. یگرید ةیزاو و نما از یپذیر انطباق مسئلة به ،نیشیپ قاتیتحق یها ضعف

 که ابدی یم ارتقا یزمان یاهدانشگ یها سازمان در یسازمان یپذیر انطباق تیظرف ،باال موارد

 باور دارد( 2001) 1آرچر که یطور به ؛باشد داشته وجود کارمندان نیب در آفرینی دانش ةیروح

 به پاسخ و یریادگی ییتوانا یعنی ؛است ازین آفرینی دانش به پذیری، انطباق تیظرف ساخت یبرا

 ییتوانا یسازمانآفرینی  دانش ،(1995) 2یتاکاچ و نوناکا دگاهید طبق(. 1: 2007 گوچر،) تغییرها

 محصوالت خدمات، در دانش دنیبخش تجسم و انتشار دانش، خلق در کل کی عنوان به سازمان

 خود یفعل مشکالت حل برای ها سازمان معتقدند دو نیا(. 57: 2007 گوچر،) هاست سازمان و

: 1390مقتدایی، ) ارنددنیاز ( آفرینی دانش) دیجد دانش خلق به ،یطیمح تغییرهای با انطباق و

 شوند: گونه مطرح می نیا یاساس های پرسش ن،یبنابرا؛ (2004 ،یتاکوچ و نوناکا به نقل از 66

 یسازمانآفرینی  دانش است؟ زانیم چه به زیتبر دانشگاه کارمندان نیب در یسازمان یپذیر انطباق

 جوانب از است درصدد رحاض قیتحق دارد؟ یسازمان یپذیر انطباق تیظرف یارتقا رب یریثأت چه

 .دهد یعلم پاسخ باال های پرسش به مختلف

 قیتحق یتجرب نةیشیپ
 فرهنگ یگر یانجیم اثر عنوان با یقیتحق ،1390 سال در یسنجق میابراه محمد -

 یها شرکت: یمورد مطالعة) یسازمان ینوآور و نیآفر تحول یرهبر نیب رابطة بر پذیری انطباق

 یابیالگو جینتا. داد انجام یشیمایپ روش به را (یدفاع یها یورفنا نیتأم رةیزنج در منتخب
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1. Ascher 

2. Noonaka and Takechi 
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 از و میرمستقیغ طور به م،یمستق اثر بر عالوه آفرین تحول یرهبرکند  بیان می یساختار های همعادل

: 1390 همکاران، و یسنجق) گذارد یم ریتأث یسازمان ینوآور بر زین پذیر انطباق فرهنگ قیطر

122.) 

 در دانش دیتول یها چالش و ها زشیانگ عوامل، قیتحقدر  (1387) رانهمکا و راد یقانع -

 داریپا یعلم یاه اجتماع یریگ شکل نبود چالش با دانش دیتولگرفتند  جهینت ی،علم نخبگان نیب

 .دارد یفیضع یهمبستگ علم دیتول زانیم با یسازمان درون ارتباطاتکه  یطور به ؛است همراه

آفرینی  دانش زانیم سنجش عنوان با یقیتحقو همکاران  ادتیس یدعلیس ،1389 سال در -

 یاعضا از نفر 228 نیب در یشیمایپ روش به ی راسازمان توسعة گمشدة ةحلق عنوان به

 ر،یمس لیتحل جینتا براساس. دادند انجام اصفهان یپزشک علوم و اصفهان دانشگاه یعلم ئتیه

 تغییرهای درصد 35 توانستندی اجتماع یةسرما و یسازمان فرهنگ ،یاجتماع تعامل یرهایمتغ

 (.73: 1389 همکاران، و ادتیس) کنند نییتب را وابسته ریمتغ

 فرهناگ  نیبا  ةرابطا  یبررسا  عناوان  باا  یقیتحق 1389در سال  سید جوادین و همکاران -

( رانیا ینفت یها فرآورده پخش و شیپاال یمل شرکت: یمورد مطالعة) دانش تیریمد با یسازمان

 ابعاد با) یپذیر انطباق نیب کند ها بیان می آن قیتحق جینتا از یبخش. دادند انجام یشیمایپ روش به

 و شیپااال  یملا  شارکت  در داناش  تیریماد  و( یمادار  یمشتر و یسازمان یریادگی ر،ییتغ جادیا

 (.26: 1389 همکاران، و نیجواد دیس) دارد وجود دار یمعن رابطة رانیا ینفت یها فرآورده پخش

 یپذیر انطباق تیظرف لگریتسه یسازمانآفرینی  دانش عنوان بارا  یا لهرسا ،وچرگ -

 به پایان رساند. 2007 سال در آب منابع تیریمد در یاکتشاف یمورد مطالعة روش اب ی،سازمان

 است یسازمان یپذیر انطباق تیظرف لگریتسه یسازمانآفرینی  دانش کند بیان می قیتحق جینتا

 (.111-110: 2007 گوچر،)

تغییرهای  و یسازمان یپذیر انطباق تیظرف عنوان بارا  یا رساله ،2005 سال ستریکمن درا -

 تیظرف دهد یم نشان قیتحق جینتا از یبخش. به پایان برد یمقطع صورت به یاجتماع

 (.71- 69: 2005 کمن،یاستر) دارد یسازمان یاثربخش در یاساس نقش یپذیر انطباق

 یسازمان عملکرد و یپذیر انطباق تیظرف عنوان با پژوهشی را سوسمن ،2004 سال در -

 مؤثر یسازمان یاثربخش و ییکارا رب یسازمان یپذیر انطباق دهد یم نشان قیتحق جینتا .داد انجام

 ت،یخالق ،یسازمانآفرینی  دانش یبرا ها سازمان است معتقد سوسمن پژوهش، نیا در. است



 

 

  

 
 

 435پذیری سازماني   آفریني سازماني بر ظرفيت انطباق بررسي تأثير دانش

  

 

نیاز  یسازمان یپذیر انطباق تیظرف توسعة به یسازمان یریادگی قیتشو و تغییرها به ییپاسخگو

 (.1: 2004 سوسمن،) دندار

 ینوآور و یاجتماع ةیسرما نیب یعل وندیپ ینوع مطالعاتشان در ،1یدکل و کلرک ید -

 موجب یاجتماع یها شبکه ،ها آن نظر از. اند شده ادآوری را( یسازمان یپذیر انطباق از یبعد)

 را ها آن و دنگذار یم مختلف یها دهیا معرض در را افراد ها شبکه رازی شوند؛ یم ینوآور رشد

 مختلف یها نهیزم در ها آن اطالعات شیافزا موجب امر نیا .کنند یم آماده ها تفاوت دنید یبرا

 (.13: 1388 ،ییمقتدا و زاده عباس) دشو یم ...و ینیکارآفر ،فناوری

  ینظر مبانی

 یسازمان پذیری انطباق تیظرف

 و تیریمد علوم در امروزه که است ینوظهور میمفاه از یسازمان پذیری قانطبا تیظرف

 سازمان ییتوانا به اساساز  مفهوم نیا. دشو یم استفاده گسترده صورت به سازمان یشناس جامعه

 راستا، نیا در. دارد اشاره یرونیب و یدرون طیمح تغییرهای به دهی پاسخ و مستمر یریادگی در

 و اهتفکر راهبردی میتنظ ییتوانا را یریپذ انطباق تیظرف ،(2005) 2یگلیر و یفر سورقن

 داند یم کارآمد درک و معاصر دانش براساس ها بحران و ها تحول به ییپاسخگو منظور به ها کنش

 مهم اریبس ابعاد از یکمفهوم یادشده ی سوسمن، دگاهید طبق(. 8: 2005 ،یگلیر و یفر سورقن)

 خلق و ها سازمان ثبات مانند راهبردی اهداف به پذیری انطباق تیظرف. است یسازمان تیظرف

 از رونیببه اتفاقات  و اند افتهیتمرکز بسیار پذیر انطباق یها سازمان. کند یم کمک سازمان در نظم

 به دارند، تعامل اطرافشان طیمح با ییها سازمان نیچن. دهند پاسخ می سازمان یمرزها

 و ییکارا جیترو به ت،یدرنها و یریادگی به قیتشو رد،بازخو بحث اطالعات، کردن فراهم

 یدارا را پذیر انطباق تیظرف یها سازمان ،(12: 2004)سوسمن . پردازند یم یسازمان عملکرد

 به اقیاشت) یپژوهشگر .3 ،4یا شبکه های هرابط .2، 3یرونیب تمرکز .1 مانند ییها یژگیو

 دیبا سازمان کی است معتقد( 2002) 7دیوید، در این راستا. داند یم 6ینوآور .4 و 5(پژوهش
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1. De clercq & Dakli 
2. Sorgenfrei and Wrigley 
3. External Focus 
4. Network Connectedness 
5. Inquisitiveness 
6. Innovativeness 
7. David 
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 مداومشان عملکرد و ییکارا نکهیا تا کند یبازنگر را ها برنامه و ها راهبرد ها، میتصم منظم طور به

 و مداوم یریادگی ییتوانا ،وی دگاهید طبق. بزند محک شده گرفته درنظر میمفاه و نیقوان با را

 پذیری انطباق تیظرف مهم اریبس ابعاد از یرونیب و یدرون طیمح از تغییرها به ییپاسخگو

 فرهنگ کرد بیان( 2000) 1سونیدن لیدان راستا، نیا در(. 69: 2005 کمن،یاستر) است یسازمان

 و کند می توجه یخارج طیمح به یراهبرد نظر از و دارد دیکأت یریپذ انعطاف بر پذیری انطباق

 تیهدا انیمشتر از سوی سازگار یها سازمان رازی ؛کوشد یم انیمشتر یازهاین نیتأمبرای 

. دارند را رییتغ جادیا تجربة و تیظرف و رندیگ یم پند خود اشتباه از کنند، یم سکیر شوند، یم

 در. هستند انیمشتر یبرا شدن قائل ارزش رایب سازمان ییتوانا بهبود درحال مستمر طور به ها آن

 یبررس یسازمان یریادگی و ییگرا یمشتر ر،ییتغ جادیا شاخص سه با یژگیو نیا ادشده،ی مدل

 تیموفق رمز کرد،یرو نیا طبق(. 14-13: 1389 همکاران، و نیجواد دیس) است شده

 شیافزا و کارکنان در رییتغ با جز مهم نیا و است یرونیب طیمح با انطباق یامروز یها سازمان

 .(128: 1388 همکاران، و یاسد) دوش نمی سریم ها آن یها تیقابل

 یسازمان پذیری انطباق تیظرف مهم اریبس ابعاد از یکی یسازمان یریادگی نکهیا به توجه با

 یسازمان یریادگی نوع چهار به یسازمان یریادگی نظریة در زین( 2002) 2مارکوآرت ،است

 کرده اشاره( هیثانو یریادگی و یعمل یریادگی نگر، ندهیآ ای رانهیشگیپ یریادگی ،یانطباق یریادگی)

 رخ یهنگام 3یانطباق یریادگی کرد،یرو نیا طبق(. 65-66: 1388 همکاران، و زاده جمال) است

 .ردیبگ ادچیزهایی ی خود ةگذشت عملکرد یابیارز و تجربه از سازمان ای میت فرد، که دهد یم

 شرط چهار به ستمیس وجود ادامة و تعادل حفظ کرد تأکید 5آجیل نظریة در زین 4پارسونز

شود و  می 9الگو حفظ و 8یکپارچگی ،7هدف به یابیدست ،6قیتطب شامل کهتگی دارد بس یکارکرد

 سازمان کرد،یرو نیا طبق(. 173-174: 1388 ،یصبور) شود حل ای نییتع مناسب طور به باید

 باشد داشته را دیجد طیشرا و طیمح با قیتطب تیقابل که کند یم رشد و ماند یم یباق یشرط به
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1. Daniel Denison 

2. Marquart 

3. Adaptive learning 

4. Parsons 

5. AGIL 

6. Adaption 

7. Goal-attainment 

8. Integration 

9. Pattern maintenance 
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 و یریپذ انعطاف که باورند نیا بر زین( 2002) 1نقیهول و گاندرسون(. 121-122: 1380پور،  یقل)

 و یثبات یب بر غلبه یبرا نیهمچن و یاجتماع -یطیمح یها نظام یبقا یبرا یپذیر انطباق تیظرف

 (.53: 2007 گوچر،) است یضرور ،تیقطع نبود

 یسازمان پذیری انطباق تیظرف و آفرینی دانش
 طبق که یطور به ؛شد آن زمینة در یمختلف یها دگاهید گیری شکل موجب دانش مفهوم یدگیچیپ

 ها، ارزش ،ها هتجرب از لیتبد قابل و منعطف یبیترک دانش( 1998) 2پروساک و داونپورت دگاهید

 اطالعات انسجام ،یابیارز یبرا را یچارچوب کهاست  متخصصان یها نشیب و دار یمعن اطالعات

 پروساک، و داونپورت به نقل از 3: 1387، نژاد )دری و طالب دهد یم ارائه دیجدهای  تجربه و

از  دانش. است مشترک یانسان عامل ،دانش نةیزم در گوناگون های فیتعر انیم در(. 1988
 است اطالعات با تفکر و درک از یقیتلف درواقع، و شود یم خلق ها انسان توسط اساس

 ،(1995)ی تاکاچ و نوناکا یبند طبقه به توان یم شدان انواع زمینة در(. 41 :1390 ،ییمقتدا)
 ای حیصر دستة دو به را دانش که کرد اشاره( 2000) 3پرابست و( 1998) پروساک و داونپورت

 دانش) نهان ای یضمن و( یسازمان رونیب و درون منابع و مدارک اسناد، در موجود دانش) آشکار
 واست  ینیع ها یبند طبقه نیا در. دانش آشکار اند کرده یبند طبقه( افراد درون در شده نهینهاد

 و منابع و استانتزاعی  پنهان، دانش و شود انیب مند نظام زبان و یرسم صورت به تواند یم

 نیا یدو هر. است رساختمندیغ و نیست یابیدست قابل یآسان به و است نهفته ذهن در آن یمحتوا

 و نوناکا دگاهید طبق(. 3 :1387 نژاد،  طالب و یدر) اند یضرورآفرینی  دانش یبرا ها دانش
 و انتشار دانش، خلق در کل کی عنوان به سازمان ییتوانا یسازمانآفرینی  دانش ،(1995) یتاکاچ

 یفرایند یسازمانآفرینی  . دانشهاست سازمان و محصوالت خدمات، در دانش دنیبخش تجسم

: 2007 گوچر،) شود یم دیبازتول ازمانس در مداوم طور به که است سازمان و اشخاص از فراتر
 مدار، دانش ةجامع در سازمان هر یازهاین نیتر مهم از یکی است معتقد( 1993) 4دراکر(. 57

 دیبا سازمان. است دانش یخودانتقال فرایند ادارة یراستا در مند نظام یکارکردها یساز نهینهاد

: 1390 ،ییمقتدا) باشد داشته درنظر را نینو دانش خلق نحوة و ردگذاب کنار را شده منسوخ دانش
 (.2004 ،یتاکوچ و نوناکا از نقل به 66
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2. Davenport & prusak 

3. Prabast 

4. Drucker 
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 یسازمان آفرینی دانش ،یسازمان پذیری انطباق تیظرف بر مؤثر عوامل از یکی ،پژوهش نیا در

؛ است ازین آفرینی دانش به پذیری انطباق تیظرف ساخت یبرا دارد باور( 2001) 1آرچر. است

 یتاکاچ و نوناکا دگاهید طبق(. 1: 2007 گوچر،) تغییرها به پاسخ و یریادگی ییتوانا یعنی

 دنیبخش تجسم و انتشار دانش، خلق در سازمان ییتوانابه معنای  یسازمان آفرینی دانش ،(1995)

 اشخاص از فراتر یفرایند یسازمانآفرینی  . دانشهاست سازمان و محصوالت خدمات، در دانش

 نوناکا راستا، نیا در (.57: 2007 گوچر،) شود یم دیبازتول سازمان رد مداوم که است سازمان و

 دانش جادیا بر یو. است داده ارائه دانش انتقال و جادیا یهافرایند زمینة در را ایپو مدل( 1993)

 ،2پذیری فرایند )جامعه چهار که کند یمتأکید  آشکار دانش و یضمن دانش نیب تعامل قیطر از

 :ردیگ یبرم در را( 5یساز یدرون و 4بیترک ،3یساز یرونیب

 ؛مشترک یذهن میمفاه و ها مهارت مانند د،یجد یضمن دانش جادیاپذیری: فرایند  جامعه .1

 یدیجد دانش جادیا برای ،6یضمن دانش به یضمن دانش انتقال قیطر ازفرایند  نیا در یعبارت به

 (.51: 1385 ،یصلوات و یابطح) شود یمتالش 

 یضمن دانش ،فرایند نیا در. آشکار دانش صورت به یضمن دانش انیبفرایند  :یساز برون .2

 شود یم لیتبد حیصر دانش به الگو ای هیفرض م،یمفاه اس،یق استعاره، مانند یمختلف یها قالب در

 (.122: 1385 ،یتاکوچ و نوناکا)

 یواحدها راداف که ییجا دارد؛ نام بیترک مرحله نیا که 7آشکار به آشکار دانش: بیترک. 3

 و سعادت) گزارش کی نوشتن مانند ؛کنند یم مطرح دیجد یتیکل در را آشکار دانش گسستة

  (.77 :1389 همکاران،

 دانش کهصورت است  نیا به ،یساز یدرون همان ای یضمن به آشکار دانش: یساز یدرون. 4

 ؛کنند یم یدرون را آن سازمان کارمندان و شود یم پخش سازمان سراسر در دیجد آشکار

 بافرایند  نیا و است یضمن دانش به شده یکدگذار دانش رندةیدربرگ یساز یدرون ن،یبنابرا

 مک دگاهید طبق ن،یهمچن(. 77: 1389 همکارن، و سعادت) دارد یاریبس ارتباط یعمل یریادگی
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1. Ascher 

2. Socialization 

3. Externalization 

4. Combination 

5. Internalization 

6  tacit knowledge to tacit knowledge 

7 explicit knowledge to explicit knowledge 
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 را( پذیری انطباق از یبعد) ینوآور است، ممکن دانش تیریمد راهبرد ،(2003) 1یرو آل

 را تیظرف نیا ؛ زیرابخشد بهبود را یسازمان ماتیتصم ،یسازمان تیظرف مثابةبه وکند  لیتسه

 دهد ادی سازمان یاعضا به را یسازمان بحران تیریمدة نحو وکند  خلق دیجد دانش که دارد

 (.2003 ،یرو آل مک از نقل به 58: 2007 گوچر،)

 متفاوت یالگو چهار شامل که شود یم اشاره یسازمان آفرینی دانش راهبرد مدل به ،جانیا در

 به را موجود دانش لیتبد یها روش مدل، نیا. است یعموم دانش و یخصوص دانش نیب تعامل

 توسعة یشناس یهست بعد ط،یمح و ها سازمان نیب یاجتماع تعامل. دهد یم حیتوض دیجد دانش

 منجر یسازمان یآفرین دانش به یعموم و یخصوص دانش نیب تعامل. دهد یم پوشش را دانش

 .است آفرینی دانش یبرا یسازمان راهبرد کهنام دارد  EICE مدل پژوهش نیا در که شود یم

 فردمنحصربه و ژهیو دانش قیطر از دیجد یشخص دانش  لیتبد ندیفرا: 2اکتشاف راهبرد .1

 دانش قیطر از خود یمرزها درون سازمان تا است سازمان یبرا یراهبرد ن،یهمچن. است

 (.233: 2010 همکاران، و انگی یو) دهد شیافزا را شا یفکر ةیسرما فرد،حصربهمن یشخص

. است یعموم دانش به یخصوص دانش نییتب فرایند: 3یسازمان ینیکارآفر . راهبرد2

 و دارند یسازمان شیآرا به یا ژهیو عالقة که کند می انیب ی راکنشگران یها تیفعال ،نیهمچن

: 2010 همکاران، و انگی یو) دهند انتقال یسازمان دیجد دانش به را موجود دانش خواهند می

233.) 

 و دهیچیپ یعموم دانش از یا مجموعه به یعموم دانش لیتبد فرایند: 4بیترک . راهبرد3

 رونیب از شده یآور جمع یعموم دانش یکربندیپ و قیتلف فرایند ب،یترک درواقع،. است شرفتهیپ

 (.234: 2010 همکاران، و انگی یو) است دیجد یومعم دانش خلق برای سازمان درون و

 سازمان فرد منحصربه یخصوص دانش به یعموم دانش انتقال فرایند: 5یبردار بهره راهبرد .4

. است موجود یعموم دانش با شرکت یفکر ةیسرما کنندة لیتسه ادشدهی مفهوم. است شرکت ای

 چطور و کند یم استفاده نهیبه نحوبه دموجو دانش از چطور سازمان یعنی یبردار بهره درواقع،

 خالصه، طور به(. 234: 2010 همکاران، و 6انگی یو) دکن یم آزمون و لیتحل را موجود دانش

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. McElroy 

2. exploration strategies 

3. institutional entrepreneurship strategies 

4. combination strategies 

5. exploitation strategies 

6. Wei Yang 
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. است یعموم و یشخص دانش نیب ایپو مبادلة مستمر فرایند یسازمان آفرینی دانش راهبرد

 یو) شود یم منجر دانش دیتول و خلق به یسازمان آفرینی دانش راهبرد مدل چهار هر ت،ینها در

 (.234: 2010 همکاران، و انگی

 قیتحق ینظر چارچوب
 جهینت توان یم ،قیتحق یتجرب نةیشیپ و ینظر چارچوب بخش در شده ارائه مطالب به توجه با

زمینة  در. است یسازمان پذیری انطباق تیظرف کنندة لیتسه یسازمان آفرینی دانش ریمتغ گرفت

 یاساس نقش یسازمان پذیری انطباق تیظرف است معتقد سوسمن ،یسازمان یپذیر انطباق تیظرف

 ییها یژگیو پذیر، انطباق یها سازمان است معتقد یو. دارد یسازمان عملکرد و ییکارا یارتقا در

 لیدان راستا، نیا در. دارند یپرسشگر و یا شبکه های هرابط ،ینوآور ،یرونیب تمرکز مانند

 از سوی پذیر انطباق یها سازمان. است سازمان یبرتر و تیمز پذیری انطباق گوید می سونیدن

 جادیا تجربة و تیظرف و رندیگ یم پند خود اشتباه از کنند، یم سکیر شوند، یم تیهدا انیمشتر

 یبرا شدن قائل ارزش رایب سازمان ییتوانا بهبود درحال طورمستمر به ها آن. دارند را رییتغ

 و ییگرا یمشتر ر،ییتغ جادیا مانند ییها یژگیو با پذیری انطباق شده،ادی مدل در. ندا انیمشتر

 توان یم زین 1قنیهول یانطباق تیریمد کردیرو براساس. است شده یبررس یسازمان یریادگی

 تیریمد. هاست سازمان قیدق کنترل و شناخت مانع ها سازمان یثبات یب و یدگیچیپ کرد اذعان

 ریمتغ زمینة در. دارد ازین ینوآور از استقبال و یریادگی ،ذیریپ انطباق به ییها سازمان نیچن

 پژوهش موضوع با یکینزد ارتباط که دش مطرح یشمندانیاند های یهنظر ،یسازمان آفرینی دانش

 داده ارائه دانش انتقال و جادیا یهافرایند مورددر را ییایپو مدل نوناکا ان،یم نیا در .اندداشته

 چهار که کند یم تأکید آشکار دانش و یضمن دانش نیب تعامل قیطر از شدان جادیا بر یو. است

 آرچر راستا، نیا در. شود یم شامل را یساز ینرود و بیترک ،یساز یرونیب ،پذیری جامعه فرایند

 ییتوانا ؛ یعنیاست ازین آفرینی دانش به پذیری انطباق تیظرف ساخت یبرا که است باور نیا بر

 نقش بر یسازمان آفرینی دانش راهبرد مدل ن،یهمچن. تغییرها به ییپاسخگو و یریادگی

 آفرینی دانش و دارد تأکید آفرینی دانش در ینیکارآفر و اکتشاف ،یبردار بهره ب،یترک راهبردهای

 پژوهش، اتیادب یواکاو با درنهایت،. داند یم یعموم و یخصوص دانش نیب تعامل محصول را

 براساس شده استخراج یرهایمتغ. شد استخراج شدهذکر یها نظریه دل از ریز یرهایمتغ

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Holling 
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 داده نشان 1 جدول در قیتحق یعمل نةیشیپ از برآمده یرهایمتغ و 1 جدول در ینظر چارچوب

 .شود می

 قیتحق ینظر یها دگاهید از شده استخراج یرهایمتغ .1 جدول

 شده استخراج یرهایمتغ ینظر دگاهید

 (یرونیب تمرکز ،ینوآور) یسازمان پذیری انطباق تیظرف (2004) سوسمن

 (یسازمان یریادگی و ییگرا یمشتر ر،ییتغ جادیا) یسازمان پذیری انطباق (2000) سونیدن لیدان

 پذیری انطباق پارسونز

 پذیری انطباق و آفرینی دانش (2002) قنیهول و ندرسوناگ

 (یساز یدرون و بیترک ،یساز یرونیب ،پذیری جامعه) یسازمان آفرینی دانش (1993) یتاکوچ و نوناکا

 یسازمان آفرینی دانش (1993) دراکر

 یسازمان آفرینی دانش و یسازمان پذیری انطباق تیظرف (2001) آرچر

 آفرینی دانش ،ینهاد اعتماد (1988) پروساک و داونپورت

 پژوهش یها افتهمنبع: ی

 
 قیتحق یتجرب نةیشیپ از شده استخراج یرهایمتغ .2 جدول

 شده استخراج یرهایمتغ یتجرب ةنیشیپ

 یسازمان پذیری انطباق ،ینوآور (1390) همکاران و یسنجق

 آفرینی دانش (1387) همکاران و راد  یقانع

 (1389) همکاران و نیجواد دیس
 یریادگی ،ییگرا یمشتر ر،ییتغ جادیا دانش، تیریمد ،پذیری انطباق

 یسازمان

 یسازمان مشارکت و یپذیر انطباق (1386) همکاران و یاسد

 آفرینی دانش و یسازمان پذیری انطباق تیظرف (2007) گوچر

 پذیری انطباق و ینوآور (2011) کیگازوئ و کیکراوس

 یسازمان پذیری انطباق تیظرف (2007) کمنیاستر

 قیتحق یلیتحل مدل

 ،قیتحق یتجرب ةپشتوان بر هیتک با و شمندانیاند یها نظریه از گرفتن الهام با حاضر، پژوهش در

 مدل ی،تجرب یها داده رود یم انتظار. است شده فرض 1 مدل قالب در رهایمتغ نیب ینظر ارتباط

 .کنند تیحما شتریب را ریز شدة فرض
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 قیتحق یلیتحل مدل .1 شکل

 پژوهش یها هیفرض

 یاصل یها هیفرض

 .دارد وجود دار یمعن رابطة یسازمان پذیری انطباق تیظرف و یسازمان آفرینی دانش نیب. 1

 یاختصاص یها هیفرض

 .دارد وجود دار یمعن رابطة یسازمان یپذیر انطباق تیظرف و پذیری جامعه نیب. 1

 .دارد وجود دار یمعن رابطة یسازمان یپذیر انطباق تیظرف و یساز یرونیب نیب. 2

 .دارد وجود دار یمعن رابطة یسازمان یپذیر انطباق تیظرف و بیترک نیب .3

 .دارد وجود دار یمعن رابطة یسازمان یپذیر انطباق تیظرف و یساز یدرون نیب. 4

 پژوهش  روش

 نظر، نیو از ا است یاز نوع کاربرد ق،یتحق اهداف براساس پژوهش نیا در استفاده موردروش 

کارکنان  انیدر م یسازمان پذیری انطباق تیظرف یارتقا برای یعمل یراهکارها نددرصدد نامحقق

 نیدر ا .است یشیمایپ قیروش تحق ،ها داده یورآارائه کنند. براساس نحوة گرد زیردانشگاه تب

 شامل حاضر قیتحق یآمار ةجامعاطالعات از پرسشنامه استفاده شد.  یورآگرد برای ،پژوهش

که شامل  یکادر ادار 202جز  )به 1391در سال  زیکارمندان دانشگاه تبراز )زن و مرد(  نفر 712

 ةدانشکد انه،یم مرند، یفن دانشکدة حقوق، دانشکدة اقتصاد، دانشکدة حراست، کارکنان

 نیا زکه ا شود می( یابیارز و نظارت یزیر برنامه گروه استان، قاتیتحق دفتر اهر، یکشاورز
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 درانتخاب شدند.  یا طبقه یگیری تصادف نمونه وةیشاساس فرمول کوکران و بهبر نفر 239 تعداد

 از نفر 23 نیب در) 1یمقدمات ةمطالع از کوکران فرمول یاجزا قیدق نییتع یبرا پژوهش، نیا

 یاجزا از یکی عنوان به( 19/0) وابسته ریمتغ انسیوار و شد استفاده( زیتبر دانشگاه کارمندان

 .شد مشخص نمونه حجم نییتع برای قیدق و یواقع طور به کوکران فرمول

    
239
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 رهایمتغ یاتیعمل و یمفهوم فیتعر

( مستقل ریمتغ) یسازمانآفرینی  دانش ریمتغ یبرا شده درنظرگرفته فیتعر: یسازمان آفرینی دانش

 ای هدیپدآفرینی  دانش اساس، نیا بر. شد آورده ینظر بخش در که است هایی فیتعر از یبیترک

 یکوچتا و نوناکا نظریة براساس که است دانش یساز میسه رندةیدربرگ هعمدطور  به و یجمع

 با چهره به چهره تعامل کار، محل در یشیاند هم های هجلس یبرگزار) یریپذ جامعه یها معرف با

 ساله نیچند های هتجرب آموزش ها، حل راه ارائة نةیزم در یرخودیغ و یخود یها گروه همکاران

 یساز یرونیب ،...(و دهد یم یریادگی فرصت که یکار طیمح جادیا و دالورودیجد یروهاین به

 سازمان، دیجد یازهاین در زمینة وگو گفت و بحث گو،و گفت قیطر از دیعقا ةمبادل)

 ،..(.و دانشگاه یها برنامه و یطیمحهای  تحول و رییتغ به توجه با یسازمان دانش یروزرسان به

 از استفاده ،یسازمان دانش یمستندساز و کردن یکاربرد راستای در همکاران تالش) بیترک

 و...( و روز یفن دانش به کارکنان یدسترس برای ارتباطات و اطالعات یفناور خدمات

 رجوع، ارباب یازهاین به ییپاسخگو راستای در یسازمان تفکرهای کردن یعمل) یساز یدرون

 سطح در( ...و دانشجو و دانشگاه یازهاین دربارة خود یاهنظر آزمون برای همکاران تالش

 یینها ةنمر ادشدهی یها معرف یاه هنمر مجموع اقع،درو. است هشد آزمون یا فاصله سنجش

 .اند داده لیتشک را آفرینی دانش

 و یریادگی ،یابیارز ،یپندآموز در ها سازمان ییتوانا :یسازمان یریپذ انطباق تیظرف

(. 69-68: 2005 کمن،یاستر) است یسازمان رونیب و درون یها یدگرگون وتغییرها  بهدهی  پاسخ

 تمرکز یها مؤلفه کمن،یاستر و سوسمن سون،یدن یها دگاهید از الهام اب ،حاضر پژوهش در

 از کارآمد یراهکارها ییشناسا رون،یب طیمح با سازمان متقابل ارتباط از کارمندان یآگاه) یرونیب

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Pilot study 
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 گرید یواحدها با خود یکار واحد های هرابط تیتقو دانشگاه، گرید یواحدها با ارتباط قیطر

 با یشخص نشیب شدن هماهنگ) مشترک نشیب ،(واحدها گرید با ارتباط بودن مهم و دانشگاه

 مند نظام تفکر ،(یجمع صورت به سازمان مشترک اهداف یریگ شکل و یسازمان نشیب

 رییتغ یالگوها ییشناسا همکاران، به سازمان مختلف یها بخش متقابل یوابستگ دادن حیتوض)

 ایبر کارمندان به ازین مورد یها دادهو  اطالعات نداد ع،یوقا یاصل های علت یابیارز سازمان، در

 از همکاران استفادة) یسازمان یریادگی ،(دانش یگذار اشتراک نحوة و کاربرد یابیارز ،یریادگی

 نیب کینزد ارتباط کارکنان، انیم در یریادگی بودن مهم شرفت،یپ و یریادگی یها فرصت

 شناخت رجوع، ارباب یها هیتوص و ها هنکت به توجه) ییگرا یمشتر ،(سازمان مختلف یها بخش

 ،یگوناگون و تنوع از استقبال) ینوآور و( رجوع ارباب یازهاین و ها خواسته از کارمندان قیعم

 دادن پاداش کارمندان، دیجد یها دهیا و یعلم تجربة شدن قیتشو همکاران، یریپذ سکیر یةروح

 ابعاد از هرکدام یها هنمر مجموع. است هشد آزمون یا فاصله سنجش سطح در.( ..و اننوآور به

 .دهد یم لیتشک را یسازمان پذیری انطباق تیظرف شاخص ادشده،ی

 پرسشنامه ییایپا و اعتبار
، نیاستفاده شد. همچن ییاز روش اعتبار محتوا اس،یمقمنظور سنجش اعتبار  به ،پژوهش نیدر ا

کرونباخ  یآلفا بیآزمون، از ضر شیپ ةدر مرحل سنجش، ابزار ییایپا از نانیحصول اطم یبرا

دارند  ییباال یدرون یداریپا ،ها سازه کیتفک شده به مطرح یها هینشان داد گو جیاستفاده شد. نتا

 (.3)جدول 
 یمورد بررس یها مرتبط با سازه ییایپا بی. ضرا3جدول 

 ها هیگو ابعاد ها سازه فیرد
 بیضرا

 ییایپا
 هر بعد

 بیضرا
 ییایپا

 کل

1 
 تیظرف

 پذیری اقانطب
 یسازمان

 یریادگی
 یسازمان

 و یریادگی یها فرصت از همکاران استفادة
 ؛شرفتیپ

 ؛کارکنان انیم در یریادگی بودن مهم
 .سازمان مختلف یها بخش نیب  کینزد ارتباط

66/0 

84/0 

 رییتغ جادیا

 در کار انجام یها وهیش بودن ریپذ انعطاف
 ؛سازمان

 ؛کار طیمح در دیمف تغییرهای به بودن مند عالقه
 ؛کار انجام دیجد یها وهیش با یسازگار
 ؛دانشگاه مختلف یواحدها یهمکار

56/0 
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 یمورد بررس یها مرتبط با سازه ییایپا بی. ضرا3دول ادامه ج

 ها هیگو ابعاد ها سازه فیرد
 بیضرا

 ییایپا
 هر بعد

 بیضرا
 ییایپا

 کل

  

 ییگرا یمشتر

 ؛رجوع ربابا یها هیتوص و ها نکته به کردن توجه
 یازهاین و ها خواسته از کارمندان قیعم شناخت

 ؛رجوع ارباب
 به یتوجه یب و رجوع ارباب با میمستق ارتباط
 ؛رجوع ارباب یها خواسته و ازهاین

76/0 

 

 یرونیب تمرکز

 طیمح با سازمان متقابل ارتباط از کارمندان یآگاه
 قیطر از کارآمد یراهکارها ییشناسا ؛رونیب

 ؛دانشگاه گرید یواحدها با ارتباط
 یواحدها با خود یکار واحد های هرابط تیتقو

 گرید با یکار واحد مستمر ارتباط ؛دانشگاه گرید
 .واحدها گرید با ارتباط بودن مهم و واحدها

86/0 

 ینوآور

 ی؛گوناگون و تنوع از استقبال
 ؛همکاران یریپذ سکیر یةروح

 دیجد یها دهیا و یعلم تجربة شدن قیتشو
 ؛کارمندان

 ان؛نوآور به دادن پاداش
 مقابل در ادیز سابقة یدارا کارمندان مقاومت

 ؛دالورودیجد کارکنان ینوآور
 .کارمندان نیب در دیجد یها دهیا خلق دغدغة

63/0 

 مشترک نشیب
ی و سازمان نشیب با یشخص نشیب شدن هماهنگ

 صورت به سازمان مشترک اهداف یریگ شکل
 ی.جمع

76/0 

 مند نظام تفکر

 مختلف یها بخش متقابل یوابستگ دادن حیتوض
 ؛همکاران به سازمان

 ؛سازمان در رییتغ یالگوها ییشناسا
 ؛عیوقا یاصل های تعل یابیارز

 کارمندان به ازین مورد یها داده و اطالعات دادن
 ی؛ریادگی منظور به

 .دانش یگذار اشتراک نحوة و کاربرد یابیارز

88/0 
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 یمورد بررس یها مرتبط با سازه ییایپا بی. ضرا3ل دوادامه ج

 ها هیگو ابعاد ها سازه فیرد
 بیضرا

 ییایپا
 هر بعد

 بیضرا
 ییایپا

 کل

2 
 آفرینی دانش

 یسازمان

 پذیری جامعه

 راستای در یسازمان تفکرهای کردن یعمل
 ؛رجوع ارباب یازهاین به ییپاسخگو

 خود نظرهای آزمون راستای در همکاران تالش
 ؛دانشجو و دانشگاه یازهاین زمینةدر 
 یکارکردها آزمون زمینة در یکاف زمان صرف

 ؛کار طیمح در دیجد یسازمان فنون
 یهافرایند در کارکنان برتر یفکرها یریکارگ به

 ؛دانشگاه یاتیعمل
 های هتجرب با کارکنان دیجد یها دهیا سةیمقا

 .شتریب فهم برای خود یکار

76/0 

83. 

 یساز یرونیب

 ؛وگو گفت قیطر از دیعقا ةادلمب
 ؛سازمان دیجد یازهاین دربارة وگو گفت و بحث

 و رییتغ به توجه با یسازمان دانش یروزرسان به
 ؛دانشگاه یها برنامه و یطیمحهای  تحول

 و دانشگاه ازین با متناسب یعلم یها حل راه ارائة
 ؛دانشجو

 که آنچه واضح انیب منظور به ناهمکار به کمک
 ؛ارندد ذهن در

 .همکاران نیب در ها دیدگاه گذاشتن انیدرم

81/0 

 بیترک

 و کردن یکاربرد راستای در همکاران تالش
 ی؛سازمان دانش یمستندساز

 ارتباطات و اطالعات یفناور خدمات از استفاده
 ؛روز یفن دانش به کارکنان یدسترس برای
 مسئله حل یبرا همکاران های هتجرب از استفاده

 کردن برطرف برای نوآورانه یکردهایرو اتخاذ و
 ی.کار مسائل

70/0 

 یساز یدرون

 راستای در یسازمان تفکرهای کردن یعمل
 ؛رجوع ارباب یازهاین به ییپاسخگو

 خود نظرهای آزمون راستای در همکاران تالش
 ؛دانشجو و دانشگاه یازهاین دربارة

 یکارکردها آزمون زمینة در یکاف زمان صرف
 ؛کار طیمح در دیجد یسازمان فنون

 یهافرایند در کارکنان برتر یفکرها یریکارگ به
 ؛دانشگاه یاتیعمل

 های تجربه با کارکنان دیجد یها دهیا سةیمقا
 .شتریب فهم منظور به خود یکار

61/0 
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 پژوهش یها افتهی

 آن ابعاد و آفرینی دانش

 طرح شدنیدرون و بیترک ،یسازیرونیب ،یریپذ جامعه یها مؤلفه ،ینیآفر دانش سنجش یبرا

 :داد نشان جینتا. بودند شده

 .است بوده باال به متوسط حد در انیپاسخگو پذیری جامعه زانیم( الف

 .است بوده باال به متوسط حد در آفرینی دانش ابعاد از یکی عنوان به یساز یرونیب زانیم( ب

 یراساتا  در همکاران های تجربه یریکارگ به ،یسازمان دانش یمستندساز و کردن یکاربرد( ج

 داناش  باه  کارمنادان  یدسترس برای ارتباطات و اطالعات یفناور خدمات از استفاده مسئله، حل

 یعنا ی شود؛ یم دهید کارمندان نیب در یتوجه شایان زانیمبه نوآورانه یکردهایرو اتخاذ روز، یفن

 است؛ داشته ییباال به متوسط تیاهم کارمندان، نظر از بیترک بعد

 در یکااف  زماان  صارف  سازمان، یاتیعمل یهافرایند در کارکنان برتر یفکرها یریکارگ به (د

 در یکاار  هاای  تجرباه  باا  دیجد یها دهیا ةسیمقا د،یجد یسازمان فنون یکارکردها آزمون زمینة

 باه  متوساط  حاد  در نمونه، در شده انتخاب کارمندان که بود یموارد جمله از ،شدن یدرون ةحوز

 .اند کرده یابیارز باال

 باوده  بااال  باه  متوسط حد در یبررس مورد کارمندان نیب در آفرینی دانش زانیم درمجموع،( ه

 ،یسااز  یرونا یب ابعاد با سهیمقا در نمونه در منتخب کارمندان پذیری جامعه زانیم ،نیهمچن. است

 (.4 جدول) است بوده شتریب یساز یدرون و بیترک

 یسازمان آفرینی دانش سازة با مرتبط یپراکندگ یها آماره. 4 جدول

 نیانگیم ابعاد
 انحراف

 اریمع
 ممینیم ممیماکز یچولگ

 دامنة

 رهاییتغ

 مقدار

 متوسط

 5/24 35 7 42 56/0 04/6 74/26 یریپذ جامعه

 5/17 25 5 30 69/0 21/4 88/20 یساز یرونیب

 14 20 4 24 71/0 55/3 94/16 بیترک

 5/17 25 5 30 28/0 61/4 95/19 یساز یدرون

 ینیآفر دانش مجموع

 یسازمان
34/84 03/16 44/0- 126 42 84 84 
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 آن ابعاد و یسازمان پذیری انطباق تیظرف

 ،یسازمان یریادگی ر،ییتغ جادیا یها شاخص ،یسازمان پذیری انطباق تیظرف سنجش یبرا

 آورده ونسیدن و سوسمن نظریة براساس یرونیب تمرکز و مند نظام تفکر ،ینوآور ،ییگرا یمشتر

 :داد نشان جینتا. بودند شده

 .است بوده متوسط حد در کارمندان نیب در ینوآور زانیم( الف

 متوسط حد در یسازمان پذیری انطباق تیظرف ابعاد از یکی عنوان به ییگرا یمشتر زانیم( ب

 .است بوده باال به

 اداره مختلف یها بخش متقابل یها یوابستگ حیتشر سازمان، در رییتغ یالگوها ییشناسا( ج

 به ازین مورد یها داده و اطالعات ادند ،یسازمان عیوقا یاصل های علت ییشناسا کارکنان، به

 در منتخب کارمندان که بود یموارد جمله از ،مندنظام تفکر ةحوز در یریادگی منظور به کارمندان

 .اند کرده یابیارز باال به متوسط حد در نمونه

 .است شده یابیارز یقبول قابل حد در کارمندان نیب در یرونیب تمرکز زانیم( چ

 حد در کارمندان نیب در یسازمان یریادگی گفت توان یم ی،پراکندگ یها آماره به توجه با( خ

 .است بوده باال به متوسط

 .است شده یابیارز متوسط حد در زین کارکنان نیب در مشترک نشیب زانیم( ث

 براساس یعنی ؛است شده یابیارز باال به متوسط حد در ارمندانک نیب در رییتغ جادیا زانیم( ه

 تغییرهای به عالقه و کار انجام یها وهیش یریپذ انعطاف مانند ییها مؤلفهدر زمینة  کارمندان، نظر

 حد در الزم تغییرهای جادیا برای سازمان مختلف یواحدها یهمکار کار، طیمح در دیمف

 .است قبول قابل

 حد از باالتر زیتبر دانشگاه کارمندان یسازمان پذیری انطباق تیظرف انزیم درمجموع،( ی

 گفت توان یم ،مذکور بعد هفت برآوردشدة یها نیانگیم به توجه با ،نیهمچن. است بوده متوسط

 پذیری انطباق تیظرف رفتار ابعاد ریسا از شتریب انیپاسخگو نیب در( 60/23) ینوآور بعد نیانگیم

 (.5 جدول) است یسازمان
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 یسازمان پذیری انطباق تیظرف سازة با مرتبط یپراکندگ یها شاخص .5 جدول

 نیانگیم ابعاد
 انحراف

 اریمع
 ممینیم ممیماکز یچولگ

 دامنة

 رهاییتغ

 مقدار

 متوسط

 5/23 33 7 40 -43/0 47/5 60/23 ینوآور

 17 24 5 29 -63/0 18/5 86/17 مند نظام تفکر

 21 30 6 36 -71/0 99/5 34/23 یرونیب تمرکز

 7 10 2 12 -35/0 31/2 03/7 مشترک نشیب

 5/10 15 3 18 54/0 09/3 00/12 یسازمان یریادگی

 5/13 19 4 23 -74/0 14/3 10/16 رییتغ جادیا

 16 16 8 24 -35/0 01/3 79/17 ییگرا یمشتر

 تیظرف مجموع

 یسازمان یریپذ انطباق
21/117 33/22 37/0- 166 57 109 5/111 

 

 یونیرگرس لیتحل یبرا رهیچندمتغ یها لیلتح

 تغییرهای ینیب شیپ در مستقل یرهایمتغ ریتأث و سهم نییتع ،یونیرگرس لیتحل انجام از هدف

 ونیرگرس از حاضر پژوهش در ،منظور نای هب. است( یسازمان پذیری انطباق تیظرف) وابسته ریمتغ

 ،یونیرگرس یةتجز در یاساس یها فرض شیپ جمله از. شد استفاده گام به گام روش به رهیچندمتغ

 زیآنال جدول براساس حاضر قیتحق در که است وابسته و مستقل یرهایمتغ نیب رابطة بودن یخط

 مهم موضوع گریهمد از خطاها استقالل ،نیهمچن. است شده محقق موضوع نیا انس،یوار

 و 5/1 نیب) 1واتسون نیدورب زانیم براساس هم امر نیا که است یونیرگرس ةیتجز در یگرید

 05/0 از کمتر معادله یرهایمتغ همة یدار یمعن سطح ،ریز جدول در. است شده دییتأ( 5/2

 یدار یمعن ریتأث وابسته ریمتغ بر مستقل یرهایمتغ یعنی ؛است دار یمعن یت آزمون بنابراین، ؛است

 ریمتغ فقط ،آفرینی دانش ابعاد نیب از ی،ونیرگرس لیتحل جینتا براساس درمجموع. دارد

 یساز یدرون یعنی ؛ابعاد یةبق است، نداشته یدار یمعن ریتأث آفرینی دانش بر یساز یرونیب

ی سازمان یریپذ انطباق تیظرف بر یداریمعن ریتأث بیترک و پذیری جامعه ،(ریتأث نیباالتر)

 یعنی ؛تهوابس ریمتغ تغییرهای درصد 59 دهد یم نشان شده حیتصح نییتب بیضر مقدار. اند داشته

 است شده نییتب یونیرگرس مدل بر واردشده یرهایمتغ از سوی ،یسازمان پذیری انطباق تیظرف

ـــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. durbin watson 
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 جدول) اند نبوده محقق نظر مورد قیتحق در که شوند یم نییتب یگرید عوامل با تغییرها یقاب و

6.) 
 یساز پذیری انطباق تیظرف ةریچندمتغ ونیرگرس لیتحل یها آماره .6 جدول

 ریمتغ
 یبتا

 استانداردشده
T 

 سطح

 یدار یمعن

 عامل

 تورم

 انسیوار

(vif) 

 انسیوار زیآنال
 بیضر

 یهمبستگ

 چندگانه

 تیکم 77/0
F 

 سطح

 یدار یمعن

 55/2 000/0 55/4 34/0 یساز یدرون

43/87 000/0 

 60/0 نییتب بیضر

 

پذیر جامعه

 ی

29/0 64/4 000/0 74/1 

 نییتب بیضر

 شده اصالح
59/0 

 اریمع اشتباه

 برآورد
40/14 

 35/2 00/0 27/3 24/0 بیترک
 واتسون نیدورب تیکم

82/1 

 یریگ جهینت

 بوده یسازمان پذیری انطباق تیظرف بر آفرینی دانش ریتأث یبررس ،حاضر پژوهش یاصل هدف

 توان یم ،اساس نیآن است. برا جادیدانش و فرایند ا یاصل ةمقول ،آفرینی دانش بحث در. است

ها،  از تجربه الیاست س یبیدانش ترک ،یعبارت به ؛دکر فیو سودمند تعر دیدانش را اطالعات مف

را  ی، چارچوبکپارچهیصورت منسجم و  که به یو دانش تخصص یا نهیها، اطالعات زم ارزش

دانش در داخل سازمان  نی. اآورد یفراهم م دیها و اطالعات جد و کسب تجربه یابیارز یبرا
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 آشکار ای حیصر دستة دو به را دانش ساده زبان به که شد اشاره( 2000) 1پرابست و( 1998)

 دانش) نهان ای یضمن و( یسازمان رونیب و درون منابع و مدارک اسناد، در موجود دانش)

 و یضمن دانش که است مهم نکته نیا به توجه. اند کرده یبند طبقه( فرادا درون شده نهینهاد

آفرینی  دانش اساس، نیبرا. ندا یضرور دانش جادیا یبرا ها آن یدو هر و ندگریکدی مکمل آشکار

 در دانش دنیبخش تجسم و انتشار دانش، خلق در کل کی عنوان به سازمان ییتوانا یسازمان
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 آشکار و حیصر دانش نیب ایپو تعامل محصول مفهوماین . هاست سازمان و محصوالت خدمات،

 ت،یدرنها. شود یم دیبازتول سازمان در دائم که است سازمان و اشخاص از فراتر یفرایند واست 

 مفهومگفت  توان یم یسازمان پذیری انطباق تیظرفزمینة . در است یجمع ای هدیپدآفرینی  دانش

 یریادگی ،یرونیب تمرکز مشترک، نشیب ،ینوآور مند، ظامن تفکر ةرندیدربرگ شتریب ادشدهی

 تیدارد. ظرف یسازمان یور عملکرد و بهره یدر ارتقا یاساس نقشاست که  یسازمان

و  یانسازم درون تغییرهایبه  دهی پاسخو  یابیسازمان در ارز ییتوانا ی،سازمان پذیری انطباق

 تیظرفدر بحث  ینوع به سونیدن و کمنیراست سوسمن، مانند یشمندانیاند. است سازمانی برون

را مد  رییتغ جادیا ،ییگرا یمشتر ،یرونیب تمرکز مند، نظام تفکر ،ینوآور، یسازمان پذیری انطباق

 ها سازمان یبقا الزمة را پذیری انطباق خود مند نظام نظریة در پارسونز ،نیهمچناند.  نظر داشته

 یسازمان پذیری انطباق تیظرف و آفرینی دانش میمفاه ینظر یمحتوا از ن،یبنابرا ؛است کرده یتلق

 قاتیتحق. است رگذاریثأت یسازمان پذیری انطباق تیظرف زانیم رب آفرینی دانش که دیآ یبرم

 نیا زین حاضر قیتحق و اند گذاشته صحه ادشدهی موضوع بر خارج و داخل در گرفته انجام

 ةجامع در نیشیپ قاتیتحق جینتا گرفت جهینت توان یم ن،یبنابرا ؛است کرده دییتأ را موضوع

 :شود یم داده شرح ریز درو این موضوع  نددار کاربرد مطالعه مورد یآمار

 تیریمد رابطة طرح با( 1381) همکاران و نیجواد دیس قیتحق مانند یداخل قاتیتحق جینتا

 ةجامع در یزمانسا یریادگی و ییگرا یمشتر ر،ییتغ جادیا)ی سازمان پذیری انطباق تیظرف و دانش

 ادی قاتیتحق جینتا ،نیبنابرا ؛است داشته حاضر قیتحق جینتا با ییباال یهمخوان ،ی(بررس مورد

 .دارد کاربرد مطالعه مورد یآمار ةجامع در شده

 ری( نشان داد تأث2005 کمن،یاستر؛ 2007 گوچر،؛ 2004سوسمن،) یخارج قاتیتحق جینتا

انجام  با نیزحاضر  قیتحق جیمعنادار است. نتا یسازمان پذیری انطباق تیبر ظرف آفرینی دانش

( یساز یو درون بیترک ،پذیری جامعه ژهیو )به آفرینی دانشنشان داد  ون،یرگرس یآزمون آمار

از  ،نیبوده است؛ بنابرا رگذاریثأت یسازمان پذیری انطباق تیظرف شیدر افزا یدیکل ریعنوان متغ به

 ؛مورد مطالعه دانست یآمار ةرا قابل کاربرد در جامع گرفته انجام قاتیتحق جینتا توان یم نظر نیا

 :داد ارائه را ریز یشنهادهایپ توان یم ها افتهی براساس ،نیبنابرا

 های هزیانگ ژهیو به) یزشیانگ یها ستمیس از استفاده با دانشگاه مسئوالن شود یم شنهادیپ -

 آفرینی دانش فرایند در فعال مشارکت به ار کارمندان( یشغل یارتقا یبعد مرحلة در و یاقتصاد

 .کنند بیترغ
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 دربارة یتخصص یها نشست یبرگزار کار، محل در یشیاند هم های جلسه یبرگزار با -

 یها نشست و ها کنفرانس در شرکت به کارمندان قیتشو و کار محل از رونیب سازمان مشکالت

 ،یسازمان نشیب مند، نظام تفکر با را آنان کارمندان، رکردنیپذ جامعه ضمن توان یم یسازمان

 .کرد آشنا یسازمان یریپذ انطباق تیدرنها و ینوآور

 به کارمندان قیتشو با سازمان، دیجد یازهاین درمورد یتخصص یها نشست یبرگزار با( ب

 به کارمندان قیتشو با تیدرنها و یسازمان یها جلسه در سازمان مسائل دربارة خود ینظرها انیب

 تفکر ،ینوآور رایز کرد؛ مشاهده را کارمندان یباال یریپذ انطباق تیظرف توان یم نش،دا میتسه

 .است کارمندان یضمن دانش میتسه و نشر محصول یرونیب تمرکز ،یسازمان یریادگی مند، نظام

 و ها دهیا خلق یها روش ،یسازمان پذیری انطباق تیظرف یارتقا برای شود یم شنهادیپ( ج

 کارآمد و روز به استفادة یها روش نیهمچنو  سازمان ازین با متناسب نوآورانه یکردهایرو اتخاذ

 اتخاذ جةینت در زیرا ؛شود داده آموزش کارمندان به ارتباطات و اطالعات یفناور خدمات از

 .شود می سریم پذیری انطباق ،یسازمان نوظهور مسائل قبال در نهانوآور یکردهایرو

 ی،سازمان پذیری انطباق تیظرف یارتقا آن تبع به و یازمانس دانش کردن یدرون برای( د

 و نوآور افراد از و شود استفاده یاتیعمل یفرایندها در کارکنان برتر یفکرها شود یم شنهادیپ

 .شود یقدردان یشغل عیترف قیطر از خالق

 نابراین،ب ؛دارد یدار یمعن ریتأث یسازمان پذیری انطباق تیظرف بر آفرینی دانش بیترک بعد( ه

 های تجربه انباشت از انهیجو یهمکار تعامالت قیطر از دانشگاه رانیمد شود یم شنهادیپ

 .کنند استفاده یسازمان نوظهور مسائل حل یبرا بازنشسته همکاران

 موقع به و عیسر یسازگار و دانشگاه کارمندان یسازمان پذیری انطباق تیظرف یارتقا رایب( ه

 از یسازمان های جلسه در شود یم شنهادیپ ی،سازمان برون و سازمانی روند های تحول و تغییرها با

 نشر کارکنان نیب در یساز فرهنگ قیطر از و شود استقبال دیجد کارکنان نوآورانة یکردهایرو

 .شود حیتقب دانش حبس و قیتشو دانش

 به ارمندانک یبندیپا یارتقا ی،سازمان یریادگی قیتعم برای ها دانشگاه رانیمد ،نیهمچن( ه

 به یدبا یسازمان پذیری انطباق تیظرف توسعة منظور به و یسازمان انداز چشم و مند نظام تفکر

 خلق و آفرینی دانش چراکه کنند؛ توجه شیپ از شبی یمیت کار آموزش و یساز میت یها فن

 تبع به وشود  می خلق سازمان ازین مورد دانش یمیت کار قیطر از و است یجمع ای هدیپد ،دانش

 .ابدی یم ارتقا( یسازمان یریپذ انطباق) تغییرها با مواجهه در سازمان ییتوانا آن
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 پذیری انطباق تیظرف یارتقا منظور به دانشگاه مسئوالن شود یم شنهادیپ ت،یدرنها( ه

 یها یزیر برنامه با را ییاهدیتمه یعنی ؛ورزند اهتمام یسازمان آفرینی دانش اشاعة به یسازمان

 تدارک دانشگاه کارمندان با مشترک یها نشست و ها جلسه کردنهدفمند راستای در یکاربرد

 درنظر یمعنو و یماد یایمزا شده یبرگزار های جلسه یبرا توانند یم آن جیترو یبرا که نندیبب
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