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 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 .2دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران

(تاریخ دریافت93/05/1 :؛ تاریخ پذیرش)93/06/15 :

چکیده
هدف از مقاله حاضر طراحی ،تدوین و ارزیابی مدل علّی خالقیت و نوآوری با تأکید بر نقش واسطهای مدیریت دانشش و تحلیش روابش
فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش و رابطه مدیریت دانش با خالقیت و نوآوری است .جامعه پشووهش همشه کارکنشا
ادارات آموزش و پرورش استا کردستا میباشد که از این جامعه نمونهای به حجم  872کارمند با ششیو تاشادفی – طبقشهای انتخشا
شدند .این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،و از نظر نحو گردآوری داد ها ،توصیفی و از نوع همبسشتیی و بشه روش مشدلیشابی معشاد ت
ساختاری است .جهت سنجش متغیرها پرسشنامههای فرهنگ سازمانی دنیسو  ،سرمایه اجتماعی ،مشدیریت دانشش ،خالقیشت و نشوآوری
بهکار گرفته شد است .نتایج نشا میدهد فرهنگ سازمانی اثر مثبت و معنادار بر سشرمایه اجتمشاعی و مشدیریت دانشش دارد .همچنشین،
فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معنادار بر مدیریت دانش دارند و مدیریت دانش اثر مثبت و معنادار بر خالقیت و نشوآوری
دارد .از سوی دییر ،نتایج نشا داد خالقیت بر نوآوری اثر مثبت و معنادار دارد .بنابراین ،مدل علّی خالقیت و نوآوری با تأکیشد بشر نقشش
واسطهای متغیر مدیریت دانش تأیید میشود.

کلیدواژگان
خالقیت و نوآوری ،سرمایه اجتماعی ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش.

* نویسنده مسئول

رایانامهroholastack@yahoo.com :
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مقدمه
عصر حاضر ،عصر تحوالت و تغييرات شگرف در فناوريهاست .عصرري هره سرار ار ف رري
هنده از عمق بخشيد به اطالعات و توجه به مشرارهت نيرروي انسررررانال ررالد و دانر گررا
بهجاي نيروي انسانال عمل ردي است .از این رو ،مدیریت هوشيار بر
به ر در جهت بههارگيري ابزاري به نام دان

است ترا هرهره بيشر ر و

براي رویارویال و مقابله با عوامل عدم اطمينا  ،حفظ

موقعيت و ایجاد رالقيت و نو وري جهت گس رش عرصه رقاب ال رود بر ید ،این امر مس لزم ایرن
است هه سازما با ارج نهاد به مدیریت دان

و بهطور م قابل ،مدیریت رالقيرت و نرو وري،

را به عنوا نيازي راهبردي و ضروري جهت پيشگامال در عرصه رقابتپذیري ،در زمره برنامههاي
اولویتدار رود قرار دهرد .مردیریت نرو وري در واقر  ،فراینردي اسرت هره از طریرق ترهير
ی پارهگال اجزاي مخ لف دان

بدیهيات را پدید مال ورد .در این راس ا ،بههارگيري دان

و

ضرمنال

به عنوا محرهال اساسال در موفقيت فرایند نو وري ،ترأثير زیرادي در هرارایال شررهتهرا رواهرد
داشت .لذا در مقاله حاضر مفهوم مدیریت دان

و ابعاد

شر داده مالشود و رابطه مدیریت دان

با رالقيت و نو وري بررسال مالشود .همچنين ،رابطره فرهنرس سرازمانال و سررمایه اج مراعال برا
مدیریت دان

در قال

م غيرها با تأهيد بر نق

یک مدل مفهومال طراحال و بررسال مالشود .در نهایت ،مدل و روابط برين
واسرطهاي مردیریت دانر

در هارهنرا اداره مروزش و پررورش اسر ا

هردس ا تحليل و ارزیابال مالشود.
مبانی نظری
مدیریت دانش

مدیریت دان  ،مجموعه فرایندهایال براي فهم و بههارگيري منب راهبردي دان

در سازما اسرت.

مدیریت دان  ،روی ردي سارتیاف ه است هه رویههایال را براي شناسایال ،ارزیابال و سازماندهال،
به منظور تأمين نيازها و اهداف سرازما برقررار مرالهنرد (

Davenport,

ذريره و بههارگيري دان

 .)1998, pp.41-56مدیریت دان  ،عالوه بر مدیریت اطالعات ،تسرهيل در ایجراد دانر

جدیرد و
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مدیریت روشهاي تسهيم و هاربري دان
به این ه دان

را نيز بر عهده دارد ( .)Davenport, 1998, pp.2-3بسر ه
را به دو نرو دانر

تصرریحال و

از لحاظ فيزی ال در هجا قرار مالگيرد ،مالتوا

ضمنال تقسيمبندي هرد« ،نوناها» و نویسندگا دیگر از جمله «هال» و « ندریانال» دان

تصریحال را

دانشال مالدانند هه قابل رمزگذاري و هدگذاري باشد .در ن يجه ،مالتوا

را بره سرادگال مخرابره،

پردازش و من قل هرد و در پایگاه دادهها ذريره هرد (حسرنالمقردم ،7831 ،ص .)4-6ایرن نرو از
دان

را مال توا به ش ل فرمرولال علمرال و یرا ه ابچره راهنمرا برين افرراد سرازما من شرر هررد.

دس ورالعملها ،مقررات ،قوانين ،رویههاي انجامداد هار ،یيننامهها ،شرح جزئيات و جرز
بهطور رسمال در بين افراد سازما به سانال قابل ان قالاند ،دان
مقابل ،دان

ضمنال شخصال است و فرمولههرد

طریق تسهيم تجربهها با مشاهده و تقليد اه سرررا

تصریحال محسرو

هره

مرالشرود .در

بسيار مش ل است .این نرو از دانر

هره از

مالشود ،ریشه در اعمال ،رویرههرا ،تعهردات،

ارزشها و احساسات افراد دارد ،قابل هدگذاري نيست ،و از طریق یرک زبرا مخرابره نمرالشرود.
دان

ضمنال و تصریحال م مل ی دیگرند و این بدین معناست هره برراي ایجراد دانر
ها ضرورياند ،از این رو ،نچه ما دان

مالروانيم از طریق تعامل بين دان

هرر دوي

ضمنال و تصریحال

و نه هر یک بهتنهایال ایجاد مالشود (رضازاده ،7836 ،ص.)4-8
هال
دان

اصلال مدیریت دان

نيز تبدیل بيش ر و به ر دان

ضرمنال بره دانر

تصرریحال اسرت.

ضمنال ام ا ایجاد نظراي بسياري را فراهم مالهند ،بنابراین ،رالقيت را برمالانگيزاند و اثرر

مثب ال بر فعاليتهاي هس وهار دارد .شناسایال دان
این راه ،ایجاد فضاي ارتباطاتال مناس

ضمنال اغل

با موان بسياري روبهروست؛ در

بين هارهنا و فراهمهرد شررایطال هره هرا قرادر باشرند

نظرهاي رود را بهراح ال بيا هنند ،و ارزیابال و ان قاد هنند ،بسيار مؤثر و هارا است.
بهات نيز هرره مدیریت دان
در سازما مالداند .هس

را شامل فعاليتهاي هس  ،ثبت ،ان قال ،رلق و هراربرد دانر

دان  ،شامل مجموعه فعاليتهایال است هه به منظور هس

دان

جدید

از رارج سازما انجام مالگيرد .فعاليتهایال مانند مشارهت اعضا در انجمنهاي علمال و دورههاي
موزشال ،هم اري سازما با دانشگاهها و مراهز علمال دیگر .رریداري دان

جدید برراي سرازما
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نشا دهنده ميزا تالش براي هس

دان

جدید و ورود

به سازما است .ثبرت و مس ندسرازي

دان  ،شامل مجموعه فعاليتهایال است هه به منظور ثبت دان
بههارگيري پایگاههاي داده براي ثبت دان
فعاليتهاي ثبت دان
منظور ان قال دان

موجود در سازما انجام مالگيررد.

سازمانال ،مس ندسازي تجار

موفق و ناموفق از جملره

در سازما است .ان قال دان  ،شامل مجموعه فعاليرتهرایال اسرت هره بره
سازما ميا اعضا انجام مالگيرد .فعاليتهایال مانند جلسههراي بحرو و تبرادل

نظر براي ان قال تجربهها و شيوههاي هاري ،تمایل اعضا به هم اري و همک به هم ارا  ،مشارهت
اعضا در سازما براي بهبود روشهاي هاري ،بههارگيري پایگاههاي داده و در ار يارگذاش ن دان
سازمانال براي همه اعضا نشا دهنده ميزا تالش سازما براي ان قال دان
دان  ،شامل فعاليتهایال است هه از طریق

دان

سرازمانال اسرت .رلرق

جدیرد در سرازما رلرق و توليرد مرالشرود.

فعاليتهایال مانند پاداشدهال و تشویق نو وريها و ایدههاي جدید هارهنا  ،بحو شر ار دربراره
تجربهها و ش ستهاي سازما  ،تش يل گرروههراي یرادگيري در سرازما  .هراربرد دانر  ،شرامل
فعاليتهایال است هه نشا مالدهد سازما دان

روی

را بههار گرف ه است .بههارگيري ایدههاي

جدید هارهنا در فر یندهاي سازمانال و توجه به فرروش دانر
هاربرد دان

سرازمانال از جملره فعاليرتهراي

در سازما است.

خالقیت و نوآوری

ماهيت پيچيده فرایند رالقيت و نو وري توسط نویسندگا م عددي تجزیه و تحليرل شرده اسرت.
هنري پو ن راره ( ، )7443ریاضريدا برزرف فرانسروي ،رالقيرت را تشرخيی ،تمييرز ،بصريرت،
دریافت ،درك و ان خا

یک پدیده مالدانرد (طالر

بيردر ال ،7838 ،ص .)751فرهنرس و بسر ر

نو وري را توانایال انجام داد امري اب اري تعریف هرده است هه بره رلرق محصرول یرا رردم ال
جدید منجر شود ،به طوري هه این توانایال مم ن است از هوش و اس عداد افراد سرهشمه گيرد یرا
به وسيله موزش ایجاد شود (م قال حامد ،7838 ،ص .)744با اس ناد به تعریفهاي یادشده مالتوا
گفت رالقيت پيدایال و توليد اندیشه و ف ري جدید است در حرالال هره نرو وري عملرالسرار ن
اندیشه و ف ر

است .نو وري به معنال بههارگيري تف رات جدید ناشال از رالقيت است هره در
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سازما مال تواند به صورت هاالیال جدیرد رردمت و یرا راه حرل جدیرد انجرامداد هارهرا باشرد
(سلطانال ،7831 ،ص .)747رالقيت اشاره به قدرت ایجاد اندیشههاي نو دارد و نو وري به معنراي
اف ار تازه و نو است (جعفري ،7813 ،ص .)55در واق  ،نو وري فرایندي اسرت

هاربردي هرد

هه از طریق  ،سازما مش الت موجود را شناسایال و تعریف مالهند ،سپس ،فعاالنه دان

جدید

را براي حل ها بههار مالگيرد.
«ری ر» موفقيت نو وري را با دو بعد موفقيت در نو وري محصول و موفقيت در نو وري فراینرد
تعریف مالهند .او مع قد است«رالقيت موفقيت ميز به افزای

سود و در مد منجر مرالشرود» .وي

در ههار سازمانال هه بررسال هرد ،از طریق بههرارگيري دانر

ضرمنال صرحير ،مراحرل ان قرال و

اجراي ایدهها در فرایند نو وري را هوتاه هرد .در ادامه ،باید باین هرد هه در نظر گرف ن محدودیت
ذاتال گزینههاي مخ لف ،قبل از این ه مراحل واقعال زمو غاز شود ،به سرعت گرف ن این فراینرد
منجر مالشود .فرایند نو وري زمانال موفق است هه در هر مرحله

بر یک بحرا  ،رواه از طریرق

سرعتگرف ن فرایند یا ممانعت از توقف فرایند ،غلبه شود .این موضو نشا مالدهد برا مردیریت
صحير دان

ضمنال مش الت بهوجود مده به روشال انعطافپرذیر حرل رواهنرد شرد و در همره

مراحل فرایند رالقيت (از هشف ایده گرف ه تا ورود به بازار و بههارگيري) ،دان

ضرمنال اهميرت

زیادي در جهت موفقيت رالقيت و نو وري دارد (رضایال ،7836 ،ص .)5تصميمگيرري در فراینرد
رالقيت بسيار به فن دان

ضمنال بس گال دارد .در ن يجه ،دان

مراحل فرایند نو وري ایفا مالهند .بنرابراین ،مردیریت دانر

ضرمنال نقر

مهمرال را در همره

ضرمنال بایرد بره منظرور توانرایال در

بيشينهسازي موفقيت رالقيت و نو وري ،همراس ا با مدیریت نو وري سازما پذیرف ره شرود و برر
سه بعد مخ لف دان

ضمنال (ت امل ،حياتالسازي و ان قال دان

ضمنال تأهيد شود .هر هه دانر

ضمنال مرتبطتري در مراحل مخ لف فرایند رالقيت وارد شود ،مدیریت نرو وري برهطرور هرارا و
مؤثرتر عمل رواهد هرد هه این امر به افزای

موفقيت رالقيت و نو وري منجر مالشود.

فرهنگ سازمانی

فرهنس الگویال از پي فرضهاي بنيادي است هه گروهال راص براي حل مشر الت و سرازگاري
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رود با محيط و دس يابال به ی پارهگال و انسجام رلق ،هشف یرا ایجراد هررده اسرت (فهريم زاده،
 ،7831ص .)1دیانا فيزي هه طبقهبندي او از فرهنس در این پژوه

بههار گرف ه شده اسرت ،بيرا

مالهند فرهنس یک شيوه نگرش است هه ميا بسياري از افراد مش رك است ،و شامل رردهفرهنس
و شيوه نگرش اقليتهاست ،به عبارت دیگر ،روش جستوجوي مشر رك ريلرال از افرراد اسرت.
فرهنس سازمانال معانال مش رك ،الگوهاي اع قادي و سمبلهاي پذیرف هشده در یک گروه است هره
در یک دور بلندمدت ش ل گرف ه است« .بر طبق جدیدترین تحقيقاتال هه رابينز انجرام داد ،هفرت
ویژگال اصلال هه در مجمو در برگيرنده جوهر و ماهيت فرهنس سازمانال است ،بيا مرالشرود.7 :
نو وري و پذیرش ریسک؛  .1توجه به جزئيات؛  .8ن يجهگرایال؛  .4توجه به افراد (مردمگرایرال)؛ .5
تيمگرایال (هم اري)؛  .6جسارت (پرراشگري)؛  .1ثبات .هر یک از ایرن رصيصرههرا روي یرک
پيوس اري از باال تا پایين قرار دارند .اگ ر سرازما برر مبنراي ایرن هفرت رصيصره ارزیرابال شرود،
تصویري هلال از فرهنس سازمانال به دست مال ید ».دنيسو براي فرهنس سرازمانال ههرار ویژگرال
اصلال در نظر مالگيرد هه هر ویژگال به هند عامل تقسيم مرالشرود ،هره عبرارتانرد از (محمردي،
 ،7831ص:)4-3
درگيرشد در هار (مشارهت) ،شامل ار يارداد به هارمنردا (توانمندسرازي) ،هرار تيمرال
(تيمسازي) و توسعه قابليتهاي هارمندا است؛
همانندي (سازگاري یا ی پارهگال) ،هره شرامل ارزشهراي محروري ،موافقرت هارهنرا و
هماهنگال و ی پارهگال است؛
انطبادپذیري ،هه شامل ایجاد تغيير ،مش ريمداري و یادگيري سازمانال است؛
رسالت یا مأموریت ،هه شامل رهبري راهبردي (جهتگيري راهبردي) ،اهرداف ،مقاصرد و
دیدگاه (هشمانداز) است.
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شكل  .1مدل فرهنگ سازماني دنيسون

فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

وجود فرهنس سازمانال هه در
ت امل دان

ضمنال به حسا

از رالقيت حمایت و پش يبانال مالگردد از جملره پري
مال ید« .رودیجرر» و «وانينرال» تنهرا راه شناسرایال دانر

نيازهراي
ضرمنال را

برقراري ارتباط افراد با سازما هاي رارجال یا درو سازما دانس ه و حمایت و تالش براي ایجراد
هنين فضاي ارتباطاتال را از وظایف مدیریت مالداننرد .بنرابراین ،ازجملره شررایط اساسرال ایجراد،
تسهيم و اس فاده از دان

ضمنال در فرایند رالقيت ،اع ماد بين اعضاي سازما است .تسهيم دان

ضمنال در موقعي هاي غير رسمال بسيار موفقيرت ميرز ترر از موقعي هراي رسرمال اسرت از ایرن رو
فرهنس سازي در زمينه تشویق افراد به ایجاد دان
براي تسهيم دان

ضمنال و ایجاد جوي هه در

اعضاي سازما

رود احساس امنيت هنند از وظایف بااهميت مدیریت رواهد بود.
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سرمایه اجتماعی

سرمایه اج ماعال بهطور هلال ،شامل نهادها ،روابط ،گرای ها ،ارزشها و هنجارهایال اسرت هره برر
رف ار و تعامالت بين افراد حاهم است .بهعبارت دیگر ،سرمایه اج مراعال

دسر ه از شرب ههرا و

هنجارهایال است هه مردم را به عمل جمعال قادر مالهند .سرمایه اج ماعال به مناب قابرل دسر رس
در درو سار ارهاي اج ماعال از قبيل اع ماد ،هنجارهاي روابط م قابل و اهداف م قابل هه افراد را
براي انجامداد هن

جمعال ماده مالهند ،اشاره دارد و بهعنوا محصول فرعال روابط اج مراعال و

درگيري مدنال در سازما هاي رسمال و غيررسمال ظهور مالهند.
سرمایه اج ماعال محصول تعامالت اج ماعال با قابليت همک بره بهزیسر ال اج مراعال ،مردنال و
اق صادي یک اج ما هدفمند و داراي هدف مش رك است .این تعامالت مناب دانر
ترسيم مالهنند و همزما از گنجينههاي سرمایه اج ماعال بهرهبرداري مالهنند و

و هویرت را
ها را مالسرازند.

سرشت سرمایه اج ماعال به ابعاد هيفال تعامالتال بس گال دارد هه سرمایه اج ماعال در محدوده ها
ایجاد مالشود ،مانند هيفيت تعامالت بيرونال -درونال ،تاریخالبود  ،یندهگرایرال ،تقابرل ،اع مراد و
ارزشهاي مش رك و هنجارها.
سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش

هدگذاري دان

ضمنال به رالقيت هم ال نمالهند و اجزاي ضمنال رالقيت فقرط

در تبدیل دان

از طریق تجربههاي عملال یا تعامالت شخصال در دارل یا رارج از سازما و شب ههاي اج مراعال
با ربرگانال هه تجار

مرتبط را دارند ،مالتواند ت امل پيدا هند ،هه

و دان

را مالتوا با عنوا

سرمایه اج ماعال سازما نام برد.
ان قال دان

ضمنال بس گال زیادي به تفاوت بين ارتباطات رودررو و معامالت زاد افرراد دارد.

صميميت دو طرف ،عامل اصلال در ميزا ان قال دان
اغل

از طریق زبا  ،بد و نمای

فيزی ال مهارتها ایجاد مالشود و ان قال مالیابد ،بنرابراین ،بایرد

به فناوري اطالعات و ارتباطات هه بخ
شود .از نجا هه ان قال دان

ضمنال محسو

مالشود ،زیرا دان

ضرمنال

عمدهاي از این دان

را من قل مالهند ،بهاي بسياري داده

ضمنال نيازمند ار صاص وقت بسياري براي برقراري ارتباط شخصرال
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است ،اح مال دارد در سازما هرایال هره بره ربرگرال اهميرت زیرادي مرالدهنرد ،امرا هم راري و
همکرساند به دیگرا در ا ها ،اهميت زیادي ندارد ،افراد ربره و صاحبا دان
به عنوا عاملال جهت هس

قدرت اسر فاده هننرد .بنرابراین ،ان قرال دانر

از این موضرو

ضرمنال ترا حرد قابرل

مالحظهاي نيازمند تعامالت شخصال و غيررسمال بوده و وظيفه مدیریت سازما است هه با ایجراد
فضاي مناس  ،زمينه اس فاده زادانه افراد از روشهاي مخ لف تف ر را فراهم هند .در ایرن راسر ا،
سازما باید سطوح مخ لف تف رررالد را از طریرق تقویرت سررمایه اج مراعال و سلسرلهمراتر
تختتر معين هند.
مرور مطالعات انجامگرفته و طراحی مدل مفهومی تحقیق
مطالعات و نظریههاي نوهریا،هریس نسن و گوردو  ،سليما و اسرپونر ،نوردینهراوین و ه رارا و
عطایال بيانگر رابطه مثبت و معنادار فرهنس سازمانال با سرمایه اج ماعال مالباشند.
مطالعات و نظریههاي نوناها ،گور و گور ،روبرتسو و هامرس لال ،و رضرازاده و حسرنالمقردم
بيانگر رابطه مثبت و معنادار فرهنرس سرازمانال برا مردیریت دانر

اسرت .همچنرين ،مطالعرات و

نظریههاي بهات ،دلر و هرو  ،لندري و هم ارا  ،تيمو و اس امپف ،داس و تينس و الوانال بيرانگر
رابطه مثبت و معنادار سرمایه اج ماعال برا مردیریت دانر

اسرت .مطالعرات و نظریرههراي ري و

هم ارا  ،هائو ،گورتين ،ادمونس و هانردي ،برروهمن و مورگرا  ،گرابرتال و تومراس ،و فهريمزاده
بيانگر رابطه مثبت و معنادار مدیریت دانر

برا رالقيرت اسرت .مطالعرات و نظریرههراي دوسرال،

الندوال ،هوداما ،هوهندت و هم ارا  ،رهه بيگال و ميچه ،بارتو  ،هاردینال و تارنر ،داروچ و مک
ناگه و  ،هاواسگيل و هم ارا  ،اس اربروف ،گولت وترزوویس ال ،پليسرس ،هروبس و هم رارا ،
جانسن ،و محمدي بيانگر رابطه مثبت و معنرادار مردیریت دانر

برا نرو وري اسرت .در نهایرت،

مطالعات و نظریههاي وودمن و گریفين ،روندل و هوراندسل ،هوي و هم ارا  ،المبرت ،سراهو و
سگرهه ،تيسر ،بي ارد و باسيت ،رضایال بيانگر رابطه مثبت و معنادار رالقيت با نو وري است.
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شكل  .2مدل مفهومي پژوهش

فرضیههای پژوهش
براي بررسال مدل مفهومال تحقيق فرضيههاي زیر ایجاد شد.
فرهنس سازمانال اثر مثبت و معنادار بر سرمایه اج ماعال دارد.
فرهنس سازمانال و سرمایه اج ماعال اثر مثبت و معنادار بر مدیریت دان
مدیریت دان

دارند.

اثر مثبت و معنادار بر رالقيت و نو وري دارد.

رالقيت اثر مثبت و معنادار بر م غير نو وري دارد.
مدل علّال رالقيت و نو وري هارهنا برازش مالشود.
روش پژوهش
پژوه

حاضر با توجه به هدف از نو هاربردي و از لحاظ شيوه جم وري دادهها و تحليل ها،

روش توصيفال و از نو همبس گال و بهویژه ،فن مدلیابال معرادالت سرار اري 7اسرت .مردلیرابال
معادالت سار اري فن تحليل هندم غيري بسيار هلال و نيرومند از رانواده رگرسريو هنردم غيري،
و به بيا دقيقتر بسط مدل رطال هلال است هه به پژوهشگر ام ا مالدهد مجموعهاي از معادالت
1. Structural Equation Modeling

بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش

00 

رگرسيو را بهطور همزما زمو هند .مدلیابال معادالت سار اري روی ررد مراري جرام برراي
زمو فرضيههایال درباره روابط بين م غيرهاي مشاهدهشده و م نو اسرت هره تحليرل سرار اري
هواریانس ،مدلیابال علّال نيز ناميده مالشود (هومن ،7834 ،ص.)61
جامعه آماری پژوهش
جامعه ماري پژوه
عنایت به این مطل

حاضر همه هارهنا ادارات موزش و پررورش اسر ا هردسر ا اسرت .برا
هه جامعه پژوه

و الزاماً در نمونه پژوه

حاضر از حيو دو م غير شهرس ا ها طبقات مشخی دارد

باید نسبتهاي این م غيرهرا اعمرال شرود ،بنرابراین ،روش نمونرهگيرري

تصادفال طبقهاي با رعایت نسبتها در پژوه
در پژوه

حاضر بههار گرف ه مالشود.

حاضر نمونهگيري تصادفال طبقه اي با ان سا

م ناس

برههرار گرف ره شرد .جهرت

تعيين حجم نمونه نيز روش تعيين حجم نمونه به شرح فرمول زیر و با سرطر اطمينرا  44درصرد
بههار گرف ه شد .لذا از این جامعه نمونهاي به حجم  113هارمند براسراس فرمرول محاسربه حجرم
نمونه در روش نمونهگيري تصادفال ساده تعيين و اعضاي نمونه نيز به شيوه تصادفال ساده ان خرا
شد.
2

2

2
2
2

2

2

ابزار پژوهش
جهت سنج

فرهنس سازمانال پرسشنامه دنيسو بههار گرف ره شرد .ایرن پرسشرنامه  88سرؤال و

ههار بعد اساسال درگيرشد در هار ،رسالت /اهداف سرازما  ،سرازگاري (ثبرات و ی پرارهگال) و
انطبادپذیري دارد .براي سنج

سرمایه اج ماعال پرسشنامه هن و هم ارا بههار گرف ه شد .ایرن

پرسشنامه  41سؤال و دو بعد اساسال سرمایه اج مراعال درو گروهرال و برينگروهرال دارد .جهرت
سنج

مدیریت دان

پرسشنامه راولف و بيجرس بههار گرف ه شرد .ایرن پرسشرنامه  74سرؤال و

ههار بعد اساسال اس راتژي ،سازما  ،اجررا و بررو داد دارد .جهرت سرنج

رالقيرت پرسشرنامه
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رالقيت رندسيپ بههار گرف ه شد .این پرسشنامه  55سؤال دارد هه سؤالها در دامنه پرن درجرهاي
لي رت بررسال مالشوند و پاسخگو با توجه به وضعيت رود ی ال از گزینهها را ان خا
نهایت ،جهت سنج

مالهند .در

نو وري پرسشنامه نو وري سازمانال اميد و هم ارا بههار گرف ه شد هره 11

سؤال و پن بعد اساسال نو وري محيطال ،نو وري رهبري ،نرو وري فرردي ،محريط – برازرورد و
فرد– بازرورد دارد.
پایایی و روایی ابزار

در پژوه

حاضر جهت تعيين پایایال ابزارهاي پژوه

ضری

لفاي هرونباخ بههرار گرف ره شرد،

لذا ابزارهاي مدنظر در ميا  45پاسخگو هه بهطور تصرادفال ان خرا
ضرای

پایایال دادههاي بهدست مده محاسبه شد .ن ای

شرده بودنرد توضرير شرد و

در جدول  7بيا شده است.

جدول  .1ضرایب پایایي ابزارهای پژوهش

متغير

آلفاي كرونباخ

تعداد سؤالها

فرهنس سازمانال

5/347

88

سرمایه اج ماعال

5/363

84

مدیریت دان

5/364

74

رالقيت

5/445

55

نو وري

5/115

11

با توجه به ن ای  ،از نجا هه ضرای

پایایال ابزارهاي پژوه

قرار دارد ،مالتوا گفت ابزارها پایایال مناس
جهت تعيين روایال مقياس در پژوه

در دامنه حداقل  5/115ترا 5/445

دارند.
حاضر فن تحليل عاملال تأیيدي بههار گرف ه شد .هردف

اصلال این فن نيز زمو فرضريههرایال دربراره تعرداد عوامرل زیربنرایال موجرود در مجموعرهاي از
م غيرها ،روابط عاملها با نشانگرها و برازش مدل اندازهگيري با توجه به مبانال نظري و تجربرال در
مجموعهاي از م غيرها است و زمانال بههار گرف ه مالشود هه عوامل م نرو موجرود در مردل یرک
سطر داش ه باشند ،طوري هه عاملهاي م نو رود ناشال از عوامرل م نرو دیگرر نباشرند .ن رای
تحليل عاملال تأیيدي ابزارهاي پژوه

در ادامه بيا شده است.
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جدول  .2شاخصهای برازندگي تحليل عاملي تأیيدی ابزارهای پژوهش

ردیف

شاخص

مالک

فرهنگ سازمانی سرمایه اجتماعی مدیریت دانش خالقيت نوآوري

7

رالدو

P: 5/557UP

171/47

844/53

454/71

413/85 814/57

1

درجه زادي

-

734

177

147

171

154

8

رالدو هنجارشده

 1و هم ر

7/75

7/65

7/64

7/44

7/34

4

RMSEA

 5/55و پایينتر

5/58

5/517

5/515

5/585

5/584

5

CFI

حداقل 5/4

5/44

5/48

5/44

5/48

5/41

6

GFI

حداقل 5/4

5/41

5/48

5/41

5/45

5/44

1

AFGI

حداقل 5/4

5/45

5/45

5/45

5/44

5/45

3

PGFI

حداقل 5/5

5/13

5/63

5/61

5/11

5/11

با توجه به ن ای  ،شاریهاي برازندگال در مدلهاي اندازه گيري تحليل عامل تأیيدي ابزارهاي
پژوه

مالتوا گفت مقدار رالدو در همه مدلهاي اندازهگيري در سطر رطاي  5درصد معنادار

است .همچنين ،نسبت رالدو به درجه زادي در همه مدلهاي اندازهگيري با توجه بره مرالك مرد
نظر ،بيانگر برازش مناس

مدلهاي مفهومال است.

مقدار شاری  RMSEAدر همه مدلهاي اندازهگيري در دامنه قابل قبول قرار دارد و ایرن امرر
نيز گویاي مقدار رطاي قابل قبول در مدلهاي اندازهگيري ابزارها است .مقادیر شاریهراي ،CFI
 AGFI ،GFIو PGFIدر همه مدلهاي اندازه گيري ابزارها نيز با توجره بره مرالك مردنظر مطلرو
ارزیابال شدند هه نشا دهنده برازش مناس

مدلهاي اندازهگيري است .بنابراین ،با توجه بره ن رای

مدلهاي اندازهگيري ،مالتوا گفت همه ابزارهاي پژوه

برازش مناس

و قابرل قبرول (روایرال)

دارند.
تجزیه و تحلیل دادهها
در پژوه

حاضر تجزیه و تحليل دادهها از فنو ماري ،با بههارگيري نرمافزارهراي مراري

SPSS

و  LISRELانجام گرفت .در تحليل توصيفال دادهها ،جداول توزی فراوانال ،شاریهراي مرهرزي
(نما ،ميانه و ميانگين) ،شاریهاي پراهندگال (انحراف معيار و واریانس) بههرار گرف ره مرالشرود.
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جهت تعيين پایایال ابزار پژوه

لفاي هرونباخ محاسبه شرد و برراي تعيرين روایرال ابرزار

ضری

تحليل عاملال تأیيدي بههار گرف ه شد .در زمو فرضيههاي پژوه

فن ماري مدلیابال معرادالت

سار اري و بهویژه تحليل ماتریسهاي هواریانس بههار گرف ه شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

قبل از تجزیه و تحليل دادههاي گرد وريشده ،وضعيت عمرومال ایرن دادههرا در قالر
پژوه

م غيرهراي

و با نشا داد ميانگين و انحراف معيار بررسال شد هه در جدول  8بيا شده است.
جدول  .3بررسي شاخصهای توصيفي متغيرهای پژوهش

متغير

فراوانی

ميانگين

انحراف ستاندارد

فرهنس سازمانال

113

8/13

7/11

سرمایه اج ماعال

113

8/77

7/51

مدیریت دان

113

8/54

7/83

رالقيت

113

8/71

7/46

نو وري

113

8/14

7/74

بره ترتير

با توجه به ن ای تحليل دادهها ،ميانگين و انحرراف اسر اندارد م غيرهراي پرژوه

عبارتاند از فرهنس سرازمانال ( 8/13و  ،)7/11سررمایه اج مراعال ( 8/77و ،)7/51مردیریت دانر
( 8/54و  ،)7/83رالقيت ( 8/71و )7/46و نو وري ( 8/14و .)7/74
جدول .4ماتریس همبستگي متغيرهای پژوهش در مدل

2

3

4

ردیف

متغير

1

7

فرهنس سازمانال

-

1

سرمایه اج ماعال

5/43

-

8

مدیریت دان

5/58

5/47

-

4

رالقيت

5/81

5/76

5/56

-

5

نو وري

5/14

5/74

5/57

5/54

5

-
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با توجه به ن ای ماتریس همبس گال دادهها ،فرهنس سازمانال رابطره مثبرت و معنرادار در سرطر
اطمينا  44درصد با سرمایه اج ماعال ( ،)5/43مدیریت دان

( ،)5/58رالقيت ( )5/81و نرو وري

( )5/14دارد .سرمایه اج ماعال رابطه مثبت و معنادار در سطر اطمينا  44درصد با مدیریت دانر
( ،)5/47رالقيت ( )5/76و نو وري ( )5/74دارد .همچنين ،مدیریت دان

رابطه مثبت و معنادار در

سطر  44درصد با رالقيت ( )5/56و نرو وري ( )5/57دارد .در نهایرت ،رالقيرت رابطره مثبرت و
معنادار در سطر  5/57با نو وري ( )5/54دارد.
یافتههای مبتنی بر فرضیههای پژوهش
فرضيههاي تحقيق به شرح زیر زمو شد.
فرضيه اول :فرهنس سازمانال اثر مثبت و معنادار بر سرمایه اج ماعال دارد.
جدول  .5ضریب مسير تأثير فرهنگ سازماني بر سرمایه اجتماعي

متغير پيش بين

B

B

T

Sig.

فرهنس سازمانال

75/75

5/81

1/15

5/57

مسير تأثير م غير پي بين فرهنس سازمانال

با توجه به ن ای تحليل مسير مدل سار اري ،ضری

بر سرمایه اج ماعال برابر با  5/81است هه این مقدار با توجه به مقدار مراره ترال ( )1/15در سرطر
اطمينا  44درصد معنادار است .بنابراین ،فرهنس سازمانال اثر مثبت و معنادار در سطر اطمينا 44
درصد بر فرهنس سازمانال دارد.
فرضيه دوم :فرهنس سازمانال و سرمایه اج ماعال اثر مثبت و معنادار بر مدیریت دان

دارد.

جدول .6ضرایب مسير تأثير فرهنگ سازماني و سرمایه اجتماعي بر مدیریت دانش

متغير پيشبين

B

B

T

Sig.

فرهنس سازمانال

71/13

5/47

77/15

5/57

سرمایه اج ماعال

77/17

5/84

4/11

5/57

با توجه به ن ای تحليل مدل سار اري ،ضری

مسير تأثير م غير پي بين فرهنرس سرازمانال برر
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مدیریت دان

برابر با  5/47است هه این مقدار با توجه به شاری تال ( )77/15در سطر اطمينرا

 44درصد معنادار است .بنابراین ،مالتوا گفت فرهنس سازمانال اثر مثبرت و معنرادار برر مردیریت
دان

دارد .همچنين ،ضری

مسير تأثير م غير پي بين سرمایه اج ماعال بر مدیریت دان

برابرر برا

 5/84است هه این مقدار با توجه به مقدار ماره تال ( )4/11در سرطر اطمينرا  44درصرد معنرادار
است .بنابراین ،سرمایه اج ماعال اثر مثبت و معنادار بر مدیریت دان
فرضيه سوم :مدیریت دان

دارد.

اثر مثبت و معنادار بر رالقيت و نو وري دارد.

جدول  .7ضرایب مسير اثر مدیریت دانش بر متغيرهای خالقيت و نوآوری

متغير پيشبين
مدیریت دان

مالک

B

B

T

Sig.

رالقيت

77/54

5/41

74/11

5/57

نو وري

78/17

5/48

71/54

5/57

با توجه به ن ای تحليل مدل سار اري ،ضری

مسير تأثير م غير پي برين مردیریت دانر

برر

رالقيت برابر با  5/41است هه این مقدار با توجه به ماره تال ( )74/11در سطر اطمينا  44درصد
معنادار است .بنابراین ،مالتوا گفت م غير مدیریت دان

اثر مثبرت و معنرادار برر رالقيرت دارد.

مسير تأثير م غير پي بين مدیریت دان

بر نو وري برابر با  5/48اسرت هره ایرن

همچنين ،ضری

مقدار با توجه به مقدار ماره تال ( )71/54در سرطر اطمينرا  44درصرد معنرادار اسرت .بنرابراین،
مدیریت دان

اثر مثبت و معنادار در بر نو وري دارد.

فرضيه چهارم :رالقيت اثر مثبت و معنادار بر نو وري دارد.
جدول  :8ضریب مسير تأثير خالقيت بر نوآوری

متغير پيشبين

B

B

T

Sig.

رالقيت

78/54

5/45

78/17

5/57

با توجه به ن ای تحليل مدل سار اري ،ضری

مسير تأثير م غير پي بين رالقيت برر نرو وري

برابر با  5/45است هه این مقدار با توجه به مقدار ماره تال ( )78/17در سطر اطمينرا  44درصرد
معنادار است .بنابراین ،رالقيت اثر مثبت و معنادار بر نو وري دارد.
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فرضيه پنجم :مدل علّال رالقيت و نو وري هارهنا برازش مالشود.
جدول  .9شاخصهای برازندگي مدل ساختاری پژوهش

نتيجه

ردیف

شاخص

مقدار

مالک

7

رال دو

155/83

P = 5/557

مطلو

1

درجه زادي

753

-

مطلو

8

نسبت

7/14

 1و هم ر

مطلو

4

RMSEA

5/587

 5/55و پایينتر

مطلو

5

CFI

5/45

حداقل 5/4

مطلو

6

GFI

5/44

حداقل 5/4

مطلو

1

AFGI

5/41

حداقل 5/4

مطلو

3

PGFI

5/13

حداقل 5/5

مطلو

با توجه به ن ای  ،مقدار رالدو حاصل برابر با  155/83است هه برا توجره بره مقردرا

P-Value

حاهال از برازش مدل مفهومال با مدل تجربال است .همچنين ،نسبت رالدو بر درجه زادي برابر برا
 7/14هه این مقدار نيز با توجه به مالك مد نظر بيانگر برازش مناس

مدل مفهومال تحقيرق اسرت.

مقدار شاری  RMSEAبرابر با  5/587است هه این مقدار در دامنه مالك قابل قبرول قررار دارد و
این امر نيز گویاي مقدار رطاي قابل قبول در مدل است .مقادیر شاریهراي  AGFI ،GFI ،CFIو
 PGFIنيز با توجه به مالك مدنظر مطلو

ارزیابال مالشود و نشانگر برازش مناس

مردل مفهرومال

با مدل تجربال است .بنابراین ،مالتوا گفت مردل علّرال رالقيرت و نرو وري برا نقر
مدیریت دان

برازش مناس

و قابل قبول دارد.

شكل  .3ضرایب مسير مدل ساختاری

واسرطهاي
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوه

تاثيرگذاري فرهنس سازمانال بر سرمایه اج ماعال تأیيد شد هه این ن يجره برا ن رای

تحقيقات پيشين از جمله نوهریا ،هریس نسن و گوردو  ،سليما و اسپونز ،نوردینهاوین و هم ارا
و عطایال همسو است ،بر این اساس ،پيشنهاد مالشود سازما با نهادینرههررد اع مراد ،مشرارهت،
ارتباطات در مفروضات فرهنگال و تشویق الگوهاي رف اري مرتبط ،بره تقویرت سررمایه اج مراعال
سازما مبادرت ورزد.
فرهنس سازمانال و سرمایه اج ماعال تأثيري مثبت بر مدیریت دان

دارند ،این ن يجره برا ن رای

پژوه هاي نوناها ،گور و گور ،روبرتو و هامرس لال ،رضازاده و حسنال مقدم ،الوانال و هم رارا
همسو است .در این زمينه پيشنهاد مالشود سازما ها با ایجاد فضراي اع مراد بره تسرهيم دانر

در

سطر سازما  ،از طریق پيادهسازي مدیریت مشاره ال و راه ارهاي مرتبط با  ،تعهد هارهنرا بره
سازما را افزای

دهند و از این طریق به ایجاد شب ههاي درو سازمانال هه هانو ایجاد دان انرد،

همک هنند .همچنين ،باید از طریق فرهنسسازي براي مباحثه و گف گو ایرن موضرو را بره عنروا
سازوهاري براي تسرری و ترروی فراینرد ش ارسرازي دانر
تصادفال هه رود به رلق دان

ضرمنال و جلروگيري از فراموشرال

منجر مالشود ،بههار گيرند.

از جمله ن ای دیگر این پژوه  ،عبارت اسرت از این ره مردیریت دانر

ترأثير معنراداري برر

رالقيت و نو وري دارد هه این ن يجه نيز با مطالعات ري و هم رارا  ،هرائو ،گرورتين ،ادمرونس و
هاندي ،بروهمن و مورگا  ،گابرتال و توماس ،دوسال ،الندوال ،فهيمزاده ،و محمدي همراس ا است.
بر همين مبنا پيشنهاد مالشود سازما از طریق سيس م پاداش مناس  ،مدیریت مشاره ال ،توجره بره
افراد رالد و هارهنا دانشال ،ایجاد جرو حرامال نرو وري و رالقيرت ،یرادگيري از ش سرتهرا و
موفقيتها با پيادهسازي سرازوهارهایال ماننرد ایجراد اتراد ف رر ،ایجراد مرهرز پرذیرش و بررسرال
پيشنهادها ،به هس

دان  ،رلق دان  ،تسهيم دان

محصوالت جدید را در سازما پایهریزي هنند.

بپردازند و از این طریق فراینردهاي جدیرد و
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مدیریت دان
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