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Extended Abstract
Abstract
In today's era, the most important investments of an organization are the
knowledge, creativity and organizational performance of its employees. Power
plants, also similar to other organizations, need knowledge-oriented, creative
and innovative staff to survive and progress. The purpose of the present study
was to investigate the relationship between knowledge management and
organizational creativity with staff productivity at the Iranshahr steam power
plant. The statistical population of this study involves all employees of
Iranshahr steam power plant. The sample size was estimated to be 183 people,
according to Morgan table with maintaining safety margin, and it was selected
by using random sampling method. Finally, data taken from a number of 183
questionnaires have been used. In order to collecting data, the questionnaires of
Conrad and Neumann Knowledge Management, Helalian Motlagh & Hasan
Zadeh’s Creativity questionnaire, and Hershey and Gold Smith’s Productivity
questionnaire, this had acceptable validity and reliability. SPSS software was
used for statistical analysis. The results obtained from data analysis showed that
there is a positive and significant relationship between knowledge management
variables and organizational creativity with employee productivity. Among the
dimensions of knowledge management, the knowledge save dimension, and
among the dimensions of organizational creativity, the Competence of human
resources dimensions have the most relationship with employee productivity.
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We propose that managers create a culture of knowledge-based learning and
apply organizational learning techniques.
Introduction
Today, knowledge capital and wisdom are the only way to create wealth in
organizations and communities. Natural and human capitals become wealth
when it is merged with capital (Ali Gholi & Bahramnejad, 2017). Organizations
therefore strive to become a learning organization by effectively managing
these valuable assets by refining and improving their activities and performance
(lee & choi, 2003). For this reason, knowledge management has become one of
the most important tasks of today's leading and successful organizations
(Nikokar et al, 2014). Creativity is a factor that contributes to the growth,
development and growth of organizations and helps to develop organizational
activities and programs by enhancing new capabilities, capabilities, and
opportunities (Vatankhah et al, 2013). In fact, investing in human resources and
enhancing the quality of workforce is one of the key and fundamental areas and
ways to increase organizational productivity (Naderi & Others, 2015).
Case study
The statistical population of this study involves all employees of Iranshahr
steam power plant. The sample size was estimated to be 183 people, according
to Morgan table with maintaining safety margin, and it was selected by using
random sampling method.
Materials and Methods
In order to collecting data, the questionnaires of Conrad and Neumann
Knowledge Management, Helalian Motlagh & Hasan Zadeh’s Creativity
questionnaire, and Hershey and Gold Smith’s Productivity questionnaire, this
had acceptable validity and reliability. SPSS software was used for statistical
analysis.
Discussion and Results
In this study, eight hypotheses were presented and the results of the Pearson test
confirmed the assumptions made in this study. Among the dimensions of
knowledge management, the highest correlation was related to knowledge
creation with employee productivity (first hypothesis) and the lowest
correlation was related to knowledge storage with employee productivity
(second hypothesis). Also, the highest correlations among organizational
creativity dimensions were related to structural dimensions of employee
productivity innovation (Hypothesis 6) and the least correlation was related to
organizational beliefs and climate to employee productivity (Hypothesis 5). But
in general, the results of the test of the main hypothesis of the conceptual model
showed that the main hypothesis of the research is the positive relationship
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between knowledge management dimensions and organizational creativity with
employee productivity.
Conclusion
Finally, it can be concluded that knowledge management through the creation
of knowledge strategies and systems provides the necessary background for the
exchange of information, the creation of new knowledge and creativity in the
organization, which contributes to the productivity of employees and improves
the performance of the organization. We propose to managers that employees'
ideas, points of view, and suggestions based on increased awareness and
knowledge creation be given greater emphasis on creativity and innovation, and
that managers be more concerned with creating a knowledge-based culture and
applying learning methods.
Keywords: Staff Productivity,
Management, Steam Power Plant
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بررسی رابطه مدیریت دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری
کارکنان (مطالعهی نیروگاه بخار ایرانشهر)


صدف استانستی -افسانه شعلی بر

چکیده
در عصر کنونی مهمترین سرمایه های یک سازمان دانش ،خالقیت و عملکرد سازمانی کارکنان آن می
باشد .نیروگاهها هم مانند سایر سازمانها ،جهت بقا و پیشرفت خود نیازمند کارکنان دانشگرا ،خالق و
نوآور هستند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه مدیریت دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری کارکنان در
نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر است .جامعه آماری شامل کارکنان نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر
می باشد .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و با حفظ حاشیه ایمنی  187نفر برآورد گردید که این تعداد
به روش نمونهگیری تصادفی از جامعه انتخاب شد و در نهایت اطالعات  183پرسشنامه مورد استفاده قرار
گرفت .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای ،مدیریت دانش کنراد و نیومن ( ،)1999خالقیت
هاللیانمطلق و حسنزاده ( )2015و بهرهوری هرسی و گلد اسمیت ( )1980استفاده شده است که به ترتیب
دارای پایایی قابل قبول به مقدار  0/091 ،0/076 ،0/083بودند .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از
روش های آماری و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای مدیریت دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری کارکنان
رابطه معناداری وج ود دارد .از میان ابعاد مدیریت دانش ،بعد ذخیره دانش و از میان ابعاد خالقیت سازمانی،
بعد صالحیت منابع انسانی بیشترین رابطه را با بهرهوری کارکنان داشتند .پیشنهاد میشود که مدیران
نسبت به ایجاد فرهنگ دانش افزایی و به کارگیری روشهای یادگیری سازمانی اقدام نمایند.
واژههای کلیدی :بهرهوری کارکنان ،خالقیت سازمانی ،مدیریت دانش ،نیروگاه بخار

 نویسنده مسئول -عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری ،دانشگاه والیت ،ایرانشهر ،ایران.
S.estanesti@velayat.ac.ir
 دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی ،دانشگاه والیت ،ایرانشهر ،ایران.
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مقدمه
امروزه ،سرمایه دانش و خردمندی تنها راه ایجاد ثروت در سازمانها و جوامع است.
سرمایه طبیعی و انسانی زمانی به ثروت تبدیل میشوند که با سرمایه دانش آمیخته و
عجین شده باشد ( .)Ali Gholi & Bahramnejad, 2017از اینرو سازمانها تالش میکنند
با مدیریت مؤثر این سرمایههای ارزشمند و با اصالح و بهبود فعالیتها و عملکرد خویش به
سازمانی یادگیرنده تبدیل شوند ( .)lee & choi, 2003به این دلیل ،مدیریت دانش به یکی
از مهمترین وظایف سازمانهای پیشرو و موفق امروزی تبدیل شده است ( Nikokar et al.,
.)2014

از یک طرف با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگیهای آن در حیطهی عملکرد
سازمانها میتوان دریافت که برای بدست آوردن و حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی،
سازمانهای امروزی نیاز به کارب رد موثر ذخایر دانش سازمان خود دارند و در محیط پویا و
پیچیده امروزی برای سازمان ها ضروری است که بطور مداوم دانش جدید را خلق،
اعتباربخشی و در محصوالت و خدمات خود بکار گیرند ،در واقع دانش تنها منبعی است که
در اثر استفاده از ارزش آن کاسته نشده ،بلکه به ارزش آن افزوده میشود ( Hsieh et al.,
 . )2009از طرف دیگر خالقیت عاملی است که در رشد ،توسعه و بالندگی سازمانها بسیار
تأثیرگذار است و از طریق افزایش قابلیتها ،امکانات و فرصتهای جدید به توسعه فعالیتها
و برنامههای سازمانی کمک میکند .در واقع خالقیت باعث افزایش انعطافپذیری ،ارتقاء
سطح تواناییها و گسترش سطح یادگیری سازمانی میگردد (.)Vatankhah et al., 2013
یکی از با ارزشترین و مهم ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری نیروی انسانی
کارآمد و متخصص می باشد ،چرا که با به کارگیری فناوری و ایجاد نوآوری در فرآیند تولید
میتوان مسیر توسعه و رشد اقتصادی را هموارتر نمود( .)Najafi & Azerbaijani, 2017در
نتیجه کارکنان ارزشمندترین دارایی سازمانها هستند .نیروی انسانی که با برخورد مناسب
می تواند ،مثبت و در جهت اهداف سازمان و یا در صورت عدم هدایت ،در خالف جهت
اهداف سازمان گام بردارد ( .)Mohammadnia, 2012در واقع سرمایهگذاری در منابع انسانی
و اعتالی کیفیت نیروی کار یکی از زمینهها و راههای کلیدی و بنیادی در رابطه با افزایش
بهرهوری سازمان است (.)Naderi et al., 2015
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بیان مساله
امروزه بهرهوری یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی است و بهبود آن منشاء اصلی
توسعه اقتصادی بشمار میرود ( .)Harmon et al., 2000عنصر اساسی در ایجاد و بهبود
بهرهوری ،نیرویانسانی است؛ نیرویانسانی در مورد بهترین شیوه برای بهبود کیفیت تصمیم
میگیرد و هدایتگر هرگونه تالش برای بهبود بهرهوری است (.)Nayeri et al., 2005
بنابراین از یک طرف ،توجه سازمانهای پیشرو برای افزایش بهرهوری ،بیشتر به استفاده از
دانش معطوف است و شرکت ها به دنبال توسعه راهی برای کسب و استفاده مجدد از دانش
هستند ( .)Akhgar et al., 2012با بررسی و تحلیل دانش و ویژگیهای آن در حیطه
عملکرد سازمانها میتوان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات روزآمد برای ادامه
حیات سازمانها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است ( .)Civi, 2000از طرف دیگر
سازمان ها برای ادامه حیات خود در بازارهای رقابت جهانی و پیدا کردن جایگاه در منظر
مردم در مقایسه با دیگر سازمانها بدنبال راهحل مناسبی برای رفع معضالت خویش
می گردند و بدنبال پرورش خالقیت ،نوسازی و ایجاد تعهد به سازمان در بین کارکنان خود
می باشند ،به همین جهت سبک رهبری متناسب با سازمان بیش از پیش احساس میشود
( .)Appelbaumet et al., 2015بنابراین دیگر سازمانها و ادارات جهت حفظ بقاء و داشتن
مزیت رقابتی ناگزیر هستند سازمانی خالق و نوآور باشند؛ به گونهای که خود را در جهت
مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونیهای ژرف جهانی آماده سازند ،بر این اساس ،کشورهای
صنعتی تأکید بسیاری بر آموزش خالقیت داشتهاند و در انتخاب افراد خالق ،نوآور و
آیندهنگر که رهیافتهای بدیع و خالقانهایی را برای مسائل پیچیده ارائه میدهند ،توجهایی
خاص مبذول داشتهاند ( .)Nair & Jokar, 2012از این رو تولید و بهرهگیری از ایدههای تازه
این امکان را به سازمان میدهد که بتواند با شرایط متغییر بازار منطبق شده ،به تهدیدها و
فرصتها پاسخ به موقع داده و رشد و توسعه یابد.
در تحقیقات بسیاری که توسط محققان داخلی و خارجی انجام شده به اهمیت رابطه
مدیریت دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری نیروی انسانی اشاره شده و رابطه مثبت و
معنیداری در این ارتباط بدست آمده است ( Babadi et al., 2014; Ahmadi, 2015; Haji
;Mohammadi et al., 2015; Zargar Moradi, 2017; Sharifzadeh & Safari, 2016
 .)Dickel & Demoura, 2016اما در محدوده سازمانهای داخلی کشورمان و در حوزه
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نیروگاه ها ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در حوزه مدیریت دانش و بهرهوری احساس
میشود و تنها هاللیانمطلق و حسنزاده ( ،)2015در تحقیقی در نیروگاه پارس جنوبی به
بررسی رابطه مدیریت دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری منابع انسانی پرداخته و رابطه
مثبت و معنیداری را بدست آورده اند و ضرورت انجام تحقیقات بیشتر توسط محققان دیگر
را در حیطه نیروگاههای کشورمان توصیه کردهاند.
در نهایت با توجه به موارد گفته شده در باال ،اهمیت مدیریت دانش و خالقیت سازمانی
برای سازمان ها و همچنین توجه به تقاضای روز افزون مدیران برای افزایش بهرهوری
سازمان ،این سوال مطرح شد که آیا بین مدیریت دانش و خالقیت با بهرهوری کارکنان
رابطهای وجود دارد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر موج جدیدی از رشد اقتصادی مطرح شده است که رشد و توسعه در
این اقتصاد ،مدیون رشد و توسعه دانش و بهکارگیری آن است ()Diehr & wilhelm, 2017
و عمدهترین سرمایه سازمانهای تولیدی و خدماتی عصر حاضر ،دانشی است که به آن
دسترسی دارند ( .)Panahi, 2018همهی سازمانها کما بیش از ذخایر دانش بهرهمند
هستند که بخشی از آن در ذهن کارکنان و بخشی دیگر در اسناد و مدارک و رویههای
سازمان نهفته است (.)Ardalan et al., 2017
در مورد تأثیر مدیریت دانش در موفقیت سازمانها ،به طور شایان توجهی از سوی
محققان و صاحب نظران تأکید شده است و مطلوب است که سازمانها توجه و تأکید بر
منابع دانشمحور موجود کنند ( .)Yang & Lian, 2009در واقع سازمانها جهت انطباق با
دنیای متغییر و متحول امروزی و برای بهینه کردن و بهبود عملکرد خود ،بایستی قادر
باشند استراتژیهایی را جهت هدایت و کنترل منابع دانشمحور به مدد استفاده از
سبکهای رهبری ایجاد نمایند ( .)Frankel & Pgcms, 2016با توجه به اینکه درصد
عظیمی از داراییهای سازمان ها در مغز کارکنان آن نهفته است .بنابراین ،یکی از مهمترین
استراتژی های مدیریت دانش ،توانا کردن سازمان در به کارگیری این دارایی است .اینکه
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چگونه سازمان دانش نهفته و پنهان را به دانش آشکار تبدیل میکند ،بیانگر سطح قابلیت
مدیریت دانش در آن است ( .)Clarke & Rollo, 2001براساس تحقیقات مالهوترا ،1دانش
موجود در اذهان اعضای سازمان مهمترین منبع دانش سازمانی است .وی اذعان میدارد که
مدیریت دانش تنها مدیریت دارایی سازمان نیست ،بلکه مدیریت فرآیندهای بین فردی و
فرآیندهای سازمانی است که در این مسیر وجود دارند .او سپس مدیریت دانش را به عنوان
ترکیبی نیروزا از ظرفیت فرآیند دادهها و اطالعات و ظرفیت خالقیت و نوآوری افراد بیان
میدارد (.)Malhotra, 1997
مدیریت دانش مجموعه فعالیتها و استراتژیهایی است که شرکتها برای تولید،
ذخیره ،انتقال و به کارگیری دانش به منظور بهبود عملکرد سازمانی بکار میبرند ( Donate
 .)& Sanchez de pablo, 2015مراحل اصلی این فرایند شامل چهار اقدام زیر است:
خلق دانش :دانش هنگامی خلق می شود که افراد شیوه جدیدی برای انجام کارها پیدا کنند
که حاصل تعامالت اجتماعی و سازمانی است (.)Alavani & Leidner, 2001
ذخیرهسازی دانش :ممکن است افراد دانش خلق شده را فراموش کنند ،بنابراین الزم است
این دانش در حافظه سازمانی ذخیره و بازیابی شود (.)Anvari Rostami & Shahabi, 2009
انتشار دانش :انتشار دانش ،سهیم سازی دانش است و شامل توزیع دانش در نقاط فعالیت و
حتی بیرون سازمان و یا انتقال دانش سازمانی به هر شخص که نیاز دارد (.)Adli, 2005
کاربرد دانش :هدف نهایی مدیریت دانش ،کاربرد دانش در جهت بهبود عملکرد سازمانی
است ( .)Anvari Rostami & Shahabi, 2009کاربرد دانش باعث میشود شکاف بین
دانستن با عمل کردن از بین برود و حلقه مهم بازخورد و کاربرد به وجود میآید ( Adli,
.)2005

در عصر حاضر ،توجه به مشارکت نیرویانسانی خالق و دانشگرا به جای نیرویانسانی
عملکردی است ( .)Ahmadi Baladehi & Mirzaei Arabi, 2014مدیران سازمانها به این
نتیجه رسیدهاند که برای ادامه حیات ،سازمان باید پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها،
افرادی خالق و نوآو ر باشند تا بتوانند سازمان را با این تحوالت منطبق ساخته و جوابگوی
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نیازهای جامعه باشند ( .)Hosseini & Sadeghi, 2010خالقیت نقش کلیدی در تغییرات
اجتماعی( )Shneiderman et al., 2005و رشد اقتصادی بازی میکند(.)Wong et al., 2008
خصوصا ،تحریک و تشویق خالقیت در محیط کسب و کار متغیر و رقابتی ،یک ضرورت
است( )Horn & Salvendy, 2006و مهمترین دلیل نیاز به خالقیت بروز چالش است .امروزه
سازمانها در تمام دنیا با دو چالش جهانیشدن و رقابت روبهرو هستند و راه غالب شدن بر
آنها دستیابی به ایدهها ،برنامهها و شیوههای نوین رویارویی با آنها میباشد ( Ahmadi,
 .)2015در واقع ضرورت التزام به تفکر داناییمحوری و توسعۀ دانایی در سازمانها و پذیرش
نقش مدیران دانشی و خالق به عنوان مدیران دانایی در این عرصه ،به شعار سازمانهایی که
به حفظ مزیت رقابتی خود عالقهمند هستند مبدل شده است و بر همین اساس،
سرمایهگذاری در منابعانسانی و اعتالی کیفیت و خالقیت نیرویکار یکی از زمینهها و
راههای کلیدی و بنیادی در رابطه با افزایش عملکرد و بهرهوری است ( Naderi et al.,
.)2015
بهرهوری یکی از شاخص های مهم رشد اقتصادی هر کشور است ( Nayeri et al.,

 .)2005بهبود بهرهوری ،موسسات و سازمانها را قادر میسازد که رقابتهای بینالمللی و
رشد را گسترش داده و همکاری اجتماعی خود را بهبود ببخشد .بهرهوری پایین نشان
میدهد که یک سازمان منابع خود را هدر میدهد و این به آن معناست که نهایتا منجر به
از دست رفتن رقابتهای بینالمللی خواهد شد و به موجب آن مقیاس فعالیتهای تجاری
آن کاهش مییابد .بهرهوری پایین رشد صنعت ملتها و در کل اقتصاد را کاهش میدهد
( .)Abili et al., 2014در واقع بهبود بهرهوری در سطح سازمانی ،عامل حیاتی موفقیت و
اساس سودآوری تلقی میشود ( )Longvist et al., 2010و تالش برای ارتقای بهرهوری
نیروی انسانی و استفاده بهینه از نیروی انسانی یکی از برنامههای حیاتی سازمانهای موفق
محسوب میشود (.)Bansardi & Esmaili Sani, 2018
تاکنون در خصوص عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی ،محققان زیادی به تبیین و
توضیح دالیل ارتقای آن پرداختهاند که در این میان میتوان مطالعات دانشمندانی از جمله:
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سوترمایسر ،1موری اینسورت 2و نویل اسمیت ،3هرسی و گلداسمیت 4اشاره کرد که
بیشترین توجه آنها معطوف به توانایی و انگیزه افراد بوده است (.)Shojaee et al., 2016
در تحلیل پیشینه موضوع تحقیق ،مطالعات بسیاری در داخل و خارج کشور انجام شده
است ،بعضی از این مطالعات به وجود رابطه میان دو متغییر مدیریت دانش و خالقیت اشاره
کرده ( & Ansari, 2011; Ahmadi Baladehi & Mirzaei Arabi, 2014; Chuyeh
 )Others, 2012; Sung & choi, 2012; Fidel et al., 2015و بعضی نیز به رابطه معناداری
میان این دو دست نیافتند ( .)Ferraresi et al., 2012همچنین مطالعات دیگر رابطه میان
دو متغییر مدیریت دانش و بهرهوری سازمان را نتیجهگیری کردهاند ( & Ali Gholi
;Bahramnejad, 2017; Niknam & Kordulloi, 2017; Mohayidin et al., 2007
 ،)Huang& Shih, 2010; Piri et al, 2013; Bures & Stropkova, 2014اما نتایج
تحقیقات بسیاری ( Babadi et al., 2014; Ahmadi, 2015; Haji Mohammadi et al.,
;2015; Hilalian Mutlagh & Hassanzadeh, 2015; Zargar Moradi, 2017
 )Sharifzadeh & Safari, 2016; Dickel & De moura, 2016بیانگر آن است که میان

متغییرهای مدیریت دانش ،خالقیت سازمانی و بهرهوری همبستگی معناداری وجود دارد.
بابادی و همکاران ( ،)2014در تحقیقی با عنوان "خالقیت و نوآوری سازمان و ارتباط آن با
بهرهوری سازمانی" به این نتیجه رسیدند که برخی از ابعاد محیط کاری منشأ خالقیت و
مایه افزایش بهرهوری است و نیز آموزش خالقیت باعث افزایش بهرهوری سازمان میشود.
احمدی ( ،)2015در تحقیقی با عنوان "رابطه خالقیت و نوآوری با بهرهوری منابع انسانی"
به این نتیجه رسید که بین خالقیت و نوآوری کارکنان با بهرهوری منابع انسانی رابطه
مستقیم و معناداری وجود دارد .حاجی محمدی ( ،)2015در تحقیقی با عنوان "رابطه بین
استراتژیهای مدیریت دانش با خالقیت و بهرهوری کارکنان در دانشکدههای دانشگاه علوم
پزشکی گلستان" به این نتیجه رسیدند که استراتژیهای کدگذاری و شخصیسازی
مدیریت دانش رابطه معناداری با خالقیت و بهرهوری کارکنان دارد و بین خالقیت و
1- Souter Meister
2-Murray Ainsworth
3-Neville Smith
4-Hersey & Goldsmith
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بهرهوری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد .هاللیان مطلق و حسنزاده ( ،)2015در
تحقیقی با عنوان" نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری منابع انسانی در
مجتمع گازی پارس جنوبی" به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد مدیریت دانش و خالقیت
سازمانی با بهرهوری منابعانسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .زرگرمرادی ()2017
در تحقیقی با عنوان" تأثیرمدیریت دانش بر بهرهوری سازمان با نقش میانجی خالقیت
سازمانی در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون" به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت
دانش و خالقیت سازمانی و بین مدیریت دانش و بهرهوری رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .شریفزاده و صفری ( ،)2016در تحقیقی با عنوان " بررسی رابطه بین مدیریت دانش
با خالقیت و بهسازی اعضای هیأتعلمی دانشگاههای مجری آموزش از دور" به این نتیجه
رسیدند ک ه مدیریت دانش به عنوان یک راهبرد آگاهانه موجب خلق دانش ،سیستم دانش،
کاربرد دانش شده و خالقیت ،پیش شرط الزم برای بهسازی آموزشی ،سازمان و فردی بوده
و بهسازی باعث افزایش عملکرد اعضای هیأتعلمی در دانشگاههای مجری آموزش از راه
دور میشود .همچنین دیسکل و دمورا ،)2016( 1در تحقیقی با عنوان " مدلی بر اساس
مدیریت دانش و مدیریت نوآوری برای ارزیابی عملکرد" با ارائه مدلی برای سنجش عملکرد
سازمانی با توجه به مدیریت دانش و مدیریت نوآوری ،این مدل را یک ابزار مفید برای
ارزیابی رابطه این سه متغییر ارائه دادند.
مدل مفهومی پژوهش
با توجه به ادبیات پژوهش میتوان مدل مفهومی زیر را برای تحقیق حاضر برگزید که
رابطه مدیریت دانش و خالقیت سازمانی را با بهرهوری منابع انسانی می سنجد .در این مدل
مدیریت دانش با مولفه های (خلق دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش) و
خالقیت سازمانی با مولفههای (اعتقادات و جوسازمانی ،ابعاد ساختاری برای نوآوری،
صالحیت منابعانسانی ،مکانیسم نوآوری) متغیرهای مستقل و بهرهوری منابع انسانی با
مولفههای (توانایی ،وضوح ،کمک ،ارزیابی ،اعتبار ،انگیزه و محیط) متغییر وابسته است.

1- Discel & Demora
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خالقیت سازمانی

مدیریت دانش

بهرهوری کارکنان

شکل :1مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل مفهومی فرضیه اصلی پژوهش و فرضیه های فرعی به شرح زیر است:
مدیریت دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
 خلق دانش با بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
 ذخیره دانش با بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
 انتشار دانش با بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
 کاربرد دانش با بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
 اعتقادات و جو سازمانی با بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
 ابعاد ساختاری برای نوآوری با بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
 صالحیت منابع انسانی با بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
 مکانیسم نوآوری با بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
 مولفه های مدیریت دانش قادر به پیش بینی بهرهوری کارکنان هستند.
 مولفه های خالقیت سازمانی قادر به پیش بینی بهرهوری کارکنان هستند.
روش شناسی پژوهش
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی بر بهرهوری
کارکنان نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر میباشد؛ لذا پژوهش حاضر به لحاظ هدف،
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کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی– پیمایشی است .جامعه آماری را کلیه کارکنان
نیروگاه بخار ایرانشهر تشکیل میدهند که تعداد آنها  284نفر در سال  1397میباشد.
حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ،برابر با  162نفر محاسبه شد که برای حفظ حاشیه
ایمنی 0/15 ،نمونه آماری به حجم نمونهی پژوهش اضافه و به تعداد  187نفر افزایش داده
شد .برای جمعآوری دادهها در این پژوهش ،از پرسشنامههای استاندارد استفاده شده است
که شامل سه بخش زیر میباشد :الف) پرسشنامه کنراد و نیومن ( )1999برای سنجش
مدیریت دانش شامل  21گویه و چهار بعد :خلقدانش(7گویه) ،حفظ و نگهداری
دانش(6گویه) ،انتقالدانش(4گویه) ،بکارگیری دانش(4گویه) ب) از پرسشنامه هاللیانمطلق
و حسنزاده( ،)1394برای سنجش خالقیت سازمانی که شامل  15گویه و  4بعد :اعتقادات
و جو سازمانی ( 3گویه) ،ابعاد ساختاری نوآوری( 4گویه) ،صالحیت منابع انسانی( 4گویه)،
مکانیسمهای نوآوری( 4گویه) ،ج) پرسشنامه هرسی گلداسمیت( )1980برای سنجش
بهرهوری نیرویانسانی که شامل  26گویه و  7بعد :توانایی(3گویه) ،وضوح(4گویه)،
کمک(4گویه) ،انگیزه(4گویه) ،ارزیابی(4گویه) ،اعتبار(4گویه) و محیط(3گویه) .در نهایت
 185پرسشنامه جمعآوری و از میان آنها  183پرسشنامه صحیح برای تجزیه و تحلیل
دادهها استفاده شدند .برای تعیین روایی پرسشنامه ،از اساتید و متخصصان به تعداد  20نفر
نظرخواهی شد .برای بررسی پایایی سواالت پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد
که ضریب آلفای برای متغیر مدیریت دانش 0/083و همچنین برای متغیر خالقیت سازمانی
 0/076و برای متغییر بهرهوری نیروی انسانی 0/091و برای پرسشنامۀ کلی  0/088به
دست آمد که پایایی مطلوب پرسشنامه را نشان میدهد .جهت بررسی و تجزیه و تحلیل
اطالعات از روشهای آماری شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ،ضریب همبستگی و تحلیل
رگرسیون و آزمون فریدمن درنرم افزار  spssاستفاده شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
باتوجه به جدول( ،)3جنسیت اکثریت پاسخدهندگان مرد است و گروه سنی اکثریت
افراد نمونه در محدوده  41تا 50سال هستند و اغلب افراد دارای سابقۀ  10تا  20سال و
دارای تحصیالتی با مدرک فوقدیپلم وکارشناسی هستند.
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جدول :3یافتههای جمعیتشناختی پژوهش
جنسیت

تعداد

درصد

تحصیالت

مرد

181

98/91

دیپلم

50

زن

2

1/09

فوقدیپلم

61

33/34

کارشناسی

57

31/14

باالتر از کارشناسی

15

8/20

سن
کمتراز30سال

1

0/54

 31تا40سال

68

37/16

تعداد

درصد
27/32

سابقه خدمت

41تا50سال

94

51/37

1تا5سال

8

4/38

باالتراز50سال

20

10/93

5تا10سال

34

18/58

10تا20سال

84

45/90

باالتر از 20سال

57

31/14

یافتههای استنباطی
در این قسمت یافته های حاصل از تحلیل آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیات تشریح
میشود .قبل از آزمون فرضیهها ،نرمال بودن آنها با استفاده ازآزمون کلموگروف –
اسمیرنوف) (K-Sکنترل شد که نتایج آن در جداول  4و  5ارائه شده است.
جدول  :4نتیجهی آزمون نرمال بودن برای توزیع دادههای ابعاد مدیریت دانش
تعداد نمونه

سطح معناداری

آماره آزمون

نتیجهگیری

ابعاد
خلق دانش

183

0/354

1/792

نرمال

ذخیره دانش

183

0/562

3/291

نرمال

انتشار دانش

183

0/743

2/584

نرمال

کاربرد دانش

183

0/216

1/025

نرمال

جدول  :5نتیجهی آزمون نرمال بودن برای توزیع دادههای ابعاد خالقیت سازمانی
ابعاد

تعداد نمونه

سطح معناداری

آماره آزمون

نتیجهگیری

اعتقادات و جو سازمانی

183

0/214

1/205

نرمال

ابعاد ساختاری نوآوری

183

0/432

2/290

نرمال

صالحیت منابع انسانی

183

0/643

2/231

نرمال

مکانیسمهای نوآوری

183

0/226

3/325

نرمال

بهرهوری منابع انسانی

183

0/654

2/901

نرمال
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با توجه به اطالعات جداول ( )4و ( ،)5چون سطح معناداری ابعاد از مقدار 0/05
بزرگتر است ،نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهها در نمونه مورد بررسی است و جهت
بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری منابعانسانی از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده میشود.
برای بررسی فرضیههای پژوهش ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است و نتایج
آن در جداول ( )6و ( )7نشان داده شده است.
جدول  :6نتیجهی آزمون همبستگی پیرسون میان مدیریت دانش با بهرهوری منابع انسانی
ابعاد

تعداد

ضریب همبستگی

مقدار
احتمال

نتیجهگیری

خلق دانش

183

0/712

0/000

تأیید فرضیه

ذخیره دانش

183

0/436

0/000

تأیید فرضیه

انتشار دانش

183

0/658

0/000

تأیید فرضیه

کاربرد دانش

183

0/491

0/000

تأیید فرضیه

جدول  :7نتیجهی آزمون همبستگی پیرسون میان خالقیت سازمانی با بهرهوری منابع -انسانی
ابعاد

تعداد

ضریب همبستگی

مقدار
احتمال

نتیجهگیری

اعتقادات و جو سازمانی

183

0/481

0/000

تأیید فرضیه

ابعاد ساختاری نوآوری

183

0/632

0/000

تأیید فرضیه

صالحیت منابع انسانی

183

0/517

0/000

تأیید فرضیه

مکانیسمهای نوآوری

183

0/609

0/000

تأیید فرضیه

تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای
مدیریت دانش و بهرهوری منابعانسانی در سطح خطای  P≤0/05رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .میزان رابطه بین هر کدام از متغیرهای مدیریت دانش با بهرهوری منابع انسانی
به ترتیب عبارتند از :خلق دانش( ،)0/712ذخیره دانش ( ،)0/436انتشار دانش(،)0/658
کاربرد دانش( .)0/491مقدار معناداری مشاهده شده برای هر کدام از فرضیهها برابر 0/000
بوده است .این مقدار از سطح معناداری  0/05کمتر است بنابراین بیان کننده همبستگی
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مثبت و مستقیم بین ابعاد مدیریت دانش با بهرهوری منابعانسانی است .از میان ابعاد
مدیری ت دانش ،به ترتیب بعد خلق دانش و انتشار دانش بیشترین رابطه را با بهرهوری
منابعانسانی دارند ،بنابراین فرضیه اول تا چهارم مورد تایید است.
نتایج به دست آمده از جدول ( )7نشان میدهد که سطح معناداری برای تمامی
متغیرهای خالقیت سازمانی کمتر از سطح آلفای  0/05است ،لذا میتوان گفت که بین
متغیرهای خالقیت سازمانی و بهرهوری منابعانسانی رابطه وجود دارد .بدین ترتیب بر اساس
خروجی حاصل از آزمون ،ضریب همبستگی پیرسون برای هر کدام از متغیرها برابر است با
اعتقادات و جو سازمانی( ،)0/481ابعادساختاری نوآوری ( ،)0/632صالحیت منابع انسانی
( ،)0/517مکانیسمهای نوآوری ()0/609؛ بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت که
متغیرهای خالقیت سازمانی با بهرهوری منابعانسانی رابطه مثبت و مستقیم دارند و از میان
ابعاد خالقیت سازمانی ،به ترتیب بعد ابعاد ساختاری خالقیت و مکانیسم نوآوری بیشترین
رابطه را با بهرهوری منابعانسانی دارند ،بنابراین فرضیه پنجم تا هشتم نیز مورد تایید است.
در ادامه به منظور بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش و خالقیت سازمانی بر بهرهوری
منابع انسانی از آزمون رگرسیون خطی به روش گام به گام استفاده شده است .خروجی
حاصل از نرم افزار  SPSSبرای این آزمون در جداول ( )8و ( )9قابل مشاهده است.
جدول  :8نتیجهی آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهرهوری منابع انسانی
ابعاد

Sig

T

B

Beta

خلق دانش

0/000

18/512

0/703

0/712

ذخیره دانش

0/000

21/186

0/518

0/436

انتشار دانش

0/000

10/425

0/492

0/658

کاربرد دانش

0/000

8/114

0/471

0/491

R2

R2تعدیل شده

0/478

0/23

جدول  :9نتیجهی آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیرخالقیت سازمانی بر بهرهوری منابع انسانی
ابعاد

Sig

T

B

Beta

اعتقادات و جو سازمانی

0/000

18/32

0/581

0/481

ابعاد ساختاری نوآوری

0/000

17/513

0/513

0/632

صالحیت منابع انسانی

0/000

10/836

0/706

0/517

مکانیسمهای نوآوری

0/000

14/214

0/695

0/609

R2

0/529

R2تعدیل شده

0/285
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نتایج جداول ( )8و ( ،)9قطعیت وجود رابطه خطی بین مؤلفههای مدیریت دانش،
مؤلفههای خالقیت سازمانی با بهرهوری منابعانسانی را نشان میدهد .همچنین جداول فوق
ضرایب غیر استاندارد و استاندارد متغیرها در رگرسیون را نشان میدهد .با توجه به ضرایب
استاندارد به دست آمده و از آنجایی که سطح معناداری به دست آمده کمتر از  0/05است،
لذا معناداری مدل رگرسیون خطی برای تمامی مؤلفهها تائید میگردد .به این ترتیب که
شاخصهای مدیریت دانش و شاخصهای خالقیت سازمانی به عنوان متغیرهای پیشبینی و
اثرگذار بهرهوری منابعانسانی محسوب میشوند و با توجه به ضریب تعیین( ،)R2مولفه های
مدیریت دانش حدود  48درصد از تغییرات بهره وری منابعانسانی را تبیین می کنند و
مولفه های خالقیت سازمانی حدود  53درصد از تغییرات بهره وری منابعانسانی را تبیین
مینمایند ،بنابراین فرضیه نهم و دهم نیز مورد تایید است.
در نهایت به منظور رتبهبندی مؤلفههای مدیریت دانش و خالقیت سازمانی از آزمون
فریدمن استفاده شده است .نتایج این آزمون در جداول ( )10و ( )11مشاهده میشود.
جدول  :10نتیجهی رتبه بندی ابعاد مدیریت دانش
میانگین رتبه

رتبه

ابعاد
خلق دانش

4/42

2

ذخیره دانش

4/91

1

انتشار دانش

3/12

3

کاربرد دانش

2/9

4

جدول  :11نتیجهی رتبه بندی ابعاد خالقیت سازمانی
ابعاد

میانگین رتبه

رتبه

اعتقادات و جو سازمانی

3/17

3

ابعاد ساختاری نوآوری

3/86

2

صالحیت منابع انسانی

4/53

1

مکانیسمهای نوآوری

2/58

4

اطالعات مندرج در جداول فوق مؤید این مطلب است که نقش شاخصهای مدیریت
دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری منابعانسانی از اولویت یکسانی برخوردار نیستند .به
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این ترتیب که در بین شاخصهای مدیریت دانش ،ذخیره دانش و از بین شاخصهای
خالقیت سازمان ،صالحیت منابع انسانی دارای بیشترین اهمیت در بهرهوری منابعانسانی از
دید پاسخدهندگان است.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه مدیریت دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری
کارکنان نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر انجام شد .بنابراین هشت فرضیه مطرح شد که به
بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش شامل (خلق دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش ،کاربرد
دانش) و ابعاد خالقیت سازمانی شامل (اعتقادات و جو سازمانی ،ابعاد ساختاری نوآوری،
صالحیت منابع انسانی ،مکانیزم های نوآوری) با بهرهوری منابعانسانی پرداخت و نتایج
آزمون پیرسون در جداول ( )6و ( )7فرضیات مطرح شده در این پژوهش را تأیید کرد .در
این میان بیشترین همبستگی در بین ابعاد مدیریت دانش ،مربوط به خلق دانش با بهرهوری
کارکنان (فرضیه اول) و کمترین همبستگی مربوط به ذخیره دانش با بهرهوری کارکنان
(فرضیه دوم) می باشد .در واقع هرگونه بهبود در بعد خلق دانش موجب افزایش بهرهوری
کارکنان میشود .نتیجه فرضیه اول با نتایج تحقیق هاللیانمطلق و حسنزاده ( )2015و
نتیجه فرضیه دوم با نتایج نیکنام و کردلویی ( ،)2017وانگ و وانگ )2012( 1همخوانی
دارد .در این راستا پیشنهاد ما به مدیران این است که به ایدهها ،نقطه نظرات و پیشنهادهای
کارکنان که مبنای آن افزایش آگاهی و خلق دانش است در راستای خالقیت و نوآوری
اهمیت بیشتری داده شود و مدیران نسبت به ایجاد فرهنگ دانشافزایی و بهکارگیری
روش های یادگیری سازمانی اقدام نمایند .کارکنان در مزایا و منافع حاصل از به کارگیری
مدیریت دانش سهیم شوند و پاداشهای مالی برای تشویق کارکنان به مبادله و خلق دانش
استفاده شود .همچنین بیشترین همبستگی در بین ابعاد خالقیت سازمانی ،مربوط به ابعاد
ساختاری نوآوری با بهرهوری کارکنان (فرضیه ششم) و کمترین همبستگی مربوط به
اعتقادات و جو سازمانی با بهرهوری کارکنان( فرضیه پنجم) میباشد .در واقع هرگونه بهبود
در ابعاد ساختاری نوآوری سبب بهبود بهرهوری کارکنان میشود .نتیجه فرضیه پنجم با
1- Wang & Wang
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نتایج تحقیق هاللیانمطلق و حسنزاده( )2015و نتیجه فرضیه ششم با نتیجه تحقیقات
فریدونی ( )2014و دیسکل و دمورا ( )2016همخوانی دارد .در این راستا پیشنهاد ما به
کارگیری افراد خالق در سمتهای تخصصی ،به گونهایی است که مهارتهای افراد با
نیازهای شغل منطبق باشد و همچنین ایجاد سیستم حقوق و دستمزد براساس عملکرد
کارکنان نیز توصیه میشود .نتایج آزمون فریدمن در جهت رتبهبندی ابعاد دو شاخ مدیریت
دانش و خالقیت سازمانی نشان داد که از میان ابعاد مدیریت دانش ،بعد ذخیره دانش با
میانگین( )4/91و از میان ابعاد خالقیت سازمانی بعد صالحیت منابعانسانی با
میانگین( )4/53در رتبه اول قرار دارند که نشان از اهمیت آنها در بهرهوری کارکنان است.
به طور کلی نتیجه ی آزمون رگرسیون و ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد که مولفه های
مدیریت دانش و خالقیت سازمانی پیش بینی کننده های مناسبی برای بهره وری
منابع انسانی شناخته می شوند ،بنابراین توجه و تاکید بیشتر به این مولفهها در نمونه مورد
بررسی پیشنهاد می گردد .در واقع از نتایج میتوان نتیجه گرفت که مدیریت دانش از
طریق ایجاد راهبردها و سیستم های دانشی ،زمینه الزم را برای تبادل اطالعات ،خلق دانش
جدید و خالقیت در سازمان فراهم میکند که این عامل باعث بهرهوری کارکنان و بهبود
عملکرد سازمان میشود.
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