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Abstract 

    Currently, innovation management in advancing organizational goals is an 

indisputable necessity in the health system. The survival of organizations, including 

universities, depends on innovation and a learning culture. Innovation management is 

significantly affected by the learning culture. Innovation management affects the inter-

sectoral processes of important units of medical universities. Innovation management is 

the cornerstone of the knowledge-based economy in the higher education field. 

Therefore, the present study aimed at reviewing the innovation management with the 

mediating role of learning culture in medical sciences education. 

The present study was a systematic review in which the keywords were determined 

based on MESH and then searched in databases like SID, Iran Medex, Pubmed, Google 

scholar, Cochrane, Scopus, Web of Science Uptodate and Magiran. The search results 

led to the discovery of 98 articles that were studied by the authors through basic 

thematic analysis. At the end, 14 articles were obtained. Finally, 11 articles on thematic 

and content criteria with the aim of studying intercourse were included in the systematic 

review study. 

Various studies showed that the characteristics of innovation management with the 

mediating role of learning culture in the direction and future of higher health education 

system and factors such as education management style, human resources, 

organizational incentives, organizational culture, absorption capacity, structure 

Organization, teaching methods, resources and facilities can be identified as one of the 

most important aspects of innovation management. 

The results of the present study showed that innovation management criteria with the 

mediating role of learning culture in higher health education with emphasis on the 

country's priorities is an important principle that is effective in compiling a foresight 

document and roadmap for achieving authority in medical education. This could be a 

beacon for the National Center for Strategic Research in Medical Education. 
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 مروری
 

 تعــالــی بــالینـی
 پژوهشی -زشیآمو

 (1-11) 1شماره   دوازدهمدوره 

 پزشکی جی فرهنگ یادگیری در آموزش علومبا نقش میاننوآوری مروری بر مدیریت 

  3، رضا یوسفی سعیدآبادی*2، کیومرث خطیر پاشا1غالمعلی پاشا

 

 چكيده    
باشد. ادامه و  یضرورت مسلم در نظام سالمت م کی یاهداف سازمان شبردینوآوري در پ تیریمددر عصر حاضر   

نوآوري به طور  تیریمد .باشدیم يریادگیو فرهنگ  يها منوط به نوآورها از جمله دانشگاهسازمان اتیاستمرار ح

علوم  يهامهم دانشگاه يواحدها یبخش نیب يندهایفرآ ينوآور تیریمد .داري معلول فرهنگ یادگیري استمعنی

براین  می باشد. یدر عرصه آموزش عال انیبناقتصاد دانش يبناسنگ  ينوآور تیری. مددهدیقرار م ریرا تحت تأث یپزشک

پرداخته شده   یدر علوم پزشک يریادگیفرهنگ  یانجینوآوري با نقش م تیریمداس مطالعه حاضر با هدف مروري بر اس

 است. 

ي هاگاهیپاتعیین و سپس جستجو در  MESHبراساس  هادواژهیکل مطالعه حاضر یک مرور سیستماتیکی است که

 ,SID , Iran Medex, Pubmed, Google scholar ,Cochrane, Scopus, Web of Science   Uptodateاطالعاتی؛

Magiran,  مقاله که با همکاري نویسندگان مورد مطالعه و تحلیل  89انجام شد. نتایج جستجو و بررسی منجر به یافتن

مقاله که از معیارهاي موضوعی  44 در نهایت مقاله به دست آمد و 41جستجو، تعداد  يدر انتهاموضوعی ابتدایی قرار گرفت 

هاي مختلف نشان داد که پژوهش .و محتوایی و با هدف مطالعه مقاربت داشت وارد مطالعه مرور سیستماتیک شدند

گذار تاثیر سالمتعالی نظام آموزش  ندهیمش و آدر خط يریادگیفرهنگ  یانجیبا نقش م نوآوري تیریمدهاي شاخصه

جذب،  تیفرهنگ سازمان، ظرف ،یسازمان يهاوقمش ،یآموزش، منابع انسان تیریسبک مد ؛باشد و عواملی چونمی

مهمترین ابعاد مدیریت نوآوري شناسایی کرد. نتیجه توان جز را می منابع و امکانات، سیتدر يهاساختار سازمان، روش

 دیبا تأک در آموزش عالی سالمت يریادگیفرهنگ  یانجینوآوري با نقش م تیریمدمطالعه حاضر نشان داد که معیارهاي 

در آموزش علوم  تیو نقشه راه تحقق مرجع ينگارندهیسند آ نیتدویک اصل مهمی است که در  کشور هايتیر اولوب

 ی کشور باشد.آموزش پزشک يراهبرد قاتیتحق یمرکز ملتواند چراغ راه است و این امر می ی تاثیرگزارپزشک
 

 

 

 

 .یپزشکعلوم آموزش  ي،ریادگیفرهنگ  ،نوآوري تیریمد ی:ديکل یهاواژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رانیا ،يسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،يواحد سار ،یآموزش عال تیریمد یتخصص يدکتر يدانشجو. 4

  .اد اسالمی، ساري، ایراناستادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساري، دانشگاه آز .2

  .استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایران. 3
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 مقدمه
 شبردینوآوري در پ تیریمد يریدر عصر حاضر بکارگ

 ضرورت مسلم در نظام سالمت  کی یاهداف سازمان

ها و کردیستفاده از رواذعان داشت که ا یستیباشد. بایم

 شبردیدر پ ییبسزا ریو نوآورانه تاث حیصح يالگوها

 يتمندیرضا جادیبا هدف اچرا که اهداف سازمان دارد. 

ه را در حوز یمیمخاطبان خود تحول عظ يبرا يحداکثر

 تیریاهمیت مد (.4)نظام سالمت به وجود خواهد آورد

موزش ها از جمله نهادهاي آنوآوري در موفقیت سازمان

قابل دهنده منابع انسانی هستند، غیرعالی که پرورش

نوآوري، عامل ایجاد ارزش و مزیت  .(2)استانکار بوده 

است که امروزه از  يدیکل یرقابتی پایدار است و مفهوم

و  ستیتجارت در قرن ب يعنوان محور دستاوردهاآن به

 ازها ادامه و استمرار حیات سازمان (.3)شودیم ادی کمی

ي ریادگیفرهنگ  و منوط به نوآوري ها جمله دانشگاه

 يها، توانمندسازدانشگاه فیاز وظا یکی (.1)باشدمی

 نیمختلف است که ا يهانهیدر زمو اساتید  انیدانشجو

 نوآوريو  يریادگی فرهنگ ریتواند تحت تأثیامر م

 ها و مراکز آموزش عالیدانشگاهاگر  (.1)ها باشدآن

و فرهنگ  خش بوده و در تحقق اهدافبخواهند اثرب

، کامیاب و موفق باشند، باید به یاددهی و یادگیري

مدیریت  (.6)فرآیند نوآوري در سازمان روي آورند

داري معلول فرهنگ یادگیري نوآوري به طور معنی

تواند ظرفیت نوآوري است و یادگیري سازمانی می

بارت ع ،ينوآور تیریمد(. 7)سازمانی را افزایش دهد

مختلف با  يهامجموعه دانش بیترک ندیاست از فرآ

توأم با  طیموفق در شرا ينوآور کیو خلق  گریکدی

 يهابا گسترش افق (.9)منابع جیباال و بس تیعدم قطع

در  یمفهوم مهم و اساس کی ينوآور تیریمد د،یجد

 انیدانش بن يهامدرن و در سازمان تیریدانش مد

جهت  در رییتغ ای یدگرگون یآموزش ينوآور(. 8)است

 یآموزش است که در حوزه برنامه درس تیفیبهبود ک

 يهاوهیآموزش، ش يهاتواند در محتوا، روش یم

مدیریت  (.41)موارد مرتبط باشد ریو سا یابیارزش

 یسازمان یتعال رگذاریعامل محرک و تأث کنوآوري ی

مهم  يواحدها یبخشنیب يندهایو فرآ باشدیم

. دهدیقرار م ریرا تحت تأث یعلوم پزشک يهادانشگاه

از  یکی یآموزش علوم پزشک نکهیبا توجه به ا

 باشدیم یسازمان ییایو پو اتیح يدارا يهابخش

و  يریپذرکتح ينوآورانه برا کردیرو يریکارگبه

 رایز باشد،یضرورت مسلم م کی یارتقاء سازمان

علوم  يهادانشگاه يواحدها ،یتحوالت جهان

 يبقا يها( را مجبور خواهند کرد برادانشکده)یپزشک

و رقابت  يوربهره ،ينوآور ت،یفیک يخود به ارتقا

 (.44)ندینما يشتریرقبا توجه ب ریتنگاتنگ با سا

هایی هستند که وجود هاي موفق آینده سازمانسازمان

فرهنگ  (.42)فرهنگ یادگیري را در خود بپذیرند

ارزشمند  يریادگیاست که در آن  یفرهنگ ،يریادگی

در  يریادگیو عوامل مانع   شودیم قیشده و تشو یتلق

هدف فرهنگ یادگیري  .(43)شودیآن تحمل نم

سازمانی تبادل ارزشمند دانش و اطالعات است که به 

خالقیت، بهبود عملکرد و مزیت رقابتی پایدار در 

فرهنگ یادگیري واقعی به  (.41)شودسازمان منجر می

کشد که ه انجام کارها را به چالش میطور مستمر شیو

این امر بهبود مستمر و ظرفیت پذیرش تغییر را تضمین 

کند لذا یادگیري فرایندي شامل تغییرات رفتاري می

هایی که فرهنگ سازمان (.41)فردي و سازمانی است

اند در خلق، کسب و انتقال یادگیري قوي ایجاد کرده

براي ارائه دانش و بینش  دانش و همچنین در تغییر رفتار

فرهنگ بنابراین  (.46)کنندجدید خوب عمل می

ارزشمند  يریادگیاست که در آن  یفرهنگ ،يریادگی

در  يریادگیو عوامل مانع  شودیم قیشده و تشو یتلق

مبادله دانش  يریادگی. هدف فرهنگ شودینم یآن تلق

بهبود  ،ينوآور يبه سو تیبا ارزش در جهت هدا

 (.47)سازمان است يریرقابت پذ تیو تقو عملکرد

را  یخاص میو مفاه یابزار، نماد معان يریادگیفرهنگ 

.چگونه رندیگیم ادیدر خود دارد که افراد در بستر آن 

کنند، به  یچگونه افکار خود را سازمانده شند،یندیب

 یامور را در ط ياز جنبه ها یصورت ناخودآگاه برخ

ها را آن یو به عبارت ندازندیلم باز ق يورزشهیاند ندیفرا
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که در آن  ییرا زمان و فضا يریادگی.فرهنگ نندیبب

که  يماد طیافراد، شرا نیهمچن دهد،یرخ م يریادگی

که  یحضور دارند، محل يریادگیدر برخورد با مواضع 

 شوند،ینم ای شوندیم زیتجو یموضوعات به طور رسم

 يهامثل جلسات کالس مرسوم مشخص و گروه

 يریادگیفرهنگ  (.49)دانندیو استادان آنها م ییدانشجو

 ،یسرگرم ح،یتفر ،یمطالعه خصوص ،يکارشامل، تجربه

تجارب  گریو د یو روابط شخص یخانوادگ یزندگ

توانند به فرهنگ یادگیري می(. 48)باشدیم زین یفرهنگ

جوانب مختلفی همچون یادگیري دانشجویان، یادگیري 

علمی، پژوهشگران و ون اعضاي هیاتکارکنان، همچ

کارکنان اداري، یادگیري سازمانی دانشگاه متمرکز 

ضامن اعتبار و  انیدانشجو يریادگیفرهنگ  (.21)باشد

 يهاگروه یو اقدامات آموزش تهایفعال يارزشمند

در  تواندیبوده و م یجامعه علم يو اعضا یلیتحص

ر و حضور د تعامالتعملکرد، جذب دانشجو،  تیفیک

(. 24)و... اثرگذار باشد یپژوهش یعلم يحوزه ها

 در  که کیفیت یادگیري دادند نشان قاتیتحق

مانند  پیامدهاي متعددي؛ داراي آموزشی، هايموقعیت

 ان،یدانشجو يسطح دستاوردها يکاهش استرس، ارتقا

 ،یلیتحص یخوداثربخش شیعزت نفس، افزا شیافزا

 از. (22)ستا یلیتحص تیو موفق یو اجتماع یرشد علم

 هستند، مواجه هاآن با دانشجویان که مواردي جمله

 پذیريانعطاف منابع، آموزشی، ويبه محت توانمی

 علمیهیات ياعضا روابط کیفیت و درسی هايبرنامه

سازماندهی  که دهدمی نشان تحقیقات (.23)کرد اشاره

مؤثر  محیط یک براي ایجاد یادگیري-یاددهی فرایند

و  یاددادن براي معلم هايفعالیت از مهمتر یادگیري،

است.  نیادگیرندگا مسائل رفتاري به پاسخگویی

 یادگیرنده اختیار عمالً در که یادگیري فرصت بنابراین

 زمان از که چقدر دارد این به گیرد، بستگیمی قرار

 امر یادگیري در مشارکت صرف را خود موجود

یادگیري  محیط اگر است کند. طبیعیمی خودش

دانشجو  و استاد ارتباط و درس هايکالس به محدود

التزام  باشد، تدریس زمان در حضور همان به منحصر

همان  محدود به نیز یادگیري هايفعالیت به دانشجویان

 که صورتی شد. در خواهد آموزش مکان و زمان

 نتایج و پایداري است تدریجی و مداوم یادگیري امري

 فرایند در یادگیرنده مداوم به مشارکت منوط آن

 فاصله به یادگیري فرصت است. گاهی خود یادگیري

فرایند  و یادگیري-یاددهی میان فرایند دموجو زمانی

 با واقع، در تعریف، شود. اینمی ارزشیابی اطالق

 افتد همخوانیمی اتفاق سنتی در آموزش آنچه واقعیت

 زمان درسی، برنامه که محتواي شرطی دارد. به

 و ارزشیابی، همسویی و محتواي آن به یافته اختصاص

فرهنگ  (2141)لی. (21)داشته باشند را الزم هماهنگی

شود را در سه بعد یادگیري که بر دانشجویان متمرکز می

ها، توصیف کرد: یکی، بعد فردي که استراتژي

هاي فردي را مدنظر دارد. یادگیري و ویژگیهاي عادت

ها و مفاهیمی اشاره دارند که دوم، بعد تعاملی به مدل

ها بر بیشتر تعامل استادان و دانشجویان و تأثیر آن

ادگیري را مدنظر دارند. سومی هم بعد سازمانی و ی

اي است، همچون رویکردهایی که با مؤسسه

اصطالحاتی نظیر یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده 

هاي یادگیري نه شوند. ابعاد مختلف فرهنگمطرح می

تنها چهارچوبی را براي تشریح عمل یادگیري در 

زمان که همکند، بلعالی ایجاد میمؤسسات آموزش

اهرمی را براي ایجاد مداخالت بالقوه در جهت تغییر 

دهد. فرهنگ هاي یادگیري موجود ارائه میفرهنگ

توان از طریق مصنوعات، نمادها، اعمال یادگیري را می

فرهنگ  (.21)هایی مشاهده کردعنوان شاخصو... به

و  یتعامل ،يتوسط عامالن در سطوح فرد يریادگی

فرهنگ  يمنظور از سطح فرد .شودیدنبال م ينهاد

 يریادگینسبت به  انینظرات دانشجو یبررس ،يریادگی

 زهیانگ يهاحاکم بر آن است. مقوله يهاو ارزش

از  انیانتظارات دانشجو رنده،یادگینقش  ،يریادگی

 لیرا تشک يسطح فرد رنده،یادگی فیو وظا يریادگی

است و  يریادگی ندیفرا گریباز نیتردانشجو، مهم دادند.

مشارکت کامل دارد. اما مطابق با  ،یعلم يندهایدر فرا

ي هاتیکه معتقدند فعال انیبرخالف نظر دانشجو جینتا
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در  رندهیادگی فیعنوان وظارا به ياریبس يریادگی

 ياز نظر اعضا دهند،یانجام م يریادگی يهاتیموقع

 فیدر حد رفع تکل یآموزش فیانجام تکال یعلم ئتیه

و  یجزئ ،یسطح يریادگی ان،یدانشجو يریادگیاست. 

و  جیعنوان نتاکه به یپراکنده قلمداد شده و انتظارات

. شوندیبرآورده نم شود،یمقاصد آن در نظر گرفته م

 انیدانشجو یزگیانگیامر را در ب نیعلت ا توانیم

 يریادگی هو شوق ب زهیاز انگ انیجستجو کرد. دانشجو

موارد خارج  شتر،یآن را ببرخوردار نبوده و علت  یکاف

 یمانند نبود امکانات، فشار  مقررات آموزش یاز کنترل

بنابراین  (.26)دانندیو... م یشغل ندهینداشتن افق و آ

 انیبناقتصاد دانش يبنا سنگ تواندیم ينوآور تیریمد

پژوهش فوق  .سالمت گردد یدر عرصه آموزش عال

الهام بخش در گرا و واقع ح،یصح ياندازچشم تواندیم

و مسئوالن  رانیمد یکل يهااستیس رییتغ يراستا

لذا به مسئوالن و  کند. جادی، ایعلوم پزشک يهادانشگاه

شود که با مدیران دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد می

هاي علمی و منسجم نسبت به ارتقاء مدیریت ریزيبرنامه

نوآوري در دانشگاه همت گمارند تا از این طریق 

جب بهبود عملکرد آموزشی و فرهنگ یادگیري مو

و  يدینقش کل يریادگیکه فرهنگ  شوند. چرا که 

. است داشته انیدانشجو يریادگی ندیدر فرآ يمرکز

هاي اساتید را در مدیران و مسئوالن دانشگاه باید مهارت

هاي نوین از طریق برگزاري زمینه بکارگیري فناوري

هاي الزم ریزيو برنامه ندهاي آموزشی ارتقاء دهدوره

ها و کارکردهاي نوآوري شناسایی براي تحقق مؤلفه

هاي آموزشی و نیز دوره شده در دانشگاه انجام گیرد

 هاي تخصصیها و مهارتمنظور ارتقاي توانمنديبه

در خصوص مدیریت نوآوري برگزار  مدیران دانشگاه

رهنگ براین اساس بکارگیري مدیریت نوآوري ف گردد.

یادگیري و یاددهی یک رویکرد موثر در حوزه آموزش 

خصوصا آموزش عالی سالمت می باشد. بر این اساس 

نوآوري با  تیریمدمطالعه حاضر با هدف مروري بر 

 هاي علومدر دانشگاه يریادگیفرهنگ  یانجینقش م

 پزشکی صوت گرفته است.

 یروش بررس

هاي لهدر این مطالعه مروري سیستماتیک، از مقا   

در مجالت داخلی و خارجی موجود در  شدهچاپ

 SID, Iran Medex Pubmedهاي اطالعاتی؛ بانک

Google scholar ,Cochrane, Scopus, Web of 

Science   Uptodate, Magiran,  يهادر محدوده سال 

عمده و  طوربهها استفاده شد. جستجوي مقاله 2124-2111

مدیریت نوآوري، فرهنگ  يهادواژهیبا استفاده از کل

 یسیو معادل انگلیادگیري، یادگیري موثر، فراگیران 

 Innovation Management، Culture of  ؛هاآن

learning،  Effective learning،Learners، 

University of Medical Sciences .انجام شد 

در  مطالعات یشامل تمامبه مطالعه ورود  يارهایمع

ریت نوآوري و فرهنگ یادگیري   راستاي رویکرد مدی

مرتبط با  ریمطالعات غ زیخروج ن اریو معموثر بوده است 

 جستجوي زمانطور همبه پژوهشگر دو .دعنوان بو

 و پایایی اعتبار افزایش جهت و دادند انجام را مقاالت

 مورد ارزیابی جداگانهطور به را مقاالت کیفیت مطالعه،

عیارهاي ورود و خروج دادند. مقاالت بر اساس م قرار

به مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. انتخاب مقاالت 

ی از عناوین و فهرستبود که در ابتدا  صورتنیبد

هاي اطالعاتی چکیده تمام مقاالت موجود در پایگاه

تعیین و انتخاب عناوین  منظوربهتوسط پژوهشگر تهیه و 

بط ی قرار گرفتند. سپس مقاالت مرتموردبررسمرتبط 

مستقل از همه موارد وارد فرآیند پژوهش شدند.  طوربه

در  مقاله به دست آمد و 89جستجو، تعداد  يدر انتها

مقاله که از کیفیت خوبی برخوردار بودند  41 نهایت

 وارد مطالعه مرور سیستماتیک شدند.

 

 هایافته

هاي انجام شده داخلی و خارجی به شرح ذیل پژوهش

در  (4387)و همکاران درزایش گزارش شده است.

 تیریابعاد مد يبندو رتبه ییشناسا با عنوان یپژوهش

استان مازندران  یآزاد اسالم يهادر دانشگاه ينوآور

عبارتند  ينوآور تیریپژوهش نشان داد که ابعاد مد نیا

 يهامشوق ،یآموزش، منابع انسان تیریسبک مد ؛از
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جذب، ساختار  تیفرهنگ سازمان، ظرف ،یسازمان

 جیتانو منابع و امکانات.  سیتدر يزمان، روش هاسا

بعد است و  9 يدارا ينوآور تیرینشان داد که مد

و بعد  نیباالتر يدارا 843/1 یعامل فرهنگ سازمان با بار

 تررتبه کم يدارا 931/1 یبا بارعامل یسازمان هايمشوق

با عنوان  یدر پژوهش (،4387)یخمسه و سردشت (.27)است

 زاتیساخت تجه عیدر صنا يآورنو تیریمدل مد

نفر از  8 يکه بر رو نگرندهیآ يکردیمپنا با رو یروگاهین

 التیتحص يو کارشناسان گروه مپنا که دارا رانیمد

سه سال داشتند،  يباال يسابقه کار ایو باالتر و  سانسیل

 ؛که؛ پنج عامل افتندیدست  جینتا نیانجام دادند و به ا

جستجو، انتخاب،  ،یزمانسا هايرساختیو ز هاستمیس

 تیریاجرا و تصاحب ارزش به عنوان عوامل موثر بر مد

است و  یروگاهین زاتیساخت تجه عیدر صنا ينوآور

 ییایپو کردیبراساس آنها و با رو ينوآور تیریمدل مد

خمسه و صادقی (. 29)دیگرد یطراح ستمیس یشناس

 مدل توسعه»در پژوهشی با عنوان (، 4387)مرزناکی

 کنندهتولید پتروشیمی هايدر شرکت نوآوري مدیریت

 فرآیند با عوامل بنديالویت اتیلنی و پلی محصوالت

نفر از مدیران و  411فازي که بر روي  ايتحلیل شبکه

کننده تولید پتروشیمی هايکارشناسان شرکت

اتیلنی انجام دادند، به این نتایج دست پلی محصوالت

نعت پتروشیمی داراي یافتند که؛ مدیریت نوآوري در ص

 عمومی و اختصاصی است. بعد عمومی تشکیل دو بعد

نظارتی(  و مقرراتی )اقتصادي، سازمانی،عوامل از شده

فنی،  و )تکنولوژیکیعوامل از نیز اختصاصی بعد و

 صنعت است. در شده بازاریابی و سیستمی( تشکیل

سازمانی،  عوامل تکنولوژي، پتروشیمی به ترتیب

 (.28)زار بر مدیریت نوآوري تاثیر دارندسیستمی و با

 در پژوهشی با عنوان ارائه (،4387)میرباقري و حریري 

هاي طرح با مدیریت متناسب باز نوآوري مدیریت مدل

دفاعی که  تحقیقاتی هايسازمان از یکی تحقیقاتی در

 تحقیقاتی هاينفر از خبرگان یکی از سازمان 33بر روي 

این نتایج دست یافتند که؛ سه دفاعی انجام دادند، به 

هاي مشارکتی نیروي )آمادگی سازمانی، توانمنديبعد

انسانی و ظرفیت جذب پروژه( از ابعاد مدیریت نوآوري 

 (.31)باشد که بر مدیریت نوآوري موثرند؟باز می

در پژوهشی با عنوان  (4387)و همکاران وندمعارف

ري ارزیابی فرهنگ یادگیري دانشجویان رشته معما»

هاي داده ها(ها و ضعف)قوتدانشگاه شهید بهشتی

)به روش قالب صاحبه با استفاده از تحلیل مضمونم

هاي استخراج شده مقولهمضامین( تحلیل شد. خرده

بررسی فرهنگ یادگیري در سطح مطابق با چهارچوب 

هاي انگیزه یادگیري، نقش یادگیرنده، )مقولهفردي

ري، وظایف یادگیرنده(، گیانتظارات دانشجویان از یاد

وآوري هاي تقدیر و تشویق ن)مقولهسطح نهادي

رسمی، بهبود کیفیت زمینه آموزشی، قوانین رسمی و غیر

دسازي ظرفیت علمی، توانمنیادگیري، توسعه هیئت

هاي فضاي یادگیري، )مقولهآموزش( و سطح تعاملی

ن ها، رسانه، ارزشیابی، روابط استاداساختار محتوا، هدف

بندي و ارائه با دانشجویان، استاد، چهارچوب زمان( طبقه

در پژوهشی با  (،4386)خدام عباسی و همکاران (.34)شد

عنوان ارائه مدل نوآوري در دانشگاه براساس فرهنگ 

نفر از  241یادگیري و مدیریت دانش که بر روي 

کارکنان شاغل در دانشگاه سمنان انجام دادند، به این 

 (91/1)فتند که؛ فرهنگ یادگیري به میزاننتایج دست یا

بر مدیریت دانش ( 11/1)بر نوآوري سازمانی و به میزان

همچنین مدیریت دانش نیز به اثر مثبت و مستقیم دارد. 

یم دارد. فرهنگ بر نوآوري اثر مثبت و مستق (26/1)میزان

بر نوآوري سازمانی اثر مثبت و ( 43/1)یادگیري به میزان

در  (،4386)ورياصغري و پیله (.32)غیرمستقیم دارد

رزیابی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر پژوهشی با عنوان ا

ها با بندي آنمدیریت نوآوري در صنعت بیمه و الویت

مدیران و نفر از  82که بر روي  ايتحلیل شبکه

ایج دست انجام دادند، به این نت کارشناسان بیمه پارسیان

 ،عامل استراتژي، زمانعامل سا)یافتند که؛ پنج عامل

بر ( عامل تکنولوژيو  عامل سیستم ،عامل فرایند

 (.33)تاثیرگذارند مدیریت نوآوري در صنعت بیمه

با عنوان فرهنگ  یدر پژوهش (،4381)طاهري و همکاران

یادگیري سازمانی، اثربخشی مدیریتی و توانمندسازي 
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هاي یادگیري در محیط کنندهبینیروان شناختی: پیش

ها، فرهنگ یادگیري سازمانی با توجه به یافته کار

بیشترین تأثیر را بر یادگیري کارکنان در محیط کار 

دارد. این نتایج اهمیت فرهنگ سازمانی را براي مدیران 

ها به ارتقاي فرهنگ کند و در ترغیب آنآشکار می

یادگیري در سازمان و تبدیل آن به یک سازمان 

نژاد اسفقن سري و يقنبر (.31)کندیادگیرنده کمک می

تأثیر  در پژوهشی با عنوان بررسی(، 4384)محمدي آلمانی

توسعه)مدیریت نوآوري  و تحقیق و مدیریت تکنولوژي

« کیفیت و نوآوري لحاظ از سازمان عملکرد جامع( بر

هاي تولیدي استان نفر از مدیران شرکت 236که بر روي 

فتند که؛ گیالن انجام دادند، به این نتایج دست یا

نوآوري  )مدیریتتوسعه و تحقیق تکنولوژي، مدیریت

 عملکردهاي کیفی براي بینیپیش قدرت جامع( داراي

 براي عملکردهاي آن بینیپیش قدرت اما است سازمان

نیا و رحیمی. (31)است باالتر سازمان، نوآوري

تأثیر فرهنگ »در پژوهشی با عنوان ( 4381)همکاران

ي یادگیري بر یادگیري کارکنان در محیط کار به واسطه

نتایج  «شناختی و اثربخشی مدیریتیتوانمندسازي روان

پژوهش حاکی از این بود که توانمندسازي 

بینی مندي براي پیشاي قدرتشناختی، متغیر واسطهروان

اثر فرهنگ یادگیري بر یادگیري کارکنان در محیط کار 

 یفیک یدر پژوهش (2121)و همکاران لوایس (.36)است

 : يو نوآور يانتقال فناور تیریمد تحت عنوان 

و اقدامات  هاي، استراتژهاچالش لیبرز TTO يهاچالش

قرار  لیو تحل هیرا مورد تجز TTOصورت گرفته در 

کردند.  دایدشوار را پ یرونیها مشکالت بند. آنداد

انتقال را  يازوکارهاس دیها و موسسات با، دانشگاهدولت

و  ي، نوآوريفناور يکنند که با شکل تقاضا جادیا

( 2121)بروکس (.37)ها مرتبط باشدشرکت اتیخصوص

 بهبود: تسهیالتی هايتیم در پژوهشی کیفی تحت عنوان

دارد که بیان می موفقیت عدم مونپیرا یادگیري فرهنگ

 هارویه ،فرآیندها موضوع چهار ،کیفی رویکرد طریق از

 هايمسئولیت و هانقش ،ناکافی هايدستورالعمل و

ناکافی  پاسخگویی و کافی راهنمایی و آموزش ،ناکافی

دام ککه هر . ها پدیدار شدنددر خصوص بروز شکست

 امکانات رهبري تیم شوند. اگرهایی را سبب میچالش

 این از برخی کاهش به کمک براي را طرحی بتواند

 فرهنگ یک ایجاد به است ممکن ، کند ایجاد هاچالش

. کند کمک موفقیت عدم پیرامون قوي یادگیري

 ها درسشکست و اشتباهات از تواندمی که فرهنگی

 اشتباهات خود از تا کند کمک هر دو تیم به و بیاموزد

 در است ممکن ،خود نوبه به که این امر. ندبیاموز بیشتر

 منجر و هایی را ایجاد کندگشایش موفقیت عدم هنگام

بارباش  و  (.39)شود هاتیم در بیشتر نوآوري و خالقیت به

فرهنگ  ریتأث با عنوان یقیدر تحق (2121)همکاران

: رندگانیادگی يهایستگینوآورانه بر شا يریادگی

  يکارآموز نهیدر زم سیدر سوئ در محل کار يریادگی

کارکنان بخش ارتباطات  يهایستگیشا یبه بررس

چالش  تیریمد يداشتند برا انیپرداختند و ب سیسوئ

 ياحرفه يریادگی يساختار طیشرا ریینه تنها تغ يریادگی

ها در مورد ، اعتقادات و ارزشدر محل کار بلکه نگرش

 يبرقرار ياهوهی، شبرخورد با کارآموزان يهاوهیش

 تیاز اهم زین افراد يریادگی وهیکارها و ش عی، توزارتباط

 کی يبرا يساختار طیبرخوردار است. شرا ییسزابه

 يبرا ازیاقدامات مورد ن ونوآورانه  يریادگیفرهنگ 

، ارتباط قابل یاز چابک یبانیمهارت ، مانند پشت شبردیپ

در ارائه  يریپذانعطاف نیو همچن ياعتماد بصر

  يریادگیاز موارد مرتبط با  ازیمورد ن ییراهنما

 رهبراندر مطالعه اي با عنوان  (2121)دیکسون (.49)هستند

 فرهنگ ایجاد دارانطالیه: مربیان در مقام مسیحی

مدرسی  عنوانبه پائول مقدس را نوآوري و یادگیري

 یک به شبیه را جدید عهد کلیساي که کندمعرفی می

شده در این مقاله اذعان. کنداداره مییادگیري  سازمان

 مسیحی هايسازمان و رهبران اینکه است که براي

در  و الشعاع تحت را یادگیري فرهنگ و آموزش بتوانند

 اصولی را بوجود ، دهند قرار خود کنف قدرت اجرایی

 از اصول این. شوند گرفته بکار باید که آورده اند

 فرهنگ تأمین یادگیري؛ فرهنگ مضامینی نظیر تسهیل

 و خالقیت از استقبال یادگیري؛ موانع رفع مردم ساالرانه،
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-شدهپایدار گرفته توسعه براي سازمانی ایجاد و نوآوري؛

  در پژوهشی تحت عنوان (2121)کوچارسکا (.38)اند

به  پیوسته یادگیري فناوري و فرهنگ: اشتباهات قدرت

 اثربخشی و توانایی آموزش با رابطه در نقش اشتباهات

 قبول مورد زیاد احتمال به که کندمیاشاره  یادگیري

 این مطالعه این اصلی گیرند. نکتهنمی قرار هاسازمان

 توانایی ،کاري شرایط و «فکر طرز» کلیت که است

سازگاري  تغییر و درس گرفتن از اشتباهات در کارکنان

 و فکر طرز قوام و پیوستگی ،رو این از. کندمی تعیین را

باید  ،این بر عالوه. است مهم رسمی غیر کار شرایط

 و صنعتی شدن در مورد صنعت توجه داشت که مقوله

 باالیی اهمیت از سازمانی یادگیري مطالعات

تحقیقی را ( 2148)راتر و همکاران .(11)برخوردارند

 نوآوري عملکرد بر آن تأثیرات و باز پیرامون نوآوري

 و دریافتند که عملکرد دندپایداري انجام دا و اقتصادي

 رابطه پایداري نوآوري عملکرد با اقتصادي نوآوري

 نوآوري اهداف که است معنی بدان این. دارد مثبت

تحقق  همزمان طوربه تواندمی پایداري و اقتصادي

 ( 2148)ر پژوهش دیگري سلیمانی و همکاراند (.14)یابند

 اصله 1مدیریت  پیرامون یکپارچه به بررسی دیدگاه

  را ناب فلسفه لین پرداختند و دریافتند که نوآوري

 نظر در هم به وابسته فنی و اجتماعی سیستم یک توانمی

 عملکرد امکان هدایت گونه رهبري که جایی ،گرفت

 به دستیابی براي نیازمورد نرم و سخت عوامل صحیح

مارتینز و  .(12)آوردمی فراهم را باالتر نوآوري

 پیامدهاي عنواندر تحقیقی تحت (2148)همکاران

 UNE 166 استاندارد نوآوري مدیریت سیستم عملکرد

 استاندارد مدیریت سیستم یک اجراي به بررسی اثرات

 در اسپانیا UNE 166 استاندارد با مطابق 4نوآوري

 شرکت عملکرد و اداري و آوريفن هاينوآوري

 انواع SIMS اياجر و به این نتیجه رسیدند که .پرداختند

 ،این بر عالوه. بخشد می ارتقا را هاآن نتایج و نوآوري

 وجود مثبت رابطه فناوري و اداري نوآوري بین

در تحقیقی تحت  (2148)نایوهانر و همکاران .(13)دارد

                                                 
1. SIMS 

 در چابک نوآوري مدیریت زمینه طراحی عنوان

 تعامل تحلیلوتجزیه بهمتوسط  و کوچک هايشرکت

 در نوآوري مدیریت و چابک سازي ،ازيسدیجیتال

 ،نتیجه در. پردازد می متوسط و کوچک هاي شرکت

 نوآوري و سریع مدیریت براي طراحی اصلی هايزمینه

 شناسایی متوسط و کوچک هايشرکت در در جامع

با  ی(، در پژوهش2146و همکاران )بنگ  (.11)شدند

 بر یدانش يندهایدانش و فرآ تیرینقش مد»عنوان 

دانش و ابعاد  تیرینشان دادند که؛ مد «ينوآور تیریمد

دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش و استخراج  دیآن تول

 يداریمثبت و معن ریتاث ينوآور تیریدانش برمد

 (.11)دارد

 

 گيریبحث و نتيجه

 هامراکز آموزش عالی و دانشگاه در مدیریت نوآوري   

 را کهبرخوردار است، چ توجه درخور اهمیتی از

 پرورش کانون و آموزشی سیستم راس عنوانبه دانشگاه

 کشور است که هر آتی برگزیدگان و نخبگان

 و دولتی مختلف امور گردانندگان آن، التحصیالنفارغ 

 در که افراد و بینشی دانش بنابراین شد؛ خواهند ملی

 هايتوانایی ها،قابلیت صورتبه کنند،می کسب آن

 در آنان ظاهر هاو گرایش اهنگرش تخصصی، و فنی

 علمی، آینده که است دانشگاه در حقیقت شود.می

 کند. دانشگاهمی ریزيرا پی جامعه فرهنگی و اجتماعی

 مهد فرهنگی، و علمی هايپژوهش مرکز عنوانبه

افکار و  آن در که محلی است و اجتماع نوسازي

 فناوري جدید، معرفت و دانش جدید، هاياندیشه

(. 16)کندمی نما و نشو و پویا، خالق فرهنگی و متحول

مبادله دانش با ارزش  يریادگیهدف فرهنگ از سویی 

بهبود عملکرد و  ،ينوآور يسوبه تیدر جهت هدا

 موارد . یادگیريسازمان است يریپذرقابت تیتقو

 که هاییفعالیت همه تقریباً گردد،می شامل را متعددي

 یادگیري تجارب از دهیم،می انجام زندگی طول در ما

 بر یمبتن دیها بايریادگی .(17)گیردمی سرچشمه ما

 شیکه پ یحالت هر و در ياوهیفرهنگ باشند نه با هر ش
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و  آموزشي هاهیوان گفت نظرتیم نیبنابرا و دیایب

 شهیخود را از فرهنگ و اند یاساس میمفاه يریادگی

 و یو در بستر فرهنگ رندیگیغالب در هر جامعه م يها

 یاثربخش زانیم نی. بنابرانندینشیها به بار مآن یاجتماع

ها در آن یتنها با بررس ،يریادگیآموزش و  يهاهینظر

ه در آن مورد ک ياجامعه یاجتماع–یبستر فرهنگ

(. 19)باشدیم ریپذامکان رندیگیاستفاده قرار م

و  رییدر حال تغ يازهایعدم توجه به ن ،یروزمرگ

خدمات  کنندگانافتیدر يمندتیبه رضا یتوجهیب

هستند که  یخطرات ان؛یها از جمله دانشجودانشکده

. ساختار کندیم دیرا تهد یپزشک يهادانشکده تیریمد

شده است کشور باعث یپزشک يهاکدهدانش يمرکزگرا

 بهبود سطح ،یادگیري تیفیک يکه ارتقا

 یپزشک يهادانشکده ریو رقابت با سا آموختگانانشد

 ،ی. با توجه به تحوالت جهانردیکمتر مورد توجه قرار گ

 يخود به ارتقا يبقا يها مجبور خواهند شد برادانشکده

 ریبا سا و رقابت تنگاتنگ يوربهره ،ينوآور ت،یفیک

 (.18-11)ندینما يشتریرقبا توجه ب

مدیران آموزش عالی با مشکالتی نظیر فشارهاي مالی، 

تغییرات سریع محیطی، رقابت با سایر مراکز آموزش 

ي علمی و پژوهشی باالتر، عالی براي دستیابی به رتبه

جذب دانشجویان مستعدتر و اعطاي استقالل بیشتر به 

هستند و براي غلبه بر این اعضاي هیأت علمی روبرو 

هاي درسی، توانند از نوآوري در برنامهمشکالت می

یادگیري  -ي خدمات پشتیبانی و فرایند یاددهیارایه

هاي فکر، بکارگیري (. گسترش اتاق14کمک بگیرند )

هاي جدید ارائه خدمات آموزشی، جذب اساتید روش

دانشی با توجه به تخصص و دانش فنی، سازماندهی 

هاي تشویقی و اتید خالق و مبتکر، ایجاد مکانیسماس

هاي مادي و معنوي از انگیزشی براي خلق ایده، حمایت

اساتید خالق و کارآفرین، فرهنگ سازمانی یادگیرنده 

محور، تقویت روحیه پژوهشگري و گسترش یادگیري، 

هاي نوین تدریس به اساتید، گسترش آموزش روش

علم و فناوري جهت  هايتدریس مجازي، توسعه پارک

هاي پژوهشی از جمله عواملی حمایت و توسعه فعالیت

ها توانند بر مدیریت نوآوري در دانشگاههستند که می

اي مدیریت ها باید به گونهدانشگاه (.27)تاثیرگذار باشند

عنوان یک فرهنگ و و رهبري شوند که نوآوري به

وان دانش عنهاي روزانه درآید و بهبخش طبیعی فعالیت

علمی و دانشکده ي اعضاي هیأتافزوده براي همه

مطرح شود. توانایی تسریع در انتشار و تبدیل این دانش 

باشد، به سرمایه که محرکی براي بهبود آموزشی می

و مسئوالن دانشگاه  رانیمد (.14)امري ضروري است

خلق  يبرا یمناسب یو انگیزش یتشویق يهاسمیمکان

 يهاو مهارت ندینما جادیا دینان و اساتافکار نو در کارک

 يهايفناور يریبکارگ نهیو کارکنان را در زم دیاسات

ارتقاء دهند.  یآموزش يهادوره يبرگزار قیاز طر نینو

 (.27)شود وجهدر دانشگاه ت یمشارکت تیریبه سبک مد

بنابراین شناسایی علل یادگیري موثر بسیار اهمیت دارد و 

گیري موثر و ماندگار در نظام با توجه به اینکه یاد

شوند بایستی سالمت پاشنه اشیل یادگیري محسوب می

ریزي جامع در هاي آموزشی با ایجاد برنامهمعاونت

یافته هاي ادغامفرآیند یاددهی و یادگیري از روش

ن در ایجاد یادگیري ابدي تالش یآموزشی سنتی و نو

 یم پزشکدانشگاه علو رانیلذا به مسئوالن و مدنمایند. 

به و منسجم  یعلم يهايزیرکه با برنامه شودیم شنهادیپ

 يهادر دانشگاه انیبنو خلق ثروت دانش ینیکارآفر

 جادینظام ا یطراحي، در قالب نظام نوآور یعلوم پزشک

 استگذاران،یس يمناسب برا یزشیو انگ تیحساس

کنندگان خدمات به ارائه ان،یدانشجو د،یاسات نفعان،یذ

 یواقع يازهایبه ن یر تحقق هرچه بهتر پاسخگوئمنظو

 تیریو مد يزیرو استقرار نظام برنامه یطراح، جامعه

و ارتقاء  يبازنگری، علوم پزشک یانسان يروین تیترب

آموزش علوم  يهابرنامه يگراتیو مامور يراهبرد

هاي علوم در دانشگاهاین امور نسبت به ارتقاء ی پزشک

موجب بهبود  قیطر نیاز اهمت گمارند تا  پزشکی

 دیو مسئوالن دانشگاه با رانیشوند. مد یعملکرد آموزش

 يهايفناور يریرگبکا نهیرا در زم دیاسات يهامهارت

ارتقاء دهند  یآموزش يهادوره يبرگزار قیاز طر نینو

ها و تحقق مؤلفه يالزم برا يهايزیرو برنامه
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89در پایگاه داده های فوق الذکر: نتایج جستجو  

 43ذف نتيجه تحليل اوليه در غربالگری مرحله اول: ح

 مقاله

 43: حذف در غربالگری مرحله اول ثانویهنتيجه تحليل 

 مقاله

اه انجام شده در دانشگ ییشناسا ينوآور يکارکردها

 يمنظور ارتقابه یآموزش يهادوره زی. و نردیگ

دانشگاه در  رانیمد یتخصص يهاو مهارت هايتوانمند

 برگزار گردد. ينوآور تیریمد وصخص

 : جدول جستجو مقاالت1جدول شماره 
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