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 های قابلیتیادگیری سازمانی و نوآوری در مدیرت دانش بر  تأثیربررسی 

 تابع های سازمانو  تکنولوژی در شهرداری بهارستان

 

 2، علیرضا شیروانی1محمد حسین نفری

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان، ایران. 5

 هاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان، ایران.دانشیار، گروه مدیریت، واحد د 2

 

 چکیده

تکنولوژی در شهرداری  های قابلیتیادگیری سازمانی و نوآوری در مدیرت دانش بر  تأثیرپژوهش حاضر با عنوان بررسی 

پیمایشی با  -تابع انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی  های سازمانو  بهارستان

تابع )سازمان  های سازمانو  . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری بهارستانباشد میرویکرد همبستگی 

و  ها پرسشنامهاطالعات، پرسشنامه تحقیق با اقتباس از  یآور جمع. ابزار باشد میبهارستان(  نشانی آتشحمل و نقل و سازمان 

جمعیت  سؤال 4تخصصی و  سؤال 33وضوع تحقیق توسط محقق طراحی گردیده است و با تعداد متون معتبر و مرتبط با م

مدیریت و پایایی آن از طریق شاخص آلفای  نظران صاحبشناختی بوده که روایی آن با استفاده از نظر اساتید راهنما، و 

آماری در دو سطح  های آزموناز طریق  spss 20افزار نرم وسیله بهشده  آوری جمعاطالعات  .به دست آمد 51/1کرونباخ معادل 

پژوهش مورد تأیید قرار  های فرضیهتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده همه 

دارد.  معناداری تأثیرتکنولوژی،  های قابلیتیادگیری سازمانی و نوآوری در مدیرت دانش بر  تأثیرگرفت و نشان داد بررسی 

 732/1نتایج آزمون رگرسیون در این پژوهش نشان داد که اثر یادگیری استخراجی بر نوآوری در مدیریت دانش با ضریب بتای 

را نسبت به سایر  تأثیرکمترین  933/1تکنولوژی با ضریب بتای  های قابلیتو اثر نوآوری در مدیریت دانش بر  تأثیربیشترین 

 . گذارند میلوژیکی تکنو های قابلیتمتغیرها بر 

 

 تکنولوژی، شهرداری بهارستان های قابلیتیادگیری سازمانی، نوآوری در مدیرت دانش، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

گذشته، نتیجه نیازهای سازمان برای به دست آوردن یک لبه رقابتی و تمایز استراتژیک با  های هدهتوسعه مدیریت دانش در 

ار پدیده های اطالعاتی است؛ این امرآن را به یک ابزار ارزشمند برای تضمین موفقیت تبدیل کرده توجه به جهانی شدن و انفج

، نه بر روی کشاورزی و یا سال های اخیردوران سوم توسعه براساس آن است.کشورهای صنعتی توسعه یافته معتقدند که در

در فرآیند،  مدیریت نیز با پیاده سازی یک عمل مدیریت نو ، اطالعات و دانش آغاز شده است. نوآوریصنعت، بلکه بر تکنولوژی

( اعتقاد دارند 5271: 2113، 5تکنیک یا ساختار به صورت ویژه تغییر در نحوه کار مدیریت را انجام می دهد. )مول و بیرکینشاو

باشد. وجود نوآوری مدیریت  یشیوه ها، فرایندها و ساختارهای اجرای مدیریت نو نشان از خروج قابل توجه از هنجارهای فعلی م

، ابزار و مهارتهای ارزشمندی را نیز سازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست آورند دانش عالوه بر اینکه سازمان ها را قادر می

هر سازمانی تالش می کند از فرصت های ارائه شده توسط مدیریت دانش نظیر  برای ارتقای عملکرد سازمانی ارائه می کند.

شهای کسب، همانند سازی و تسهیم اطالعات در نوآوری استفاده کند.پس نوآوری فرآیند گرفتن ایدة خالق و تبدیل آن به رو

محصول، خدمات و روشهای جدید عملیات است. که پیاده سازی نوآوری در مدیریت دانش می تواند توانایی های تکنولوژی را 

 ارتقا دهد. 

ی که فرهنگ یادگیری قوی ایجاد های سازمانموفقیت و توسعه سازمان است.  یست بلکه براییادگیری به خاطر نفس یادگیری ن

کنند  ، کسب و انتقال دانش و همچنین در تغییر رفتار برای ارائه دانش و بینش جدید خوب عمل میکرده اند در خلق

ندانستن یا دوباره کاری و عدم  ی سنگین( . درصورت عدم یادگیری، سازمان هزینه ها41: 2151، 2)اسکارالواج، سونگ و لی

متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل  کارآیی و به هدر دادن منابع و مهارت ها را

مهارت، عدم نوآوری خواهد بود. مسلما، محیط متغیر امروز، به سازمان ها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهای ناشی از 

( 54: 2151، 3و گیماهن اتوو آ ها، تکنولوژی و فناوری های رقبا، به صورت سنتی و همیشگی اداره شوند. به عقیده )کیم توانایی

 شود. یادگیری سازمانی به طور معمول از طریق رویکرد اکتشافی یا استخراجی انجام می

ج از مشتری فعلی و مرزهای رقیب دارد )کیم و همکاران، یادگیری اکتشافی اشاره به کسب دانش و یادگیری اطالعات خار

2151 :54.) 

آید و در نتیجه این امر،  که دانش چگونه به دست می شود تا خود بیندیشد و کشف کند در روش اکتشافی یادگیرنده وادار می

، ریشه در فعالیت ( اکتشاف2111)4مهارت های تفکر سطح باالدر بین کارکنان افزایش می یابد. بنا به گفته اسمیت و توشمن 

کند که ممکن است کامال متفاوت از گذشته سازمان باشد. در  ها به صورت افزایش واریانس دارد و آینده ای را ایجاد می

مرتبط است و از  "پاالیش و توسعه"دارد که این یادگیری اغلب به  ( بیان می51: 5335خصوص یادگیری استخراجی )مارس، 

موجود، فن آوری ها و پارادایم ها بهره می گیرد. از آنجا که یادگیری استخراجی به دنبال جستجوی محلی شایستگی های 

کند.  های فنی متمرکز است، بقای اجزای سیستم را پشتیبانی می و بر روی محصوالت موجود، فرآیندها و قابلیت باشد می

( استخراجی به یادگیری 5335همکاران ) و 9؛ الرسون  (5339) 1یتامل(؛ اسمیت و ز51: 5335همچنین به زعم )مارس، 

 افزایشی اشاره دارد و متمرکز بر پخش، پاالیش و استفاده مجدد از موجود است . 

                                                           
1 . Mol & Birkinshaw 

2 . Song & Lee، Skerlavag 

3 . Kim & Atuahene-Gima 
4 . Smith &Tushman 
5 . Smith & Zeithaml 
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 ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارآیی و به هدر دادن منابع و مهارت ها را درصورت عدم یادگیری، سازمان هزینه های سنگین

دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. مسلما، محیط متحمل شده و شاهد از 

، تکنولوژی و فناوری های رقبا، به متغیر امروز، به سازمان ها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهای ناشی از مهارت، توانایی ها

 صورت سنتی و همیشگی اداره شوند.

 

 پژوهش روش

باشد. در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد  پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می-حقیق، توصیفیاین ت

جامعه آماری این تحقیق شامل ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد. آوری اطالعات استفاده شده است

اطالعات به  آوری جمعباشد. روش  می نقل همگانی و شهرداری بهارستانکلیه کارکنان ستادی آتش نشانی، سازمان حمل و 

باشد. این تحقیق به  باشد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه و فیش برداری می صورت مطالعات کتابخانه ای و میدانی می

ت خواهد گرفت و با شود. روش تجزیه و تحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی صور صورت سرشماری انجام می

جامعه آماری عبارت است از  شود. آماری مناسب استفاده می های آزمونتوجه به سطح اندازه گیری داده ها و توزیع داده ها از 

مجموعه هایی از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری را گاهی جمعیت آماری، جمعیت 

کلیه کارکنان ستادی و جمعیت کل می نامند. در این پژوهش، جامعه ی آماری محدود است و شامل اصلی، جمعیت بزرگتر 

نمونه باید معرف جامعه باشد. یعنی باشد.  نفر می 251به تعداد  آتش نشانی، سازمان حمل و نقل همگانی و شهرداری بهارستان

رای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد همه صفات جامعه، به خصوص آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دا

ی آماری تعمیم داد. در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه آماری نیازی به  و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه

ه کارکنان ستادی آتش نشانی، کلینبود لذا حجم جامعه با نمونه برابر است. بنابراین حجم جامعه و نمونه ما برابر با  نمونه گیری

پرسشنامه قابل قبول مبنای  532از این تعداد باشد.  نفر می 251به تعداد  سازمان حمل و نقل همگانی و شهرداری بهارستان

 انجام پژوهش قرار گرفت.

 

 پژوهش های فرضیهآزمون 

 دارد. تأثیریادگیری اكتشافی بر نوآوری در مدیریت دانش فرضیه اول: 

شود و در صورت وجود رابطه، با  دو متغیر بر هم، ابتدا با آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه بررسی می تأثیرسی برای برر

 شود. پرداخته می تأثیرآزمون رگرسیون به بررسی 

H0: p =0 دارد.نرابطه وجود  بین یادگیری اکتشافی و نوآوری در مدیریت دانش  

H1: p ≠ 0 . رابطه وجود دارد وری در مدیریت دانشبین یادگیری اکتشافی و نوآ   

 که صورتی و در شود نتیجه گرفته می صفر پنج صدم باشد، فرضیه از بزرگتر داری معنی سطح زیر اگر جدول نتایج به باتوجه

 .شود نتیجه گرفته می یک فرضیه باشد پنج صدم کوچکتر مقدار از داری معنی سطح مقدار

                                                                                                                                                                                     
6 . Larsson et al 
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 گیری اكتشافی و نوآوری در مدیریت دانشیاد(: ضریب همبستگی بین 1جدول )

 متغیر وابسته        

 متغیر مستقل
 نوآوری در مدیریت دانش

 یادگیری اکتشافی 

 911/1 شدت

 10115 معناداری

 532 تعداد

 

شود:  می داده توضیح شرح زیر به آمده بدست نتایج است، شده استفاده پیرسون داری معنی آزمون از فرضیه این آزمون برای

آمده  بدست داری معنی سطح که چرا دارد، وجود داری معنی همبستگی یادگیری اکتشافی و نوآوری در مدیریت دانشبین 

(Sig=0/001) ( 0.05کمتر از آلفای تحقیق معنی  رابطه درصد 33 درسطح که است این کلی نتیجه پس باشد، ( می

 خطی و مستقیم بوده مذکور متغیر دو بین همبستگی وجود دارد. نوع مدیریت دانشیادگیری اکتشافی و نوآوری در بین  داری

 فرضیه دارد. بنابراین قرار سطح نسبتاً قوی در متغیر دو بین همبستگی می یابند، شدت کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی

در متغیر وابسته  نوسان ایجاد باعثتشافی یادگیری اکدر  تغییرات که مفهوم این به گیرد، می قرار مورد تأیید پژوهش اول

نوآوری در  میزان اندازه همان به باشد، بیشتریادگیری اکتشافی  میزان چه هر بود. یعنی ( خواهدنوآوری در مدیریت دانش)

 هدرادام که قرارگرفت تحلیل مورد رگرسیون مدل ، برازشتأثیر میزان بررسی کند. جهت می سیر مثبت طرف بهمدیریت دانش 

 .است پرداخته شده آن به

 

 رگرسیون مدل برازش

پس از بررسی شاخص های کفایت مدل در  (y) نوآوری در مدیریت دانشو  (x)یادگیری اکتشافی جهت بررسی و ارائه مدل 

 جدول زیر آمده است که به ارائه مدل برازش یافته می پردازیم.

 تشافی و نوآوری در مدیریت دانشیادگیری اك كفایت رابطه (: شاخص2جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده  انحراف معیار خطا

21249/1 425/1 422/1 911/1 

 

 دهد می نشان مقدار و این آمده به دست 422/1 است. ضریب تعیین 911/1همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر  

 شد، عنوان هایی که شاخص به توجه شود. با مییادگیری اکتشافی  مربوط به در مدیریت دانشنوآوری  تغییرات درصد 42 که

 .است برخوردار الزم کفایت از مدل

 محاسبه شده است: Fدر جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون 
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 یادگیری اكتشافی و نوآوری در مدیریت دانشمعنی دار بودن  F(: آزمون 3جدول )

 تغییرات منبع
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 یادگیری اکتشافی 

 5520193 5 5520193 رگرسیون

 194/1 531 520551 مقدار باقی مانده 10115 57150379

  535 5240575 جمع کل

 

بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در  10115با توجه به جدول فوق سطح معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر  

 دارد.  1033سطح 

 یادگیری اكتشافی و نوآوری در مدیریت دانشارتباط  t(: نتیجه آزمون 4جدول )

 سطح معناداری

 ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 
 مدل

 B خطای استاندارد Beta 

 
 مقدار ثابت -30441  131/1 313/1 115/1

 یادگیری اکتشافی 450333 911/1 129/1 50173 115/1

 

 آمده است. فوق جدول در که باشد می رگرسیون اصلی هسته رگرسیونی درمعادله وارد شده متغیر

شود که این مسئله با  ایجاد می در نوآوری در مدیریت دانشواحد تغییر  911/1 ،یادگیری اکتشافی واحد یک به ازای تغییر

 باشد. یر متغیرها میفرض ثابت بودن سا

است. با توجه به جدول فوق سطح  شده داده نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط tآزمون 

مؤثر  یادگیری اکتشافی بر نوآوری در مدیریت دانش نتیجه و در بوده 10115معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر 

 است.

 باشد: یون به صورت زیر میمعادله خط رگرس

 
 فرضیه دوم

 دارد. تأثیریادگیری استخراجی بر نوآوری در مدیریت دانش 

شود و در صورت وجود رابطه، با  دو متغیر بر هم، ابتدا با آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه بررسی می تأثیربرای بررسی 

 شود. پرداخته می تأثیرآزمون رگرسیون به بررسی 

 

H0: p =0 دارد.نرابطه وجود  بین یادگیری استخراجی و نوآوری در مدیریت دانش  

H1: p ≠ 0 . رابطه وجود دارد بین یادگیری استخراجی و نوآوری در مدیریت دانش   
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 که صورتی و در شود نتیجه گرفته می صفر پنج صدم باشد، فرضیه از بزرگتر داری معنی سطح زیر اگر جدول نتایج به باتوجه

 .شود نتیجه گرفته می یک فرضیه باشد پنج صدم کوچکتر مقدار از داری معنی طحس مقدار

 یادگیری استخراجی و نوآوری در مدیریت دانش(: ضریب همبستگی بین 5جدول )

 متغیر وابسته        

 متغیر مستقل

نوآوری در مدیریت 

 دانش

 یادگیری استخراجی 

 732/1 شدت

 10115 معناداری

 532 تعداد

 

شود:  می داده توضیح شرح زیر به آمده بدست نتایج است، شده استفاده پیرسون داری معنی آزمون از فرضیه این آزمون ایبر

آمده  بدست داری معنی سطح که چرا دارد، وجود داری معنی همبستگی یادگیری استخراجی و نوآوری در مدیریت دانشبین 

(Sig=0/001) ( 0.05کمتر از آلفای تحقیق معنی  رابطه درصد 33 درسطح که است این کلی نتیجه پس باشد، ( می

خطی و مستقیم  مذکور متغیر دو بین همبستگی وجود دارد. نوع یادگیری استخراجی و نوآوری در مدیریت دانشبین  داری

 دارد. بنابراین قرار اً قویسطح نسبت در متغیر دو بین همبستگی می یابند، شدت کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی بوده

در متغیر  نوسان ایجاد باعثیادگیری استخراجی در  تغییرات که مفهوم این به گیرد، می قرار مورد تأیید پژوهش دوم فرضیه

 میزان اندازه همان به باشد، بیشتریادگیری استخراجی  میزان چه هر بود. یعنی ( خواهدنوآوری در مدیریت دانشوابسته )

 کند. می سیر مثبت طرف بهمدیریت دانش  نوآوری در

 .است پرداخته شده آن به درادامه که قرارگرفت تحلیل مورد رگرسیون مدل ، برازشتأثیر میزان بررسی جهت

 

 رگرسیون مدل برازش

کفایت مدل در پس از بررسی شاخص های  (y) نوآوری در مدیریت دانشو  (x)یادگیری استخراجی جهت بررسی و ارائه مدل 

 جدول زیر آمده است که به ارائه مدل برازش یافته می پردازیم.

 یادگیری استخراجی و نوآوری در مدیریت دانش كفایت رابطه (: شاخص6جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده  انحراف معیار خطا

43357/1 921/1 927/1 732/1 

 

 دهد می نشان مقدار و این آمده به دست 927/1 است. ضریب تعیین 732/1قل و وابسته برابر همبستگی بین متغیرهای مست

 عنوان هایی که شاخص به توجه شود. با مییادگیری استخراجی  مربوط به نوآوری در مدیریت دانش تغییرات درصد 92 که

 .است برخوردار الزم کفایت از مدل شد،

 محاسبه شده است: Fبوسیله آزمون  در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون
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 یادگیری استخراجی و نوآوری در مدیریت دانشمعنی دار بودن  F(: آزمون 7جدول )

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 یادگیری استخراجی 

 770537 5 770537 رگرسیون

 244/1 531 490342 مقدار باقی مانده 10115 3530523

  535 5240575 جمع کل

 

بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در  10115با توجه به جدول فوق سطح معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر  

 دارد.  1033سطح 

 یادگیری استخراجی و نوآوری در مدیریت دانشارتباط  t(: نتیجه آزمون 8جدول )

 سطح معناداری

 ضریب استاندارد ایب غیر استانداردضر

t 
 مدل

 B خطای استاندارد Beta 

 
 مقدار ثابت 20925  595/1 442/1 113/1

 یادگیری استخراجی 570594 732/1 145/1 515/1 115/1

       

 آمده است. فوق جدول در که باشد می رگرسیون اصلی هسته رگرسیونی درمعادله وارد شده متغیر

شود که این مسئله با  ایجاد می در نوآوری در مدیریت دانشواحد تغییر  732/1 ،یادگیری استخراجی واحد یک غییربه ازای ت

 باشد. فرض ثابت بودن سایر متغیرها می

است. با توجه به جدول فوق سطح  شده داده نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط tآزمون 

مؤثر  یادگیری استخراجی بر نوآوری در مدیریت دانش نتیجه و در بوده 10115محاسبه شده برای این آماره برابر معنی داری 

 است.

 باشد: معادله خط رگرسیون به صورت زیر می

 
 فرضیه سوم

 تاثیردارد.تکنولوژی  های قابلیتنوآوری در مدیریت دانش بر 

شود و در صورت وجود رابطه، با  زمون همبستگی پیرسون وجود رابطه بررسی میدو متغیر بر هم، ابتدا با آ تأثیربرای بررسی 

 شود. پرداخته می تأثیرآزمون رگرسیون به بررسی 

H0: p =0  دارد.نرابطه وجود تکنولوژی  های قابلیتنوآوری در مدیریت دانش و بین  

H1: p ≠ 0 . ود داردرابطه وج تکنولوژی های قابلیتنوآوری در مدیریت دانش و بین    

 که صورتی و در شود نتیجه گرفته می صفر پنج صدم باشد، فرضیه از بزرگتر داری معنی سطح زیر اگر جدول نتایج به باتوجه

 .شود نتیجه گرفته می یک فرضیه باشد پنج صدم کوچکتر مقدار از داری معنی سطح مقدار
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 تکنولوژی های قابلیت(: ضریب همبستگی بین نوآوری در مدیریت دانش و 9جدول )

 متغیر وابسته        

 متغیر مستقل

 تکنولوژی های قابلیت

نوآوری در مدیریت 

 دانش

 933/1 شدت

 10115 معناداری

 532 تعداد

 

شود:  می داده توضیح شرح زیر به آمده بدست نتایج است، شده استفاده پیرسون داری معنی آزمون از فرضیه این آزمون برای

 بدست داری معنی سطح که چرا دارد، وجود داری معنی همبستگی تکنولوژی های قابلیتیریت دانش و بین نوآوری در مد

0.05کمتر از آلفای تحقیق ) (Sig=0/001)آمده  رابطه درصد 33 درسطح که است این کلی نتیجه پس باشد، ( می 

خطی و  مذکور متغیر دو بین همبستگی جود دارد. نوعوتکنولوژی  های قابلیتنوآوری در مدیریت دانش و بین  معنی داری

دارد.  قرار سطح نسبتاً قوی در متغیر دو بین همبستگی می یابند، شدت کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی مستقیم بوده

 ایجاد اعثدر نوآوری در مدیریت دانش ب تغییرات که مفهوم این به می گیرد، قرار مورد تأیید پژوهش فرضیه سوم بنابراین

 همان به باشد، نوآوری در مدیریت دانش بیشتر میزان چه هر بود. یعنی تکنولوژی( خواهد های قابلیتدر متغیر وابسته ) نوسان

 کند. می سیر مثبت طرف به تکنولوژی های قابلیت میزان اندازه

 .است پرداخته شده آن به درادامه که قرارگرفت تحلیل مورد رگرسیون مدل ، برازشتأثیر میزان بررسی جهت

 

 رگرسیون مدل برازش

پس از بررسی شاخص های کفایت مدل  (y) تکنولوژی های قابلیتو  (x)جهت بررسی و ارائه مدل نوآوری در مدیریت دانش 

 در جدول زیر آمده است که به ارائه مدل برازش یافته می پردازیم.

 تکنولوژی های قابلیتمدیریت دانش و نوآوری در  كفایت رابطه (: شاخص11جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده  انحراف معیار خطا

13475/1 411/1 415/1 933/1 

 

 دهد می نشان مقدار و این آمده به دست415/1است. ضریب تعیین 933/1همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر  

 عنوان هایی که شاخص به توجه شود. با نوآوری در مدیریت دانش می تکنولوژی مربوط به های قابلیت تغییرات درصد 41 که

 .است برخوردار الزم کفایت از مدل شد،

 محاسبه شده است: Fدر جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون 
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 نولوژیتک های قابلیتمعنی دار بودن نوآوری در مدیریت دانش و  F(: آزمون 11جدول )

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 نوآوری در مدیریت دانش

 370419 5 370419 رگرسیون

 259/1 531 140335 مقدار باقی مانده 10115 5310739

  535 350744 جمع کل

بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در  10115ه برابر با توجه به جدول فوق سطح معنی داری محاسبه شده برای این آمار 

 دارد.  1033سطح 

 تکنولوژی های قابلیتارتباط نوآوری در مدیریت دانش و  t(: نتیجه آزمون 12جدول )

 سطح معناداری

 ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 
 مدل

 B خطای استاندارد Beta 

 
 مقدار ثابت 510523  599/1 50951 115/1

 نوآوری در مدیریت دانش 550437 933/1 145/1 143/1 115/1

 

 آمده است. فوق جدول در که باشد می رگرسیون اصلی هسته رگرسیونی درمعادله وارد شده متغیر

مسئله با  شود که این تکنولوژی ایجاد می های قابلیت . واحد تغییر در933 ،نوآوری در مدیریت دانش واحد یک به ازای تغییر

 باشد. فرض ثابت بودن سایر متغیرها می

است. با توجه به جدول فوق سطح  شده داده نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط tآزمون 

ولوژی مؤثر تکن های قابلیتر بنوآوری در مدیریت دانش  نتیجه و در بوده 10115معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر 

 است.

 باشد: معادله خط رگرسیون به صورت زیر می

 
 فرضیه چهارم

 دارد. تأثیرتکنولوژی  های قابلیتیادگیری اكتشافی بر 

شود و در صورت وجود رابطه، با  دو متغیر بر هم، ابتدا با آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه بررسی می تأثیربرای بررسی 

 شود. پرداخته می تأثیرآزمون رگرسیون به بررسی 

H0: p =0  دارد.نرابطه وجود  تکنولوژی های قابلیتبین یادگیری اکتشافی و  

H1: p ≠ 0 . رابطه وجود دارد تکنولوژی های قابلیتبین یادگیری اکتشافی و    

 که صورتی و در شود نتیجه گرفته می صفر پنج صدم باشد، فرضیه از بزرگتر داری معنی سطح زیر اگر جدول نتایج به باتوجه

 .شود نتیجه گرفته می یک فرضیه باشد پنج صدم کوچکتر مقدار از داری معنی سطح مقدار
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 تکنولوژی های قابلیتیادگیری اكتشافی و (: ضریب همبستگی بین 13جدول )

 متغیر وابسته        

 متغیر مستقل

 تکنولوژی های قابلیت

 یادگیری اکتشافی 

 741/1 شدت

 10115 معناداری

 532 تعداد

 

شود:  می داده توضیح شرح زیر به آمده بدست نتایج است، شده استفاده پیرسون داری معنی آزمون از فرضیه این آزمون برای

آمده  بدست داری معنی سطح که چرا دارد، وجود داری معنی همبستگی تکنولوژی های قابلیتیادگیری اکتشافی و بین 

(Sig=0/001) ( 0.05کمتر از آلفای تحقیق معنی  رابطه درصد 33 درسطح که است این کلی نتیجه پس باشد، ( می

 خطی و مستقیم بوده مذکور متغیر دو بین همبستگی وجود دارد. نوع تکنولوژی های قابلیتیادگیری اکتشافی و بین  داری

 فرضیه دارد. بنابراین قرار سطح نسبتاً قوی در متغیر دو بین ستگیهمب یابند، شدت می کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی

در متغیر وابسته  نوسان ایجاد باعثیادگیری اکتشافی در  تغییرات که مفهوم این به گیرد، می قرار مورد تأیید پژوهش چهارم

 های قابلیت میزان اندازه همان به باشد، بیشتریادگیری اکتشافی  میزان چه هر بود. یعنی ( خواهدهای تکنولوژی قابلیت)

 به درادامه که قرارگرفت تحلیل مورد رگرسیون مدل ، برازشتأثیر میزان بررسی کند. جهت می سیر مثبت طرف بهتکنولوژی 

 .است پرداخته شده آن

 

 رگرسیون مدل برازش

های کفایت مدل در جدول  پس از بررسی شاخص (y) تکنولوژی های قابلیتو  (x)یادگیری اکتشافی جهت بررسی و ارائه مدل 

 زیر آمده است که به ارائه مدل برازش یافته می پردازیم.

 تکنولوژی های قابلیتیادگیری اكتشافی و  كفایت رابطه (: شاخص14جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده  انحراف معیار خطا

49335/1 113/1 111/1 741/1 

 

 دهد می نشان مقدار و این آمده به دست 111/1 است. ضریب تعیین 741/1تگی بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر همبس

 مدل شد، عنوان هایی که شاخص به توجه شود. با مییادگیری اکتشافی  مربوط به تکنولوژی های قابلیت تغییرات درصد 11 که

 محاسبه شده است: Fدار بودن رگرسیون بوسیله آزمون  در جدول زیر معنی .است برخوردار الزم کفایت از
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 تکنولوژی های قابلیتیادگیری اكتشافی و معنی دار بودن  F(: آزمون 15جدول )

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 یادگیری اکتشافی 

 110315 5 110315 رگرسیون

 251/1 531 410751 مانده مقدار باقی 10115 2370335

  535 350744 جمع کل

 

بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در  10115با توجه به جدول فوق سطح معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر  

 دارد.  1033سطح 

 تکنولوژی های قابلیتیادگیری اكتشافی و ارتباط  t(: نتیجه آزمون 16جدول )

 عناداریسطح م

 ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 
 مدل

 B خطای استاندارد Beta 

 
 مقدار ثابت 90415  591/1 50114 115/1

 یادگیری اکتشافی 510415 741/1 147/1 724/1 115/1

 

 آمده است. فوق جدول در که باشد می رگرسیون اصلی هسته رگرسیونی درمعادله وارد شده متغیر

شود که این مسئله با فرض  ایجاد می تکنولوژی های قابلیتدر واحد تغییر  741/1 ،یادگیری اکتشافی واحد یک تغییر به ازای

 باشد. ثابت بودن سایر متغیرها می

است. با توجه به جدول فوق سطح  شده داده نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط tآزمون 

 مؤثر است. تکنولوژی های قابلیتیادگیری اکتشافی بر  نتیجه و در بوده 10115حاسبه شده برای این آماره برابر معنی داری م

 باشد: معادله خط رگرسیون به صورت زیر می

 
 فرضیه پنجم

 دارد. تأثیرتکنولوژی  های قابلیتیادگیری استخراجی بر 

شود و در صورت وجود رابطه، با  بستگی پیرسون وجود رابطه بررسی میدو متغیر بر هم، ابتدا با آزمون هم تأثیربرای بررسی 

 شود. پرداخته می تأثیرآزمون رگرسیون به بررسی 

 

H0: p =0  دارد.نرابطه وجود  تکنولوژی های قابلیتبین یادگیری استخراجی و  

H1: p ≠ 0 . رابطه وجود دارد تکنولوژی های قابلیتبین یادگیری استخراجی و    
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 که صورتی و در شود نتیجه گرفته می صفر پنج صدم باشد، فرضیه از بزرگتر داری معنی سطح زیر اگر جدول نتایج به هباتوج

 .شود نتیجه گرفته می یک فرضیه باشد پنج صدم کوچکتر مقدار از داری معنی سطح مقدار

 تکنولوژی های قابلیتیادگیری استخراجی و (: ضریب همبستگی بین 17جدول )

 متغیر وابسته        

 متغیر مستقل

 تکنولوژی های قابلیت

 یادگیری استخراجی 

 933/1 شدت

 10115 معناداری

 532 تعداد

 

شود:  می داده توضیح شرح زیر به آمده بدست نتایج است، شده استفاده پیرسون داری معنی آزمون از فرضیه این آزمون برای

آمده  بدست داری معنی سطح که چرا دارد، وجود داری معنی همبستگی وژیتکنول های قابلیتیادگیری استخراجی و بین 

(Sig=0/001) ( 0.05کمتر از آلفای تحقیق معنی  رابطه درصد 33 درسطح که است این کلی نتیجه پس باشد، ( می

 خطی و مستقیم بوده مذکور رمتغی دو بین همبستگی وجود دارد. نوع تکنولوژی های قابلیتیادگیری استخراجی و بین  داری

 فرضیه دارد. بنابراین قرار سطح نسبتاً قوی در متغیر دو بین همبستگی می یابند، شدت کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی

در متغیر وابسته  نوسان ایجاد باعثیادگیری استخراجی در  تغییرات که مفهوم این به گیرد، می قرار مورد تأیید پژوهش پنجم

 های قابلیت میزان اندازه همان به باشد، بیشتریادگیری استخراجی  میزان چه هر بود. یعنی ( خواهدتکنولوژی های قابلیت)

 کند. می سیر مثبت طرف بهتکنولوژی 

 .است پرداخته شده آن به درادامه که قرارگرفت تحلیل مورد رگرسیون مدل ، برازشتأثیر میزان بررسی جهت

 

 رگرسیون مدل برازش

پس از بررسی شاخص های کفایت مدل در  (y) تکنولوژی های قابلیتو  (x)یادگیری استخراجی بررسی و ارائه مدل  جهت

 جدول زیر آمده است که به ارائه مدل برازش یافته می پردازیم.

 تکنولوژی های قابلیتیادگیری استخراجی و  كفایت رابطه (: شاخص18جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین  ریب تعیین تعدیل شده ض انحراف معیار خطا

13492/1 411/1 415/1 933/1 

 

 دهد می نشان مقدار و این آمده به دست 415/1 است. ضریب تعیین 933/1همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر  

 شد، عنوان هایی که شاخص به توجه اشود. ب مییادگیری استخراجی  مربوط به تکنولوژی های قابلیت تغییرات درصد 41 که

 .است برخوردار الزم کفایت از مدل

 محاسبه شده است: Fدر جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون 
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 تکنولوژی های قابلیتیادگیری استخراجی و معنی دار بودن  F(: آزمون 19جدول )

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 یادگیری استخراجی 

 370435 5 370435 رگرسیون

 259/1 531 140319 مقدار باقی مانده 10115 5310355

  535 350744 جمع کل

 

بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در  10115با توجه به جدول فوق سطح معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر  

 دارد.  1033سطح 

 تکنولوژی های قابلیتیادگیری استخراجی و ارتباط  t(: نتیجه آزمون 21جدول )

 سطح معناداری

 ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 
 مدل

 B خطای استاندارد Beta 

 
 مقدار ثابت 50291  552/1 50113 115/1

 یادگیری استخراجی 550441 933/1 112/1 131/1 115/1

 

 آمده است. فوق جدول در که باشد می رگرسیون اصلی هسته رگرسیونی درمعادله وارد شده متغیر

شود که این مسئله با فرض  ایجاد می تکنولوژی های قابلیتدر واحد تغییر  933/1 ،یادگیری استخراجی واحد یک به ازای تغییر

 باشد. ثابت بودن سایر متغیرها می

است. با توجه به جدول فوق سطح  شده داده نشان مستقل متغیر برای جدول این در نیز رگرسیون ضرایب به مربوط tآزمون 

 مؤثر است. تکنولوژی های قابلیتیادگیری استخراجی بر  نتیجه و در بوده 10115معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر 

 باشد: معادله خط رگرسیون به صورت زیر می

 
 نتیجه گیری

 دارد. تأثیرگیری اكتشافی بر نوآوری در مدیریت دانش فرضیه اول: یاد

با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول با استفاده از آزمون رگرسیون و همچنین مدل تحلیل مسیر فرضیه اول مورد تأیید قرار 

یب استاندارد با ضر نوآوری در مدیریت دانشمثبت و معنادار بر  تأثیر یادگیری اکتشافیگرفت. بدین معنی که معناداری 

یادگیری در  تغییرات که مفهوم این بهکند.  دارد. در واقع تأیید این فرضیه معنادار بودن یادگیری اکتشافی را اثبات می 911/1

یادگیری اکتشافی  میزان چه هر بود. یعنی ( خواهدنوآوری در مدیریت دانشدر متغیر وابسته ) نوسان ایجاد باعثاکتشافی 

حدت و همکاران در این راستا، کند.  می سیر مثبت طرف بهنوآوری در مدیریت دانش  میزان اندازه انهم به باشد، بیشتر

( در پژوهش خود نشان 5357حدت و همکاران )نتایجی همسو با این پژوهش دست یافتند. (، به 5375بیگلری ) (،5357)

نش در سازمان با خالقیت و نوآوری وجود دارد. دادند که رابطه معنادار قوی میان یادگیری سازمانی و به خصوص کسب دا
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در پژوهش خود نشان دادند که شاخص گردآوری دانش و به کارگیری دانش بر ( 5332اردکانی و همکاران )( و 5375بیگلری )

پژوهش خود ( در 5332اردکانی و همکاران )باشد، در حالی که تأثیر زیاد تبدیل دانش، تأیید نشد.  تولید ایده های نوآورانه می

مثبتی  تأثیرشیوه های استراتژیک منابع انسانی ارتباط مثبتی با ظرفیت مدیریت دانش داشته، که یک به یک نشان دادند که 

. همچنین یافته ها حاکی از آنند که ظرفیت مدیریت دانش نقش میانجی و واسطه را بین شیوه گذارند میبر عملکرد نوآوری 

و عملکرد نوآوری ایفا می نماید. در نهایت، این مقاله دالیل و مفاهیم مدیریتی را مورد بحث و  های استراتژیک منابع انسانی

 .مداقه قرار داده و مسیر تحقیقات آتی در این زمینه را برجسته می سازد

 

 دارد. تأثیرفرضیه دوم: یادگیری استخراجی بر نوآوری در مدیریت دانش 

ا استفاده از آزمون رگرسیون و همچنین مدل تحلیل مسیر فرضیه دوم مورد تأیید قرار با توجه به نتایج آزمون فرضیه دوم ب

مثبت و معنادار بر نوآوری در مدیریت دانش با ضریب استاندارد  تأثیرگرفت. بدین معنی که معناداری یادگیری استخراجی 

در  تغییرات که مفهوم این بهکند.  ثبات میدارد. در واقع تأیید این فرضیه معنادار بودن یادگیری استخراجی را ا 732/1

یادگیری  میزان چه هر بود. یعنی ( خواهدنوآوری در مدیریت دانشدر متغیر وابسته ) نوسان ایجاد باعثیادگیری استخراجی 

و حدت در این راستا،  کند. می سیر مثبت طرف بهنوآوری در مدیریت دانش  میزان اندازه همان به باشد، بیشتراستخراجی 

( در پژوهش خود 5357حدت و همکاران )نتایجی همسو با این پژوهش دست یافتند. (، به 5375بیگلری ) (،5357همکاران )

نشان دادند که رابطه معنادار قوی میان یادگیری سازمانی و به خصوص کسب دانش در سازمان با خالقیت و نوآوری وجود 

در پژوهش خود نشان دادند که شاخص گردآوری دانش و به کارگیری ( 5332اردکانی و همکاران )( و 5375دارد. بیگلری )

( در 5332اردکانی و همکاران )باشد، در حالی که تأثیر زیاد تبدیل دانش، تأیید نشد.  دانش بر تولید ایده های نوآورانه می

یریت دانش داشته، که یک به یک شیوه های استراتژیک منابع انسانی ارتباط مثبتی با ظرفیت مدنشان دادند که پژوهش خود 

. همچنین یافته ها حاکی از آنند که ظرفیت مدیریت دانش نقش میانجی و واسطه را گذارند میمثبتی بر عملکرد نوآوری  تأثیر

رد بین شیوه های استراتژیک منابع انسانی و عملکرد نوآوری ایفا می نماید. در نهایت، این مقاله دالیل و مفاهیم مدیریتی را مو

 .بحث و مداقه قرار داده و مسیر تحقیقات آتی در این زمینه را برجسته می سازد

 

 تاثیردارد.تکنولوژی  های قابلیتنوآوری در مدیریت دانش بر فرضیه سوم: 

با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم با استفاده از آزمون رگرسیون و همچنین مدل تحلیل مسیر فرضیه سوم موورد تاییود قورار    

تکنولووژی باضوریب اسوتاندارد     هوای  قابلیوت مثبت و معنادار بر  تأثیردر مدیریت دانش  نوآوریرفت. بدین معنی که معناداری گ

در  تغییورات  کوه  مفهووم  این بهکند.  را اثبات می نوآوری در مدیریت دانشدر واقع تأیید این فرضیه معنادار بودن دارد.  933/1

نووآوری   میوزان  چوه  هر بود. یعنی تکنولوژی( خواهد های قابلیتدر متغیر وابسته ) نوسان دایجا نوآوری در مدیریت دانش باعث

در این راستا، نصرآبادی  کند.می سیر مثبت طرف به تکنولوژی های قابلیت میزان اندازه همان به باشد، در مدیریت دانش بیشتر

همسو با این پژوهش دست یافتند. نصرآبادی و همکاران نتایجی به ( 5334مصباحی جهرمی و ادیب زاده ) (،5333و همکاران )

( به این نتیجه رسیدند که با توجه به یافته های پژوهش عملکرد نوآوری محصوول در یوک سوازمان بوا مجموعوه ای از      5333)

بط محصوالت تولید شده با در نظر گرفتن نوآوری آن سازمان و همچنین ترکیب تکنولووژی و شوبکد دانشوی آن سوازمان مورت     

است. همچنین، عملکرد نوآوری محصول، همان طور که در ارتباط با ترکیب جریان های دانشی است، در ارتباط با راهبرد هوای  
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زاده در پژوهش ارائه شده خود بوه   ولی مجتبی مصطفوی، محمود سید گرجی، اسدی حسین توسعد محصول نیز هست. محمد

 دانوش )مطالعوه   مودیریت  توسوعه  در آن نقش و تکنولوژی با عنوان مدیریتایران  تکنولوژی مدیریت ملی کنفرانس چهارمین

 آوری فون  ماننود  عوواملی  شوامل  تکنولوژی مدیریت آنها مهمترین شد که مازندران( مشخص برق نیروی توزیع شرکت موردی

 انسوانی موی   منوابع  مودیریت  نقش و ارشد مدیریت تعهد سازمانی، فرهنگ موفق، های نمونه از والگوبرداری آموزش اطالعات،

 بنیان، توسعه دانش استراتژی های تدوین مانند دانش مدیریت سازی پیاده و استقرار راستای در پشنهاداتی اساس باشند. براین

 دیودگاه هوای   نمودن لحاظ آوری و جمع صنعتی، و تعالی تورهای برگزاری دیجیتال، کتابخانه و داخلی های شبکه گسترش و

تویم   تشوکیل  و با تجربه و متخصص افراد دانش، به کارگیری مدیریت ویژه آموزشی و تبلیغاتی اقدامات مانجا خارجی، ذینفعان

دریافتند که یوادگیری سوازمانی    در پژوهش خود نشان دادند که (5334مصباحی جهرمی و ادیب زاده ) .گردید ارائه کاری های

وآوری نقش آفرینی کند. مدیریت دانش همانند یک سیسوتم، بوه   تواند به عنوان یک متغیر واسطه ای بین مدیریت دانش و ن می

هوای  عنوان یک ورودی مهم، یادگیری به عنوان فرآیندی کلیدی، در نتیجه نوآوری سازمانی یک خروجی حیاتی بورای سوازمان  

 امروزی است.

 

 دارد. تأثیرتکنولوژی  های قابلیتفرضیه چهارم: یادگیری اكتشافی بر 

زمون فرضیه چهارم با استفاده از آزمون رگرسیون و همچنین مدل تحلیل مسیر فرضویه چهوارم موورد تاییود     با توجه به نتایج آ

تکنولووژی بوا ضوریب اسوتاندارد      هوای  قابلیوت مثبت و معنادار بور   تأثیرقرار گرفت. بدین معنی که معناداری یادگیری اکتشافی 

یوادگیری  در  تغییرات که مفهوم این بهکند.  را اثبات مییری اکتشافی یادگدر واقع تأیید این فرضیه معنادار بودن دارد.  741/1

 بیشوتر یادگیری اکتشافی  میزان چه هر بود. یعنی ( خواهدتکنولوژی های قابلیتدر متغیر وابسته ) نوسان ایجاد باعثاکتشافی 

بوه  ( 2151استا، شیمین لیو و لیبو فن )در این ر کند. می سیر مثبت طرف بهتکنولوژی  های قابلیت میزان اندازه همان به باشد،

( دریافتند که با توجه بوه محویط رقوابتی روزافوزون و     2151نتایجی همسو با این پژوهش دست یافتند. شیمین لیو و لیبو فن )

رشود،  رقابت بازار، سرمایه گذاری مشترک در چین باید بیشتر در یادگیری اکتشافی به منظور ایجاد توانایی نوآورانه خود بورای  

 پایدار باشد.

 

 دارد. تأثیرتکنولوژی  های قابلیتیادگیری استخراجی بر  فرضیه پنجم:

با توجه به نتایج آزمون فرضیه پنجم با استفاده از آزمون رگرسیون و همچنین مدل تحلیل مسیر فرضیه چهارم مورد تایید قرار 

 933/1تکنولوژی با ضریب اسوتاندارد   های قابلیتعنادار بر مثبت و م تأثیرگرفت. بدین معنی که معناداری یادگیری استخراجی 

یوادگیری  در  تغییورات  کوه  مفهووم  ایون  بوه کنود.   را اثبات مییادگیری استخراجی در واقع تأیید این فرضیه معنادار بودن دارد. 

یوادگیری اسوتخراجی    نمیوزا  چوه  هر بود. یعنی ( خواهدتکنولوژی های قابلیتدر متغیر وابسته ) نوسان ایجاد باعثاستخراجی 

نتوایجی  به ( 2151شیمین لیو و لیبو فن )کند.  می سیر مثبت طرف بهتکنولوژی  های قابلیت میزان اندازه همان به باشد، بیشتر

( دریافتند که با توجه به محیط رقابتی روزافزون و رقابت بازار، 2151همسو با این پژوهش دست یافتند. شیمین لیو و لیبو فن )

 گذاری مشترک در چین باید بیشتر در یادگیری اکتشافی به منظور ایجاد توانایی نوآورانه خود برای رشد، پایدار باشد.سرمایه 
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