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ابقای دانش .روابتط بتین نتوآوری و دانتش بترای تقويتت

مقدمه
دانش به عنوان مهمترين عامل رقابت است و در

اکوسیستمها هنوز به صورت کامل در ادبیات پژوهشهای

کنار دانش ،نوآوری نیتز بته عنتوان مهتمتترين عامتل

بر آن رفته کشف نشده استت و در نتیجته فرصتت هتای

شناخته شده است .سازمانها میتوانند دانش موجتود

جديد برای اين موضوع تحقیقاتی باقی مانده استت .ايتن

در محیط ستازمانی را جتب کننتد و بتا دانتش موجتود

موضوع به ويژه سهم ارزشمندی در اين زمینته تحقیقتاتی

درسازمانها تلفیق کرده و سپس به نوآوری دستت بزننتد

دارد و باعث تحريک بحتث در میتان متخصصتان دربتاره

(اکبری و همکاران  .) 5981برای اينکه نتوآوری ستازمانی

چگونگی استفاده از آن بر پايه دانش و بسترهای نوآورانته

حاصل شود ،مديران به يکپارچهسازی سرمايههای دانشی

میشود .و محدوده قابل توجهی برای کارهای دانشتگاهی

در بخشهای مختلف و در اختیار داشتن دانتش نیروهتای

وجتتود دارد کتته رونتتد نتتوآوری را بتته عنتتوان پیشتتران

داخلتی و ختارجی نیتاز دارنتد .از طرفتی بايتد دانتتش در

اکوسیستمهای کارآفرينی بررسی نمايد (فريترا و تکستیرا

سرتاسر سازمان توزيع شود ،توزيع بهتتر دانتش ،احتمتال

.) 2159

ظهور نوآوری سازمانی را افتزايش خواهتد داد (طالقتانی و

برای حمايت از خالقیتهای سازمان برای بروز نوآوری

همکاران  . ) 5985دغدغه پژوهش حاضتر آشتکار نمتودن

روشهای میانرشتهای مورد نیاز است و اين موضوع

ارتباط دانش با نوآوری در پیشترفت مطالعتات مترتبط بتا

وابسته به تحلیل فلسفه و چشمانداز مدلهای مرتبط با آن

مديريت دانش با عنايت به فلسفه ،چشماندار و اهداف بته

است  .امروز ثابت شده است که موفقیت سازمانهای کشور

منظور کاربست مناسب مدل نوآوری دانشمحور در نظتام

در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی در

آمتوزش عتالی و تعمتیم آن بته تمتام ستاختارهای نظتتام

گرو برخورداری از دانش منسجم و پويا همراه با نوآوری

آموزش است.

است و تنها با داشتن چنین نظامی ،سازمان میتواند با

در قرن بیست و يکم افراد ،نهادها ،مؤسسات ،شرکتهتا و

تحوالت و پیشرفتهای به هنگام در کنار ديگر

دولت ها شاهد تحولی شگرف در عرصه فناوری و نگرشتی

سازمانهای موفق از جايگاه شايستهای برخوردار شود.

مثبت نسبت به عوامل تکنولوژيکی در پرتو اين تحتول و

هرگز نمیتوان ادعا کرد که نوآوری به خودی خود شکل

شکل گیری فصل نوينی از زندگی هستند  .تمامی مراحل و

میگیرد ،مگر آنکه سازمان در پی شکلگیری آن باشد و

فرايندهای اصیل؛ در پیشبرد برنامهريزیهای توستعهای و

مديريت توانمند سازمان بايستی با دانش علمی

راهبردی ،ساختارسازی دانش و نوآوری و مسیرسازیهای

ساختارسازی شده بر اساس تکنولوژی روز ،توان خود را در

کمی و کیفی به منظور دستیابی و تحقق هر يت ک از امتور

جهت گرهگشايی مشکالت سازمان به کار گیرد و باورهای

نیازمند بهبود عملکرد تحول آفرين استت (ولتی الته پتور

علمی خود را همواره مقايسه و مورد ارزيابی قرار دهد و

 .) 5985- 5981گُلد و همکارا ن اشتاره داشتتند در عصتر

متناسب با موقعیت خاص سازمان میزان توان علمیاش را

حاضر جوامع به صورت پیوسته به سوی دانشمحور بودن

با راهکارهای مناسب تغییر دهد .بنابراين مدل مديريتی

در حرکت اند .مديريت پو يتا و پیتادهستازی دانتش بترای

نظامهای نوآوری دانشمحور بايد به صورتی توسعه يابد

افزايش بازده سازمانی دارای اهمیتی دو چندان میباشتد.

که عالوه بر نشان دادن عوامل مؤثر بر فرايندها و

تعاريف متفاوتی از فرايندهای مديريت دانش موجود است.

ساختارهای مديريتی سازمان و بازگوساختن مدلهای

بررسی جنبههای مختلف گلد و همکارانش را قادر ساخت

وابسته به آنها زمینههای الزم بر دستیابی به ساختارهای

که دانش را به صورت فرايندی گروهبندی نمايند  :اکتسا

سادهتر از مؤلفههای مهمتر را تسهیل نمايد و يا فرصت

دانش ،تبديل دانش به صورت مفید ،بهکارگیری دانتش ،و

برای پژوهشهای ديگر ايجاد نمايد .از آنجا اغلب تمايل
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ولی اله پور موزیرجی و همكاران
به جای مدلهای پیﭽیدهی آماری به دادههای واقعی

کیفی از نظرات آنان استتفاده شتد و گتروه بختش کمتی

وجود دارد .و ساختارهای مدلهای پیﭽیدهتر وابسته به

مدرسین ،اساتید و دانشجويان دانشگاهها به تعداد  869که

فهم دقیق مدلهای مرتبط با حوزهی پژوهش است با اين

در بخش کمی از نظرات آنتان استتفاده شتد .پرسشتنامه

حال ،قبل از استفاده از چنین مدلی (هر مدل مبتنی بر

براساس طیف پنجدرجهای لیکرت ،شامل  1طیف بستیار

مؤلفههای پیشنهادی) ،يک محقق همیشه بايد مطمئن

زياد ،زياد ،متوسط ،کم و خیلیکم می باشد که روايی سازه

شود که مدل مورد بررسی ،به طور قابل توجهی بهتر از

بیشتر از  1 /1و پايايی با درصدی باالتر از  1 /81محاستبه

يک جايگزين سادهتر ،هم دارای ماهیت واقعی و هم

شده است که از ديدگاه آماری مورد تأيید می باشد .به طور

آماری ،و آن که مدل به خوبی شناخته شده است .بنابراين

کلی پرسشتنامه شتیوهای بترای بدستت آوردن اطالعتاتی

دستیابی به آن مورد نیاز و تعمیم آن میتواند بر تمامی

خاص در مورد مسئلهای مشخص می باشد به گونهای کته

بخشهای حال حاضر کشور اثربخشی به سزايی را ايجاد

اين اطال عتات پتس از تجزيته و تحلیتل و تفستیر ،باعتث

نمايد.

ارزيابی بهتر مسأله میشود .اين پرسشنامه شامل دو بخش

دغدغه پژوهش حاضتر آشتکار نمتودن ارتبتاط دانتش بتا

عمومی و اختصاصی می باشد .سؤاالت عمومی ويژگیهای

نوآوری در پیشرفت مطالعات مرتبط با مديريت دانتش بتا

جمعیت شتناختی پاستخدهنتدگان را متورد پرستش قترار

عنايت به فلسفه ،چشم اندار و اهداف به منظتور کاربستت

می دهتد .ستؤاالت تخصصتی نیتز کته شتامل  98ستؤال

مناسب مدل نوآوری دانشمحور در نظام آمتوزش عتالی و

می باشد ،مشتمل بر دو بخش میباشد  .بخش اول شتامل

تعمیم آن به تمام ساختارهای نظتام آمتوزش استت .ايتن

 96پرسش مختص بته ستؤاالت متديريت دانتش استت و

پژوهش در پی پاسخ به سؤال زير بتا توجته بته کاربستت

بخش دوم کته شتامل  89پرستش مختتص بته ستؤاالت

مناسب مدل نوآوری دانش محتور بتا عنايتت بته فلستفه،

نوآوری می باشد .در تحقیق حاضر از هر دو رهیافت کمتی

چشم اندار ،رويکرد و اهداف است :مدل نوآوری دانشمحور

و کیفی در طرح تحقیقاتی استفاده متیگتردد بته همتین

با عنايت به فلسفه ،چشماندار و اهداف به منظور کاربست

علت تحقیق مبتنی بر روشهای آمیختته ترکیبتی استت.

مناسب و پیشبرد مطالعات برنامهريزی آموزشتی در نظتام

همﭽنین محقق با به کار بردن تحلیل عاملی اکتشافی به

آمتوزش عتالی و تعمتیم آن بته تمتام ستاختارهای نظتتام

دنبال بررسی دادههای تجربی به منظور کشف و شناسايی

آموزش چگونه است؟

شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و با استفاده از برازش

مواد و روش ها

مناسب مدل فلسفه ،چشتمانتدار و اهتداف متدل نتوآوری

پتتژوهش از نظتتر هتتدف کتتاربردی و از نظتتر روش

دانش محور قابلیت پاسخگويی خواهد داشت .لبا با توجته

توصیفی  -پیمايشی و به لحاظ ماهیت تحلیلی متیباشتد.

به توانمندیهای نرمافزارهتايی هماننتد Smart ،Lisrel

کاربردی از اين جهت که از نتايج آن به منظور رفع مسائل

 Amos ،PLSو  ...می تتوان از آن بته ستهولت استتفاده

ستتازمان و بهبتتود فراينتتدهای آن استتتفاده خواهتتد شتتد،

کرد.

توصیفی از اين جهت که تصويری از وضع موجتود را ارائته

یافتهها

میدهد ،پیمايشی از اين جهتت کته گتردآوری دادههتای

تعداد مردان در اين نمونه  916نفر می باشتند کته در

مورد نظر از طريق ي ک تحقیق میدانی انجتام متیگیترد و

مقايسه با جمعیت  852نفری جمعیت زنان  ٪8 /2کمتتر

تحلیلی از اين جهت کته بته تجزيته وتحلیتل متغیرهتای

می باشند .لبا می توان مدعی شد که پاستخدهنتدگان زن

تحقیق می پردازد .جامعه مورد مطالعته متشتکل از گتروه

بیشتر در اين تحقیق شرکت داشتهاند .در ادامه به بررسی

خبرگان اساتید دانشگاهها که به تعداد  25نفتر در بختش

سن نمونه آماری پرداخته می شود .اگر چه ستن تقتويمی
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افراد شاخص معتبری برای عملکردهای افراد نمتی باشتد و

دارند ٪89 /5 ،کمتر می باشند .و تعتداد افتراد بتا متدرک

اصوالً تقسیم بندیهتای صتورت گرفتته بتر حستب ستن،

فوق لیسانس در مقايسه با جمعیتت دکتتری و بتاالتر کته

متفاوت و براساس نیازها و سیاستهای خاص می باشد اما

 585نفر جمعیت دارند ٪96/8 ،بیشتتر متی باشتند .لتبا

در اين تحقیق ،محقق پاسخدهنتدگانی کته کتمتتر از 91

می توان مدعی شد که اکثريتت پاستخدهنتدگان در ايتن

سال سن داشتهاند را جوان و پاسخدهندگانی که باالی 91

تحقیتق از تحصتیالت فتوق لیستانس و دکتتری برختوردار

سال سن دارند را میان سال نامگباری کرده استت .دلیتل

می باشند .تعداد پاسخ دهندگان با متدرک دکتتری کمتی

اين نام گباری برای تحلیلهايی استت کته در يافتتههتای

گمراه کننده است احتماالً افرادی کته دانشتجوی دکتتری

جانبی میتوان از آنها بهره برد .در جدول زيتر فراوانتی و

بتتودهانتتد گزينتته دکتتتری و بتتاالتر را در پرسشتتنامه

درصد هر يک از دو طبقه جتوان و مستن قابتل مشتاهده

عالمت گباری نمودهاند .در ادامه جدول فوق نشان میدهد

می باشد .همﭽنین تعداد پاسخدهندگانی که زير  21سال

که  18 /9درصد پاسخ دهندگان در گتروه آموزشتی علتوم

سن دارند  219نفر می باشند که در مقايسه بتا جمعیتت

انسانی 59 /2 ،درصد در گروه آموزشتی علتوم پايته58 /9 ،

 161نفری پاسخدهندگان باالی  21ستال  ٪81 /9کمتتر

درصد در گروه آموزشی فنی و مهندسی و  8 /9درصتد در

می باشد .طبق تعريف سازمان بهداشت جهانی سن جوانی

گتروه آموزشتتی علتوم پزشتتکی در پاستخگتتويی بته ايتتن

تا  51تا  21ستال و پتس از آن فترد ازدوره جتوانی گتبر

پرسشتتنامه شتترکت داشتتتهانتتد .همﭽنتتین  82 /8درصتتد

می کند .لبا میتوان مدعی شد که اکثريت پاسخدهندگان

پاسخدهندگان حقالتدريس و  28 /6درصد پاسخدهندگان

اين پتژوهش را نیتروی انستانی علمتی بتاالتر از جتوان و

به عنتوان عضتو هیئتت علمتی در پاستخگتويی بته ايتن

میان سال مجتر تشتکیل دادهانتد .در ادامته يافتتههتای

پرسشنامه شرکت داشتهاند.

توصیفی به بررسی میزان تحصیالت نمونه آماری پرداخته

در اين قسمت ابعاد و مؤلفههای نوآوری دانشمحور متورد

متتیشتتود .يکتتی ديگتتر از شتتاخصهتتای طبقتتهبنتتدی

بررسی قرار گرفته است .با توجه به اينکه سطح معناداری

پاسخ دهندگان ،میزان تحصتیالت استت .در ايتن تحقیتق

بترای تمتامی ستؤالهتا در قستمت قبلتی کمتتتر از 1 /11

پاسخدهندگان به سه دسته «لیسانس»« ،فوق لیسانس» و

محاسبه شد لبا به کار بردن عاملها به منظور شکل دادن

«دکتری و باالتر» تقسیم می شوند .فراوانتی و درصتد هتر

به مؤلفه های ابعاد مديريت دانش و نوآوری بالمانع استت.

طبقه در جدول زير قابل مشاهده است .همﭽنین جمعیت

به همین علت در جدول ذيل کمتترين مقتدار ،بیشتترين

لیسانسهها در اين نمونه  518نفر می باشند که در مقايسه

مقدار ،میانگین ،انحراف معیار و سطح معناداری بترای هتر

با تعداد افراد با مدرک فتوق لیستانس  889نفتر جمعیتت

بعد و مؤلفه آنها ارائه شده است.

جدول  .1بررسی توصيفی ابعاد و مؤلفههاي نوآوري دانشمحور
رديف

متغير

کدگذاري

تعداد

کمترين مقدار

بيشترين م قدار

ميانگين

انحراف
معيار

آماره t

سطح
معناداري

1

نوآوري دانشمحور

KI

867

1 /555

4/515

4/5445

5/4921

188/278

5/555

9

مديريت دانش

K

867

1 /555

4/975

4/1925

5/4578

126/787

5/555

4

نوآوري

I

867

1 /475

4/125

4/5758

5/4547

945/566

5/555

4

خلق دانش

K1

867

1

5

4/555

5/251

78/744

5/555

5

ابقاي دانش

K2

867

1

4/668

9/255

5/881

72/645

5/555

فصلنامهی علمی _پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،شماره  ، 2تابستان 89

549

ولی اله پور موزیرجی و همكاران
6

انتقال دانش

K3

867

1

5

4/594

5/775

25/955

5/555

8

استفاده از دانش

K4

867

1 /168

5

4/585

5/757

75/454

5/555

7

فرهنگ و ارزشها

K5

867

1 /168

5

4/155

5/758

77/184

5/555

K6

867

1 /168

5

4/575

5/764

72/974

5/555

15

رهبري

I1

867

1 /168

5

4/525

5/748

74/475

5/555

11

حمايت

I2

867

1

4/744

4/155

5/718

74/221

5/555

19

وظيفه

I3

867

1 /168

4/744

4/165

5/715

77/815

5/555

14

تعامل

I4

867

1

5

4/145

5/758

76 /684

5/555

14

يکپارچگی

I5

867

1

4/668

4/185

5/795

78/945

5/555

15

مهارت

I6

867

1

4/744

4/595

5/799

76 /154

5/555

16

اطالعات

I7

867

1

5

4/195

5/822

78/212

5/555

18

پروژه

I8

867

1

5

4/145

5/794

78/479

5/555

2

فناوري اطالعات و
ارتباطات

نتايج جدول فوق نشان میدهد؛

 -مؤلفه فرهنگ و ارزشها از بعتد متديريت دانتش دارای

 -بعد مديريت دانش دارای میتانگین  9 /5281و انحتراف

میانگین  9 /511و انحراف معیار  1 /918و بیشترين مقدار

معیار  1 /9198و بیشترين مقدار  8 /291و کمترين مقدار

 1و کمترين مقدار  5 /568می باشد.

 5 /111می باشد.

 -مؤلفه فناوری اطالعات و ارتباطات از بعد مد يريت دانش

 -مؤلفه خلق دانش از بعد مديريت دانش دارای میتانگین

دارای میانگین  9 /191و انحراف معیار  1 /968و بیشترين

 9 /111و انحتراف معیتتار  1 /815و بیشتتترين مقتتدار  1و

مقدار  1و کمترين مقدار  5 /568میباشد.

کمترين مقدار  5میباشد.

 -بعد نوآوری دارای میتانگین  9 /1918و انحتراف معیتار

 -مؤلفه ابقای دانش از بعد مديريت دانش دارای میتا نگین

 1 /9199و بیشتتترين مقتتدار  8 /581و کمتتترين مقتتدار

 2 /811و انحراف معیار  1 /885و بیشترين مقدار  8 /668و

 5 /991می باشد.

کمترين مقدار  5میباشد.

 -مؤلفه رهبری از نوآوری دارای میانگین  9 /181و انحراف

 -مؤلفه انتقال دانش از بعد مديريت دانش دارای میانگین

معیار  1 /998و بیشترين مقدار  1و کمترين مقدار 5 /568

 9 /129و انحتراف معیتتار  1 /991و بیشتتترين مقتتدار  1و

میباشد.

کمترين مقدار  5میباشد.

 -مؤلفتته حمايتتت از نتتوآوری دارای میتتانگین  9 /511و

 -مؤلفه استتفاده از دانتش از بعتد متديريت دانتش دارای

انحراف معیار  1 /958و بیشترين مقدار  8 /999و کمترين

میانگین  9 /181و انحراف معیار  1 /919و بیشترين مقدار

مقدار  5میباشد.

 1و کمترين مقدار  5 /568میباشد.
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 -مؤلفه وظیفه از نوآوری دارای میانگین  9 /561و انحراف

 -در بتتین ابعتتاد متتديريت دانتتش مؤلفتته فرهنتتگ دارای

معیار  1 /951و بیشترين مقدار  8 /999و کمترين مقتدار
 5 /568میباشد.

باالترين میانگین با مقدار محاسبه شتده  9 /511و مؤلفته
ابقای دانش دارای پايین ترين میانگین با مقتدار محاستبه

 مؤلفه تعامل از نوآوری دارای میانگین  9 /581و انحرافمعیتار  1 /918و بیشتترين مقتدار  1و کمتترين مقتدار 5

شده  2 /811می باشد.
 -در بین ابعاد نوآوری مؤلفته يکپتارچگی دارای بتاالترين

میباشد.
 مؤلفه يکپتارچگی از نتوآوری دارای میتانگین  9 /581وانحراف معیار  1 /921و بیشترين مقدار  8 /668و کمترين

میانگین با مقدار محاسبه شتده  9 /581و مؤلفته مهتارت
دارای پايین ترين میانگین با مقدار محاسبه شتده 9 /121
میباشد.

مقدار  5میباشد.
 مؤلفه مهارت از نوآوری دارای میانگین  9 /121و انحرافمعیار  1 /922و بیشترين مقدار  8 /999و کمترين مقدار 5

ابتدا تحلیل عاملی تأيیدی متغیر مستتقل از قبتل انجتام
شده استت و ستپس تحلیتل عتاملی تأيیتدی مرتبته دوم
متغیرهای مستقل با وارد شدن هر يک از ابعتاد متديريت

میباشد.

دانش و نوآوری انجام شده استت .بعتد از تايیتد متدل در

 مؤلفتته اطالعتتات از نتتوآوری دارای میتتانگین  9 /521وانحراف معیار  1 /888و بیشترين مقدار  1و کمترين مقدار

حالت کلی و به کمک تحلیل عاملی ،اينک محقق بايد به
کمک تحلیل مسیر به تبیین ابعتاد پیشتنهادای بپتردازد.

 5می باشد.
 مؤلفه پروژه از نوآوری دارای میانگین  9 /581و انحترافمعیتار  1 /928و بیشتترين مقتدار  1و کمتترين مقتدار 5

بنابراين برای کمک به شکلدهی مدل فراينتدی نتوآوری
دانش محور بر اساس فلسفه ،چشمانداز و اهداف در ذيل با
دو متغیر وارد شده فرهنگ و فناوری ،تحلیل مسیر نشتان

میباشد.

داده شده است .برای ايتن کتار متدل در حالتت تخمتین
استاندارد و ضرايب معناداری ارائه میشود.

نمودار  .1مدل در حالت ضرايب استاندارد؛ نوآوري دانشمحور

نمودار  .9مدل در حالت ضر ايب معناداري؛ نوآوري دانشمحور
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با توجه به نمودار  5همته بارهتای عتاملی بزرگتتر از 1 /1

511
بحث و نتیجه گیری

می باشد (البته در برررسی مؤلفه فناوری با توجه به ضريب

هتتدف از تحقیتتق کاربستتت مناستتب متتدل نتتوآوری

استاندارد  1 /9بايد جانب احتیتاط را رعايتت نمتود) لتبا

دانشمحور با عنايت به فلسفه ،چشماندار ،رويکرد و اهداف

میتوان مدعی شد که مدل اندازهگیری آن مناسب و کلیه

است .نتايج تحقیق با تحقیقتات بتاگنر ،زابلینتا ،هتالفورد،

اعداد و پارامترهای مدل معنادار است .نتايج تحلیل مسیر

بارتلت ،يانگا ،کائو همخوانی دارد (باگنر ،زابلینا ،هتالفورد،

مؤلفه ها نشان می دهد که مدل اندازهگیری آن مناستب و

بارتلت ،يانگا ،کائو  .) 2158سرائو -بديا اشاره دارد هنگتام

کلیه اعداد و پارامترهای متدل معنتادار استت .همﭽنتین

طراحی استراتژی نوآوری ،مديران بايد تمامی موضوعات را

نتايج حاکی از وجود روابط همبستگی مثبت و معنتاداری

در اولويت قرار دهند بنابراين طبق نتايج اين تحقیتق بته

بین مؤلفه های و ابعاد مديريت دانش و نوآوری است .و در

کتتتارگیری تمتتتامی مؤلفتتتههتتتا از اهمیتتتت خاصتتتی

نتیجه مؤلفه های مدير يت دانش بعد نوآوری را تحت تأثیر

برخوردارند.همان طور که لینا و همکتاران اشتاره داشتتند

قرار می دهند .و همانطور که نمودار  2نشان میدهد تمتام

زنجیره نوآوری جهانی نوآوری جديدی است که از دانتش،

ضرايب معناداری شاخصها بزرگتر از  5 /86می باشد و اين

فناوری ،اطالعات و ساير منابع پیشترفته دنیتا استت کته

موضوع نشاندهنده تأيید تأثیر مؤلفتههتای مستتقل بعتد

چارچو تحلیلی و مفهومی مؤلفههای تحقیق حاضر با آن

مديريت دانش بر بعد نوآوری متی باشتد .و در نتیجته بتر

همخوانی دارد ( لینا و همکاران  .) 2159همﭽنین بته نظتر

اساس ضرايب معنتاداری متدل پتژوهش نیتز مؤلفتههتای

می رسد يافتهها با نتايج تحقیقات کورجانن و همکاران که

مستقل بعد مديريت دانش بعد نوآوری را تحت تأثیر قترار

بیان داشتند بر زمینههای مختلف فرهنگی تأکید میکنیم

می دهند .ضرايب استاندارد مؤلفهها بزرگتر از ( 1 /1بزرگتر

تا درک عمیق تر در مورد چگونگی ظهور نوآوری ها صورت

از  ) 1 /9و ضتترايب معنتتاداری مؤلفتتههتتا بزرگتتتر از 5 /86

گیرد هم راستا نباشد يا جانب احتیاط را برای ايتن مؤلفته

می باشد .همﭽنین در بررسی شاخصهتای بترازش متدل،

می بايست حفظ نمود (کورجانن و همکتاران  .) 2158در

شاخص کای -اسکوئر کوچکتر از  9محاسبه شد .همﭽنین

جايی که دانش ،استراتژی اصتلی ستازمان محستو متی

شاخص خطای مجمتوع مجتبورات میتانگین بته صتورت

شود ،مد يران تالش می کنند تا عوامل متوثر بتر دانتش را

تعديل يافته کمتر از  1 /19محاسبه شد که نشان از برازش

شناسا يی کنن د .آنﭽه در تحقیقات متعدد بر روی آن صحه

مناستتب متتدل دارد .همﭽنتتین ريشتته میتتانگین مجتتبور

گباشته شده است اين است کته دانتش بتر روی نتوآوری

باقیماندهها نزديک به صفر و شاخصهای نیکويی برازش و

موثر است (آرمسترانگ  ،2119کتارنیرو  ،2111مکتین و

شاخص بنتلر -بونت و مشتابه آن بزرگتتر از  1 /8محاستبه

استپلس  ) 2119و با نتايج اين تحقیق همسو است.

شده است .بنابراين با عنايت به تحلیل مسیر انجام شده بر

نوآوری ،عامل مهم و کلیدی برای سازمانها به منظور ا يجاد

اساس مؤلفههای پیشنهادی با توجه به پیوست شماره يک

ارزش و مزيت رقتابتی پا يتدار استت (برومنتد و رنجبتری

فلسفه ،چشمانداز و اهداف قابلیت پاسخگويی پیدا میکند.

 ،5999موسوی ،پور کیانی ،و سامی  .) 5999سازمانها بتا

ولی در پیشبرد مدل پیوست (ارائه شده در رساله دکتری

نوآوری بیشتر ،پاسخ بته محتیط هتای متغیتر و ايجتاد و

محقق) میتوان بر اساس پیشبرد نوآوری مبتنی بر دانتش

توسعه قابلیت های جديدی که بته آنهتا اجتازه دهتد بته

در بحث و بررسی مطالعات آموزشی در نظام آموزش عالی

عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود (مونتز ،مورنو و

و تعمتیم آن بته تمتام ستاختارهای نظتام آمتوزش بستتتر

فرناندز  .) 2118ولی اين فراينتد کتامال پیﭽیتده استت و

سازی های مناسب را به منظور دستیابی به هتر چته بهتتر

مستلزم مديريت متؤثر و کارآمتد در بستیاری از فعالیتت۔

شدن الگوهای استاندارد ساختارسازی نمود.

های مختلف است (نوری  .) 5998دانش برای سازمان بته
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 بلکه، دانش برای دانش نیست.تنهايی منبع مهمی نیست
،دانش برای عمتل و بهبتود عملکترد مهتم استت (عالمته
 لبا سازمان بايد جوی را.) 5991  و خادم،حسین السادات
به وجود آورد که تبتادل آشتکار دانتش و نتو آوری در آن
مورد تأکید قرار گیرد بته گونته ای کته کارکنتان تما يتل
بیشتری برای تبادل دانش نوين ختود بتا يکتديگر و نیتز
.کاربرد آن داشته باشند
 چشمانداز و اهداف مدل نهايی نتوآوری،با توجه به فلسفه
 ا ين مدل فرايندی.دانش محور قابلیت ترسیم پیدا میکند
 اهداف و چشم انداز دانشگاهی را برای رويکرد مدل،فلسفه
 و بنابراين پیشنهاد متیشتود کته.حاصله تبیین می نمايد
حمايت از شکلگیری گردهمايیهای علمی بیشتر شتود و
 تعامل و همکتاری بتا،مسئولیت پبيری علمی افزايش يابد
 توجه بیشتر به ايده پردازی به،ساير دانشگاه ها بیشتر شود
منظور ارتقای نوآوری و ارتقای کیفیتت علمتی در شترايط
. ... واقعی برای تمامی فعالین دانشگاهها و
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Presenting Knowledge-based Innovation Model; Philosophy,
Vision and Goals
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Abstract: The philosophy, vision, approaches and goals of the researchers'
innovative models have been always discussed. The statistical sample of present
study consisted of 768 participants; and the data collection tool was an
anonymous questionnaire to assess and evaluate the research questions. All
stages and processes of the original; in advancing developmental and strategic
planning, the structuring of knowledge, and quantitative and qualitative
innovation for the achievement and realization of each of the Responsibilities, all
in all require improvement of transformational performance. Since universities,
with their scientific and coherent planning, should promote the dimensions and
components of knowledge-based innovation in order to improve the
transformational performance of the university, therefore, the look to philosophy,
goals, and perspective of the dimensions of transformation is important priority.
Given the path analysis, philosophy, vision and goals provided capability to
answer. Moreover, in advancing the appendix model based on advancement of
knowledge-based innovation in the discussion and study of educational planning
studies, in the higher education system, and its generalization to all the structures
of the education, it provided appropriate structutre in order to achieve to standard
patterns.
Keywords: Knowledge-based Innovation Model, Philosophy, Vision, Goals.
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