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  بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خالقیت سازمانی 
  (مطالعه موردي: کارکنان شرکت مخابرات استان همدان)

 ،*2فرزانه منیریان، 1مهدي مرتضوي

  ایران، تهران، کاربردي جهاد کشاورزي -موسسه آموزش عالی علمی، دانشیار 1
 دار مکاتبات) ایران (عهده، ساوه، گروه مدیریت، واحد ساوه، پیام نوردانشگاه ، مدیریت اجرایی دانشجوي کارشناسی ارشد 2

 1394اردیبهشت: یرشپذ، 1393 اسفنداصالحیه: ، 1393دي: یافتدر یختار

  چکیده: 
جوامع  ،مشخصه اصلی بقاي یک سازمان است، یافته است و مدیریت موفق دانشاي ها اهمیت ویژهبا توجه به اینکه امروزه مدیریت دانش در سازمان

همچنین . هاي رقابتی حفظ کنندهاي بلند مدت خود را در عرصهتوانند برتريهایی با قدرت دانش میعلمی و تجاري هر دو براین باورند که سازمان
ظ موقعیت و ایجاد خالقیت و نوآوري جهت گسترش عرصه رقابتی خود باید مدیریت دانش و حف، ها براي رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینانسازمان
خود قرار  داراولویتهاي در زمره برنامه، پذیريخالقیت سازمانی کارکنان را به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروري جهت پیشگامی در عرصه رقابت متقابالً
بکارگیري ، ارزیابی دانش، گذاري دانشبه اشتراك، ذخیره و سازماندهی دانش، دانش شامل تولید و اکتساب دانش در این پژوهش تاثیر ابعاد مدیریت.دهند
کارکنان شرکت مخابرات ، جامعه آماري این پژوهش. به عنوان متغیر مستقل بر خالقیت سازمانی کارکنان به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است، دانش

ید پیمایشی است و پس از تعیین و تائ -و این پژوهش از نظر هدف یک تحقیق کاربردي و از نظر روش گردآوري اطالعات توصیفیباشند همدان میاستان 
در  ؛گیري شده استاندازه 938/0اي که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه، هاي مرتبط با متغیر مستقل و وابسته توسط خبرگانشاخص

 LISREL هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزارنفر که به روش تمام شماري نمونه گیري شده است توزیع گردید و تحلیل داده 250آماري متشکل از  نمونه
دانش شامل تولید و ابعاد مدیریت ، هاي پژوهش نشان دادیافته. به منظور تحلیل رگرسیون صورت گرفت Spssبه منظور ارزیابی الگوي معادالت ساختاري و 

  . مانی تاثیر گذارندزبکارگیري دانش بر خالقیت سا، ارزیابی دانش، به اشتراك گذاري دانش، ذخیره و سازماندهی دانش، اکتساب دانش

خالقیت ، دانشمدیریت ، بکارگیري دانش، ارزیابی دانش، گذاري دانشبه اشتراك، ذخیره و سازماندهی دانش، تولید و اکتساب دانش :کلمات کلیدي
   .سازمانی

  مقدمه: -1

در مطالعات اجتماعی و سازمانی مشهود ، امروزه مدیریت دانش و خالقیت
افزایش ، اتکاي خالقیت بر دانش، است و اهمیت خالقیت در سازمان

همگی از ، استفاده از سیستم اطالعات به عنوان دانش سازمانی پشتیبان
رتباط بین دانش و خالقیت در سازمان خبر زمینه ا در اهمیت تحقیق

ها براي انجام ماموریت و دستیابی به اهداف خود داراي سازمان. دهدمی
ي ها از جملهدانش براي تمام سازمان .باشندهاي متعدد میمنابع و دارایی

دانش ، نظران علم مدیریتکه صاحب به طوري، ها استاین منابع و دارایی
همچنین . ]30[ دانندو سرمایه پولی می ثروت، تولید را جایگزین نهایی

 دانش منبعی همانند و، پیتر دراکر معتقد است که در اقتصاد امروز دنیا
بلکه تنها منبع ، در عرض سایر منابع تولید مانند کار و سرمایه نیست

در واقع دانش تنها منبعی در . ]19[ رودمعنی دار عصر حاضر به شمار می
بلکه بر ، نه تنها از ارزش آن کاسته نشده، که در اثر استفادهسازمان است 

یکی از مباحث غیر قابل انکار در . ]22[ گرددنیز افزوده میارزش آن 

اي به این مساله است که دانش به طور فزاینده، هاي امروزيسازمان
هاي خصوصی و دولتی عنوان یک دارایی مهم مورد توجه است و در بخش

ها به طور موفقیت سازمان. شودمزیت رقابتی مدیریت میجهت ایجاد 
 توانداي به این موضوع وابسته است که چطور به طور موثر سازمان میفزاینده

ذخیره و بازیابی ، آوريدانش را بین کارکنان سطوح مختلف سازمان جمع
اي فکري است و سرمایه، دانند که دانشهاي آگاه میسازمان. ]24[ کند

کند و اگر به طور موثر مهار اي که با گذشت زمان تغییر میسرمایهتنها 
. ]18[ تواند خالقیت و وضعیت رقابتی سازمان را حفظ کندمی شود

امروزه به خصوص اگر روند تغییر و تحوالت در جامعه معاصر به دقت 
که جامعه فرا  شودمیاین نتیجه مهم حاصل  ،مورد ارزیابی واقع شود

هاي جامعه اطالعاتی است که در آن به تدریج فناوريصنعتی امروز 
  1.]1[ دهندهاي دانش افزا میبه فناورينیروافزا جاي خود را 
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شود که هایی میمهارت، دانش، مدیریت دانش سبب دسترسی به تجارب
تشویق ، قدرت اجرایی عملیات بیشتر، هاي جدیددر مجموع توانایی

شیوه به کار بردن بهتر دانش موجود سازمان و ، و نوآوري خالقیت
در فرآیند تجارت روز به روز را در سازمان ایجاد  استفاده بهتر از دانش

ها سازمان، رغم سابقه طوالنی خالقیت در حیات بشريعلی. ]21[ کندمی
رقابت جهانی و عدم ، اخیرا به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژیکی

اند که یکی از منابع کلیدي و مستمر مزیت اقتصادي کشف کردهاطمینان 
خالقیت کارکنان سازمان به این . باشدخالقیت سازمانی می، رقابتی و بقا

کند که وقتی کارکنان در کارهایشان صورت به بقاي سازمان کمک می
هاي تازه و مفیدي ارائه داده و بکار قادر خواهند بود ایده، خالق باشند

اي جهت رقابتی شدن در تبدیل شدن به یک سازمان خالق وسیله. گیرند
خالقیت در . ]18[ محیط تجاري پویا و تغییر پذیر امروزه شده است

 هاي مجزا برنتیجه یادگیري پیوسته است که خود حاصل ترکیب دانش
نقش مهمی  ،اساس یادگیري از یکدیگر در محیطی است که در آن اعتماد

 ل ساختاري مدیریت دانش در سازمان تاثیر مثبت برهمچنین عوام. دارد
توجه به کمبود خالقیت سازمانی و مدیریت دانش . ]29[ خالقیت دارند

شود و این مسئله موجب بروز ها دیده میکه امروزه در اکثر سازمان
اهمیت حیاتی بحث خالقیت براي و  شودها میهایی در سازمانآسیب

ها و از سوي دیگر نقش بسیار موثر مدیریت دانش در بروز سازمان
خالقیت سازمانی این تحقیق درصدد است تا به بررسی تأثیر مدیریت 
دانش بر خالقیت سازمانی کارکنان شرکت مخابرات استان همدان بپردازد 

تولید و ي که شامل پنج مولفهکه به این منظور از مدل مدیریت دانش 
و اشتراك گذاري دانش و و سازماندهی دانش  رهذخی واکتساب دانش 

بکارگیري دانش و ارزیابی دانش است به عنوان دستاورد بررسی مطالعات 
  . شودنظري استفاده می

بسیار مهمی است و خالقیت بدون  همسئل هاموضوع خالقیت در سازمان
با توجه به مطالب  .رسدها دور از ذهن به نظر میوجود دانش در سازمان

 :هاي زیر استذکر شده پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ براي پرسش
خالقیت سازمانی کارکنان در شرکت مخابرات استان  برآیا مدیریت دانش 

  تاثیرگذار است؟همدان 
داري آیا بین ابعاد مدیریت دانش و خالقیت سازمانی کارکنان رابطه معنی

  وجود دارد؟

  تحقیقپیشینه  -2

  مدیریت دانش -2-1
چالش  ترین ومدیریت دانش به عنوان یکی از جالب، هاي اخیردر سال

برانگیزترین موضوعات مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن همواره 
مدیریت دانش فرایندي . شودگسترده می، با سایر مباحث عرصه مدیریت

ار و انتقال انتش، سازماندهی، انتخاب، ها در شناساییاست که به سازمان
هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموما اطالعات مهم و مهارت

از آنجا . رساندیاري می، نیافته در سازمان وجود دارند به صورت ساختار
یادگیري سازمانی و ، هاي خبرههایی در سیستمریشه ،که مدیریت دانش

مدیران موفق همیشه از . نیستبه خودي خود ایده جدیدي ، نوآوري دارد

اما این . اندهاي فکري بهره برده و ارزش آن را تشخیص دادهسرمایه
سازمان یافته نبوده و تضمینی وجود نداشت که دانش به دست ، هاتالش

به اشتراك گذاشته ، براي حداکثر منافع سازمان، آمده به طور مناسب
سرمایه فکري پایه و اساس  که دانش ودر حالی، ]8[ شده و توزیع گردد

دانش در . باشدبراي عملکرد بهتر می نیز راهبردي اصلی و هايشایستگی
هاي ارزش صورتی نقش راهبردي دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیت

هاي آفرینی استفاده نموده و از دانش ابزاري براي عملی ساختن فرصت
 پذیرها دیگر امکانزیرا براي شرکت. برداري کندموجود در بازار رقابتی بهره

، کنندرها مزیت رقابتی خود را حفظ تر و بهتر کانیست که با انجام سریع
شود که کارهایی صورت گیرد و زیت رقابتی هنگامی امکان پذیر میم بلکه

هم ، در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار. قابل تقلید توسط دیگران نباشد
استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاري براي توجه به دانش موجود و 

ها باید به همه امور سازمان. استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد
، ريزیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژي کا، توجه داشته باشند

ت برنامه کلی یک کند و ابزار پیشرفدر کل سازمان عمل می، همزمان
  . شودسازمان محسوب می

موفقیت آن مستلزم نگرش . ت دانش موضوعی پیچیده و پویاستمدیری
سیستمی است که کلیه عوامل و اجزاء و فرآیندهاي مدیریت دانش را 

هاي جدي بر هر گونه جزئی نگري ممکن است چالش. نظر قرار دهدمد
بسیاري از . هاي مدیریت دانش به وجود آوردسر راه موفقیت برنامه

اما در عمل ، باورند که دانش مهمترین دارایی آنهاستها بر این سازمان
یکی از دالیل عمده این امر عدم آگاهی و فهم . کمتر به آن پایبندند

  . ]2[ هاي مدیریت دانش استها و تئوريعمیق از مدل
 مانیزسا ناییاتو دبهبو بر، نشدا مدیریت تمرکز ،نشراهمکا و میناَ نظر از

 جدید محیط یک دیجاا مندزنیا نشدا مدیریت مینهز در موفقیت. میباشد
 تحقق ايبر. شوند تسهیم حتیابر نندابتو تجربه و نشدا که باشدمی ريکا
 مانیزسا يهارفتار. داد ارقر مدنظر را یندافر و ورياـفن باید، دمقصو ینا

 ادفرا به و هشد مغااد، نشدا و تاـطالعا هـک وندـش راستاهم نچنا باید
 اول. کنند عمل بیشتر وريهبهر با نندابتو تا برسد مناسب نماز در و مناسب

 طتباار ینا و دـکن رتبطـم تطالعاا به را ادفرا باید نشدا مدیریت، همه از
 هـب تنها نه تا ستا زنیا ادفرا ايبر که ستا هاییتشویق و یندهاافر شامل

 و رباـتج هـبلک، کنند دهستفاا دموجو تطالعاا از و کنند دعتماا مـه
 ادفرا، ینکها دوم. کنند یعزتو جهانی طالعاتیا هپایگا هـب را نتشااـطالعا

-به و دهبو همدیگر یافتن به درقا دـبای نهاآ. شوند مرتبط ادفرا به باید
 آن سپس و کنند یافتدر و دهکر جستجو را زنیا ردمو کمک حتیار

 هـک دـهدیـم را سساـحا نـیا ادرـفا هـب مرا ینا. کنند منتشر را ربتجا
  اند.یکرـش نمازسا افهدا تحقق در روزههمه اـنهآ
، سریعتر و بهتر تتصمیما ذتخاا، يگیرداـی در سریعـت، وريهرـبه یشازـفا
  . ]6[ نکنارکا ايبر هنگیزا داـیجا و آوريوـن تقویت، توسعه ايبر ناییاتو یشافزا

 روـهطـب هـک صیمشخ یفتعر هیچ و ستا مشکل نشدا یریتمد فتعری
 تعریف در لمعمو مشکل یک. اردند دجوو باشد فقاتو ردمو انیـجه

 که ستا سیعو ايازهندا به نشدا تعریف که تـسا ینا نشدا مدیریت
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 دکررکا ايبر دفر که بدهد را مفاهیمی درك زهجاا که يچیز هر تقریباً
 هدــنامی نشدا مدیریت نداتو می، دارد زنیا انبد نجها ینا در ثربخشا

 بــموج شــندا دیریتــم از شخصــم فــتعری هــئارا ختیــس. دوــش
، مختلف يهاهیدگاد و دخو ربتجا سساا بر انصاحبنظر اــت هدــش

 که لجهانشمو تعریف یک رو ینا از. کنند ناـبی را اگونیـگون یفرتعا
  . اردند دجوو، باشند شتهدا رـنظ قـفاتو آن رـس رـب اننظر صاحب تمامی

 جهت هیرا یافتن: از ستا رتعبا نشدا مدیریت از تعریف ییترینابتدا
  . ]12[ مندزنیا ادفرا به مانیزسا نشدا یعزتو و رشکا، شناسایی، خلق

 دهستفاا زیع وتو، آوريجمع انوـعنهب را شـندا مدیریت، 1رتوـپ داون 
  . ]20[ ستا دهکر یفتعر نشدا منابع از راکا

 یک استراتژي که باید در انعنو هب را نشدا مدیریت، 2نسو يگر و اودل
 مناسب ادفرا به نشدا که دشو حاصل نطمیناا اـت دشو ایجاد نمازسا یک
 از و دهکر تسهیم را نشدا آن ادرـفا آن و دـسرـیم مناسب نماز در

 تعریف دـیکننـم دهتفاـسا نمازاـس درـعملک حالـصا ايبر تطالعاا
  . میکند

 دبررکا زیع وتو و ئهارا، تأیید، خلق ایندفر، نشریت دامدی، 3بت نظر از 
  . باشدمی نشدا
-یرساختز، هارویه اي ازهـمجموع انوـعنـهب را نشدا مدیریت، 4رفو نبو 

 و سهیمـت، قـخل تـجه در که ندداو مدیریتی می نیف يهااربزا و ها
هدـش ها طراحینمازاـس ونرـبی و درون در شـندا و تاـطالعا یريگربکا

  . دـنا
 را نشدا مدیریت از نهایی فهد برگر مشوال ،فـتعری نـیا به توجه با

 همه در، گیریدمی دیا جایی در هـک را هـنچآهر": دـکنیـم نبیا چنین
 و یندهاافر، ورياـفن مغااد به متکی، دمقصو ینا تحقق". برید ربکا جا

 لـعم کـی هـب ایجـنت نـیا دیلـتب پسـس و ادفرا هنیذ يهاسرمایه
  . ]6[ میباشد مشخص و ؤثرـم

 یندآفر را نشدا مدیریت، مریکاآ کیفیت و وريهبهر مرکز، یگرد فطراز 
  . نددامی نمازسا در تطالعاا از دهستفاا و لنتقاا، ماندهیزسا، کسب يدهگستر

، خلق مانند نشدا به طمربو رموا تسهیل یندآفر را نشدا مدیریت بت 
 شامل نشدا مدیریت، وي نظر به. نددامی نشدا از دهستفاا و لنتقاا، ضبط
 دتحاا تا گرفته مایشآز و ريهمکا، يگیردیا، هافعالیت از طیفی

  . ستا ییاجرا و ريکا مختلف يمجموعهها
 عاتطالا از دهستفاا از ستا رتعبا نشدا مدیریت، نلوکا تبررو نظر از 

 مانیزسا فعالیتی نشدا مدیریت ر.کا و کسب قعیتوا به ستیابید ايبر
 انبتو که ستا فنی یربناییز و جتماعیا محیطی دیجاا آن فهد که دهبو
 آن در را انیگرد و شتدا سترسید آن به، دکر تولید نشدا، محیط ینا در

  . ]13[ ساخت سهیم
، ضبط، خلق مانند نشدا به طمربو رموا تسهیل یندآفر را نشدا مدیریت

 در يکلید ییدارا انعنو به تنها نشدا. ننددامی نشدا از دهستفاا و لنتقاا

                                                             
  1 .Davenport 
  2 .O'dell and Grayson 
  3 .Bhaat 
  4 .Boun four 

 شدر هکنند تعیین عامل مهمترین انعنو به بلکه، نیست حمطر هانمازسا
 پیوند از که دارد دعتقاا همچنین وي. دمیشو شناخته، ديقتصاا

 از منبعی، نکنارکا تجربه و دمنحصربه فر يهارتمها با جدید يهاوريفنا
  . ]13[ دبر هداخو پیش به را نشدا مدیریت که یدآمی پدید ژينرا

معتقد است که مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهاي الزم  5کارل ویگ
هاي مورد نیاز سازمان از اطالعات و دانش، براي شناسایی و جذب داده

  ها و اقدامات سازمان و محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم
  . ]32[ افراد

کدگذاري ، یادگیريها در زمینه فرایندي است که به وسیله آن سازمان
  . ]26[ کنندکسب مهارت می، ع و انتقال دانشتوزی، دانش

 هـچریکپا تماتیکـسیس درـیکرو کـی شـندا دیریتـم،  6ونزـج نظر به
 اتیــطالعا ياــیهــیدارا ماــتم هیمــتس و دیریتـم، اییـشناس تـجه
، اركدــم ،اتیــطالعا ياــهکــبان املــش هــک تــسا نمازاــس

  . ]23[ میباشد یههارو و سیاستها
 و ارـگ فدـه دبرراـک کـی انوـعن هـب شـندا دیریتـم همچنین

 شـندا ياـهیـیدارا لکنتر و یتاهد تـجه اییـههـپیمان تماتیکـسیس
 اـب هـک دوـشیـم ناختهـش نمازاـس سـلم لـرقابـغی و سـلم لـقاب
 اـه نمازاـس نـیا جیراـخ و یـخلدا دوـموج شـندا از دهتفاـسا فهد
 و خالقیت، ارزش دیجاا، جدید شـندا قـخل دنرـک لاـفع تـجه

  . ]33[ دمیشو گرفته نظر در پیشرفت
 داـیجا دـجدی رياـک یطـمح کـی، شـندا مدیریت، 7سمیتا نظر به
 اكترــشا هــب دــننایتوــم انیـسآ هـب هـتجرب و شـندا هـک دـکنیـم
 دــیکنــم لاــفع را شــندا و تاــطالع ا ینـهمچن و وندــش اردهذــگ
 نندابتو نهاآ تا یابند نجریا قعیوا نماز در و قعیوا ادفرا سمت هــب اــت

  . ]28[ کنند عمل ترراکا و موثر
سازماندهی ، در اختیار گرفتن، مدیریت دانش را شیوه شناسایی ،8رادینگ

شود می که پس از آن توزیع داندو پرورش اطالعات جهت خلق دانش می
گیرد تا براي خلق دانش بیشتر استفاده ر دسترس دیگران قرار میو د
  . شود
 نشیدا يهاییدارا نمازسا که ستا هاییروش همه شامل، نشدا یریتمد
، لنتقاا، زيساهخیرذ، آوري جمع چگونگی یعنی ؛کندمی اداره را دخو
 يهاسرمایه تبدیل با نشدا مدیریت. نشدا دیجاا و سانیر روز به، يگیرربکا

 ارزش داـیجا نمازاـس ايرـب، هـیافت نمازاـس يفکر يها ییدارا به نسانیا
 ارزش و تـهمیا درك اــب تاـطالعا صرــع در اندیرــم. دـکنیــم
 و هارهکارا يگیررکا به لنباد به دخو يگیرتصمیم دـینافر در شـندا

  . باشندمی دخو مانیزسا حطوـس هـکلی در شـندا مدیریت يهاتکنیک
 انصاحبنظر لیلد همین به ؛ستا دهگستر و هپیچید مفهومی ،نشدا مدیریت

 دـیآبرمی مختلف یفرتعا از که نچهآ. ندانگریسته آن هـب ناگوـگون ياـیزوا از
 دازشپر و ماندهیزسا، رفتنـگ راـختیا در، اییـشناس یندافر، نشدا مدیریت

                                                             
5 .Wiig,Karl 
6 .Jung 
7 .Smith 
8 .Radyng 
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 در و دمیشو یعزتو آن از پس که باشدمی نشدا خلق جهت تطالعاا
 موثر ايگونه به و بیشتر نشدا خلق ايبر تا دگیرمی ارقر انیگرد سسترد

  . دوـش گرفته ربکا هايگیر تصمیم در
مدیریت دانش عبارت است از تالش براي ، توان گفتبه طور کلی می

کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی 
هاي گیريطوري که مجموعه وسیعی از افرادي که در تصمیمبه ، سازمانی

  . ]20[ بتوانند از آن استفاده کنند، شرکت دخیل هستند
. اندرا براي مدیریت دانش ارائه داده مدلی، 1998در سال  ادل و گراسیون

  . این مدل مبتنی بر دو رکن اساسی است
 فرایندهاي مدیریت دانش - 1
 مدیریت دانشهاي فراهم کننده - 2

  فرایندهاي مدیریت دانش در این مدل عبارتند از:
 . تواند ایجاد شودهاي مختلف مید دانش: دانش به روشایجا -
هاي رویه، هاي مفیدي که در فرایندهاشناسایی دانش: شناسایی دانش -

 . کاري و اقدامات سازمان وجود دارد
مورد شناسایی قرار هاي مفید آوري دانش: پس از اینکه دانشجمع -

 . باشدها میوري این دانشگرفتند اقدام بعدي جمع آ
هاي بیشتر در برگیرنده فعالیت، سازماندهی دانش: سازماندهی دانش -

 . گرددحله دانش به شکلی مناسب تبدیل میدر این مر. پردازش دانش است
مختلف هاي باید آن را به روش، توزیع دانش: بعد از سازماندهی دانش -

در این مرحله با استفاده از ابزار و سازوکارهاي . بین افراد توزیع نمود
مناسب باید دانش ذخیره شده در دسترس افرادي که به آن نیاز دارند 

 . قرار بگیرد
شود که قبل از بکارگیري بی و تطبیق: در این مدل توصیه میارزیا -

گیرد و این کار باید صحت و سقم آن مورد ارزیابی و تطبیق قرار ، دانش
 . اي در سازمان صورت گیردتوسط افرادي حرفه

افزایش ، که دانش مورد استفاده قرار نگیردبه کارگیري دانش: تا زمانی -
ي کاري و تصمیمات در این مرحله دانش در فرایندها، کندپیدا نمی

  . شودسازمان جاري می
  : ستا هشد تشکیل یرز یندافر رچها از هیسیگ لمد
 ینا توسعه. ددمیگر بر طتباار و يگیردیا ناییاتو به مرا ینا: کن تولید •

 يهاطتباار ساختن و ها هیدا بین طتباار و دیجاا، نشدا تسهیم تجربه، قابلیت
  . ستا رداربرخو يکلید همیتا از، تموضوعا یگرد با متقاطع

 از که ستا نشدا مدیریت زنیا ردمو عنصر میندو انعنو به: کن هخیرذ •
 سریع يجستجو نمکاا که ايیافته نمازسا هخیرذ قابلیت، آن طریق

 نشدا مؤثر تسهیم و یگرد انمندرکا ايبر تطالعاا به سترسید، تطالعاا
 به زمال ينشهادا باید، سامانه ینا در. یدآمی دجوو به، دمیشو همافر
  . دشو هخیرذ نهمگا دهستفاا ايبر سانیآ
 به ادفرا آن در که جمعی روح یک توسعه به یندافر ینا: منتشر کن • 

 پیوستگی سحساا، كمشتر افهدا دنکر لنباد جهت ران درهمکا انعنو
  . کندمی کمک، ندابستهوا یکدیگر به نیشاهافعالیت در و شتهدا هم به
، نشدا دیجاا که دشومی زغاآ هیدا ینا از، یندافر مینرچها: ببر رکا به •

 هیردا، عنصر ینا ؛ستا میسر جدید نشدا عینی دبررکا توسط بیشتر
  . میکند تکمیل را متحد نشدا مدیریت يمرکز یندافر

 نشدا مدیریت یندافر ايبر را یرز مرحله هشت 1999نیز در سال بکمن
  : ستا داده دپیشنها

 وقلمر، يتژاسترا منبع، نیدرو يصالحیتها تعیین: دنکر شناسایی •
   ؛نشدا
   د؛موجو نشدا دنکر سمیر: دنکر تسخیر •
 يهانشدا فعر، قتد و ارزش، نشدا طتباار تعیین: دنکر بنتخاا •

   ر؛گازناسا
 يلگوهاا اعنوا با نشدا نمخز در هشد یکی حافظه معرفی: دنکر هخیرذ •
   ؛نشدا
 پایه بر رکادخو رطو به نکنندگا دهستفاا ايبر نشدا یعزتو :دنکر پخش •

   ها؛وهگر نمیا در نشدا مساعی تشریک و رکا و عالقه
، مسائل حل، هايگیر تصمیم در نشدا دهستفاا و یافتن زبا: دنبر رکا به •

   زش؛موآ و شغل ريکادمد و رکا پشتیبانی و دنکر رکادخو
 و رکا دنکر تجربه، تتحقیقا حین در جدید نشدا تولید: دنکر دیجاا •

   ق؛خال فکر
 به جدید نشدا دنکر عرضه و توسعه، معامله و وشفر: دنکر رتتجا •
  . تخدما و تمحصوال قالب در زاربا

   مانیزسا خالقیت -2-2
، ي اطالعاتنش و تکنولوژي و جریان گستردهبا پیشرفت روز افزون دا

با کمک آن بتواند هایی است که ي ما نیازمند آموزش مهارتامروزه جامعه
 هاییهدف باید پرورش انسان. ي علم و فناوري به پیش برودهمگام با توسعه

به حل آنها  باشد که بتوانند با مغزي خالق با مشکالت روبرو شده و
ها بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار اي که انسانبه گونه. بپردازند

کرده و با بهره گیري از دانش جمعی و تولید افکار نو مشکالت را از میان 
ه با خلق افکار امروزه مردم ما نیازمند آموزش خالقیت هستند ک. بردارند

، طالعاتاي رشد فزاینده. ي سعاتمند قدم بردارندسوي یک جامعه نو به
سبب شده است که هر انسانی از تجربه و علم و دانشی برخوردار باشد که 

لذا به جریان انداختن اطالعات ، دیگري فرصت کسب آنها را نداشته باشد
یکی از رموز موفقیت در  هاانسانتجربه در بین  حاوي علم و دانش و

هیچ کس قادر نیست به میزان اطالعات واقعی هر کس . دنیاي امروز است
این اطالعات زمانی به . پی ببرد، ي ذهن او نهفته استکه در گوشه

سبب رها شدن آن به بیرون ذهن  اي قويآید که انگیزهحرکت در می
در جهت  اسند وگر حسها به سرنوشت یکدیدر این مرحله انسان. شودمی

شود جریانی از علم و دانش در نهایت سبب می کوشند ورشد یکدیگر می
و تجربیات میان آنها جاري شود که همین امر زمینه ساز نوآوري و 

، یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت دریک جامعه. خالقیت خواهد بود
است که ها جهت ایجاد فرهنگی زمینه سازي و بستر سازي در بین انسان

با تاَُثیر بر روي  در آن همگان در تالش براي رشد دادن دیگري هستند و
  . کنندکمک مییکدیگر به پیشرفت جامعه 
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وجود آرامش براي مغز ، یکی از شرایط الزم براي پدیدار شدن افکار نو
ها بکوشند در جامعه شرایطی پدید به همین خاطر الزم است انسان. است

 شده وسبب ساز افکار نو  مغز بیندیشد و تکامل یابد وآید که در بستر آن 
هاي رده گذاريبا افزایش سپ. شرایط براي سازندگی در جامعه مهیا شود

گیري یک محیط آرامبخش در جامعه توان شرایط را براي شکلاخالقی می
شود که هاي اخالقی در جامعه سبب میذاريکاهش سپرده گ. فراهم کرد

شدن روابط اجتماعی گسترش یابد و با سست شدن زمینه براي گسسته 
تر تـشرایط الزم براي بروز خالقیت در جامعه سخ، پیوندهاي اجتماعی

  . زیرا فرصتی براي تفکر کردن وجود نخواهد داشت، شودمی

  : هانمازسا در مانیزسا خالقیت -2-2-1
 به اخیرا هانمازسا، يبشر تحیا در خالقیت طوالنی سابقه غمرعلی

 نطمیناا معد و جهانی قابتر، یکیژتکنولو اتتغییر فشگر سرعت سطهوا
 و قابتیر مزیت مستمر و يکلید منابع از یکی که ندادهکر کشف ديقتصاا

، هاهیدا قالب در مستمر قابتیر مزیت ینا. میباشد مانیزسا خالقیت، بقا
 ناشی قخال تفکر از مستقیما که دمیشو ظاهر زهتا تخدما و تمحصوال
 کمک نمازسا يبقا به رتصو ینا به نمازسا نکنارکا خالقیت. دمیشو

   دبو هنداخو درقا، باشند قخال نشارکا در نکنارکا قتیو که میکند
 يیههارو یا تخدما، دعملکر، تمحصوال ردمو در يمفید و زهتا يهاهیدا

 ینا یشافزا باعث هاییهیدا چنین دجوو. گیرند ربکا و ئهارا نمازسا
 دهستفاا ردمو نشارکا در را هاهیدا ینا، یگرد نکنارکا که دمیشو لحتماا

 یگرد نکنارکا به را نهاآ و داده توسعه را هاهیدا ینا نهاآ وهبعال. هندد ارقر
 و تولید رو ینا از. میکنند منتقل نشارکا در يگیرربکاو  توسعه ايبر

 با ندابتو که هددمی نمازسا به را نمکاا ینا زهتا يهاهیدا از يگیرهبهر
 موقع به پاسخ هافرصت و تهدیدها به، هشد منطبق زاربا متغیر یطاشر

 و تمحصوال توسعه طریق از تنها نه خالقیت. یابد توسعه و شدر و داده
 يهازاربا دیجاا باعث بلکه هددمی توسعه را دموجو زاربا سهم، یندهاآفر

 تتحوال و تغییر ینکها دجوو با. دمیشو محیط به هیدشکل و جدید
 فتنر بین از یا و دنبو قخال راه دو برابر در را هانمازسا، محیطی هیندافز
 تا میکنند بسرکو را دخو نکنارکا خالقیت غالبا هانمازسا ماا، داده ارقر
، حقیقت در. نمایند همافر را آن يتقاار و وزبر و رظهو يمینههاز که ینا

 السو ردمو کمتر که ستا یجرا ريقد به هانمازسا در خالقیت سرکوبی
 و، میکنند بسرکو را خالقیت نستهدانا عمدتا انمدیر ماا. دمیگیر ارقر
 یعنی تمندرقد قابتیر اربزا یک نمازسا دشو بسرکو خالقیت که مانیز

 قعوا در. داد هداخو ستد از را زهتا يها هیدا از يگیر هبهر و تولید
 و شتهاند آن بر موثر ملاعو و خالقیت ممفهو از ستیدر درك انمدیر

  . هندد یشافزا د راخو خالقیت نندامیتو چگونه که ننددانمی ادفرا بیشتر
 محیط در نشد قابتیر جهت ايسیلهو قخال نمازسا یک به نشد تبدیل

 و قخال يهاهیدا از ترکیبی. ستا هشد وزمرا پذیر تغییر و پویا ريتجا
 آورينو حالت در نماند باقی جهت صلیا کلید، مانیزسا آورينو مدیریت

  . ]17[ میباشد تمد دراز در قابتیر مانیزسا
 تتحقیقا، مانیزسا خالقیت در آورينو مدیریت حیاتی نقش علت به

 چه گرا. نداداده ارقر توجه ردمو را مانیزسا آورينو مدیریت مباحث ريبسیا
 در هانمازسا از ريبسیا ماا ستا هشد منجاا مینهز ینا در ريبسیا تمطالعا

 معد از هم زهنو و نداهشد جهامو شکست با مانیزسا خالقیت مدیریت
 صلیا لیلد. میبرند نجر تمددراز خالقیت حالت در نماند باقی در ناییاتو
 تبیثبا و قطعی غیر مسیر یک در مانیزسا آورينو تتحقیقا که ستا ینا
. ستا گرفته ارقر سیربر ردمو کمی توصیفی حسطو سیلهو به و هشد منجاا

، ردهخو شکست جامع یدد یک در هاهیدا گرفتن در هانمازسا نتیجه در
  . میباشند انناتو عملی دبررکا در آن لنتقاا در ینابنابر

 مانیزسا خالقیت: دکر تعریف رتصو ینا به انمیتو را مانیزسا خالقیت
 که دهبو ريتجا يهارکا در رفتار یا هیدا یک شپذیر یا توسعه انعنو به
 ساختن قعیتوا مانیزسا خالقیت. میباشد جدید نمازسا کل ايبر

 يیندهاافر یا تمحصوال با طتباار در جدید مدیریتی يهارکا یا ژيتکنولو
  . میباشد جدید

 تعریف مدیریتی روش یک انعنو به انمیتو رامانی زسا خالقیت یریتمد
 شگستر زيسانساآ و دنکر ملگرد، خالقیت ايبر را نمازسا یک که دکر

  . زدمیسا دهماآ ساسیا و نیآ حرکت یک با قخال يهاهیدا

  : مانیزسا خالقیت بر ارتأثیرگذ ملاعو -2-2-2
 يهاراختاـس، تـخالقی ناختیـشیستز و شیمیایی، شناختی عصب ملاعو

 هاآن در خالقیت که یکیژتکنولو و فنی حتی و جتماعیا -  یـفرهنگ
 بر بیشتر خالقیت .هستند ارتاثیرگذ تـخالقی رـب دـکنیـم اپید شکل

 ما جامعه در. شناختیـنروا و ديرـف يرـما تا ستا جتماعیا ساخته
 درـیکرو نـیا در .تـسا شناختیـنروا درـیکرو تـخالقی هـب غالب دیکررو

 نوعی حاصل خالقیت یعنی ؛دارد بغانو و اصخو به صختصاا تـخالقی
، فرهنگی، ملاعو دارد سعی شناسانهجامعه درـیکرو اـما تـسا ديفر غنبو

  . بشناساند را خالقیت در موثر ديفرافر و یخیرتا، جتماعیا
 که نیست ملتی و جامعه، فرهنگ هیچ هددمی ننشا یخیرتا يها تجربه

 و ستعدـم اـه تـمل همه هبالقو باشد انناتو خالقیت وزبر از قـمطل ربطو
 و جتماعیا، ديقتصاا یطاشر مجموعه و گـفرهن نـیا و ستندـه اـناتو

 از معینی انمیز وزرـب زهاـجا فـمختل ياـهدوره در که ستا سیاسی
 ستـنی هـگون نـیا یناابرـبن ؛دوـشمی آن از مانع یا هددمی را خالقیت

 نگاهی تلقی زطر ینا ترند قخال ترند شاهوـب نوـچ هاملت بعضی هـک
 ايرـب ناییاتو و موهبت از هاننساا همه .ستاپرستانه ادنژ و غیرعلمی

 به بسته ملت و ندرداربرخو نشاـهایزنیا عـفر تـجه آوريوـن و تـخالقی
 يهاخالقیت وزرـب مدـع یا وزبر ايبر را ايمینهز جتماعیا، فرهنگی اتتمهید

 ديرـف فـمختل لـماعو ینـب ومیـمفه طاـتبار یلذ دارنمو. کنندمی همافر
  .]7[ هددمی ننشا مانیزسا خالقیت دیجاا در را مانیزسا و هیوگر -
  پیشینه تجربی  -2-3

هاي مدیریت بررسی رابطه بین مؤلفه"تحت عنوان  پژوهشیرحیمی در 
 اصفهانیت اعضاي هیات علمی دانشگاه قدانش سازمانی و میزان خال

دریافت که ترکیب دانش در قلمرو مدیریت دانش از باالترین جایگاه "
اجتماعی سازي و درون ، سپس به ترتیب برون سازي، برخوردار است
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بین میانگین مدیریت دانش اعضاي ، همین طور. سازي دانش قرار دارند
  داري وجودهیات علمی با خالقیت آنان همبستگی مثبت و معنی

نقش  "اي تحت عنوان فر در مقالهبیگ و قوامی ،فتحیان. ]9[ دارد 
نقش مثبت دانش ضمنی بر  "مدیریت دانش ضمنی در خالقیت و نوآوري

او معتقد است دانش ضمنی . نمایدیت و نوآوري سازمانی را تایید میخالق
به عنوان محرکی مهم در فرآیند خالقیت و نوآوري نقش مهمی را به 

در این . کندمیو عامل موفقیت در سازمان ایفا عنوان یک منبع سازمانی 
 ،این نقش در مدیریت نوآوري با توجه به نوع خالقیت مورد نیاز ،تحقیق

از طریق ایجاد ، باشدیاختار خاصی که آن سازمان دارا منوع صنعت و س
  الگو روشن گردیده و در نتیجه موفقیت خالقیت آنها بهینه خواهد

بررسی "پژوهش دیگري توسط دکتر نیاز آذري تحت عنوان . ]14[ شد 
انجام شده  "نقش مدیریت دانش بر خالقیت دبیران در مدارس متوسطه

دبیران که در این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خالقیت 
پرداخته شده است و نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که بین 

اشاعه  وکاربرد دانش ، سازماندهی دانش، پاالیش دانش، مدیریت دانش
طه وجود دارد و بین برداشت دانش و خالقیت بدانش با خالقیت دبیران را

دبیران رابطه وجود ندارد و همچنین تاثیر مدیریت دانش بر خالقیت 
توسط علیرضا بابا  پژوهش دیگر. ]15[ یران زن و مرد متفاوت نیستدب

ارزیابی و بررسی وضعیت استقرار مدیریت "غیبی ازغندي تحت عنوان 
ها (مطالعه موردي بررسی معاونت فناوري اطالعات و دانش در سازمان

انجام شده است و  "ارتباطات نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران) 
دهد که امتیاز ها در این پژوهش نشان مییل دادهز تحلنتایج حاصل ا

معاونت فناوري اطالعات و ارتباطات نیروي انتظامی در مدیریت دانش 
است؛ یعنی وضعیت کلی از لحاظ دانش محور بودن و بهره گیري از  75/2

هاي دانشی ضعیف است و معاونت فناوري اطالعات و ارتباطات سرمایه
هاي ها و زیر ساختزیربنایی احتیاج به اجراي پروژه نیروي اتظامی به طور

دانشی دارند و به طور کلی معاونت فناوري اطالعات و ارتباطات نیروي 
 يپژوهش دیگر. انتظامی در حوزه مدیریت دانش وضعیت مطلوبی ندارد

مدیریت دانش و خالقیت در "توسط محمد حسین انصاري تحت عنوان 
، هدف از این تحقیق ؛انجام شده "تهران بدنی استاناداره کل تربیت

سنجش میزان مدیریت دانش و خالقیت در اداره کل تربیت بدنی استان 
تهران و همچنین سنجش ارتباط این دو متغیر و ابعاد چهارگانه مدیریت 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مدیریت . دانش با خالقیت است
وسط است و ارتباط مثبت و دانش و خالقیت در اداره کل در حد مت

معناداري بین مدیریت دانش و خالقیت وجود دارد و از بین ابعاد 
برون سازي و ترکیب ارتباط معناداري با ، چهارگانه مدیریت دانش

پژوهش دیگر توسط نجمه نیروعبدالرسول جوکار با . ]5[ خالقیت دارند
-ران کتابخانهخالقیت در میان کتابدا رابطه بین مدیریت دانش و"عنوان 

خالقیت  قدرهچنتیجه گیري شده هر و انجام "هاي دانشگاهی شهر شیراز
مدیریت دانش نیز ، ر باشدهاي دانشگاهی شیراز باالتکتابداران کتابخانه

  . ]16[ شودبیشتر می

با توجه به  توانایی براي خلق دانش جدید،، 2003دراسکیم به بیان 
هیل و زیرا منجر به تس ؛مورد توجه سازمان است ،تغییرات سریع محیط

مزیت رقابتی پایدار به  که براي سازمان شودافزایش خالقیت و نوآوري می
مدیریت نقل و انتقال و استفاده از دانش از عوامل  :1رودان. آوردارمغان می

ي به گفته. ]27[ باشدموفقیت مدیریت خالقیت سازمانی میکلیدي 
به ورود دانش جدید به سازمان  اکتساب دانش منجر برداشت یا، عدلی

توانند براي حل مساله و نهایتا شود که اعضاي سازمان از آن میمی
بیان کرد ذخیره اطالعات ، مان القریشیکر. ]11[ خالقیت استفاده کنند

، بیشترین کمک را در استقرار مدیریت دانش دارد و سازماندهی دانش
کند تا اعضا آن را در فرایندهاي متکی میدسترسی آنان را به دانش 

در نتیجه ذخیره و سازماندهی ، گیري و حل مستله استفاده کنندتصمیم
هاي جهت موفقیت سیستم، چانگ و هانگ. دانش با خالقیت رابطه دارد
اشتراك دانش در سازمان هاي موثري براي مدیریت دانش باید مکانیزیم

بیان کردند که کاربرد  ]4[ اورزمزدي و ]10[ شجاعی .]25[ فراهم شود
دانش با خالقیت رابطه دارد و از تاثیر استقرار دانش در تولید داش 

بیان کردند که بین ابعاد مدیریت دانش و  2م و رويتووی .حمایت کرد
وجه به ادبیات و با ت .]31[ میزان خالقیت رابطه معناداري وجود دارد

 مفهومی زیر را پیشنهاد داد:توان الگوي پیشینه موضوع می
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 فرضیات تحقیق: -3

 . خالقیت سازمانی کارکنان تأثیر گذار استمدیریت دانش بر : فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول: تولید و اکتساب دانش برخالقیت سازمانی کارکنان 

   .تاثیر گذار است
 خالقیت سازمانی کارکنان فرضیه فرعی دوم: ذخیره و سازماندهی دانش بر

   . تاثیر گذار است
کارکنان خالقیت سازمانی  فرضیه فرعی سوم: به اشتراك گذاري دانش بر

   . تاثیر گذار است
   .خالقیت سازمانی کارکنان تاثیرگذار است فرضیه فرعی چهارم: ارزیابی دانش بر

خالقیت سازمانی کارکنان  فرضیه فرعی پنجم: بکارگیري دانش بر
   . تاثیرگذار است

  تحقیق: شناسی روش -4

ر روش توصیفی از کاربردي است و از نظ، روش انجام تحقیق از نظر هدف
ی ش در دسته تحقیقات علّاین تحقیق از لحاظ رو .باشدنوع پیمایشی می

 زیرا در آن از تکنیک آماري معادالت ساختاري که به، گیردقرار می
در الگوي . استفاده شده است، پردازدبررسی رابطه علی بین متغیرها می

داراي پنج مولفه تولید و اکتساب که ت دانش یمدیرتحلیلی تحقیق 

، دانشارزیابی ، گذاري دانشاشتراك، ذخیره و سازماندهی دانش، دانش
وابسته  متغیر خالقیت سازمانی، متغیر مستقل دانش است بکارگیري

پرسشنامه مدیریت . ابزار اصلی گردآوري اطالعات پرسشنامه است. هستند
ال تشکیل شده است که به بررسی وضعیت موجود سؤ 21 دانش از

  ت دانش پروست و همکارانهاي مدیریمدل پایهمدیریت دانش بر اساس 
که  ال تشکیل شده استسؤ 17انی از پرسشنامه خالقیت سازم. پردازدمی

در هر دو پرسشنامه از طیف پنج . پردازدبه بررسی خالقیت سازمانی می
اطالعات عمومی در شامل  همچنیناي لیکرت استفاده شده است و درجه

ظور اطمینان از روایی محتوا پرسشنامه از به من. مورد پاسخ دهنده است
ر از سوي دیگ. نظر اساتید و صاحب نظران در این حوزه بهره گرفته شد

به کمک  هاي پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییديروایی سازه
 با استفاده از پایایی پرسشنامه. نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت

که براي ، بررسی شد spss ه کمک نرم افزارو ب ضریب آلفاي کرونباخ
به ، یره و سازماندهی دانشذخ، تولید و اکتساب دانش بط باتاالت مرؤس

 خالقیت سازمانی، بکارگیري دانش، ارزیابی دانش، گذاري دانشاشتراك
 908/0،  0/ 729، 831/0،  801/0،  747/0،  848/0 به ترتیب برابر با

این اعداد نشان  باشد کهمی 938/0کل  آلفاي کرونباخ است و ضریب
  . دهنده این است که پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است

  خالصه نتایج تحلیل عاملی تاییدي ):1( جدول

  ضرایب برازندگی الگو Tي آماره  بارعاملی  االتسؤ  هاشاخص  عامل

  دیریت دانشم

  دانش تولید و اکتساب

M1 33/0  23/3  

P-VALUE = 0. 00991 
 

GFI = 0. 92 
 

AGFI = 0. 90 
RMSEA=0. 032 

 
/df=1. 26 X2  

M2  26/0  70/2  
M3  21/0  30/2  
M4  62/0  -  
M5  39/0  56/3  
M6  36/0  39/3  
M7  29/0  94/2  

  دانش ذخیره و سازماندهی
M8  48/0  61/3  
M9  26/0  65/2  
M10  19/0  98/1  

  دانش گذاريبه اشتراك

M11  23/0  22/2  
M12  27/0  49/2  
M13  37/0  99/2  
M14  52/0  -  
M15  29/0  64/2  
M16  28/0  56/2  
M17  26/0  42/2  

  M18  48/0  50/5  بکارگیري دانش
M19  71/0  23/7  

  M20  60/0  58/7  ارزیابی دانش
M21  65/0  96/7  
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  خالقیت سازمانی  خالقیت سازمانی

KH1  35/0  73/3  

P-VALUE = 0. 11288 
  

GFI = 0. 94 
  

AGFI = 0. 92 
  

RMSEA = 0. 025  
  

/df = 1. 15 X2  

KH2  45/0  -  
KH3  93/0  05/4  
KH4  46/0  43/4  
KH5  21/0  56/2  
KH6  21/0  49/2  
KH7  42/0  22/4  
KH8  18/0  15/2  
KH9  23/0  76/2  
KH10  31/0  43/3  
KH11  27/0  12/3  
KH12  17/0  08/2  
KH13  36/0  81/3  
KH14 45/0  40/4  
KH15 17/0  05/2  
KH16 25/0  91/2  
KH17  26/0  97/2  

  

جامعه آماري تحقیق حاضر را کارکنان شرکت مخابرات استان همدان 
ز در این تحقیق با توجه به محدود بودن جامعه آماري ا. دهندتشکیل می

گیري استفاده شده است و تعداد نمونه روش تمار شماري براي نمونه
 2/31دهندگان را مردان و درصد از پاسخ 8/68. نفر است 250آماري 

درصد  2/15، دیپلم پاسخ دهندگاندرصد 2/13. درصد آنها زن بودند
 2/21، درصد پاسخ دهندگان لیسانس 4/50، فوق دیپلم دهندگانپاسخ 

  . بودند درصد پاسخ دهندگان فوق لیسانس
هاي تجزیه و تحلیل در تحقیقات ترین روشترین و مناسبیکی از قوي

علوم رفتاري و علوم اجتماعی و مباحث سازمان و مدیریت تجزیه و تحلیل 
تجزیه و تحلیل ساختارهاي کوواریانس یا مدل سازي . چند متغیره است

هاي تجزیه و ترین روشمدل معادالت ساختاري یکی از اصلیعلی یا 

در مدل معادالت ساختاري از . هاي پیچیده استتحلیل ساختارهاي داده
هاي پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بررسی یک طرف میزان انطباق داده

مناسب برخوردار است و از طرف دیگر خواهد شد که آیا از برازش 
هاي شاخص. شودمعناداري روابط در این مدل برازش یافته آزمون می

(شاخص ریشه میانگین مربعات خطاي  X،RMSEA 2مناسب مدل شامل
(شاخص تعدیل شده  AGFI(شاخص نیکویی برازش) و  GFI، برآورد)

ناسب برخوردار صورت که مدلی از برازش مبدین. باشدنیکویی برازش) می
هر چه  AGFIو  GFIباشد و میزان  3کوچکتر از  df X2/است که میزان 

  . تر باشد مدل دادها برازش بهتري داردبه یک نزدیک
  

  

  .دهدنشان می محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش را ):2( جدول

  

  

   

  برازش قابل قبول  برازش خوب  شاخص برازندگی

P-value  P < 0. 05 0. 05 ≤ P≤ 0. 1 

  /df≤ 2 X2   ≤0 /df≤ 3 X2   ≤2 

RMSEA 0≤ RMSEA≤ 0. 05 0. 05≤ RMSEA≤ 0. 08  

GFI 0. 95 ≤ GFI≤ 1 0. 9 ≤ GFI≤ 0. 95  

AGFI  0. 9 ≤ AGFI≤ 1  0. 85≤ AGFI ≤ 0. 9  
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هاي مربوط به هاي و شاخصروایی سازههاي حاصل از یافته -5
  هاي اصلی الگوي تحقیقعامل

هـا در  هاي مربوط بـه عامـل  نتایج مربوط به تحلیل عاملی تاییدي شاخص
نتیج نشان داد که کلیه بارهاي عاملی و آمـاره  . ه شده است) ارائ1جدول (

T هـا داراي االت مربـوط بـه عامـل   ؤهمه س. در سطح قابل قبولی هستند 
هـا  الؤهستند یعنی مقدار بار عاملی همه س 5/0ر بار عاملی باالتر از مقدا

است  96/1ها باالتر از الؤبراي همه س Tهمچنین مقدار . قابل قبول است
  . دهدط بین هر عامل و شاخص را نشان میکه معنادار بودن کلیه رواب

  بررسی الگوي ساختاري تحقیق -6

الگوهاي تحقیق را در حالت تخمین و معناداري بارهـاي   )3( و )2(شکل 
تـوان  با توجه به این الگوهـا مـی  . دهدمیعاملی و ضرایب استاندارد نشان 

روابط بین متغیرها در شـکل  . ضرایب مسیر را برآورد و سپس آزمون کرد
براي آزمون فرضیات ، شوندکه تحت عنوان معادالت ساختاري نام برده می

این . گردندآزمون می tتمامی ضرایب با استفاده از آماره . شونداستفاده می
+ یا کوچکتر از 96/1عدد معناداري بزرگتر از  شودآماره زمانی معنادار می

کنید کلیـه  ندازه گیري همانطور که مشاهده میدر این الگو ا. باشد -96/1
ترین ایـن  مهم جدول زیر بیانگر .اندمجاز قرار گرفتهحدوده مپارامترها در 

دهد کـه الگـو بـه منظـور تبیـین و بـرازش از       ها است و نشان میشاخص
هـا حـاکی از تناسـب    تمامی این شاخص. وضعیت مناسبی برخوردار است

بیـانگر  ، هاي تناسـب الگـو  شاخص ،باشدهاي مشاهده شده میالگو با داده
 زیرا نسبت کـاي دو بـر درجـه   . باشدمناسب بودن الگوي اندازه گیري می

هـا نیـز   و مـابقی شـاخص   08/0زیر  RMSEAشاخص ، 3آزادي کمتر از 
  . قابل قبول هستند

  

  

 
 هاي برازش الگوي اصلی تحقیقشاخص ):3( جدول

  
  

را در توضـیح  هـا  میزان تاثیر هـر یـک از متغیرهـا و یـا گویـه     ، )2( شکل
میـزان سـطح   دهـد و  ت متغیر یا عامل اصـلی را نشـان مـی   واریانس نمرا

براین فرضـیه اصـلی   بنا. دهدبین متغیرهاي تحقیق را نشان می معناداري
مـدل سـاختاري بـین مـدیریت دانـش و       ،مدل زیر. شودتحقیق تایید می

نتـایج  . دهـد در حالت تخمـین اسـتاندارد نشـان مـی    خالقیت سازمانی را 
با توجـه  . حاکی از مناسب بودن مدل است )تخمین (قسمت زیرین شکل

پـایین  . باشـد می 49 /264محاسبه شده برابرX2  به خروجی لیزرل مقدار
-بودن این شاخص نشان دهنده تفاوت اندك میان مدل مفهـومی بـا داده  

برابـر بـا    RMSEAهمچنین مقدار . تحقیق است هاي مشاهده شده است
، RMSEAحـد مجـاز   . که نشان از خـوبی بـرازش دارد   باشدمی 033/0
شود که این مقدار کوچکتر از این حد مجاز اسـت  است؛ مشاهده می08/0

هر چه این مقـدار کـوچکتر   . نیز نشان از خوبی برازش دارد رکه این مقدا
نیز هـر چـه    df X2/شاخص برازش . باشد مدل داراي برازش بهتري است

باشد کـه ایـن   باشد؛ مشاهده می 2اید بیشتر از کمتر باشد بهتر است و نب
 برازندگی مدل شـاخص . خوبی برازش دارد نشان ازاست  2مقدار کمتر از 

GFI و AGFI هـا و کوواریـانس   اي از مقدار نسـبی واریـانس  یعنی اندازه
هـر چـه ایـن    . شـود مشترك بوسیله مدل توجیه می اينههاست که به گو

این مقدار . تر خواهد بودها مناسببرازش داده ،مقدار به یک نزدیکتر باشد
 . باشدبر است که مناسب میبرا 89/0و  91/0در اینجا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الگو در حالت تخمین استاندارد ):2(شکل 

CHI- 
SQUARE DF  P-VALUE RMSEA GFI AGFI 

264. 49 208 0. 00488  0. 033 0. 91 0. 89 
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بدست آمده مدل قسمت معناداري ضرایب و پارامترهاي ، )3(شکل
+ یا 96/1چنانچه عدد معناداري بزرگتر از . دهدساختاري را در نشان می

 باشد رابطه موجود در مدل پژوهش معنادار خواهد بود - 96/1کوچکتر از 
  . باشنددهد کلیه روابط معنادار میکه نشان می

  معناداريالگو در حالت ضرایب  ):3(شکل

  نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده: -7

  رگرسیون خطی ساده ):4( جدول  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

ذخیره و ، بین تولید و اکتساب دانش، خطی ساده رگرسیونآزمون 
بکارگیري ، ابی دانشـارزی، گذاري دانشبه اشتراك، ازماندهی دانشـس

براي هر  R Squareمقدار  4 ولجد دانش انجام شد و با توجه به نتایج
باشد که این می 209/0، 125/0، 111/0، 158/0، 102/0یک به ترتیب 

  
 متغیر 
  بستهوا

  
  متغیر
  مستقل

R  
Square  

A
N
O
V
A  

) .Sig(  

Coefficients  

 نگرسیور خط لهدمعا
B  

خالقیت 
  سازمانی

تولید و 
  000. 102.  اکتساب دانش

Constant= 3. 605 
Toolid. Ektesab.  

D =. 173 
Khalaghiyat = 3. 605 + . 173Toolid. Ektesab. D 

ذخیره و 
سازماندهی 

  دانش
.158 .000  

Constant= 3. 001 
Zakhireh. 

Sazmandehi. D =. 307  
Khalaghiyat =3. 001+ . 307 Zakhireh. Sazmandehi. D  

به اشتراك 
  000.  111.  گذاري دانش

Constant= 3. 646 
BeEshterakgozary.  

D =. 157  

Khalaghiyat =3. 646 +. 157 BeEshterakgozary. D  
 

 Constant= 3. 096  000.  125.  ارزیابی دانش
Arzyabi. D =. 283  

Khalaghiyat =3. 096+. 283Arzyabi. D  
 

بکارگیري 
 Constant= 2. 753  000.  209.  دانش

BeKargiry. D =. 364  
Khalaghiyat =2. 753 +. 364 BeKargiry. D  
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، مانیزسا خالقیت اتتغییر% از 2/10 که ستا مطلب ینا بیانگرمقادیر 
، مانیزسا خالقیت اتتغییر % از8/15، تولید و اکتساب دانشتاثیر تحت
 خالقیتات تغییر% از 1/11، ذخیره و سازماندهی دانشتاثیر تحت

 خالقیت اتتغییر% از 5/12،گذاري دانشبه اشتراكتاثیر  تحت، مانیزسا
، مانیزسا خالقیت اتتغییر % از9/20، دانش ارزیابیتاثیر  تحت، مانیزسا

 ANOVAیج تحلیل ااساس نت برو  میباشدبکارگیري دانش تحت تاثیر 
  . دشوي مستقل و متغیر وابسته تایید میوجود رابطه خطی بین متغیرها

  گیريبحث و نتیجه -8

مدیریت دانش بر خالقیت سازمانی در این تحقیق به بررسی تاثیر 
رسی الگوي ساختاري تحقیق نشان هاي حاصل از بریافته. پرداخته شد

تاثیر و  نش با یکدیگردامدیریت ط ابعاد تباو ارهنگامی که تعامل  دهدمی
، دمیگیرار سی قرربررد بسته موي وامستقل بر متغیرهاي ماً متغیرهااتو

ل تحلیل مدس ساا(بر . تاثیرگذار استمتغیر مستقل بر متغیر وابسته 
اصلی تحقیق (مدیریت دانش بر خالقیت  يري) فرضیهساختات الدمعا

هاي بدست آمده و یافتهشود ارکنان تاثیر گذار است) تایید میسازمانی ک
م تووی، ]16[ جوکار، ]3[ الهی، ]5[ انصاري، ]9[ رحیمی با نتایج تحقیقات

بطه بین راهنگامی که همچنین و  ]15[ نیاز آذري، ]31[ و روي
(تولید و اکتساب دانش و ذخیره و سازماندهی دانش و مستقل ي متغیرها

ي متغیرهاارزیابی دانش) و  به اشتراك گذاري دانش و بکارگیري دانش و
مل اعوط تباو ارتعامل ون بدو تک تک رت مانی) بصوزبسته (خالقیت ساوا

نش تاثیر دامدیریت ابعاد  تمامی .دمیگیرار سی قرربررد با یکدیگر مو
ن)؛ پنچ گرسیورتحلیل س ساا (بر نددارمانی زمثبتی بر خالقیت سا

مدیریت تقا عامل د و ارجهت بهبو. فرعی تحقیق تایید میشوند يفرضیه
شی زموي آهااري دورهبرگزمخابرات شرکت در مانی زخالقیت سادانش و 

ن در کناربه کاان مدیرکمک ، تامین کندن را کنارکاي دانشی هازکه نیا
ره بان درکنارکات طالعادل اتبا، رمحیط کان در موختههایشاده از آستفاا

همیت ن اشناخته شد، با یکدیگرب خوي هاهیدو اموفق ري کاي فعالیتها
حمایت همه جانبه و تعهد ، نکنارکلیه کااي برن مازسامدیریت دانش در 

ي غییرپذیرتن از مازساان رـهبل راـستقبا، قخالاز کارکنان مدیریت 
اي برشود و د میپیشنها عملیق خالي هاهیدابه داش پان و دادن کنارکا

ها و ي تقویت خالقیت سازمانی در سازمانبررسی راهکارهاتی ت آتحقیقا
افزایش خالقیت  هاي آموزشی دردوره بررسی تاثیر، هاي خصوصیشرکت

 درفردي و سازمانی  شناخت عوامل موثر بررسی و، سازمانی کارکنان
بررسی نقش مدیریت دانش در ، جهت افزایش خالقیت سازمانی کارکنان

رسانی هاي خدماتی و ارائه خدمتبهبود عملکرد کارکنان در سازمان
ي یتهاودمحداز مهمترین  .شودد میپیشنها مناسب به ارباب رجوع

 ،تاثیرگذاري برخی متغیرهایی که خارج از کنترل پژوهشگر است :تحقیق
-نمونهد کمبوود و مانی محدزه زبا بر نتایج پژوهش دور از ذهن نیست و

عدم درك یکسان برخی کارکنان و  ترتحقیقی جامعاي برز نیارد موي ها
 گذارد هاي آنان تأثیر که ممکن است در پاسخ از بعضی مفاهیم پرسشنامه

  . دنموره شاا توانمی

  :خذأو ممنابع -9

نشر ، الگوها، نظریات، کارآفرینی: تعاریف، )1381( .محمود، احمدپور داریانی ]1[
  . تهران، مولف

  مدیریت دانش در سازمان، )1385( .عادل، صلواتی .سید حسین، ابطحی ]2[
 آوريوــن و تــخالقی بر مؤثر ملاعو سیربر، )1387( .دمحمو، لهیا ]3[

، نکرما نستاا کزامر لتیدو يهانمازسا اندیرــم هدگاــید از مانیزاــس
  . نکرما حدوا سالمیا آزاد هنشگادا شدار شناسیرکا هـنامناـپای

 ارتقرـسا ايرـب ايمینهز ملاعو نجشـس و تبیین، )1386( .نوشین، ديمزاور ]4[
 نامهنپایا، انیرا نفتی يهاآوردهفر پخش ملی شرکت در شـندا دیریتـم

  انتهر بهشتی شهید هنشگادا شدار شناسیرکا
 تربیت کل ادارة در خالقیت و نشدا مدیریت، )1389( .محمد حسین، رينصاا ]5[

   1390نتابستا، شیورز مدیریت، انتهر نستاا بدنی
 و زشموآ عالی موسسه بین ناییدا فرهنگ مقایسه، )1385( .علی، رينتظاا ]6[

 نمازسا هشوپژ و زشموآ عالی موسسه تهران:، يیزربرنامه و مدیریت هشوپژ
 شناسیرکا نامهنپایا، رکشو پیماییاهو صنعت هنشکددا، يیزربرنامه و مدیریت

  . شدار
 بر مانیزسا هنگفر اتثرا تحلیل و یهتجز و سیربر، )1375 ( .ضارحمید، تبیا ]7[

، ننجاز نستاا لتیدو هاينمازسا سطح در مانیزسا آورينو و خالقیت روي
  لتیدو مدیریت شدار شناسیرکامهنا نپایا، طباطبائی مهعال هنشگادا تهران:

، یاحیر ضارحمیدترجمه ، مدیریت در تطالعاا وريفنا، )2006(، یمارفا، نبارتو ]8[
  . رنو مپیا هنشگادا راتنتشاا

 انمیز و نشدا مدیریت يها مؤلفه ینـب هـبطرا سیربر، )1386( د.حمی، حیمیر ]9[
 نشدا یـمل ایشـهم ینـلاو، نصفهاا هنشگادا علمی تهیأ يضاـعا تـخالقی
 . انمدیر

 شندا مدیریت و مانیزسا فرهنگ بین بطهرا سیربر. )1387(. رفعا، شجاعی ]10[
 طباطبایی عالمه هشگاـندا شدار شناسیرکا نامه نپایا، انیرا اتمخابر رکتش در
  . انتهر

: انرـته، شـندا يسوافر به تـحرک نشدا مدیریت، )1384( .فریبا، عدلی ]11[
  . لاو پچا، ندیشها ناختیـشافر راتشاـنتا

 در آن نقش و خالقیت و آوريفن، نشدا مدیریت، )1382( .شمهو، لکریمیاعبد ]12[
  . 34-4 9صص، هما دي، موفق مدیریت مپیا، یندهاافر ثربخشیا و ییراکا یشافزا

 لتدو ارستقرا وگر در رنشمحودا يهانمازسا تحقق، )1385( .دمحمو، زادهغنی ]13[
  . 237 رهشما. برنامه نشریه، ستا نیکولکترا

مدیریت دانش ضمنی  نقش، )1384( .عاطفه، فرقوامی. لیال، بیگ .محمد، فتحیان ]14[
  . 1384دي ، 164شماره ، تدبیر، در خالقیت و نوآوري

 مدیریت نقش سیربر، )1389( .هسعید بیبی، قلیخانی حاجی .ثکیومر، آذري نیاز ]15[
، هشتملسا، مدیریت فصلنامه، متوسطه ارسمد در انبیرد خالقیت بر نشدا

 . 1390ربها، 21رهشما



 مهدي مرتضوي و همکار / بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خالقیت سازمانی 

38 

 خالقیت و نشدا مدیریت بین يبطهرا، )1390( .للرسواعبد، رجوکا .نجمه، نیر ]16[
 تطالعاا مدیریت، ازشیر شهر نشگاهیدا يکتابخانهها ارانکتابد نمیا در

  . 90 تیرداد و خر، ي دومرهشما، نهميدوره، سالمت
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