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 چکيده
 ملیعتوا  دانتش أتیریر دارنتد    متدیریت  موفقیتت  متعددی که بر عوامل بین از است شده سعی پژوهش این در
 بتا کته   عتاملی  بنتابراین هتتت  ؛ سازمانی در آجا شوند یریادگی و خالقیت زمانهم افزایش موجب که شود أعیین
بتا   حاضتر  پتژوهش  .قرار گرفت بررسی مورد ندهست مشترک سازمانی یریادگی و خالقیت موفقیت یدیکل عوامل
ارأتش  ی در ستازمان  یریادگیت  و تیخالق زمانهم شیافزا برای دانش تیریمد تیموفق یدیکل عوامل نییأع هدف

 ر استا  پیمایشی و بت  -أوصیتی و روش اجرای آن یکاربردهدف ازنظر  پژوهش نیاانجام شده است؛  ج.ا.ایران
 و رانیدمت  و نتر از نخبگان 850 شامل پژوهشاین  یآمار جامعۀاست. )معادالت ساختاری(  یکم لیأحل کردیرو
بته   نتتر  265ی بته حجتم   انمونهبا استتاده از روش کوکران،  ارأش ج.ا.ایران هستند که سطح در یدانشگاه دیاساأ

 معتادالت  متد   لیت أحل و آمتاری  یهاآزمون قیطر از هادادهأحلیل وأجزیه ی انتخاب شد.اطبقهی ریگنمونهروش 
از بتین   کته  دهتد ن متی نشتا  پتژوهش  جینتاانجام شد.  لیزر  و ا .پی.ا .ا  افزارهاینرم از استتاده با یساختار
 یفنتاور  پتاداش،  اختصتا   دانتش،  اشتراک سازمانی، دانش )فرهنگ تیریمد تیموفق یدیکل عامل هتت یأمام

 و تیت خالق شیافزا ( که موجبمحوردانش یراهبردها و انسانی مدیریت منابع ارشد، مدیریت حمایت اطالعات،
 زمتان هتم  شیفزاا موجب یانسان منابع تیریمد و محوردانش یراهبردها عامل دو أنها شوندمی سازمانی یریادگی

 شده است.سازمانی در ارأش ج.ا.ایران  یریادگی و یسازمان تیخالق

 

 ارتش جمهوري اسالمي ايران. ي،ريادگي ،تيخالق دانش، تيريمد ها:ليدواژهک

                                        
 .Amir.Niazmand57@gmail.comمسئو (  ۀدانشگاه فرماندهی و ستاد آجا )نویسند یعلمئتیه. عضو 1

 .دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا یعلمئتیه. عضو 2
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 مقدمه
 هتای متدیران در ستازمان   های ستازمانی همتواره از دغدغته   أحقق موفقیت در میموریت

؛ بنابراین مدیران سازمان، مدیریت کارکنان را به دلیتل داشتتن سترمایۀ دانتش متدنظر      است

کننده و محوری جریان کتار  بازیگر أعیین عنوانبهر داشتن دانش دارند؛ زیرا افراد با در اختیا

های نظامی و شرایطی که برأری دانشتی  ویژه در سازمانشوند. این مهم بهسازمان أبدیل می

ای برختتوردار ناپتتریر استتت از اهمیتتت فزاینتتدهبتترای بقتتا و أحمیتتل اراده بتتر بقتتا اجتنتتاب

طتور  بته های نظتامی  سازمان موفقیت .(2005 1از روی و شینا، به نقل 1394:64اخوان و کشتکار، )باشدمی

 را دانتش  أوانتد یمت  متدیران طور مؤرر به چطور و که است وابسته موضوع این به یاندهیفزا

بترای گستترش    .کنتد  بازیتابی  و ذخیتره  ی،آورجمتع  یسازمان مختلف سطوح کارکنان بین

ی خواهد بود أتا  یبه یکسری فرایندهانیاز سازمان مدیریت دانش و رسیدن به اهداف آن در 

 ؛محتور أبتدیل شتوند   محور شود و کارکنان آن هم به کارکنان دانتش دانش آن،در  هاتیفعال

هتر   یهتا سرلوحه نیأرمهمبدین معنا که استتاده از دانش در انجام امور و فرایندها یکی از 

ارأش ج.ا.ایران نیاز به یت   برای نهادینه کردن دانش در به این منظور  .باشدسازمان فرد در 

کارآمد و پویا است أا با استتاده از ابزارهای متدیریتی نتوین، فنتون و     ،مستمر سامانۀ دانشی

افراد را با أوجته بته أیییترات ستریع در دنیتای       خالقیت و یادگیریفناوری پیشرفته سطح 

 امروز در ارأش ج.ا.ایران افزایش دهد.

 از برختی . استت  پیچیتده  دانتش  متدیریت  باحت  م کته  دهندیم نشان گرشته أحقیقات

 نیز برخی و سازمانی یریادگی با رابطه در دیگر برخی و رقابتی مزیت با رابطه در أحقیقات

 یریادگیت  کته  هستتند  معتقتد  نظتران صاحب از برخی. ندهست سازمانی خالقیت با رابطه در

 و ستازمانی  یریادگیت  بتین  ارأبتا   و استت  شتده  آمیخته هم در دانش مدیریت و سازمانی

 در محققتان  که دهدیم نشان گرشته مقاالت مرور .ستین مشخص یروشنبه دانش مدیریت

 یریادگی و سازمانی خالقیت و دانش مدیریت بین ارأبا  که هستند موضوع این یجستجو

 مباحت   زمینته  ایتن  در موجود یهایأئور اسا  کنند؛ بر درک جداگانهطور به را سازمانی

                                        
1. Roy & Sheena 
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 بحت   یاجداگانته  طتور بته  ستازمانی نبایتد   یریادگی و سازمانی خالقیت و دانش مدیریت

 .شوند

طتور گستترده أیییتد شتده     اهمیت مدیریت دانش و رابطه آن با خالقیت و یادگیری بته 

کنتد و نیازهتای جریتان    است؛ بنابراین مدیریت مؤرر دانش، ارأباطات دانشی را آستان متی  

دهتد و عتالوه بتر آن عملکردهتای نوآورانته را از      خالقیت و یادگیری سازمانی را أیییر می

بته نقتل از    91:1396محمودزاده و دیگتران،  ) دهدهای جدید افزایش میطریق أوسعۀ بینش و أوانایی

 .(2006ها  ودیگران، 
صورت جامع به أبیین رابطۀ خالقیتت و یتادگیری ستازمانی و متدیریت     ای که بهمطالعه

أواند با عمق بخشیدن به درک از اهمیتت آن،  بپردازد میهای نظامی دانش در سطح سازمان

 بنتابراین در ؛ (423:1397کشتتکار،  )دهتد  آگاهی و شناخت عوامل سازمانی را در أحقق آن ارأقا 

 یدیت کل عوامتل  پیشتین،  یهاپژوهش بررسی و مطالعه با ابتدا شده است سعی پژوهش این

 شتوند؛  مشتخص  قترار گیرنتد و   یبررست  متورد  ارأش ج.ا.ایران در دانش مدیریت موفقیت

 یریادگیت  و خالقیتت  زمتان هتم  افزایش موجب که یموارد ،شدهنییأع عوامل بین از سپس

بنتابراین  ؛ شتوند  شناسایی و أیریر مثبتی خواهند داشت شوندیمسازمانی در ارأش ج.ا.ایران 

أوانتد بته افتزایش شتناخت متدیران و      دستاوردهای حاصل از اجترای أحقیتق حاضتر متی    

گیران در مورد اهمیت مدیریت دانش و نیز أیریر عوامتل کلیتدی آن بتر خالقیتت و     میمأص

 یادگیری سازمانی ارأش جمهوری اسالمی ایران کم  کند.

 تیت موفق یدیت کل هدف اصلی ایتن پتژوهش أبیتین عوامتل     ذکرشدهبا أوجه به مطالب 

 ش ج.ا.ایتران و ی در ارأت ستازمان  یریادگیت  و تیخالق زمانهم شیافزا برای دانش تیریمد

 پتژوهش  این که زمینه این در اصلی سؤا  بنابراین ؛است یدیکل عوامل نیا برای یمدل ارائۀ

 موفقیتت  یدیت کل عوامتل  :از بود خواهد عبارتاست  آن برای علمی پاسخی یافتن دنبا  به

ستازمانی   یریادگیت  و خالقیتت  زمتان هتم  افتزایش  در ارأش ج.ا.ایران برای دانش مدیریت

 کدامند؟
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 شناسي تحقيقمباني نظری و پيشينه

 تحقيق ۀپيشين

دهد مطالعاأی از مراکز مطالعاأی و أحقیقاأی نشان می دستر قابلبررسی ادبیات مرأبط 

به پیونتد عوامتل کلیتدی موفقیتت متدیریت دانتش و        میرمستقیغطور مستقیم و حتی که به

ۀ غیردفاعی پرداخته باشد افزایش خالقیت و یادگیری سازمانی در حوزۀ دفاعی و حتی حوز

نقتش   زیتادی  مدیریت پردازان، نظریهدر أکامل بح  مدیریت دانش حا نیبااوجود ندارد؛ 

 شود:ارائه می 1طور خالصه در جدو  شماره بهاند که دهکرآن أالش  ۀداشته و در ارائ
 : تاريخچۀ مديريت دانش1جدول شماره 

 محقق دانشۀ مدیریت نيدرزم شدهانجامتحقيقات  تاریخ

 پیتر دراکر، پاو  استراسمن، سنگه ابعاد فرهنگی مدیریت دانشاهمیت و ارأقای اطالعات دانش  پیشگامان

 لئونارد بارأون چاپ مستندات و مقاالت با عناوین بهار دانش 1970

 اورت راجرز، أوما  آلن نوآوری و انتقا  اطالعات و فناوری 1971

 بارتاینگل  افزودن هوش بشری 1978

1980 
عنوان دارایی رقابتی، أوستعۀ سیستتم متدیریت    اهمیت دانش به

 دانش، هوش مصنوعی
 راب اکسین، م  کراکن

 ها در آمریکاکنسرسیومی از سازمان سازی مدیریت دانش بر پایۀ فناوریآماده 1989

 ساکایی -سنگه انتشار کتاب دربارۀ فراگیری سازمانی و مدیریت دانش 1990

 استووارت کتاب قدرت فکر در مجلۀ فورچون چاپ 1991

 نافوکا و کاأاکیشی ۀ خلق دانشنیدرزمکار أحقیقاأی  1995

 دانشگاه یونیورسیتی انگلستان مدیر 1600لیسانس مدیریت دانش با حضور اولین دورۀ فوق 2000

 نیلسون مدیریت دانش نیروهای مسلح آمریکا گانه 12أبیین اصو   2008

2009 
ی اطالعات، ساختار و راهبرد بتر متدیریت   فناوررهنگ، ف أیریر

 دانش
 زادهحمیدی

2009 
و  أیریر ابزارها و فناوری اطالعات، راهبردها، ستاختار ستازمانی  

 فرهنگ سازمانی بر أوفیق مدیریت دانش
 اخوان و همکاران

2010 
هتای دانشتی در ستازمان أوستط راهبترد      مشخص شدن هدف

 دانش
 حسنوی و همکاران

2011 
افتزاری و  أعامل کارکنان و فرهنتگ، فراینتدها و ابزارهتای نترم    

 گراری دانشکنندۀ اشتراکفناوری با یکدیگر أسهیل
 اسمیت
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 محقق دانشۀ مدیریت نيدرزم شدهانجامتحقيقات  تاریخ

 ادیرنو و مورو عنوان بخشی از علم فرماندهیمدیریت دانش به 2012

2012 
أیریر فرماندهی و مدیریت، ستاختار، فرهنتگ، نیتروی انستانی،     

 انی بر مدیریت دانشفناوری و فرایندهای سازم
 آقامحمدی و دهقان

2013 
های خالقیت، یتادگیری، ارزیتابی عملکترد در    احصای شاخص

 های راهبردیارأقای سطح مزیت
 سنجقی و همکاران

2014 
 ای، محتوایی(شاخگی )ساختاری، زمینهرابطۀ بین عوامل سه

 و مدیریت دانش 
 اخوان و کشتکار

های سا 

 اخیر

ور گسترده و عملی در کشورهای مختلف و طبه مدیریت دانش

 در ابعاد متتاوت مورد أوجه قرار گرفته است.
 پتیر أیندا ، جی لیبووأیز البا  اواد

کته   استت دارای وجه مشترک مواردی مرأبط بتا موضتوع پتژوهش     شدهانجامأحقیقات 

نتش  داهای خود را در خصو  هر ی  از عوامل موفقیت متدیریت  ی دیدگاهنوعبههرکدام 

فرماندهی و مدیریت سازمان، ساختار ستازمانی، فراینتدهای ستازمانی، فرهنتگ ستازمانی،      )

اند که مستتقیما  بتا موضتوع ایتن     طور جداگانه بیان کردهفناوری اطالعات، منابع انسانی( به

پژوهش ارأبا  دارند و همچنین ارزش افزودۀ این پژوهش بر اسا  ی  نتوآوری بتوده و   

ت مدیریت دانش و افتزایش خالقیتت و یتادگیری ستازمانی در حتوزۀ      عوامل کلیدی موفقی

ویتژه ارأتش ج.ا.ایتران أتاکنون     کند که قبال  در نیروهای مسلح و بته نظامی بیان می -دفاعی

های مورد استتاده شده در أحقیقتات  ای از کلیۀ مؤلتهمطرح نشده است و همچنین مجموعه

 گیرد.قبلی را با هم در بر می

 

 یمباني نظر

 تعريف مديريت دانش

از مدیریت دانش أعاریف مختلتی وجود دارد که در اینجتا بته برختی از ایتن أعتاریف      

. مدیریت دانش، انتخاب دانش مهم برای سازمان و استتادۀ مجدد از دانش بته  شودیماشاره 

 .(55:1389زاده،حمیدی)رساند روشی است که به افزایش یا اکتساب منابع نامشهود یاری می
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کتارگیری  ۀ فرایند خلق، انتشتار و بته  شدخالصهأوان أعبیر ساده و مدیریت دانش را می

 .(67:1391حسنوی و دیگران،)نمود های سازمانی أعریف منظور دستیابی به هدفدانش به

 أمتام  أستهیم  متدیریت و  شناسایی، جهت یکپارچه مندنظام رویکرد ی  دانش مدیریت

 و هتا استت یس، متدارک  اطالعتاأی،  یهتا بانت   شامل که ستا سازمان اطالعاأی یهاییدارا

 .(12003:40)جونز، باشدیم هاهیرو

 و جهتت هتدایت   ییهتا مانته یپ منتد نظام و گراهدف کاربرد ی  عنوانبه دانش مدیریت

 بتا هتدف   کته  شتود یمت  شناخته سازمان لمس رقابلیغ ولمس قابل دانش یهاییدارا کنتر 

دانتش   خلتق  کتردن  فعتا   جهتت  هاسازمان این خارجی و لیداخ موجود دانش از استتاده

 .(22004:73)یونگ، شودیم گرفته نظر در پیشرفت و خالقیت ارزش، ایجاد جدید،

هتای اطالعتاأی مختلتتی    های ستازمانی، فرآینتدها و فنتاوری   مدیریت دانش به محدوده

انی، اهداف ، خلق و نشر دانش جهت أحقق میموریت سازمیابیدستمربو  است که برای 

 .(32003:36)والتز،شوند به کار گرفته می راهبردهاوکار و کسب

استتادانه را کته    یهتا دگاهیدسازی و دسترسی به أجربه، دانش و مدیریت دانش، رسمی

جدید، قدرت کارایی باالأر، أشویق نوآوری و افزایش ارزش مشتری را در پتی   یهاتیقابل

 .(42004:48ویدز،)لیب دهدداشته باشند هدف قرار می

 

 5دانش مديريت يهاستميس

شتده   لیأشتک  یاصتل دانش از چهار بختش   تیریمد ندیفرا یعبارأبه  ایدانش و  ۀچرخ

دانش موجتود در ستطح ستتتتازمان و منتابع آن )اعتم از دانتش        دیبااو   ۀاست. در مرحل

واقتع شتده و    ییشناسامورد  ، مستندات و...(یاطالعاأ یهابان نزد افراد،  یضمنو  حیصر

دانتش بتاارزش    نکته یا یبترا سپس  ؛دشو یسازرهیذخ یگشته به صورأ کسبسپس اخر و 

                                        
1. Jones 

2. Young 

3. Waltz 

4. Liboids 

5. Knowledge Management Systems (KMS) 
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 اشتتراک دانش موجود نزد افراد به  دیباد شومجدد دانش منجر  شیزاو  ییافزاهمشده و به 

 بترای شتده  از دانتش کستب   دیبا اکنونمراحل  نیا یطپس از  د.شو میأسهگراشته شده و 

گرفتته  انجتام  یهتا أتالش  یأمامصورت  نیا ریغ در رایز ؛کرداستتاده سازمان  یعالاهداف 

و حاصتل بته    ستتم یسبته   دیت جدخلق دانش شامل ورود اطالعتات   خواهد ماند. حاصلبی

و  کشتف ، اکتستاب خلق دانش ختود شتامل    دانش نزد افراد است. میأسهو  یگراراشتراک

 عمتتل  زیتتر صتتورتبتته  دانتتش متتدیریت سیستتتم چرختتۀ  دانتتش استتت.  ۀأوستتع

 :(1،2004:829)گونتزکندیم
 

 

 

 

 

 
 دانش مديريت سيستم : چرخۀ1شکل شماره 

 

 2دانش مديريت موفقيت يديکل عوامل

 موفقیتت  یدیت کل عوامتل  عنتوان بته  أوانیم را زیر عوامل هاپژوهش بررسی و مطالعه با

 :گرفت نظر در دانش مدیریت ۀنیگرفته درزمانجام

 مهتم  عناصتر  از یکتی ( آشتکار  و ضمنی دانش) سازمانی دانش ذخیرۀ 3انش:د ( ذخیرۀ1

 همچنتین  و هتا أخصص ،هامهارت دربارۀ اطالعاأی بان . است دانش سیستم مدیریت ی 

 دارند. اهمیت دانش مدیریت سیستم خود ۀاندازبه و آشکار ضمنی دانش ذخیرۀ

                                        
1. Gontz 

2. Key factors in knowledge management success 
3. Save knowledge 

 حفظ دانش

 دانشی ریکارگبه

 تسهیم دانش

 توسعه دانش

 کسب دانش

 شناسایی دانش
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 یریت گاندازه و بررسی عنوانبه دانش سیستم مدیریت در دانش یزیمم 1دانش: یزیمم (2

 یهافرصت أعیین و دانش یگرارارزش یبرا یابزار عنوانبه همچنین و شده استتاده دانش

 .شودیم أعریف آن مشکالت و مدیریت دانش

 أوانتد یمت سازمان  ی  چطور اینکه یبرا است اساسی و پایه عامل این 2دانش: راهبرد (3

 کند. فراهم دانش مدیریت اهداف در موفقیت برای را منابعش و هاتیقابل و کند پیشرفت

 و کتامال   ایدب کارکنان سازمان، در دانش یهااستیس أوزیع برای: آموزشی یهابرنامه( 4

 شوند. آشنا دانش با متاهیم عمیقا 

 متدیریت  سیستتم  یزیت ربرنامته  در موفقیتت  3سازمان: ارشد مدیریت أعهد و ( حمایت5

 در أتا  دارد بستتگی  ستازمان  ارشتد  متدیریت  مستتقیم  أعهد و حمایت به در سازمان دانش

 باشد. موفق اجرا و ارائه مراحل

 اشتتراک  به همچنین و کندیم فعا  را دانش مدیریت یهاأالش اعتماد عامل 4اعتماد: (6

 .کندیمکم   دانش

 وجتود  متخصصتان  از یاشبکه باید سازمان در دانش أوسعۀ برای 5متخصصان: شبکۀ (7

 علمتی،  کمیتتۀ  شامل أواندیم شبکه این. شود أسهیل هاآن بین دانش اشتراک أا اشدداشته ب

 باشد. دانش مراکز و دانش یهاستمیس ی عملیاأی،هاانجمن

 و اعتمتاد  قتومی،  فرهنتگ  مستلزم سازمان کارکنان بین دانش اشتراک 6دانش: اشتراک( 8

 است. سازمان در أمام شتافیت

 احتترام  و اعتمتاد  سازمان، به خاطرأعلق  احسا  انگیزش،فرهنگ  7سازمانی: ( فرهنگ9

 گیرد. صورت دانش از و استتاده أوسعه ،اشتراک از قبل باید سازمان به

                                        
1. Knowledge Audit 

2. Knowledge Strategy 
3. Support and commitment of the organization's senior management 
4. Trust 
5. Experts Network 
6. Knowledge Sharing 
7. Organizational Culture 
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 شتود  اجترا  آزمایشتی  صتورت به ابتدا باید دانش مدیریت سیستم 1آزمایشی: یاجرا( 10

 گیرد. الزم صورت اصالحات أا شود گرفته بازخورد و اجرا أمام سازمان در سپس

 بایتد  کته استت   دانتش  مدیریت سیکل اولیۀ مراحل جزء عامل این 2دانش: شناسایی (11

 دانتش  و أجتارب  أمتام  از أتا  شود ذخیره و شناسایی کامل طوربه سازمان در دانش موجود

 بهینه کرد. استتادۀ سازمان

 دانتش،  ۀذخیتر  دانتش،  شناسایی أا دشویم باع  دانش افتهینظام ساختار 3دانش: ساختار (12

 پریرد. صورت سازمان در یأرمطلوب صورتبه دانش مجدد استتادۀ و أسهیم دانش

 اشتتراک  بته  دانتش  ،تیت اهمکتم  یا و اشتباه دانش أسخیر صورت در 4دانش: أسخیر (13

 خاصتی  اهمیتت  از نداشتته کته   ستازمان  کارکنتان  دیگتر  یبترا  چندانی شده کاربردگراشته

 است. برخوردار

 اطالعتات،  یفنتاور  مستتحکم  یربنایز ی  داشتن بدون 5اطالعات: یرفناو یربنایز (14

 کند. أشویق وسیعی مقیا  در اطالعات اشتراک به را کارکنانش أواندینمسازمان  ی 

 بیشتتر  اشتتراک  به سازمان کارکنان شودیم موجب عامل این 6پاداش: راهبرد استقرار (17

 شوند. أرغیب سازمان یباال طوحس طرف از دانش بیشتر دریافت به و همچنین دانش

 و پیچیتده  ستازۀ  یت   عنتوان بته  أوانتد یمت  ستازمانی  یمعمتار  ی  7دانش: یمعمار( 18

 ارائته  ستازمان  چطتور  کنتد یمت  هدایت که است اصولی ۀکنندانیب و أعریف شود یچندبعد

 .شوند اجرا و دهیسازمانوکار کسب عناصر مد  چطور اینکه و شود

 البتته  کته استت   یضترور  ستازمان  أمتام  در شتافیت دانش، راکاشت یبرا 8شتافیت: (19

 است. وابسته سازمان ارشد مدیریت أعهد و حمایت به مستقیم صورتبه شتافیت

                                        
1. Pilot 
2. Knowledge Identification 
3. Knowledge Structure 

4. Knowledge Capture 

5. Information Technology Infrastructure 

6. Establish a reward strategy 

7. Knowledge Architecture 

8. Transparency 
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 کارکنتان  سیستتم  ایتن  یاجرا با 1دانش: مجدد استتادۀ و مبادله یبرا یکاربرپسند سیستم (20

 .دهندیم قرار کارکنان یگرد اختیار در را خود دانش و أجارب یشتریب با سهولت سازمان

 بته  ستازمان  یهابخش أمام عامل این یاجرا با 2خالق: یهادهیا ایجاد برای ( أوانایی21

 شود.یم رقابتی مزیت ایجاد موجب که ندهست یأرنهیهزکم یهاراهیافتن  دنبا 

 قتدیمی  یهتا روش یعنی یکار فرایند مجدد مهندسی 3ی:کار فرایند مجدد ( مهندسی22

 یهتا روش جتایگزین  و پیتدا  را خالقانته  و جدیتد  یهاروش و کرده را عوضوکار کسب

 کنتد یمت  مشتخص  کته  دیت آیمت  بیترون  یدیجد قوانین ی جدید،هاروش از و کنیم قدیمی

 .(42001:18،بانت ی.د )گانت. شوندیمانجام  چگونهوکار کسب یندهایفرا

 

 خالقيت سازماني

 هتا گروه یا افراد أوسط هاحلراه از أرکیبی ایجاد را خالقیت سازمانی، رفتار استاد لوأانز

 ۀکننتد مشتخص  کته  نیت را بته  عتالوه  أعریف این؛ (51995:15)لوأانز، داندیم روش جدید ی  در

 و یفترد  ستطح  در را خالقیتت  بتوده،  مستئله  نتوعی حتل   عنتوان به خالقیت و خالق خروجی

 را خالقیتت  خالق، خروجی یهایژگیو بر أیکید با کامینگز و . اولدهامکندیم مطرح نیز گروهی

 و )اولتدهام کننتد یمت  أعریتف  ارزشتمندند  و أتازه  کته  ییهتا هیت رو و هتا دهیت ا محصتوالت،  شتامل 

 ارأبتا   در جدیتد  مدیریتی یکارها یا فناوری واقعیت ساختن سازمانی . خالقیت(61996:604کامینگز،

 .(2006:230 7)سیلویو پوپادوک، باشدیم جدید یندهایفرا یا محصوالت با

 یت   کته  کرد أعریف مدیریتی روش ی  عنوانبه أوانیم سازمانی را خالقیت مدیریت

 حرکت ی  با خالق یهادهیا گسترش یسازآسان و کردن دلگرم ی خالقیت،برا را سازمان

                                        
1. User-friendly system for exchanging and reusing knowledge 

2. Ability to create creative ideas 

3. Re-engineering the work process 

4. Gant. D. Bant 

5. Lotanz 

6. Cummings 

7. Silvio Popadoc 
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چهتار   خالقیت یبرا دیگر یبندمیأقس. آدامز (1999:124 1)سایمون، سازدیمآماده  اساسی و آنی

 :ردیگیم نظر رد را رویکرد

 ایتن  بتر  کته  دانسته گروهی یامر بیشتر را خالقیت دیدگاه، این 2اجتماعی: رویکرد (1

 شود. أیکید باید گروهی عوامل کردن فراهم بر داشتن خالقیت یبرا اسا 

 خصوصتا   یشتناخت روان عوامتل  بته  خالقیت دیدگاه، این از 3ی:شناختروان رویکرد (2

 کته  شتود یمت  أوصیه اسا  این بر دارد؛ یبستگ یفرد یاستعدادهاو  هوش میزان

 شود. فراهم باهوش افراد خالقیت پرورش یبرا زمینه

 ؛استت  ستازمان  سطح یرهایمتی از متیرر خالقیت دیدگاه، این از 4سازمانی: رویکرد (3

 .کندیم أیکید خالقیت یبرا سازمانی یرهایمتی کردن بر فراهم رونیازا

 یمتعتدد  عوامتل  از متتیرر  ستازمان  در قیتت خال دیدگاه، این از 5سیستمی: رویکرد (4

 ی،فترد  عوامتل  کتردن  فتراهم  طریق از را آن بروز و زمینۀ ظهور أوانیم که است

 .(2006:21 6)آدامز،نمود  محقق سازمانی و گروهی

 

 خالقيت سازماني موفقيت يديکل عوامل

 عوامتل  (2011:16 7،تیاستم ) استت  گرفتته  زمینه صورت این در که ییهاپژوهش به أوجه با

 :نظر گرفت در خالقیت سازمانی موفقیت یدیکل عوامل عنوانبه أوانیم را زیر

 در را دانتش  از استتتاده  و انتقتا   ستم یمکان متدیریت : دانشوانتقا  نقل و استتاده (1

 .(2007:155 8)رودان، کندیم بررسی سازمانی خالقیت

                                        
1. Simon 

2. Social approach 

3. Psychological approach 

4. Organizational approach 

5. systematic approach 

6. Adams 

7. Smith 

8. Ruodan 
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 کته  دهتد یم قرار أوجه مورد را ساختار از الگوهایی مدیریت: یساختار پیچیدگی (2

)لمتون و  بخشتد   أستهیل  را ستازمانی  خالقیت یاجرا أا ردیگیم به کار سازمان ی 

 .(2008:483 1سابوأا،

 خالقیتت  بتر  رگترار یأیر خارجی اطالعات مدیریت: خارجی دانش کشف و أباد  (3

 قترار  أوجته  مورد را فناوریوانتقا  نقل و اکتشاف بازار، با رقابت، مرأبط سازمانی

 .(2008:64 2مارأینز،) دهدیم

 کته  متدیریتی  یرفتارهتا  و هتا ییأوانتا  خصوصتیات،  متدیریت : مدیریت یرهبر و أعهد (4

 .(2009:163 3)مامتورد و لیکوانان، دهدیم قرار بررسی مورد کندیم هدایت را خالقیت مدیریت

 یبترا  را داخلتی  دشتده یأول دانش اکتشاف و أوسعه مدیریت: داخلی دانش أوسعۀ (5

 .(2005:87 4)کاربیرو، دهدیم قرار أوجه مورد نیسازما خالقیت

 بررستی  متورد  را خالقیتت  راهبرد یوسوسمت مدیریت: خالقیت یبرا راهبرد أوسعۀ (6

 .(2006:834 5)کنستانتین آنریوپولیس، بخشدیم أسهیل را سازمانی خالقیت که دهدیم قرار

 و اطالعتات  یانجر حین در را دانش یسازرهیذخ سمیمکان مدیریت: دانش یآورجمع (7

 .(2009:56 6)چانا ،دهدیم قرار أوجه مورد سازمانی خالقیت بر آن ریأیر و فناوری

 أحتت  قتدرت  یستاز  یرستم  و أوزیتع  مدیریت: سازمان در هاقدرت بین فاصلۀ (8

 .(2013:11 7)یونگ یوان چانگ، دهدیم قرار أوجه مورد را مراأبیسلسله ساختار

 سیستتم  یت   متدیریت : خالقیتت  یبرا مجاز تأیییرا حد أعیین و أصدیق فرایند (9

 أعتارض  و خطتا  ابهام، یبرا مجاز أیییرات دامنۀ با همراه را دادن و پاداش أصدیق

 .(2008:353 8)شلتون، دهدیم قرار بررسی مورد سازمانی خالقیت با ارأبا  در

                                        
1. Lemon & Sabota 

2. Martinez 
3. Mumford & Lycoanan 

4. Carbiri 

5. Constantine Anriopolis 

6. Chanal 

7. Yong Yuan Chang 

8. Shelton 
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 یهتا پتروهه  یبترا  بتازبینی  و أوستعه  یهاسمیمکان مدیریت: مستمر أوسعۀ فرایند (10

 بررسی مورد است رگراریأیر سازمانی خالقیت در که را یجار یهاپروهه و پیشین

 .(2009:819 1)سولیوان، دهدیم قرار

 کته  دهتد یمت  قرار أوجه مورد را منابعی یآورجمع مدیریت: منابع مدیریت فرایند (11

 .(2013:261 2)چاین هو، بخشدیم أسهیل را سازمانی خالقیت

 هنجارها ،شدهرفتهیپر یهاارزش از یاستردهگ مجموعۀ مدیریت: خالقیت فرهنگ (12

 .(2005:38 3)هانگ جین، دهدیم قرار أوجه مورد را سازمانی خالقیت دربارۀ رفتارها و

 را ستازمانی  فرهنتگ  از یگتر ید یهتا بختش  مدیریت: دیگران با یهمکار فرهنگ (13

 در شتده رفتته یپر یرفتارها و هنجارها ،هاارزش شامل که دهدیمقرار  أوجه مورد

 .(2008:64 4)مارأینز، کندیم أسهیل را سازمانی خالقیت که باشدیم سازمان داخل

ازلحتا    را کارکنتان  یبترا  یضترور  عناصتر  متدیریت : کارکنتان  رفتتار  و قابلیت (14

 کته  داده قترار  أوجه مورد را شیلی رضایت و أعهد ، رفتارها،هاییأوانا خصایص،

 .(2008:129 5)أس. دی. جی، گرددیم مشخص سازمانی خالقیت در آن نتیجۀ

 در متنتاظر  یراهبردهتا  متؤرر  و کارا یاجرا مدیریت: خالقیت یبرا راهبرد موضع (15

 .(2005:38 6)هانگ جین، دهدیم قرار أوجه مورد را سازمانی خالقیت

 بتا  ارأبتا   در را أحصتیل  و یریادگیت  یهتا ستم یمکان مدیریت: سازمانی یریادگی (16

 .(2009:11 7)گومز، دهدیم قرار بررسی مورد سازمانی خالقیت
 

 سازماني يريادگي

 زیت آمتیت موفق یبازنگر و دهیتساخ أجدید و بینش رشد را سازمانی یریادگسایمون ی

 متنعکس  ستازمان  نتتایج  و یستاختار  عوامل در آن نتایج که افراد أوسط سازمانی مشکالت

                                        
1. Sullivan 

2. Chine Hoo 

3. Zhang Jin 

4. Martinez 

5. Tse.D.J 

6. Zhang Jin 

7. Gomez 
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 که روشی عنوانبه ار سازمانی یریادگی . داجسون(1999:125 1)ستایمون،  است کرده أعریف شود

 بتا  رابطه در کار یعاد یهاانیجر دانش و أا کنندیم دهیسازمان و أکمیل ایجاد، هاسازمان

 یرویت ن گستترده  یهامهارت یریکارگبه طریق از سازمان کارایی بهبود همچنین و هاتیفعال

 أمتامی  را زمانیستا  یریادگیت  . اندرو مایو،(1998:380 2)داجسون، کندیم أعریف یابد أوسعه کار

 کتار  بته  یریادگیت  أحقتق منظتور  بته  سازمان در درون که فرایندهایی وسازوکارها  ،هاروش

 ستازمان  أوانتایی  را ستازمانی  یریادگیت  أوانیم ؛ پس(1999:158 3مایو،)داند می شوندیم گرفته

 یهتا ارزش و دانتش  أیییتر  و همچنتین  هتا آن اصتالح  و خطاها کشف در کل ی  عنوانبه

 شتود  ایجتاد  کتار  یبرا یدیجد ظرفیت و مسئله حل جدید یهامهارت کهیطوربه انسازم

 .(2009:8 4)گومز،دانست 

 

 يادگيري سازماني موفقيت يديکل عوامل

 برشمرد: گونهنیا أوانیم را سازمانی یریادگی در مؤرر عوامل

 زمانستا  أتا  شودیم موجب سازمان پیرامون محیط با مؤرر ارأبا  محیط؛ با ارأبا  (1

 هتا آن وفتق م أجتارب  از بتواند و باشد داشته دیگر یهاسازمان ی بااسازنده أعامل

 .شود مندبهره خود سازمانی اهداف جهت

 باطتات ارأ در و بتوده  یریادگیت  حتامی  یهتا ارزش دربرگیرندۀ باورها؛ و هاارزش (2

 یریگادیت  مسئولیت افراد بدین أرأیب و شودیم یاد هاآن از طور مرأببه سازمانی

 .رندیگیم عهده به را خود

 از یریادگیت  ۀکننتد لیأسته  ینتوع به اطالعات یفناور اطالعات؛ یفناور از استتاده (3

 سراسر در اطالعات و هاداده الکترونیکی انتشار و یسازمرأب ضبط، أنظیم، طریق

 .است سازمان

                                        
1. Simon 
2. Dodgson 
3. Andrew Mayo 
4. Gomez 
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 بته  یریادگیت  هوشیارانه، یهایمشخط و هااستیس اأخاذ با ؛هااستیس و راهبردها (4

 صتریح  و روشتن  صورتبه باید سازمان مدیریتدرواقع  ؛دیآیدرم حالت آگاهانه

 دهد. نشان یریادگی آگاهانۀ به مدیریت را خود ارادۀ و اشتیاق

 یریادگیت  بایتد  که است فرهنگی سازندۀ مدیران، و رهبران اعما  و رفتار ی؛رهبر (5

 یدارا بایتتد دهیادگیرنتت ستتازمان رهبتتر. پتتریرد صتتورت آن محتتیط در کارکنتتان

 باشد. یریادگی حامی فرهنگ سازنهیزم بودن، مشوق همچون ییهایژگیو

 لتظ به سرپرست لتظ أیییر مثال  یریادگی از حمایت برای زبان و لیات أیییر زبان؛ (6

 مربی.

 یستاز فرهنتگ  در مهتم  یانکتته  پتو   و زمتان  اختصا  به أعهد سرمایه؛ و زمان (7

 ألقتی  هزینته  یریادگیت  یبترا  شتده  صرف نابعم آیا که این پرسش به پاسخ. است

 .است حیاأی بسیار یگرارهیسرما یا شوندیم

 و غترور  ی،بتاز استت یس ستازمانی،  یریادگیت  موانتع  نیأتر بزرگ أعصب؛ و غرور (8

 دیگتران  بتر  أسلط و قدرت عنوانبه اطالعات از استتاده و یکتاأوریدخودستایی، 

 .است

 واحتد خاصتی   یتا  شتخص  به صا اخت که است یزیچ یریادگی مالکیت؛ قدرت (9

 أبعتی   یریادگی امر در سازمانی یواحدها یا و کارکنان میان در نباید لرا و ندارد

 قائل شد. أمایز و

 و عملیتات  درگیتر  روزانته  هاسازمان در که یافراد یبرا انسانی؛ منابع یکارکردها (10

 مشتوق  و حتامی  مؤسستات  یجار عملیات و فرایندها باید ی هستندجار اقدامات

 در را یریادگیت  کته  شتوند  ارائته  یاگونته بته   بایتد  مخصوصتا   و باشتند  یریادگی

 .سازند نهادینه خود یهاتیفعال

 شترایط  سازمان، سطح در دانش انتشار و شناسایی با دانش؛ انتشار و ایجاد کشف، (11

 ستازمان  کارکنتان  و شتود یمت  فراهم سازمان کارکنان یبرا ی سازمانیریادگی برای

 .کنند استتاده دیگر افراد دانش و أجارب ،هادهیا از هولتس به أوانندیم
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 ارشتد  متدیران  رفتتار  و حاالت أوقعات، ،هاامیپ باال؛ سطح افراد رفتار و گتتار (12

، 1)متامتورد  باشتد یمت  االجترا الزم و حیتاأی  ستازمان  یبرا است که آن ۀکنندانیب

168:2009). 

 در یتت موفق یدیکل عوامل از برخی شودیم مشاهده 2جدو  شماره  در که طورهمان   

 بتر  کته  ندهستت  مشتترک  ستازمانی  یریادگیت  و سازمانی دانش، خالقیت مدیریت مقولۀ سه

 .انددهش أعریف و أعیین پژوهش مستقل یرهایمتی ،هاآن اسا 
 

 يادگيري سازماني و خالقيت دانش، مديريت موفقيت يديکل عوامل : مقايسۀ2جدول شماره 
 موفقیت یدیکل عوامل

 دانش مدیریت

 (1394) اخوان

 (2013) هانگ و چانگ

 (1999) تزییبو لی

 (2010) پیالر

 دو أعهت  حمایتت  آموزشتی،  یهتا برنامه ،دانش راهبرد دانش، یزیمم دانش، ذخیرۀ

 ،ستازمانی  فرهنگ، دانش اشتراک متخصصان، شبکۀ اعتماد، ،سازمان ارشد مدیریت

 یرأستخ  دانش، ساختار کار، دراینف مجدد مهندسی دانش، شناسایی آزمایشی، یاجرا

 یت،شتتاف  دانتش،  یمعمار ،پاداش راهبرداستقرار  اطالعات، یفناور زیربنای دانش،

 مجدد تتادۀاس و مبادله یبرا یکاربرپسند سیستم ی خالق،هادهیا ایجاد برای أوانایی

 .دانش

 موفقیت یدیکل عوامل

 خالقیت سازمانی

 (2012) سانگ و وانگ

 (2007) رودان

 (2008) نگیدارل تونشل

 (2009) دو یاو  یآلگر

 بتین  ی، فاصتله ستاختار  پیچیتدگی  ،دیگتران  بتا  یهمکتار  فرهنگ خالقیت، فرهنگ

 عۀأوست  رفتتار کارکنتان،   و قابلیتت  ،متدیریت  یرهبتر  و أعهد سازمان، در هاقدرت

 ،عمنتاب  متدیریت  یبترا  فرایندی ی خالقیت،برا راهبرد موضع خالقیت، یبرا راهبرد

 یبترا  فراینتدی  خالقیتت،  یبترا  مجتاز  أیییرات حد و أعیین أصدیق یراب فرایندی

 یآورجمتع  ختارجی،  دانتش  کشتف  و أبتاد   داخلتی،  دانش مستمر، أوسعۀ أوسعۀ

 .سازمانی یریادگی ،دانشوانتقا  نقل و استتادهدانش، 

 موفقیت یدیکل عوامل

 سازمانی یریادگی

 (1999) مایو اندرو

 (2010) پیالر

 از استتتاده  ،ارأبا  با محیط ،انسانی منابع یکارکردها ی،رهبر ،هاستایس و راهبردها

 و تتتار گ زبتان،  باورها، و هاارزش، دانش انتشار و کشف و ایجاد اطالعات، یفناور

 .مالکیت قدرت أعصب، و غرور و سرمایه، زمان باال، سطح افراد رفتار

موفقیت  بین مشترک عوامل

دانش، خالقیت  مدیریت

 ی سازمانیریادگی و سازمانی

 هاستتتاد  ی کارکنتان، برا پاداش اختصا  دانش، أسهیم و اشتراک سازمانی، فرهنگ

 و راهبردهتا  و انستان  متدیریت منتابع   ارشتد،  مدیریت حمایت اطالعات، یفناور از

 .محوردانش یهااستیس

                                        
1. Mamford 
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 مدل مفهومي پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : مدل مفهومي پژوهش1ره نمودار شما

 تحقيق يشناسروش

 عوامل کليدي

موفقيت 

انشدمديريت   

 فرهنگ سازمانی
 

اشتراک و أسهیم 

 دانش
 

  پاداش اختصا

 برای کارکنان
 

 مدیریت

 منابع انسانی
 

و  راهبردها

ی هااستیس

محوردانش  
 حمایت مدیریت 

استتاده از ابزارهای 

 فناوری اطالعات
 

خالقيت 

 سازماني

 اعتقادات و جو سازمانی

 ابعاد ساختاری برای نوآوری

 
 صالحیت منابع انسانی

 

یآورجمع کشف،  

و انتشار دانش   

 

 استراأژی برای نوآوری

 
نوآوری حمایتی برای سمیمکان  

 

ی و انتقا  کسب ریکارگبه

 اطالعات و دانش

 
 کار و یادگیری أیمی

 
یادگیری مرأبط با رسالت و 

سازمان اندازچشم  

 
 ایجاد فرهنگ یادگیری

 
یادگیری ۀکنندلیأسهمحیط   

 
ی فناوریریکارگبه  

 

يادگيري 

 سازماني
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 پیمایشتی و بتر استا     -و روش اجرای آن أوصیتی یکاربردهدف ازنظر  پژوهش نیا

در این پژوهش کلیۀ کتب، اسناد، مدارک و  است.)معادالت ساختاری(  یکم لیأحل کردیرو

 دیاساأو  رانیمد، فرماندهانو نخبگان،  نظرانصاحبمقاالت مرأبط با موضوع و مصاحبه با 

نتر بتوده   850با احتساب ضریبی خا   هاآنی در سطح ارأش ج.ا.ایران که أعداد دانشگاه

آنکه حجتم جامعته بتزرگ استت      لیبه دل؛ ولی اندشدهعنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته به

 ؛ لرا با استتتاده نمودیمی آماری برای کل اعضای جامعه عمال  دشوار هامحاسبهامکان انجام 

ی ریگنمونهنتر به روش  265ی به حجم انمونهاز جدو  مورگان و همچنین روش کوکران 

 ی از جامعه انتخاب شد.اطبقه

                

ی اکتابخانته در این پژوهش به روش میدانی و ها اطالعات و داده یآورجمع یهاروش

 5صتورت طیتف   بته ی و ستؤال  58ی اپرسشتنامه استتاده شده استت کته در روش میتدانی    

ارأتش   دانتش  تیریمتد  تیت موفق یدیت کل سنجش عوامل اسا  بری مقیا  لیکرت انهیگز

ی در ستطح  دانشتگاه  دیاستاأ و  رانیمد، هانفرماند، نخبگان، نظرانصاحبج.ا.ایران از کلیۀ 

 یآلتتا  بیضتر روش پرسشتنامه از  بررسی پایتایی   ی شد که برایآورجمع ارأش ج.ا.ایران

أعتداد   یبترا شده محاسبه بیضراستتاده شده است.  SPSSافزار تتاده از نرمو با اس کرونباخ

 استت  آنکته بیتانگر    آمتد  دستت  بته  93/0برابتر   که بین افراد أوزیتع شتد   پرسشنامه 265

 دارد است. رالزم برخوروایی مورداستتاده از  ۀپرسشنام

 

 هاوتحليل دادهو تجزیه هاافتهی

 یهتا هیفرضت بترای آزمتون    پژوهشاین در پرسشنامه حاصل از  یهاداده لیوأحلهیأجز

 آزمتون  ی،انمونته  أت   tآزمتون   فریتدمن،  و یاجملته  دو یهتا آزمتون  قیت طر ازپژوهش 

 از استتتتاده بتتا یستتاختار معتتادالت متتد  لیتتأحل و انسیتتوار لیتتأحل ی،خطتت ونیرگرستت

 ستؤاالت ره شتد  کته اشتا   گونته همان. اندگرفته قرار یابیارز مورد lisrel و spss افزارهاینرم
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از کامال  مخالتم أا کتامال    هانهیگزی  از  رپرسشنامه با استتاده از طیف لیکرت طرح و به ه

ی هر گزینه، گرارارزشأعلق گرفته است. با أوجه به  5أا  1موافقم به أرأیب ارزش عددی 

نظیتر میتانگین و   ) یمرکتز ی گترایش  هتا شاخصی آماری شامل هاشاخصۀ محاسبامکان 

ی پراکندگی )نظیر واریانس، انحراف معیار و خطای استتاندارد( مربتو    هاشاخص( و میانه

 یهاپرسشنامه أعداد) هاداده حجم اینکه به أوجه به هر ی  از سؤاالت فراهم شده است. با

 أوزیتع  ی،آمار جامعۀ أوزیع ی،مرکز حد قضیۀ بر اسا است  30 از باالأر( شدهیآورجمع

آزمتون   از پژوهش یرهایمتی أتسیر و أبیین أوزیع برای بودن ه نرما أوجه ب بااست.  نرما 

t  3برابر عدد  آزمون مقدار با یانمونه أ (3Test Value =) یخطا) %95 اطمینان فاصلۀ و 

 :دشویممشاهده  ریزنیز در جدو   آمدهدستبه جینتا. است شده استتاده( 5%
 ي مستقل و وابستهرهايمتغي رابي انمونه تک t: نتايج آزمون 3جدول شماره 

 P-Value عامل
Sig. (2-tailed) 

آزمون  انحراف معيار ميانگين
T 

 8.445- 0.77080 2.4247 0.000 سازمانی خالقیت
 1.037- 0.78142 2.9278 0.302 سازمانی یریادگی

 0.075- 0.97708 2.9935 0.940 اطالعات یفناور یابزارها از استتاده
 6.114- 0.88191 2.5234 0.000 انیانس منابع مدیریت
 7.234- 0.91023 2.4180 0.000 ارشد مدیریت حمایت
 4.861- 0.89558 2.6152 0.000 محوردانش یهااستیس و راهبردها
 5.228- 0.90445 2.5820 0.000 کارکنان یبرا پاداش اختصا 
 2.473- 0.84303 2.8158 0.15 دانش أسهیم و اشتراک
 1.204- 0.99140 2.8945 0.231 سازمانی فرهنگ

 عوامتل  شتود یمت  مشتاهده  3شماره  در جدو  که طورهمان وذکرشده  مطالب به أوجه با

متوستط   حتد  در ی ستازمانی ریادگی و اطالعات یفناور یابزارها از استتاده سازمانی، فرهنگ

 دانتش،  أستهیم  و اشتتراک  عوامتل  واستت(   0.05 از أتر بزرگ P-Value مقدار اینکه دلیل به)

مدیریت ارشتد،   حمایت محور،دانش یهااستیس و راهبردها کارکنان، یبرا پاداش اختصا 

 P-Valueمقتدار   اینکته  دلیتل  بته )ضعیف  صورتبه سازمانی خالقیت و انسانی منابع مدیریت

 زمتان هتم  ریأتیر  بته  دارد؛ حتا   وجتود  استت(  3 از کمتر نیز میانگین وبوده  0.05 از کمتر
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روش  بته  و چندگانته  کمت  رگرستیون   بته  پتژوهش  وابستته  متییتر  بتر  لمستتق  یرهایمتی

Stepwise) )خالقیتت   متییتر  بر دانش مدیریت موفقیت یدیکل عامل 7 ریأیر . ابتدامیپردازیم

 را ی سازمانیریادگی متییر بر دانش مدیریت موفقیت یدیکل عامل 7 ریأیر سپس سازمانی و

 .میکنیم بررسی

 

 افشاايش  دانشش بشراي   مديريت موفقيت يديکل عوامل از رخياحتماالً ب :اول فرضيۀ

 سازماني در ارتش ج.ا.ايران تأثير مثبتي دارند. خالقيت

 یرهتا یمتی یبترا  ANOVA (Sig.)مقتدار   شتود یمت  مشتاهده  4 جتدو   در که طورهمان

 متدیریت  حمایتت  محتور، دانتش  یهتا استیس و راهبردها کارکنان، یبراپاداش  اختصا 

 بتین  خطتی  رابطتۀ  وجتود  ۀدهندنشان کهاست  0.05 از انسانی کمتر منابع مدیریت و ارشد

 مقتدار  دیگتر  طترف  از واستت  ستازمانی در ارأتش ج.ا.ایتران     خالقیت وذکرشده  عوامل

ANOVA (Sig.)  از استتتاده  و دانتش  أستهیم  و اشتتراک  ستازمانی،  فرهنگ یرهایمتی یبرا 

 بتین عوامتل   خطتی  رابطته  وجود عدم ۀددهننشان کهاست  0.05 از بیشتر اطالعات یفناور

 .است خالقیت سازمانی وذکرشده 

 أیییترات  از %80.4 کته  است مطلب این بیانگر کهاست  0.804 برابر R Squareمقدار    

 و راهبردهتا کارکنتان،   یبترا  پتاداش  اختصتا   یرهتا یمتی ریأتیر  أحتت  خالقیت سازمانی،

 معادلۀ ختط است.  انسانی منابع یتمدیر و ارشد مدیریت حمایت محور،دانش یهااستیس

 نوشت: زیر صورتبه أوانیم را رگرسیون

 محتور های دانشراهبردها و سیاست 159 .+پاداش 261.+1.072 =خالقيت سازماني

 مدیریت منابع انسانی 215.+ حمایت مدیریت ارشد 238.+
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يت سازماني در ارتش خالق و مستقل يرهايمتغ بين چندگانه رگرسيون آزمون نتايج :4جدول شماره 

 ج.ا.ايران

 متغير

 تابع
 ANOVA مستقل متغيرهای

(Sig.) 

Coefficients 
R-Square 

 

B 
Constant = 

1.072 

نی
زما
سا
ت 

القی
خ

 

 ---------- 0.317 سازمانی فرهنگ

804/0 

 ---------- 0.156 دانش أسهیم و اشتراک

 0.261 0.000 کارکنان برای پاداش اختصا 

 0.159 0.003 محورهای دانشسیاست و راهبردها

 0.238 0.000 ارشد مدیریت حمایت
 0.215 0.000 انسانی منابع مدیریت
 ---------- 0.113 اطالعات فناوری از استتاده

 

 افشاايش  دانش بشراي  مديريت موفقيت يديکل عوامل از احتماالً برخي فرضيۀ دوم:

 .ا.ايران تأثير مثبتي دارند.سازماني در ارتش ج يادگيري

 فرهنگ یرهایمتی یراب ANOVA(Sig.)مقدار  شودیم مشاهده 5 جدو  در که طورهمان

 یفنتاور  از استتتاده  انستانی و  منابع مدیریت محور،دانش یهااستیس و راهبردها سازمانی،

 وذکرشتده   عوامتل  بتین  خطتی  رابطتۀ  وجتود  ۀدهندنشان کهاست  0.05 از اطالعات کمتر

 و اشتتراک  یرهتا یمتی یبترا  ANOVA (Sig.)مقدار  دیگر طرف از واست  یادگیری سازمانی

استت   0.05 از بیشتر ارشد مدیریت حمایت و پاداش برای کارکنان دانش، اختصا  أسهیم

 . مقداراستیادگیری سازمانی  وذکرشده  بین عوامل خطی رابطۀ وجود عدم ۀدهندنشان که

R Square یتادگیری   أیییترات  از %74.2 کته  استت  مطلتب  این بیانگر کهاست  0.742 برابر

 محتور، دانتش  یهتا استت یسو  راهبردهتا  ستازمانی،  فرهنگ یرهایمتی ریأیر أحت سازمانی،

 أتوان یم را رگرسیون معادله خطاست.  اطالعات یفناور از استتاده و انسانی منابع مدیریت

 نوشت: زیر صورتبه
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هتای  راهبردهتا و سیاستت   163 .+هنگ ستازمانی فر 111 .+636 .=يادگيري سازماني

 فناوری اطالعات 165.+ مدیریت منابع انسانی 215.+ محوردانش

 

خالقيت سازماني در ارتش  و مستقل يرهايمتغ بين چندگانه رگرسيون آزمون نتايج :5جدول شماره 

 ج.ا.ايران

 متغير

 تابع
 ANOVA متغيرهای مستقل

(Sig.) 

Coefficients 
R-Square B 

Constant=0.636 

یادگیری 

 سازمانی

 0.111 0.026 سازمانی فرهنگ

0/742 

 ---------- 0.430 دانش أسهیم و اشتراک

 ---------- 0.449 کارکنان برای پاداش اختصا 

 0.163 0.006 محورهای دانشسیاست و راهبردها

 ---------- 0.892 ارشد مدیریت حمایت

 0.215 0.000 انسانی بعمنا مدیریت

 0.165 0.001 اطالعات فناوری از استتاده

 

 عامتل  دو کته استت   مطلتب  ایتن  بیتانگر  فتوق  یهاقسمت در رگرسیون خط معادالت

 موفقیتت  یدیکل عامل 7 بین از انسانی منابع مدیریت و محوردانش یهااستیسو  راهبردها

 زمتان هم افزایش موجب که هستند لیعوام أنها پژوهش این در یموردبررس دانش مدیریت

 .شوندیم یادگیری سازمانی در ارأش ج.ا.ایران و خالقیت

 

افشاايش   دانش بشراي  مديريت موفقيت يديکل عوامل از احتماالً برخي فرضيۀ سوم:

 سازماني در ارتش ج.ا.ايران تأثير مثبتي دارند. خالقيت و يادگيري زمانهم

 کمت   بته  وابستته  و مستقل یرهایمتی بین رابطه یبررس أحلیل و برای پژوهش این در

افتزار  نترم  از طریتق  أحلیلتی آن  مراحتل  مد ، بهترین به رسیدن ی وساختار معادالت مد 

 :است شده استتاده لیزر 
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 اوليه مدل الف(

 بتا  خالقیت ستازمانی  متییر بین ارأبا  و وابسته و مستقل یرهایمتی کلیۀ شامل مد  این

 نتیجتۀ استت.   مستتقل  متییتر  7 بتا  ستازمانی  یریادگیت  متییتر  بینأبا  و ار مستقل متییر 7

 دارنتد،  قترار  فلتش  خطو  یرو بر که یاعداد) است 2شماره  شکل صورتبهشده حاصل

 شتود یم دیده شکل این در که طورهمان (.استوابسته  و مستقل متییر نیب T-Value مقادیر

استت   کمتتر  0.05 مقتدار  از عتدد  ن اینچو که است شده 0.00711 با برابر P-Valueمقدار 

 همچنتین ) دشتو  اصتالح  و باید ستین خوبی مد شده ارائه مد  که است مطلب این بیانگر

 متد   أتر قیت دق بررستی  بتا  استت(.  بتاالیی  یخطتا  کهاست  0.228 بابرابر  RMSEA مقدار

 2 ددعت  از کمتتر  هارابطه برخیدر  T-Value مقدار مطلق رقد که شودیم مشخصشده ارائه

 بتین  رابطه عدم بیانگر موضوع این که( اندشده داده نشان قرمز رنگ به که ییهارابطهاست )

 .است ی مربو رهایمتی

 
 اوليه : مدل2 شکل شماره

 



  ...و تیخالق شیافزامنظور به دانش  تیریمد تیموفق یدیکل ارائۀ مد  مناسب عواملمقالۀ پژوهشی:                                274

 

 نهايي مدل ب(

 متد   به رسیدن برای که است شده داده افزار لیزر  پیشنهادنرم خروجی فایل بررسی با

 کتار  ایتن  انجتام  بتا . شتود  رستم  سازمانی یریادگی به سازمانی خالقیت از یریمس مطلوب،

 متد   بته  نستبت شتده  ارائته  متد   در شتود یمت  مشتاهده  3 شتکل شتماره   در که طورهمان

و  (استت  شتده  0.12904 بتا  برابتر  P-Value)مقدار یافته  افزایش P-Value مقدارشده اصالح

 ایتن  بیانگر که (ستا شده 0.071 با برابر RMSEA مقدار)است  یافته کاهش RMSEA مقدار

 0.05 از بیشتتر  P-Value مقتدار  اینکته  دلیل به) است مد  بهترین مد ، این که است مطلب

 بتا  برابتر  AGFI حالتت، مقتدار   ایتن  در لیزر  افزارنرم خروجی فایل بررسی با(. است شده

ه )هرچت  انتد افتته ی افتزایش  قبل حالت به نسبت که اندشده 0.88 مقدار با برابر GFI و 0.98

 .است یبهتر مد شده ارائه باشند مد  أر ینزد ی  عدد به AGFIو  GFI مقدار

 
 نهايي : مدل3 شکل شماره
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 :است زيرصورت به حالت اين در يساختار معادالت

 محورهای دانشراهبردها و سیاست*0.16+پاداش*0.26=خالقيت سازماني 

 مدیریت منابع انسانی*0.21+حمایت مدیریت ارشد*0.24+

 محورهای دانشراهبردها و سیاست *0.13+خالقیت*0.24=يادگيري سازماني 

 فناوری اطالعات*0.13 + مدیریت منابع انسانی *0.37+

 یهتتااستتتیس و راهبردهتتا عامتتل دو کتتهآن استتت  بیتتانگر فتتوق یستتاختار معتتادالت

 دانتش  متدیریت  موفقیتت  یدیت کل عامتل  7 بتین  از انستانی  منتابع  و متدیریت  محتور دانش

 و خالقیتت  زمتان هتم  افتزایش  موجتب  که هستند أنها عواملی پژوهش این در یبررسمورد

 .شوندیم سازمانی یریادگی

 .است 6جدو  شماره  صورتبه وابسته و مستقل یرهایمتی بین T-Valueمقادیر 
 وابسته و مستقل يرهايمتغ بين T-Value: مقادير 6جدول شماره 

 متغيرهای

 پژوهش
 فرهنگ

 سازماني

اشتراک 
 و تسهيم

 دانش

 اختصاص

 پاداش برای

 کارکنان

راهبردها و 
 هایسياست

 محوردانش

 حمایت

 مدیریت

 ارشد

 مدیریت

 منابع

 انساني

استفاده از 
 فناوری

 اطالعات

 خالقيت

 سازماني
- - 4.43 2.98 4.33 3.75 - 

 يادگيري

 سازماني
- - - 2.07 - 5.45 2.82 

شتده  اصالح مد  اولیه، مد  حالت سه رد یساختار معادالت مد  أحلیل نتایج خالصه

 مشتاهده  جتدو   این در که طورهمان. است مشاهده قابل 7در جدو  شماره  نهایی مد  و

 یافتته  کتاهش  RMSEAمقتدار   و افتزایش  P-Value مقدار نهایی مد  أا اولیه مد  از شودیم

 .است شده أر ینزد ی  به عدد AGFI و GFI مقادیر است؛ همچنین
 يساختار معادالت مدل تحليل نتايج خالصۀ :7ره جدول شما

 نتيجه P-Value RMSEA GFI AGFI مدل

 مد  نامطلوب - - 0.228 0.00711 مد  اولیه
 مد  بهبودیافته 0.83 0.97 0.103 0.01946 شدهاصالحمد  

 بهترین مد  0.88 0.98 0.071 0.12904 مد  نهایی
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 مشخص چندگانه رگرسیون خط معادالت با بخش این در یساختار معادالت مقایسۀ با

( یستاختار  معتادالت  متد   أحلیتل  و چندگانته  رگرسیون أحلیل) أحلیل هر دو که شودیم

 محوردانش یهااستیس و راهبردها عامل دو أحلیل، دو در هر. دهندیم ارائه یکسانی نتایج

 ایتن  در یدبررست مور دانش مدیریت موفقیت یدیکلعامل  7 بین از انسانی منابع مدیریت و

 زمتان هتم  افتزایش  موجتب  کته  عتواملی هستتند   أنهتا ( مستقل یرهایمتی عنوانبه) پژوهش

 .شوندیم( وابسته یرهایمتی عنوانبه) یادگیری سازمانی در ارأش ج.ا.ایران و خالقیت

 

 گيری و پيشنهادنتيجه

 گيرينتيجه

 أحقیتق  متییرهتای  نمقادیر میتانگی  است مشاهده قابل 3 جدو  شماره در که طورهمان

 یفنتاور  یابزارهتا  از استتتاده  ستازمانی،  فرهنتگ  عوامتل  است کته  مطلب این ۀدهندنشان

 اختصتا   دانتش،  أسهیم و اشتراک و عوامل متوسط حد در سازمانی یریادگی و اطالعات

 متدیریت  ارشد، مدیریت محور، حمایتدانش یهااستیس و راهبردها کارکنان، یبرا پاداش

 .وجود دارند سازمان این در ضعیف صورتبه سازمانی خالقیت و انسانی منابع

 پتژوهش  مستتقل  یرهتا یمتی بتین  چندگانته  رگرستیون  آزمتون  بر اساس فرضشيۀ اول  

و  راهبردهتا  کارکنتان،  یبترا  پتاداش  اختصتا   دانش، أسهیم و اشتراک سازمانی، فرهنگ)

 یفنتاور  از استتتاده  ی،انسان منابع مدیریت ارشد، مدیریت حمایت محور،دانش یهااستیس

هتای  جداو  شماره نتایج به أوجه با که شد انجام سازمانی یریادگی و خالقیت و( اطالعات

 یهتا استت یس و راهبردهتا  کارکنتان،  یبترا  اختصا  پاداش عوامل گرفت نتیجه أوانیم 4

خالقیتت   افتزایش  منتابع انستانی موجتب    متدیریت  و ارشتد  مدیریت حمایت محور،دانش

ایتن عوامتل و    بتین شتده  حاصتل  R-Square و مقتدار  شتود ر ارأش ج.ا.ایران مید سازمانی

 أحتت  ستازمانی،  خالقیتت  أیییرات از %80.4 که است مطلب این سازمانی بیانگر خالقیت

 .دشویم دییأی او  فرضیۀ جهیدرنت واست  مرکور عوامل ریأیر
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 فرهنتگ ) أحقیتق  مستتقل  یرهتا یمتی بتین  چندگانه رگرسیون آزمون بر اساس فرضيۀ دوم 

 یهتا استت یسو  هتا راهبترد  کارکنتان،  یبترا  پاداش اختصا  دانش، أسهیم و اشتراک سازمانی،

و  ( اطالعتات  یفنتاور  از استتتاده  انستانی،  منتابع  متدیریت  ارشد، مدیریت حمایت ،محوردانش

 فرهنتگ  عوامتل  گرفتت  نتیجه أوانیم 5 جدو  نتایج به أوجه با که شد انجام سازمانی یریادگی

 یفنتاور  از استتتاده  و انستانی  منتابع  متدیریت  محتور، دانتش  یهااستیس و راهبردها سازمانی،

 R-Square و مقتدار  دشتو یمت  در ارأتش ج.ا.ایتران   ستازمانی  یریادگیت  افزایش اطالعات موجب

 أیییترات  از %74.2 کته  استت  مطلتب  این بیانگر ی سازمانیریادگی و این عوامل بینشده حاصل

 .دشویم دییأی دوم فرضیۀ جهیدرنت واست مرکور  عوامل ریأیر أحت ،سازمانی یریادگی

 ویژگتی  کته )ی ستاختار  معتادالت  متد   لیوأحلهیأجز کم  به بر اساس فرضيۀ سوم 

 مرحلته  سته  طی( است وابسته متییر Nومستقل  متییر K زمانهم لیوأحلهیأجز ،هاآن اصلی

ی هتا استت یس و راهبردهتا  نتان، کارک یبترا  پاداش اختصا  عوامل که شد مشخص أحلیل

 خالقیتت  افتزایش  موجتب  انستانی  منتابع  متدیریت  و ارشتد  مدیریت حمایت محور،دانش

 منتابع  متدیریت  محتور، دانش یهااستیس و راهبردهاعوامل  و سازمانی در ارأش ج.ا.ایران

سازمانی در ارأتش ج.ا.ایتران    یریادگی موجب افزایش اطالعات یفناور از استتاده و انسانی

 کته عوامتل   بتود  ایتن  شتد  حاصتل  یستاختار  معتادالت  مد  از که یگرید نتیجۀ. دشویم

 زمتان هتم  افتزایش  موجتب  انستانی  منتابع  متدیریت  و محوردانش یهااستیس و راهبردها

(. 3 شتکل شتماره   مطابق) دشویم یادگیری سازمانی در ارأش ج.ا.ایران و خالقیت سازمانی

 موفقیتت  یدیت کل عوامل) مستقل یرهایمتی بین رابطۀ هکیهنگام که است اینذکر قابل نکتۀ

 صتورت بته ( ستازمانی  یریادگیت  و ستازمانی  خالقیت) وابسته یرهایمتی و( مدیریت دانش

 هتتت  أمتامی  ردیت گیم قرار بررسی مورد یکدیگر با عوامل و ارأبا  أعامل بدون وأ  أ 

ستازمانی   یریادگیت  و نیستازما  خالقیت بر مثبتی ریأیردانش  مدیریت موفقیت یدیکل عامل

 عوامتل  ارأبا  و أعامل کهیهنگام اما ؛(رگرسیون أحلیل اسا  بر) در ارأش ج.ا.ایران دارند

 یرهتا یمتیبتر   مستتقل  یرهتا یمتی زمانهم ریأیر و یکدیگر با دانش مدیریت موفقیت یدیکل

و  رمحتو دانتش  یهتا استت یس و راهبردهتا  عامتل  دو أنها ردیگیم قرار بررسی مورد وابسته
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ستازمانی در   یریادگیت  و ستازمانی  خالقیتت  زمانهم افزایش موجب انسانی منابع مدیریت

 ی(.ساختار معادالت مد  اسا  أحلیل بر) شوندیم ارأش ج.ا.ایران

 

 پيشنهادها

 و خالقیتت  دانتش،  متدیریت  موفقیتت  یدیت کل عوامتل  طریتق  از بخواهیم کهیدرصورأ

 شود:پیشنهاد می یابد شافزای زمانهم صورتبهسازمانی  یریادگی

 صتورت بته انستانی   منتابع  متدیریت  و محتور دانتش  یهااستیس و راهبردها عوامل (1

 شوند؛ اعما  )ارأش ج.ا.ایران( موردنظرسازمان  در یزیآمتیموفق

 سازمان أعیتین  در دانش انتشار و یسازرهیذخ خلق، برای ییهاهیرو و یمشخط باید (2

 شود؛

برای  ییهاهیرو و هابرنامه و شود داده اهمیت دانش اشتراک به انسازم اندازچشم در (3

 شود؛ أدوین دانش أباد  فرهنگ ایجاد

 أوجه با متخصص افراد انسانی باید منابع مدیریت عامل زیآمتیموفق یاجرا منظور( به4

 دایجتا  کارکنتان  رد سازمان مدیران گیرند، قرار خود واقعی جایگاه در شانأحصیلی رشتۀ به

 نمایند؛ کوشش خود دانش ارأقای برای أا کنند انگیزه و نیاز

 گیرند به کار یکار محیط در را خود دانش أا شود کارکنان فراهم یبرا کافی ( فرصت5

 أهیته  کارکنتان  همۀ أوسعۀ و آموزشی یازهاینکردن  برآورده برای جامعی برنامۀ همچنین و

 .شود اجرا و

 

 

 

 

 

 



            1401 أابستان، 47، سا  دوازدهم، شمارۀ ای دانش راهبردیرشتهفصلنامه علمی مطالعات بین

 

 فهرست منابع ومآخذ
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 ، أهران: دافو  آجا.1
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 ، أهران.63-86، صص 50، ش 13
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 قم: یاقوت.
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 ، أهران.5-25، صص ي مديريت دانشمللالنيبکنفرانس 

  (، ستنجش  1392) محمتدجواد  دیست ی، یاستر؛ غضتنتری،   جعتتر  یدیجنسنجقی، محمدابراهیم؛

امنیتتی(،   -مطالعۀ موردی ی  ستازمان دفتاعی  دانش )فرایندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت 

 .77-100، صص 2، ش ع() نيحسامنيتي دانشگاه امام  -هاي حفاظتيفصلنامۀ پژوهش
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 .421-452، صص 39، ش اي راهبرديرشتهفصلنامۀ مطالعات بينفراأرکیب، 

 (، بررسی رابطته بتین متدیریت دانتش و نتوآوری      1396نژاد، عبا  )محمودزاده، ابراهیم؛ علوی

فصشلنامۀ  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جترم قتوۀ قضتاییه(،    سازمانی )مطالعۀ موردی: 

 ، أهران.81-140، صص 7، ش 2،   مديريت راهبردي دفاع ملي
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