
 

 

 بررسی رابطۀ مدیریت دانش با خالقیت سازمانی در

 کارکنان شهرداری شیراز 

 

 د اسالمی واحـدکارشـناسی ارشد مدیریت دولتـی، دانشـگاه آزا                  بهزادعلی ثابت

 شــدردار  و مدیر ک  مقاامرودشــت، وروه وم ا اننــانی،  ا                                           

 حراست شدرداری شیراز                                        

 گاه تدران، وروه وم ا ـاوره خان اده، دانشد مشـناسی ارشـکارش    نژادسیده ناهید حسینی

 تربیتی                                         

 چکیده

شیراز  هدف شدر  شدرداری  سازمانی در کارکنان  سی رابطۀ مدیریت دانش با خال یت  این پژوهش برر

ست. بدین شیراز نفر 60منظ ر ا شدرداری  شدند. ریونم نهبا روش  از کارکنان  ساده انتخاب  صادفی  ی ت

 تیریمد( و JCQ) یکامکار و یجزن یسازمان تیخال  یهانامهپرسششده در این پژوهش، ابزار استفاده

س ن دانش ستفاده ی ه هاروش( ب د. برای تعیین و تحمی  رابطه بین متغیرها، از KMAI) الو نتگی ا ب

شان داد که شدرداری  کردی . نتایج پژوهش ن سازمانی در کارکنان   رازیشبین مدیریت دانش و خال یت 

ست درمجم عۀ مثبت و معناداری وج د دارد. رابط که افزایش مدیریت دانش با بدب د ، نتایج حاکی از آن ا

 .خال یت سازمانی کارکنان پی ند دارد
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 کارکنان شدرداری شیراز بررسی رابطۀ مدیریت دانش با خال یت سازمانی در 

ها، خال یت در محیط کار امری بنیار مد  و حیاتی است؛ چراکه طبق سازمانو  هاشرکت همهدر 

و م جب ح  تعارض و  دهدمیهای ســازمان را شــک  تحقیقات انجاا شــده خال یت مبنای شــاینــتگی

ضایت، ش نت، ر نا   پیچیده، م فقیت، بدب د  کاهش خ سالمت اجتماوی، ح  م سالمت وممکرد روانی، 

ص الت و خدمات نتمر مح صتسازی و ارتقای آن، انعطافبدینه و م نترش فر  ش دها میپذیری و و

کند که نیروی اننــانی در هر ســازمان بنــته به ن ع اشــاره می 2، آمابی اســا  نیابر  .(2009، 1)کاهایا

شتردر افزایش بدره خدمات، صمی دارد و در بی ش رها وری نقش ا شرفته، کارکنان خالق ک  ون انبهی پی

سرمایه بهبزرگ صفدانی، شمار میترین  سازمان از دیگر زکنندیمتما(؛ چراکه خال یت، 1390روند )ا ۀ یک 

صمدی، سازمان ست ) سازمانی، میدرحق(. 1391ها ساختار  شی یقت خال یت و ت انایی تغییر  ت اند واکن

سب به محیط ر ابتی  شد )ب ون وکارکنبمنا ست از ت لید اید (.2004، 3با یا مفاهی   هاهخال یت وبارت ا

. ازنظر پندی و (2011و همکاران،  4جکنـــ ن) ها یا مفاهی  م ج دجدید یا بر راری ارتباط جدید ایده

شافی و ابتکاری 2009) 5شارما سب، صحیح، در دستر ، اکت سخی جدید، مفید، منا سازمانی پا ( خال یت 

ــکالت  ــا   و مش ــت. ویمنا )برای ح  من ــازمان اس ( آن را ت انایی نگاه جدید و متفاوت به یک 2006س

ض ع و به شکنتن و م  ض ع و به ساختندوبارهوبارتی فرایند  ستدانش خ د دربارۀ آن م  بینش  آوردند

ـــت، خال یت را مرکب از  متأثرت رنس که  داند.جدید دربارۀ ماهیت آن می از چارچ ب نظری ویمف رد اس

 از: اندوبارتکند که اصمی ون ان می چدار وام 

سخ به آن و وقیده دربارۀ شماریب: ت انایی ت لید تعداد 6سیالی • ی ایده در  الب تص یر با فرض پا

 آن.

 های وادی و رایج متفاوت است.هایی که با ایده: ت انایی ت لید ایده7ابتکار •

 ی ن .هاح راهۀ و ارا ها در  الب تص یر : ت انایی ت لید ان اع و ناو ن ایده8یریپذانعطاف •

 (.1373های تص یری )کفایت، : ت انایی افزودن جز یات یا تکمی  ایده9بنط •

شریعتمداری و مددوی ) سه ( فرایند ایجاد و ندادینه1387ازنظر  شام   سازمان  کردن خال یت در 

                                                           
1. kahya 
2. Amabile 
3. Bowen 
4. Jakson 
5. Pandey & Sharma 
6. Fluency 
7. Originality 
8. Flexibility 
9. Elaboration 



 کارکنان شدرداری شیراز بررسی رابطۀ مدیریت دانش با خال یت سازمانی در 

سازمان که با تغییر نگرش و مرحمه نتمی در  سی ست: مرحمۀ اول، ایجاد  از  ها راآن ن ع تفکر کارکنان، ا

ظه با پرورش  درت خال ۀ افراد، آنجم د فکری و محاف ند و  خارج ک نان خالق و کاری  کارک به  ها را 

ـــازمان؛ مرحمۀ ســـ ا، ایجاد ه شـــمند تبدی  نماید؛ مرحمۀ دوا، برطرف کردن م انع بروز خال یت در س

 ها در سازمان.ی، وزینش و استفادۀ مناسب از آنآورهای خالق و نیز جمعهایی برای ظد ر ایدهسینت 

ها اســتفاده از دانش و آم زش صــحیح کارکنان برای تنــدی  فرایند ندادینگی خال یت در ســازمان

سازمان ست. دانش در  ش د و از و ام  تمقی می 1های امروزی یکی از و ام  کمیدی م فقیتضروری ا

ست که  سازمانی نقش ایفا کند. به دت انمیمدمی ا سازماندر خال یت  ها، جدت افزایش اهمیت دانش در 

، 2های امروزی مطرح شـــده اســـت )والتر و ل پزمبحثی مد  در ســـازمان ون ان بهمق لۀ مدیریت دانش 

شی از اختالف بین دانش  اب  انتقال یا ( 1991) 3ن رث (.2008 سازمان م فق و نام فق را نا تفاوت میان 

 اما کرد؛معرفی ( 1996) 4پ النی، اولین بار را ضــمنی داند. وبارات صــریح ومی و دانش ضــمنی یحصــر

ـــازمان دانش»ها در مباحث امروز ناشـــی از کتاب معروف وم میت آن ، ن ناکا و تاک چی) ۀن شـــت« زاس

ست 5(1995 شدند که تاکن ن مدیران کمی م فق و تاک چی ن ناکا. ا مفد ا  نداشده در این کتاب مدوی 

یت دانش ند؛ مدیر به را بفدم های خمق و  نای دانش و الگ  که مع بد فدمچرا نددهیکارویری آن را  از  .ا

ـــازمان فردریک تیم ر ـــایم ن س اند. یکی از داننـــتهماشـــینی برای پردازش اطالوات  را تا هربرت س

در  آنکردن ش، ذخیرهکردن دانسازی است که هدف آن جمعهای به کار رفته، استراتژی صریحاستراتژی

هایی مناسب است و برای سازمان شدهنیتدونم دن دانش دردستر  در  الب صریح و بانک داده و فراه 

ستراتژی دوا، شخصی2004، 6مالد تراخ اهند از دانش م ج د استفاده کنند )است که می سازی است (؛ ا

اده از فناوری اطالوات برای کمک به افراد که تمرکز آن بر ذخیرۀ دانش نینــت، بمکه تمرکز آن بر اســتف

ستراتژی، انتقال دانش و بر راری ارتباط و جدت بر راری ارتباط بین دانش ست. هدف از این ا های آنان ا

ـــت )هاننـــنتبادل آن میان شـــبکه (. در رویکرد دوا، 1999، 7های دانش همانند تاالرهای وفتگ  اس

ــتراتژی ــا  دواس . منابع 2. تمرکز مدیریت دانش؛ 1کنند: بندی میبعد وروه های مدیریت دانش را براس

ورا ورا و ضمنیمدیریت دانش. در بعد تمرکز مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش به دو بخش صریح

                                                           
1. Critical Success Factor 
2. Walter & Lopez 
3. North 
4. Polanyi 
5. Nonaka & Takeuchi 
6. Malhotra 
7. Hansen 



 کارکنان شدرداری شیراز بررسی رابطۀ مدیریت دانش با خال یت سازمانی در 

ستراتژی صریحبندی میتقنی  سازمان را با صریحش د. ا ست که کارایی  ستفادۀ ورا در تالش ا سازی و ا

ــن، مجدد از دانش از  ــمنی1999طریق فناوری اطالوات افزایش دهد )هانن ــتراتژی ض ورا رویکرد (. اس

صی ضمنی از طریق رابطۀ فرد به فرد و نیز فرایندهای سازی را در جاهایی به کار میشخ برد که دانش 

 (.1999، 1یابد )زاکسازی انتقال میاجتماوی

 

 (2007و همکاران،  2)گرینر های مدیریت اکتساب دانش. مقایسۀ انواع استراتژی1جدول

 سازی و استفادۀ مجدد از دانشکارایی، برون خال یت و ت لید دانش هدف

 فرآیندها افراد تمرکز

 سازی و وفتمانسازی، شبکهشخصی استراتژی
ی و ذخیره و انتشار دانش آورجمعسازی، صریح

 صریح

 مشک 
جدید، ساختارمندنب دن و 

 تکرارناپذیری
 های تکراری و فرآیندهای مشابهفعالیت

 صریح ضمنی ن ع دانش

 

س ی ) صفانیا و م  شی دربارۀ رابطۀ مدیریت دانش و خال یت کارکنان، به این 1393شیروانی،  ( در پژوه

ی دارد. معناداربنـــتگی مثبت و نتیجه رســـیدند که مدیریت دانش و ابعاد آن با خال یت کارکنان ه 

صی  و  نندا ر ن آوری بد استعدامدیریت ی یندهاافر ( در پژوهش خ د تأثیر1393نی )واواشقحنینیمدرپ

ۀ مدیریت استعداد و وانسهداری بین راهبردهای کارکنان را بررسی کردند. نتایج نشان داد که رابطۀ معنی

 یراهبرد ا داماتون ان ( در پژوهشـــی با1392وممکرد و ن آوری کارکنان وج د دارد. برومند و رنجبری )

ـــان منابع تیریمد به این نتیجه رســـیدند که  دانش تیریمدبر نقش  دیبا تأک یو ن آور وممکرد و یانن

ط ر مثبتی با وممکرد ن آوری مرتبط اسـت و همچنین ظرفیت ا دامات راهبردی مدیریت منابع اننـانی به

ــب ــازمان میمدیریت دانش در ابعاد کن ــاکند؛ وکار، کمک زیادی به وممکرد ن آورانۀ س یی دیزواه و رض

 خال یت انمیزو  نشدا مدیریت یهامؤلفه ینب طتباار تبیین ( ه  در پژوهشــی با ون ان1391) همکاران

به این نتیجه رســـیدند که بین مدیریت  انتدر ،انیرا نفتی یهاپخش فرآورده ممیدر شـــرکت  نکنارکا

طۀ منـــتقی  وج د دارد و  نان راب کارک یت  ن مازسادر نش داصحیح مدیریت ی ریکاروبهدانش و خال 

 دد.منتدی ورارزش به خمق  تیادرندش د و ن کنارخال یت کاوز برباوث  دت انمی

                                                           
1. Zack 
2. Greiner 



 کارکنان شدرداری شیراز بررسی رابطۀ مدیریت دانش با خال یت سازمانی در 

ست و تق یت آن ط رکمبه سازمان ا صحیح  ازمندینی خال یت وام  مدمی در  اطالوات و مدیریت 

باشـــد. هدف پژوهش حاضـــر بررســـی رابطۀ ابعاد مدیریت دانش با خال یت های کارکنان میت انمندی

 سازمانی است.

 روش -2

نفر از کارکنان شــدرداری شــیراز را با  60بنــتگی اســت. بدین منظ ر ه این پژوهش، کاربردی و از ن ع 

ــایت آنان، روش نم نه ــب رض ــاده انتخاب کردی . پس از هماهنگی با کارکنان و کن ــادفی س ویری تص

 SPSS افزارنراســ س با  های خال یت ســازمانی و مدیریت دانش بین آنان تقنــی  شــد ونامهپرســش

بنـــتگی اســـتفاده های آماری ه تعیین و تحمی  رابطه بین متغیرها، از روش وردید. برای  یوتحمهیتجز

 کردی .

 

 ابزار پژوهش -3

 1نامۀ خالقیت شغلیپرسش -1-3

سش سنجش خال یت در محیطپر صنعتی، بهنامۀ  سازمانی  سیمۀ جزنی و کامکاری )های  (، برای 1382و

ست. هاطیمح شده ا سازی  ساختار سازمانی  صنعتی  سا  تمفیق چند نظریه ی  سازۀ آزم ن، برا روایی 

ویری از شـــناختی، بدرهورفته اســـت: تأکید بر احنـــا  درونی، کنترل هیجان، شـــی ۀ کنترلصـــ رت

نت  سیالی، تن عسی شخصیت خالق، ن آوری و  ستقالل رأی و مقاواهای فناوری تفکر،  ب دن در طمبی، ا

ــشعطافبرابر نف ذ دیگران، ناهمرنگی با دیگران و ان ــکانی  را نامهپذیری. پایایی این پرس کامکاری و مش

ست آورده( به 78/0)با آزم ن آلفای کرونباخ  (1382) شدبازید بر  ( با اجرای آن1393جدا )اند؛ همچنین 

ضریب اوتبار آن را با  وپرورشآم زشنفر از دبیران  30روی  س یرمن براون  دیتأکشدر اردبی ،  بر روش ا

و یه دارد و براســا  طیب ب واردو  با ســه وزینۀ  37نامه، آورده اســت. این پرســش به دســت( 82/0)

ــت. مقیا  نمرهنمره 2تا  0م افق، نامطمئن و مخالب از دامنۀ  ــده اس ــشوذاری ش نامۀ وذاری این پرس

ست« و مخالب م افق، نامطمئن»ای وزینهسه  ویرد. حدا   نمرهوذاری آن طبق کمید انجاا مینمره که ا

ست. نمره 74و حداکثر آن  37 نیار پایین،  16تا  0های ا تا  27خال یت پایین،  26تا  17معرف خال یت ب

 ۀ خال یت بنیار زیاد است.دهندنشانبه باال  57خال یت زیاد و  56تا  44خال یت مت سط،  43

 

                                                           
1. Jazanis Job Creation Questionnaire 



 کارکنان شدرداری شیراز بررسی رابطۀ مدیریت دانش با خال یت سازمانی در 

 1نامۀ مدیریت دانشپرسش -2-3

ماده دارد. این  24( آن را ســاخت، 2003که الوســ ن ) (KMAI) 2نامۀ مدیریت دانش الوســ نپرســش

ی ریکاروبهی، دهسازمانآفرینی، جذب، ذخیره، دانش از: اندوبارتاست که  مؤلفهنامه دارای شش پرسش

شار دانشو  سشوذارنمره. انت  رار « کامالً مخالف  تا کامالً م افق »نامه در یک طیب لیکرت از ی این پر

 .دارد

سشپایایی این پ سی کرد و آلفای کرونباخ ر س ن به روش آلفای کرونباخ برر سشنامه را الو نامه پر

ـــت آمد. آلفای کرونباخ برای زیر مقیا   70/0 ، برای زیر مقیا  جذب دانش 84/0ی نیآفردانشبه دس

، برای زیر مقیا  86/0ی دانش دهســازمان، برای زیر مقیا  87/0دانش ، برای زیر مقیا  ذخیرۀ 88/0

شار دانش  80/0ی دانش ریکاروبه سش 89/0و برای زیر مقیا  انت ست آمد؛ همچنین روایی پر نامه به د

بنتگی با سایر ابزارها مناسب، وزارش شد. روایی و پایایی این و سنجش ه  زمانه با استفاده از روایی 

( روایی این 1392) نقندری رجیانامه در ایران نیز بررســی شــده اســت. پ رســمطانی زرندی و پرســش

ی بررسی و تأیید بدنتیتربی رشتۀ زیربرنامهنامه را با استفاده از نظرات اصالحی اساتید مدیریت و پرسش

، برای زیر مقیا  ذخیره 90/0نامه با اســـتفاده از آلفای کرونباخ برای ک  مقیا  پایایی پرســـش .کردند

، برای زیر 82/0زیر مقیا  ذخیرۀ دانش  ، برای72/0دانش ، برای زیر مقیا  جذب 85/0ی نیآفردانش

و برای زیر مقیا  انتشـــار  78/0ی دانش ریکاروبه، برای زیر مقیا  76/0ی دانش دهســـازمانمقیا  

 به دست آمد. 86/0دانش 

 

 هایافته -4

 : آمارهای توصیفی ابعاد مدیریت دانش و خالقیت سازمانی2جدول

 مینیم  ماکنیم  انحراف معیار میانگین متغیر

 6 19 22/1 23/9 ینیآفردانش

 5 18 85/0 85/9 جذب دانش

 7 18 73/0 35/8 سازماندهی دانش

 6 19 33/2 1/12 ذخیرۀ دانش

 8 17 70/1 85/11 انتشار دانش

                                                           
1. Knowledge Management Assessment Instrument (KMAI) 
2. Lawson 
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 5 15 35/1 13/10 ی دانشریکاروبه

 

ــماره همان ــاهده می 2ط رکه در جدول ش ترتیب به ییافزادانشکنید، میانگین و انحراف معیار مش

، میانگین و 85/0 و 85/9با ، میانگین و انحراف معیار جذب دانش به ترتیب برابر 22/1و  23/9برابر با 

ـــازمانانحراف  با دهس به ترتیب برابر  ار ذخیره دانش به ، میانگین و انحراف معی73/0و  35/8ی دانش 

ـــار دانش برابر با 33/2و  1/12ترتیب برابر با  ، میانگین و 70/1و  85/11، میانگین و انحراف معیار انتش

 .باشدیم 35/1و  13/10ی دانش ریکاروبهانحراف معیار 

 

 پژوهش سؤال -5

 آیا بین ابعاد مدیریت دانش و خال یت سازمانی رابطه وج د دارد؟ 

 

 بستگی بین ابعاد مدیریت دانش و خالقیت سازمانی: ضرایب هم3جدول

 ارزیابی ایده ایده یاجرا یابیایده یابیمنئمه متغیر

 55/0** 45/0** 65/0** 63/0** ینیآفردانش

 38/0* 39/0* 58/0** 55/0** جذب دانش

 48/0** 45/0** 63/0** 55/0** ی دانشدهسازمان

 30/0* 38/0* 33/0* 28/0* ذخیرۀ دانش

 45/0** 55/0** 68/0** 48/0** انتشار دانش

 55/0** 45/0** 70/0** 63/0** ی دانشریکاروبه

*P< 01/0 , **P< 05/0  

بنــتگی مثبت ســازمانی ه دهد که بین ابعاد مدیریت دانش و خال یت نشــان می 3نتایج جدول شــمارۀ 

 معناداری وج د دارد.

 

 یریگجهینت -6

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خال یت سازمانی انجاا شد؛ نتایج حاکی 

 بنتگی مثبت معناداری وج د دارد.از این است که بین ابعاد مدیریت دانش و خال یت سازمانی ه 

(، پنـــنداصـــی  و 1393ی شـــیروانی، صـــفانیا و م ســـ ی )هاافتهنتایج یاین پژوهش با  نتایج
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ند و رنجبری )1393نی )واواشقحنینیمدر ددی مدرآذر )(، مدین1392(، بروم ( و 1392پ ر، زهرا و م

( در پژوهشی مرتبط 2009) 1( همن  است. هالشگر، اندرس ن و سالگادو1391رضایی دیزواه و همکاران )

های ن آوری در مح  کار دریافتند که متغیرهای فرایندهای کار وروهی بر حمایت کنندهینیبشیپبا سطح 

ــیرت، جدت ــانیابیاز ن آوری، بص ــغمی و روابط بیرونی که نش ترین روابط در خال یت دهندۀ   یهای ش

نتند، تأثیرمی ضایی راد و اباذری )ه  اطالوات یفناور دانش ۀرابطپژوهش خ د به ناا  ( در1389وذارد. ر

ناوری پرورش و آم زش کارکنان تیخال  و یدند که بین ف باطات واطالوات به این نتیجه رســـ با  ارت

( در پژوهشی نشان 2005رابطۀ مثبت وج د دارد. سابرامانیاا و یاندیت ) وپرورشآم زشخال یت کارکنان 

ت ان باشد. در تبیین یافتۀ حاضر میبنته به میزان اطالوات سازمانی میها در سازمان وادادند که ن آوری

سازمان شاره کرد. مدیریت دانش با ارا ۀ مدلبه نقش مدیریت دانش در پ یایی  های جدید، های امروزی ا

ــای خال یت و  ــازمان ایجاد میهادهیافض کند و هایی در کارکنان ایجاد میکند و دغدغهی جدید را در س

ــعی میآن ــخی بدینه دهند.  هاکنند به م  عیتها س ــت از ت لید ایدهپاس ها یا مفاهی  خال یت وبارت اس

متناســـب با  .(2011و همکاران،  2جکنـــ ن) ها یا مفاهی  م ج دجدید یا بر راری ارتباط جدید بین ایده

اســت و مدیریت دانش  وفته، الزمۀ بعد خال یت، ونــتردوی و تن ع اطالوات م ج د در افرادتعریب پیش

ی اصــ ل مدیریت ریکاروبهبه این منظ ر جدت  ؛به ابزاری برای خال یت در ســازمان بدل شــ د دت انمی

های آم زشـــی، حمایتی و انگیزشـــی، ی روشریکاروبهدانش در افزایش خال یت ســـازمانی کارکنان با 

نزایی ومی سازمانی افراد تأثیرات ب شت. با ت جه به تأثیر حج  اطالوات ت ان در تغییر رفتار و فرهنگ  ذا

شیراز برایدر ایجاد ایده شدرداری  ض وات  سب با  های ن  و تن ع م  تحریک کنجکاوی کارکنان و متنا

دار بین ابعاد مدیریت دانش و خال یت ســـازمانی منطقی ماهیت این دو مفد ا، وج د رابطۀ مثبت و معنی

 رسد.به نظر می

ای دهد، بین ابعاد مدیریت دانش و خال یت سازمانی رابطهوهش نشان میترتیب، نتایج این پژبدین

ــازمانمثبت و معنی ــناخت ما را از کارکرد مدیریت دانش در س ــترش میدار وج د دارد که ش  .دهدها ون

ــناخت  حالنیدرو ــت که اورچه این پژوهش به ش ی از مؤلفۀ مدیریت دانش و ترجامعاین تذکر الزا اس

خال یت ســازمانی دســت یافته اســت، اما و ام  دیگری نیز وج د دارد که بین این دو متغیر ارتباط آن با 

های آینده بررســی شــ د؛ همچنین پیشــنداد کنی  در پژوهشکند و پیشــنداد میای ایفا مینقش واســطه

عد فردی در میزان مدیریت دانش و خال یت سازمانی بررسی و بکنی  و ام  شخصیتی، سازمانی و بینمی

 بالطبعها تق یت وردد تا به پ یایی سازمان و بدب د خال یت کارکنان منجر ش د. مدیریت دانش در سازمان

                                                           
1. Hulsheger, Anderson & Salgado 
2. Jakson 
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سازمان منجر میی و ایدهابیمنئمه ستفاده از دانش افراد در  شدرداری به ا ی هادهیاوردد و اجرای یابی در 

 دهد.کارکنان، انگیزۀ شغمی آنان را افزایش می
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