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چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرآيند تبديل دانش با نوآوری و خالقیت در بین کارکنان اداره
آموزشوپرورش شهرستان آمل بود .نوع پژوهش ،توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان
اداره آموزشوپرورش شهرستان آمل به تعداد  130نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش
نمونهگیری تصادفی ساده 121 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .دادههای موردنیاز نیز از طريق دو پرسشنامه
فرآيند تبديل دانش با  02گويه در چهار مؤلفه و پرسشنامه نوآوری و خالقیت با  10گويه برحسب مقیاس
پنجدرجهای لیکرت ،جمعآوری گرديد .روايی پرسشنامهها بهصورت محتوايی توسط کارشناسان تائید
گرديد .پايايی پرسشنامهها از طريق ضريب آلفای کرونباخ برای فرآيند تبديل دانش  2/61و برای نوآوری
 2/60برآورد گرديد .برای تجزيهوتحلیل دادهها از آزمونهای  tتک نمونهای ،تحلیل واريانس چند متغیره،
ضريب همبستگی پیرسون و ضريب رگرسیون استفاده شد .يافتهها :يافتههای پژوهش نشان میدهد که
وضعیت نوآوری و خالقیت و فرآيند تبديل دانش در اداره آموزشوپرورش شهرستان آمل باالتر از حد
متوسط است؛ و همچنین همبستگی بین همه مؤلفههای فرايند تبديل دانش با نوآوری و خالقیت ،مثبت و
معنادار بوده است؛ که مؤلفه درونی سازی باالترين میزان همبستگی مثبت و معنادار را با نوآوری و خالقیت
داشته است به عبارتی هر چه فرايندهای درونی سازی دانش و درنهايت فرآيندهای تبديل دانش کارکنان
افزايش يابد به همان میزان نوآوری و خالقیت آنها نیز افزايش میيابد .نتیجهگیری :توصیه میشود مديران
ردهباالی اداره ،از طريق کارکنان با سابقه ،نوآوری و خالقیت کارکنان جديد و کمسابقهتر را از طريق
يادگیری در حین عمل افزايش دهند؛ زيرا درونی سازی از طريق يادگیری در حین عمل افزايش میيابد.
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مقدمه
عصر حاضر ،عصر تحوالت و تغییرات شگرف در فناوریها است .عصری که ساختار فکری
آن آکنده از عمق بخشیدن به اطالعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خالق و دانش گرا
بهجای نیروی انسانی عملکردی است .ازاينرو مديريت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و
بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رويارويی و مقابله با عوامل عدم اطمینان،
حفظ موقعیت و ايجاد خالقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود برآيد ،اين امر
مستلزم اين است که سازمان با ارج نهادن به مديريت دانش و متقابالً مديريت خالقیت و
نوآوری ،آن را بهعنوان يک نیاز استراتژيک و ضرورتی جهت پیشگامی در عرصه
رقابتپذيری ،در زمره برنامههای اولويتدار خود قرار دهد .مديريت نوآوری درواقع
فرايندی است که از طريق ترکیب و يکپارچگی اجزا مختلف دانش به ايجاد پديدههای نو
میپردازد .در اين راستا بهکارگیری دانش بهعنوان محرکی اساسی در موفقیت فرايند
نوآوری ،تأثیر قابلمالحظهای در کارايی سازمان خواهد داشت.
امروزه مفهوم مديريت دانش و خالقیت ،در مطالعات اجتماعی و سازمانی مشهوداست.
مديريت دانش سبب دسترسی به تجارب ،دانش و مهارتهايی میشود که درمجموع
توانايیهای جديد قدرت اجرايی عملیات ،تشويق خالقیت و نوآوری ،شیوه به کار بردن بهتر
دانش موجود سازمان و استفاده بهتر از دانش در فرايند تجارت روزبهروز را در سازمان ايجاد
میکنند.
درگذشته سرمايه يک سازمان را منابع کمیاب و اساسی آن سازمان تشکیل میداد .در
عصر حاضر يکی از مهمترين سرمايههای سازمان کارکنان دانشی آن محسوب میشوند که
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منجر به خلق فناوری های جديد فرايندهای سازمانی نوين و تولید و ارائه محصوالت و
خدمات جديد میگردند .تالشهای نوآورانه در سازمان درنتیجه سرمايهگذاری در مديريت
دانش و کارکنان دانشی است .خالقیت و دانش ارتباط نزديکی با يکديگر دارند.
مديريت دانش ،يکی از موضوعات مهم در مديريت نوين امروزه محسوب میشود.
پژوهشگران بسیاری اهمیت دانش را در نائل شدن به مزيت رقابتی و حفظ آن درک کردهاند.
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با توجه به گفته نوناکا ،)1661( 1دانش منبعی بادوام از مزيت رقابتی است .برخی از
پژوهشگران عقیده دارند که دانش باارزشترين و پراهمیتترين منبع تسخیرشده توسط
سازمان و برای ادامه حیات سازمان ضروری است (هوآنگ و هشو.)0222 ،0
مديريت دانش ،فرآيندی است که به سازمانها در شناسايی ،گزينش ،سازماندهی ،انتشار
(انتقال) اطالعات و تخصص های مهم که بخشی از حافظه سازمانی هستند و غالباً بهصورت
ساختار نیافته در سازمان وجود دارند ،کمک میکند (زاک .)1666 ،3در تعريفی ديگر،
مديريت دانش را آگاهی از دانش موجود در سازمان ،خلق ،تسهیم و انتقال دانش ،استفاده
از دانش موجود ،کسب دانش جديد و ذخیره و انباشت آن تعريف میکنند که اين اقدامات
در فرآيند يادگیری سازمانی و با توجه به فرهنگ و استراتژی سازمانها صورت میگیرد.
باوجوداينکه مطالعات زيادی نشان میدهد دانش بهعنوان منبعی برای رقابتپذيری
شناختهشده است ،اما همچنان اين منبع ارزشمند در سازمان بهخوبی مديريت نمیشود و تنها
درصد اندکی از مديران سازمانها معتقدند که دانش در سازمانشان بهخوبی مديريت میشود
(سالیس و جونز.)0220 ،2
بر اين اساس ،موفقیت حال و آينده در رقابت بین سازمانها تا حد کمی مبتنی بر تخصیص
منابع فیزيکی و مالی و تا حد زيادی مبتنی بر مديريت دانش خواهد بود؛ بنابراين ،وظیفه
رهبری يک سازمان خلق محیطی برای مديريت دانش است .به بیان روشنتر ،در عصر حاضر
چالش پیش روی مديران ،آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در
سازمان دانشمحور است (بونتیس)1661 ،1؛ بنابراين ،اساسیترين مهارت برای مديران
سازمانهای دانشمحور« ،مديريت دانش» است .به مديريت دانش بايد بهعنوان يک طرح

1. Nanoka
2. Huang &Hsueh
3. Zack
4. Sallis & Jones
5. Bontis
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فرآيندهای کسبوکار حرکت کند و از فناوری اطالعات کمک بگیرد (نور.)0220 ،1
مديريت دانش با کشف و ارتقاء دارايی دانش يک سازمان ،با ديدگاهی که پیش برنده
اهداف سازمان است مرتبط میشود .دانشی که مديريت میشود شامل هم دانش آشکار و
هم دانش پنهان (دانش ذهنی افراد) است (داونپورت .)1661 ،0مديريت دانش به خلق،
اشتراکگذاری و نفوذ دانش در فکر ،ذهن و تخیل افراد میپردازد و تالش میکند تا
دانشهای پراکندهشده در افراد سازمان را بهگونهای جمعآوری و مديريت کند تا به خلق
دانشی جديد منجر شود (يوگش .)0222 ،3درواقع مديريت دانش ،تالشهای استراتژيک
ارزش افزا برای بهبود اثربخشی سازمان در تغییرات محیط کسبوکار و محیط اجتماعی
است (جو و لی.)0226 ،2
نوناکا و تاکوچی ( ،)1661چهار نوع استراتژی خلق و تبديل دانشهای صريح و ضمنی
در سازمانها را ارائه کردهاند که عبارتاند از :اجتماعی سازی ،برونیسازی ،ترکیبسازی
و درونی سازی .در استراتژی اجتماعی سازی (پنهان به پنهان) ،دانش پنهان انتقال میيابد و
مجدداً به دانش پنهان تبديل میگردد .در استراتژی اجتماعی سازی ،افراد تجارب و مدلهای
ذهنی خود را جهت بهبود دانش ،با ديگران به اشتراک میگذارند .اين فرايند شامل دستیابی
افراد به درک متقابل از طريق تعامالت اجتماعی چهره به چهره ،تسهیم ديدگاهها،
همانديشی ،تعامالت حمايت گری و غیره است .در استراتژی برونیسازی (پنهان به آشکار)،
دانش پنهان از طريق فرايند برونیسازی به دانش آشکار تبديل میگردد .اين فرايند به افراد
اجازه میدهد که بهصورت انفرادی مفاهیم دانش ضمنی را تدوين کرده و با ديگران به
اشتراک بگذارند و دانش جديد به وجود آورند .بهعبارتديگر ،دانش شخصی يا ضمنی،
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بهصورت استعارهها ،تشبیهها ،فرضیات و مدلها به دانش صريح تبديل میشود .در استراتژی
ترکیبسازی (آشکار به آشکار) ،دانش تجزيهشده موجود ،به اشتراک گذاشتهشده و
ترکیب و تفسیر می گردد .در اين حالت دانش صريح به دانش صريح پیچیدهتری تبديل
1. Nohr
2. Davenport
3. Yogesh
4. Joo & Lee
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میشود ،بهعبارتديگر ،عقايد در اين مرحله با يک سیستم دانش (مانند پايگاه داده) ترکیب
میشوند .افراد به تبادل دانش میپردازند و اين دانش از طريق مستندات ،جلسات ،مکالمات
تلفنی و تبادل اطالعات از طريق فناوریها و ابزارهايی مانند شبکههای کامپیوتری ترکیب
میشوند .استراتژی درونی سازی (آشکار به پنهان) ،شیوهای است که دانش آشکار از طريق
تفسیر دانش ،درونی میشود و به دانش ضمنی تبديل میگردد .اين امر میتواند از طريق
يادگیری حین عمل صورت بگیرد و دانش مستندسازی شده ،نقش حیاتی را در اين فرايند
بازی میکند .درونی سازی زمانی رخ میدهد که کارگران جديد دانش ،يک پروژه را با
مطالعه بايگانیهای آن ،احیاء کنند .همچنین درونی سازی را زمانی میتوان مشاهده کرد که
مديران يا خبرگان باتجربه سخنرانی کنند و يا نويسندگان تصمیم به نوشتن بیوگرافی از يک
کارآفرين يا موسسه داشته باشند .بهمحض درونی شدن ،دانشهای جديد مورداستفاده
کارکنانی قرار می گیرد که آن را در پايگاه دانش پنهان موجود خود توسعه داده و
سازماندهی مجدد کردهاند (گری و همکاران.)0221 ،
ويسبرگ )1662( 1به فرض عمدهای در پژوهشهای اخیر خود ،در ارتباط با کشش بین
دانش و خالقیت اشاره میکند .دانش ممکن است عناصر پايهای و قسمتهای عمدهای را
که برای ساختن ايده جديد الزم است ،فراهم کند اما برای اينکه اين ساختارهای پايهای در
دسترس باشند ،به ايدههای کهنه نبايد تعصب زيادی نشان داد .ارتباط بین دانش و خالقیت
بهصورت وارونه فرض میشود که در آن باالترين خالقیت در حد وسطی از دانش به وقوع
میپیوندد .بر اساس اين نظريه دانش با خالقیت ارتباط مثبتی دارد ،بنابراين بهمنظور داشتن
سطح بااليی از خالقیت ،بايد زمان زيادی را برای درونی سازی دانش در سازمان اختصاص
سازمانها براى بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار ،انديشهها ،نظرات
تازه و نو هستند تا بـا دريافـت ديدگـاههاى نو مبتنی بر تحقیقات میدانى و انديشهها و تئورىها
بتوانند پويايى خود را تضمین کنـند و در غیر اين صورت روبه زوال و نابودى هستند.

سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

دهیم.

1. Weisberg

5

فصلنامه مطالعات دانششناسی

مقاومت سازمانها در قبال تغییرات و تحوالت جهانى و منطقهاى موجب حذف آنها
شده و حتى قـادر بـه حـفظ وضع موجود نیز نخواهند بود.
بهبود و نوآورى مستمر و فراگیر درواقع نوعى کندوکاو منظم براى يافتن شیوهها و
پاسخهاى نو به فشارها و تغییر و تـحوالت مـحیطى است چراکه در محیطهای پیچیده و
مـتحول امـروزى ديگـر واکنشهاى تکرارى براى رويارويى با اين تغییرات کارآمد نبوده و
دائماً بايد در جستجوی راههای جديد براى واکنش در برابر محیط برآمد .به عبارتى آن
دسـته از سازمانها و سیستمهايی در محیط پیچیده و پر تحول مىتوانند به بقاء خود ادامـه
دهـند که بهطور مستمر قادر باشند ايدهها و طرحهاى جديدى را که الزمه مقابله با فشارها و
تحوالت محیطى است ،ايجاد و منتشر نـمايند .ريکادز )1662( 1مـعتقد اسـت که در
محیطهای فقیر از حیث خالقیت ،تـمايل بـه ريسک ،بروز تفکر انتقادى و میل به تغییر،
کاهش قابلتوجهی مىيابد .علت پديد آمدن اين حالت را بايد عمدتاً در رفتارهاى کلیشهاى
و مملو از محدوديتها ،ارزيابىهاى ناکام کننده و مـوج مـحافظهکارى ،مقررات دست و
پاگیر ،نـاامنى شـغلى ،ابهام در اهداف و بىتوجهى به افراد خالق در سازمان جستجو کرد.
برعکس در محیطهای سازمانى که روح خالقیت در آنها مورد اقبال واقع مىشود بسترى
مناسب براى حرکات ابتکارى فراهم مىگردد.
نوآوری بهعنوان مسئلهای مهم برای افراد و سازمانها به دلیل ارتباط آن با انعطافپذيری
و تولید بسیار مهم و اساسی است (رانکو .)0222 ،0کر و گاگلیاردی )0223( 3بر اين باورند
که مهمترين عامل در رشد و پیشرفت بشر در تمام زمینهها نوآوری و خالقیت است به همین
دلیل نوآوری عامل مهمی در بقای سازمانها در محیط پررقابت کنونی است.
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خالقیت ،پیدايی و تولید انديشه و فکری نو است؛ درحالیکه نوآوری عملی ساختن آن
انديشه و فکر نو است .از خالقیت تا نوآوری اغلب راهی طوالنی در پیش است و تا انديشه
نو بهصورت فرآورده يا خدمتی نوين درآيد ،بايد زمان طوالنی بگذرد و تالشها و
1. Rickards
2. Runco
3. Kerr & Gagliardi
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کوششهای بسیاری انجام شود .گاهی ايده و انديشه نو در ذهن فرد میتراود و در سالهای
بعد آن انديشه نو بهوسیله فرد ديگری بهصورت نوآوری در محصول يا خدمت متجلی
میگردد (الوانی .)1320 ،ازآنجاکه ارزيابی عاملهای مؤثر بر نوآوری و خالقیت در بین
مديران آموزشی کشور اصلی جدايیناپذير در مديريت هر نظام پويا است ،ارزشیابی و
آگاهی از عاملهای مؤثر بر نظام نوآوری ،اثربخشی کارکنان و سازمان را افزايش میدهد و
از بینظمی و ازهمپاشیدگی آن جلوگیری میکند؛ لذا ارزشیابی از میزان خالقیت و نوآوری
بايد بخش اساسی هر مديريتی باشد (نصر اصفهانی و همکاران ،به نقل از موسی خانی و
همکاران.)1311 ،
قلی زاده ( )1313در پژوهش خود تحت عنوان «نسبت میان فرايند تبديل دانش و
فرهنگسازمانی» نشان داد که درونی سازی در قلمرو مديريت دانش از باالترين جايگاه
برخورداراست و به ترتیب ،اجتماعی شدن ،برون سازی و ترکیب در مراتب بعدی
قرارگرفتهاند و همچنین بر اساس نتايج بهدستآمده ،میان فرهنگسازمانی و درونی سازی،
برون سازی و ترکیب رابطه معناداری وجود دارد ،درحالیکه اين رابطه با اجتماعی شدن
معنادار نیست.
رجايی پور و رحیمی ( )1319در پژوهشی به بررسی رابطه بین فرايند تبديل دانش و
عملکرد اعضای هیئتعلمی دانشگاه اصفهان پرداختند .نتايج نشان داد که بین فرايند تبديل
دانش و میزان عملکرد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.
فتحیان و همکاران ( )1311در پژوهش خود تحت عنوان «نقش مديريت دانش ضمنی
در خالقیت و نوآوری» ،نقش مثبت دانش ضمنی بر خالقیت و نوآوری سازمانی را تأيید
نقش مهمی را بهعنوان يک منبع سازمانی و عامل موفقیت در سازمان ايفا میکند.
گلد و همکاران )0221( 1در پژوهش خود تحت عنوان «مديريت دانش :چشمانداز
قابلیتهای سازمانی» دريافتند که ظرفیتهای فرايند مديريت دانش ،اثربخشی سازمان را
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افزايش میدهد که در اين مورد سرمايه انسانی بر روی عملکرد سازمان تأثیر بسزايی داشته
است (بونتیس.)0220 ،1
بونتیس ( )0222به مطالعهای درباره «سرمايه فکری در سازمانها و نقش آن در مديريت
دانش» سازمانها پرداخت و دريافت که ارتباط معناداری بین سرمايه فکری و مديريت دانش
وجود دارد که اين ابعاد عالوه بر داشتن ارتباط عمیق با همديگر ،نقش عمدهای را نیز در
مديريت دانش سازمان ايفا میکند.
مارتین و مارين )0221( 0در پژوهش با عنوان «نقش رهبری مؤسسات آموزش عالی در
فرايند دانش» نشان دادند که عامل رهبری و منابع انسانی کنترل وسیعی بر روی محیط
پردازشی دانش و مديريت آن دارد.
بیات ( )1321در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی و تجزيهوتحلیل اثرات
فرهنگسازمانی بر خالقیت و نوآوری سازمانی در سطح سازمانهای دولتی استان زنجان»
نشان داد که بین فرهنگ و خالقیت سازمان يک رابطه همبستگی است و از راه تنظیم فرهنگ
يک سازمان می توان خالقیت آن سازمان را افزايش و يا کاهش داد .هرچه فرهنگ يک
سازمان به فرهنگ مشارکتی نزديکتر باشد ،خالقیت آن سازمان باالتر و هرچه به فرهنگ
سلسله مراتبی نزديکتر باشد ،خالقیت آن پايینتر خواهد بود.
رحیمی ( )1319در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی رابطه بین مؤلفههای مديريت
دانش سازمانی و میزان خالقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان» دريافت که
ترکیبسازی دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان ،از باالترين جايگاه برخوردار
است ،سپس به ترتیب برونیسازی ،اجتماعی سازی و درونی سازی دانش قرار دارد.
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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همچنین ،بین میانگین مديريت دانش اعضای هیأت علمی با خالقیت آنان همبستگی مثبت
و معنیداری وجود دارد.
امانی ( )1321در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی رابطه مديريت دانش و يادگیری
سازمانی با خالقیت و نوآوری سازمانی در مديران مدارس مناطق  2و  6شهر تهران» دريافت
1. Bontis
2. Martin & Marion
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که مديريت دانش و ابعاد آن و يادگیری سازمانی و ابعاد آن ،دارای رابطه مثبت و معنادار با
متغیرهای خالقیت و نوآوری هستند.
وال )0221( 1در پژوهش خود تحت عنوان «يادگیری و مديريت دانش در فرآيند توسعه
خدمات» نشان داد که متغیر مديريت دانش دارای رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار با متغیرهای
خالقیت و نوآوری است .متغیر خالقیت دارای رابطه مثبت با متغیر نوآوری است .متغیرهای
مديريت دانش ،خالقیت و نوآوری دارای رابطه مثبت و معنادار با متغیر يادگیری است.
هیند ) 0221( 0در پژوهش خود به بررسی رابطه و نقش مديريت دانش با خالقیت و
نوآوری مديران مراکز آموزش عالی پرداخت .نتايج پژوهش وی نشان داد که متغیر مديريت
دانش دارای اثرات مثبت ،مستقیم و معنادار بر متغیرهای خالقیت و نوآوری است .همچنین،
متغیر خالقیت دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر نوآوری است.
سونه )0226( 3در پژوهش خود به بررسی رابطهی سبکهای رهبری و جوسازمانی با
خالقیت و نوآوری در بین معلمان مدارس ابتدايی شهر هنگکنگ پرداخت .نتايج پژوهش
وی نشان داد که متغیر سبک رهبری مديران دارای اثرات مثبت ،مستقیم و معنادار بر متغیرهای
خالقیت و نوآوری معلمان است .متغیر جوسازمانی دارای اثرات مثبت ،مستقیم و معنادار بر
متغیرهای خالقیت و نوآوری است.
مسلماً نوآوری و خالقیت در هر سازمانی میتواند زمینهساز پیشرفتها و بهبود کارايی و
بهرهوری آن سازمان باشد ،از طرفی فرآيند تبديل دانش نیز میتواند نقش مهمی را در نشر
و انتقال اطالعات میان کارکنان ايفا کرده و منجر به بهبود کارايی سازمان شود .اين پژوهش
باهدف بررسی ارتباط میان فرآيند تبديل دانش با نوآوری و خالقیت کارکنان
خالقیت کارکنان ،رابطه احتمالی اين دو متغیر مهم و بنیادين را موردبررسی قرار خواهد داد.
فرضیههای پژوهش درادامه بیان شده است:
1. Wall
2. Hind
3. Soonhee
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 .1وضعیت فرآيند تبديل دانش و نوآوری و خالقیت در اداره آموزشوپرورش آمل باالتر از حد
متوسط است.
 .0بین مؤلفههای فرآيند تبديل دانش با نوآوری و خالقیت در اداره آموزشوپرورش آمل رابطه
وجود دارد.
 .3بین ديدگاه کارکنان در مورد فرآيند تبديل دانش و نوآوری و خالقیت در آموزشوپرورش
برحسب ويژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت ،مدرک تحصیلی ،پست سازمانی و سابقه خدمت)
تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش
هدف اين پژوهش بررسی رابطه بین فرآيند تبديل دانش با نوآوری و خالقیت در بین
کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان آمل بود .نوع پژوهش ،توصیفی همبستگی بود
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شاغل در اداره آموزشوپرورش شهرستان آمل
که بر اساس آمار برابر با  130نفر بودهاند .ازآنجاکه در اين پژوهش ،واريانس جامعه آماری
نامعلوم بود ،انجام يک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه بهمنظور پیش برآورد
واريانس نمونه ضرورت داشت .لذا يک گروه  32نفرِ از کارکنان بهصورت تصادفی انتخاب
گرديد و پرسشنامهها در بین آنها توزيع شد .پس از استخراج دادههای مربوط به پاسخهای
گروه مزبور و پیش برآورد واريانس ،حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران
و به روش نمونهگیری تصادفی ساده 121 ،نفر به دست آمد.
برای جمعآوری دادهها نیز از دو پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه استاندارد فرآيند تبديل
دانش (رحیمی و رجايی پور )1319 ،با  02گويه در قالب چهار مؤلفه اجتماعی سازی ،درونی
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سازی ،برونیسازی و ترکیبسازی بر اساس مقیاس  1درجهای لیکرت (خیلی زياد تا خیلی
کم) بود .جهت سنجش میزان حمايت از خالقیت و نوآوری در سازمان از پرسشنامه
استاندارد خالقیت و نوآوری (مقیمی )1311 ،با  10گويه و بر اساس مقیاس  1درجهای
لیکرت (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) استفاده شد .با توجه به اينکه در هر سه پرسشنامه،
مقیاس پنجدرجهای است ،میانگین فرضی ( )3مبنا قرار گرفت ،بهنحویکه میانگین
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بهدستآمده باالتر از ( )3نشاندهنده وضعیت باال و میانگین پايینتر از ( )3معرف وضعیت
پايین در دو متغیر مذکور است .جهت سنجش روايی پرسشنامه از روايی محتوايی (تأيید 12
نفر از متخصصان مديريت) استفاده گرديد .در اين پژوهش برای تعیین پايايی از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد .پايايی پرسشنامه خالقیت و نوآوری برابر با  2/60و پايايی پرسشنامه
فرآيند تبديل دانش برابر با  2/61برآورد گرديد .برای تجزيهوتحلیل دادهها از آزمونهای t

تک نمونهای ،تحلیل واريانس چند متغیره ،ضريب همبستگی پیرسون و ضريب رگرسیون
استفاده شد.

یافتههای پژوهش
يافتههای جمعیت شناختی نشان میدهد که  %11/1گروه نمونه مرد و  %11/6گروه نمونه را
زن تشکیل دادهاند .همچنین  %6/6گروه نمونه دارای مدرک فوقديپلم %11/2 ،دارای
مدرک لیسانس %32/2 ،دارای مدرک فوقلیسانس بودهاند .گروه نمونه را  %2معاونین،
 %01.1کارشناس مسئول و  %22/0کارشناس تشکیل دادهاند .ازلحاظ سابقه کار  %02/1زير
 12سال 12 %00/11 ،تا  02سال و  %12/2باالی  02سال سابقه بودهاند.
فرضیه  :1وضعیت فرآيند تبديل دانش و خالقیت و نوآوری در اداره آموزشوپرورش آمل
باالتر از حد متوسط است.
جدول  .1مقایسه میانگین فرآیند تبدیل دانش و خالقیت و نوآوری
اجتماعی سازی

121

3/11±2/19

122

6/01

2/221

برونیسازی

121

3/3±2/20

122

2/12

2/221

ترکیبسازی

121

3/91±2/92

122

6/20

2/221

درونی سازی

121

3/12±2/99

122

1/11

2/221

فرايند دانش

121

3/1±2/12

122

1/10

2/221

نوآوری

121

3/32±2/6

122

3/12

2/221
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جدول  1نشان داد میانگین هر يک از مؤلفههای فرآيند تبديل دانش از میانگین فرضی
( ) 3بیشتر بود و فرض ادعای پژوهشگر مورد تأيید قرار گرفت .باالترين میانگین در بعد
ترکیبسازی دانش به میزان  3/91±2/92بود .همچنین میانگین نوآوری و خالقیت
( )3/32±2/6باالتر از میانگین جامعه ( )3بود و فرض پژوهشگر مورد تأيید قرار گرفت.
فرضیه  :0بین مؤلفه های فرآيند تبديل دانش با نوآوری و خالقیت اداره آموزشوپرورش
آمل رابطه وجود دارد.
جدول  .2ضریب همبستگی بین مؤلفههای هوش اخالقی با مسئولیتپذیری
متغیر

همبستگی

Sig

اجتماعی سازی با نوآوری

2/92

2/221

برونیسازی با نوآوری

2/91

2/221

ترکیبسازی با نوآوری

2/26

2/221

درونی سازی با نوآوری

2/22

2/221

فرايند تبديل دانش با نوآوری

2/22

2/221

جدول  0نشان میدهد که همبستگی بین همه مؤلفههای فرايند تبديل دانش با نوآوری و
خالقیت ،مثبت و معنادار است .به عبارتی هر چه فرايندهای تبديل دانش در میان کارکنان
افزايش يابد به همان میزان نوآوری و خالقیت آنها نیز افزايش میيابد .همچنین باالترين
همبستگی بین درونی سازی با نوآوری به میزان  2/22بود.
جدول  .3ضرایب رگرسیون هر یک از مؤلفههای فرایند تبدیل دانش
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متغیرها

B

Beta

خطای استاندارد

t

Sig

مقدار ثابت

0/10

-

2/36

10/12

2/222

اجتماعی سازی

2/02

2/01

2/11

1/13

2/221

برونیسازی

2/02

2/02

2/13

2/92

2/221

ترکیبسازی

2/00

2/03

2/19

2/31

2/221

درونی سازی

2/39

2/31

2/19

1/92

2/221
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جدول رگرسیون نشان داد همه مؤلفههای فرايند تبديل دانش قابلیت پیشبینی نوآوری
و خالقیت کارکنان را دارد و میتوانند در مدل رگرسیونی قرار گیرند.
فرضیه  : 3بین ديدگاه کارکنان در مورد فرآيند تبديل دانش و نوآوری و خالقیت در
آموزشوپرورش برحسب ويژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت ،مدرک تحصیلی ،پست
سازمانی و سابقه خدمت) تفاوت وجود دارد.
جدول  .4مقایسه فرایند تبدیل دانش و نوآوری برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی
متغیر
مقدار تصحیحشده
مقدار ثابت
جنسیت
مدرک تحصیلی
پست سازمانی
سابقه خدمت

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

F

P

نوآوری

10/20

2

1/22

0/22

2/20

فرآيند دانش

2/11

2

2/96

0/33

2/23

نوآوری

013/02

1

013/02

6/01

2/221

فرآيند دانش

026/20

1

026/20

2/01

2/221
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تحلیل واريانس چند متغیره نشان میدهد بین ديدگاه کارکنان در مورد فرآيند تبديل
دانش و نوآوری برحسب جنسیت ،مدرک تحصیلی و سابقه خدمت ،تفاوت معناداری وجود
معنادار است.

بحث و نتيجهگيری
هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین فرآيند تبديل دانش با نوآوری و خالقیت در اداره
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ندارد ،اما بین ديدگاه کارکنان در مورد فرآيند تبديل دانش برحسب پست سازمانی ،تفاوت

آموزشوپرورش شهرستان آمل بود .نتايج بهدستآمده نشان میدهد که میانگین هر يک
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از مؤلفههای فرآيند تبديل دانش و نوآوری و خالقیت از میانگین فرضی ( )3بیشتر بود و
فرض ادعای پژوهشگر مورد تأيید قرار گرفت .در بعد فرايند تبديل دانش ،يافتهها نشان
میدهد کارکنان ،سعی میکنند با عقايد ،افکار و اطالعات شخصی ديگران که مبتنی بر
تجربه شخصی آنهاست آشنا شوند ،در فعالیتهای گروهی ،تجارب زندگی و کاری خود
را با هم در میان بگذارند ،سعی میکنند با يکديگر به تبادل دانش و اطالعات بپردازند ،در
سازمان ،شبکههای درونسازمانی بهمنظور تشريک و تبادل اطالعات مربوط به شغل به نحو
مطلوب مورداستفاده قرار میگیرند ،کارکنان ،يکديگر را به تبادل افکار و ايدههای حرفهای
برمیانگیزند ،در سازمان ،برای رشد و موفقیت بر توسعه فرهنگ کارآفرينی تأکید میشود،
زمینه مناسب برای به اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی کارکنان فراهم است ،همواره بر
تقويت روحیه همکاری و مشارکت تأکید میشود و دانش مبتنی بر همکاری به کارکنان
کمک میکند تا کارشان را بهتر انجام دهند .در بعد نوآوری ،يافتهها نشان میدهد ،کارکنان
تشويق میشوند که روشهای جديد انجام کارها را بیازمايند ،کارکنان تشويق میشوند
گزينهها و ايدههای خود را ارائه کنند و آنها را بیازمايند ،سازمان نیز از ايدههای جديد و نو
استقبال می کند و کارکنان تمايل دارند تا در حل مسائل مرتبط با کار مشارکت کنند.
ازآنجايیکه بسیاری از کارکنان اداره با يکديگر در يک محیط به نسبت کوچک فعالیت
میکنند و همچنین روابطی که بین کارکنان ،حتی بین پستهای باالتر و پستهای پايینتر
به دلیل همین محیط به نسبت کوچک ايجاد میشود و از سوی ديگر کارکنان اداره
آموزشوپرورش شهرستان بهطور مستمر با اداره کل استان و وزارت خانه در تعامل بوده و
با بخشنامههای الزامآوری سروکار دارند از مهارت فرآيند تبديل دانش مطلوبی برخوردارند.
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از طرفی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان آمل به امور تعدادی زيادی از معلمان و
دانش آموزان رسیدگی میکنند و به دلیل اينکه با حجم زيادی از کار روبهرو هستند ،برای
آنکه بتوانند امور را طبق بخشنامهها بهموقع به انجام برسانند ،به طبع با نوآوری و خالقیتی که
از خود به خرج میدهند سعی میکنند تا در کوتاهترين زمان ممکن به امور رسیدگی کنند.
همچنین قلی زاده ( )1313دريافت که در دانشگاه مشهد ،درونی سازی در قلمرو مديريت
دانش از باالترين جايگاه برخورداراست و به ترتیب ،اجتماعی شدن ،برون سازی و ترکیب
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در مراتب بعدی قرارگرفتهاند .مک کارتی ( )0229دريافت که با کاربست مديريت دانش
در دانشگاهها ،امر تدريس و يادگیری بهبود میيابد و دانش بهراحتی میان همه اعضای
دانشگاه تسهیم میشود و توسعه مديريت دانش کمک زيادی به کارکنان و متصديان دانش
در آموزش عالی بهويژه در امر تحقیق میکند .رحیمی ( )1319دريافت که ترکیبسازی
دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان ،از باالترين جايگاه برخورداراست ،سپس به
ترتیب برونیسازی ،اجتماعی سازی و درونی سازی دانش قرار دارد.
طبق فرضیه دوم ،همبستگی بین همه مؤلفههای فرايند تبديل دانش با نوآوری و خالقیت،
مثبت و معنادار است .به عبارتی هر چه فرايندهای تبديل دانش در میان کارکنان افزايش يابد
به همان میزان نوآوری و خالقیت آنها نیز افزايش میيابد .در بررسی فرايند تبديل دانش با
نوآوری میتوان گفت که با تبديل دانش ضمنی به دانش صريح ،ثبت ،پااليش و مستندسازی
آن و همچنین تسهیم دانش بین همکاران در قالب فرايندهای اجتماعی سازی ،درونی سازی،
برونیسازی و ترکیبسازی می توان به افزايش نوآوری و خالقیت کمک کرد .وال (،)0221
هیند ( ،)0221رحیمی ( ،)1319فتحیان و همکاران ( )1311وامانی ( )1321نیز در پژوهش
خود به اين نتیجه دست يافتند که متغیر مديريت دانش دارای رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار
با متغیرهای خالقیت و نوآوری است.
مطمئناً در يک محیط کاری اگر تبادل دانش بهخوبی صورت گیرد و کارکنان در مورد
امور مختلف آگاهی کافی را داشته باشند ،میتوانند با نوآوری و خالقیت که از خود نشان
میدهند ،بهتر به امور رسیدگی کنند .نوآوری و خالقیت که کارکنان در اداره در حین انجام
به کار از خود نشان میدهند میتواند بسیاری از امور اداره را آسان کند از طرفی همانطور
همین خاطر هرچه درونی سازی بیشتر باشد ،نوآوری و خالقیت نیز در انجام امور افزايش
میيابد .درواقع توصیه میشود مسئولین ردهباالی اداره با کمک کارکنان با سابقه نوآوری
و خالقیت کارکنان جديد و کمسابقهتر را از طريق يادگیری در حین عمل افزايش دهند.
طبق فرضیه سوم ،بین ديدگاه کارکنان در مورد فرآيند تبديل دانش و نوآوری برحسب
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که قبالً ذکر شد ،درونی سازی درواقع از طريق يادگیری در حین عمل صورت میگیرد ،به

جنسیت ،مدرک تحصیلی و سابقه خدمت ،تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما بین ديدگاه
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کارکنان در مورد فرآيند تبديل دانش برحسب پست سازمانی ،تفاوت معنادار است .اين نشان
میدهد کارکنان مرد و زن با مدارک تحصیلی مختلف و سوابق خدمتی گوناگون ،ديدگاه
يکسانی در مورد فرايند تبديل دانش دارند .بر اساس يافتهها و با توجه به وضعیت نسبتاً
مطلوب فرايند تبديل دانش و نوآوری در میان کارکنان و همچنین ارتباط مثبت فرايندهای
تبديل دانش با نوآوری کارکنان ،پیشنهاد میگردد فضای الزم را جهت مشارکت هر چه
بیشتر کارکنان در امور مختلف به وجود آورند تا بهاينترتیب عالوه بر يکپارچه ساختن
اعضاء ،آنها را در خلق دانش جديد تقويت کنند ،با ايجاد يک فرهنگسازمانی قوی و
موردقبول در سازمان ،زمینههای الزم جهت بروز خالقیتها و ابتکارات اعضاء فراهم گردد.
با توجه به فرضیهها و يافتهها و ازآنجايیکه کارکنان سعی میکنند با عقايد ،افکار و
اطالعات شخصی ديگران که مبتنی بر تجربه شخصی آنهاست آشنا شوند ،در فعالیتهای
گروهی ،تجارب زندگی و کاری خود را با هم در میان بگذارند میتوان اينگونه نتیجه
گرفت که از طريق فرآيند تبادل دانش میتوان خالقیت کارکنان در سازمانها را افزايش
داد و همچنین هر چه فرايندهای تبديل دانش در میان کارکنان افزايش يابد به همان میزان
نوآوری و خالقیت آنها نیز افزايش میيابد .میتوان نتیجه گرفت که با تبديل دانش ضمنی
به دانش صريح ،ثبت ،پااليش و مستندسازی آن و همچنین تسهیم دانش بین همکاران در
قالب فرايندهای اجتماعی سازی ،درونی سازی ،برونیسازی و ترکیبسازی میتوان به
افزايش نوآوری و خالقیت کمک کرد.

پيشنهادها
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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 به مديران پیشنهاد میگردد تا با تشکیل کارگروههای مختلف و با تعیین سرپرست برای هرکارگروه کارکنان را به همکاری با يکديگر سوق دهند تا از اين طريق بتوانند به تبادل دانش با
يکديگر پرداخته تا درنهايت مطابق يافتههای پژوهش خالقیت و نوآوری کارکنان افزايش يابد.
 به مديران پیشنهاد میگردد تا با تفويض بخشی از اختیارات خود به کارکنان ،آنان را درمشارکت هر چه بیشتر در انجام امور مختلف سازمان تشويق کنند .چراکه از اين طريق بیشتر درگیر

بررسی ارتباط بین فرآیند تبدیل دانش با نوآوری و خالقیت ...

امور و مسائل شده که اين خود میتواند باعث افزايش درونی سازی و يادگیری در حین عمل شده
که درنهايت منجر به افزايش فرآيند تبديل دانش میگردد.

-

به مديران پیشنهاد میشود برای افزايش زمینههای دانشافزايی در بین کارکنان ،فضای صمیمی

و دوستانه ای را در سازمان به وجود آورند تا بدين گونه تعامالت بین اعضاء افزايش يابد و تبادل
اطالعات و دانش بین آنها گستردهتر گردد.
 برگزاری دورههای مختلف کارگاهی برای کارکنان اداره جهت تبادل اطالعات و دانش در نظر گرفتن پاداش مناسب ،برای کارکنان باسابقهای که بتوانند کارکنان جديد و کمسابقهتررا بهدرستی آموزش دهند.
 به مديران پیشنهاد میگردد تا اطالعات و آگاهی الزم را پیرامون اموری که به کارکنان محولمیکنند انتقال دهند تا کارکنان با آگاهی الزم و کافی به انجام آن امور بپردازند چراکه آگاهی
کافی نسبت به مسئله ،منجر به بروز خالقیت میگردد.
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دانشکده حسابداری و مديريت دانشگاه عالمه طباطبائی.
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