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جمع آوري اطالعات مورد نياز از روش ميداني – مطالعه کتابخانه اي و پرسشنامه استاندارد خالقيت تورنس و
پرسشنامه استاندارد مديريت دانش نوناکا استفاده گرديد .براي روايي ابزار تحقيق با استفاده از روايي صوري استفاده
گرديد.
يافته ها :يافتههاي مهم پژوهش عبارتند از -1 :بين مؤلفههاي هاي مديريت دانش و خالقيت کارکنان سازمان تأمين
اجتماعي رابطه وجود دارد -2 .ميزان استقرار مؤلفههاي مديريت دانش و ميزان خالقيت کارکنان سازمان تأمين
اجتماعي باالتر از ميانگين است -3 .بين ميزان تحصيالت و ميزان استقرار مديريت دانش و خالقيت رابطه معني داري
وجود ندارد -4 .بين مؤلفههاي مديريت دانش و خالقيت کارکنان مرد و زن تفاوت وجود ندارد.
نتيجه گيري :خالقيت با استقرار مديريت دانش رابطه مستقيم و معني داري دارد .همچنين مؤلفههاي خالقيت ،به
ترتيب ابتکار ،سيالي ،انعطاف و بسط با استقرار مديريت دانش رابطه مستقيم ومعني داري دارند.
کليد واژه ها :مديريت دانش نوناکا ،خالقيت تورنس ،سازمان تأمين اجتماعي
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مقدمه
در حالي كه محيط كسب و كار مبتني بر دانش،

سازمانهاي عصر حاضر در يک محيط کامالً رقابتي
و بسيار پويا فعاليت ميکنند که مهم ترين سرمايه آنها

نيازمند رويكردي است كه داراييهاي جديد ناملموس

کارکنان شان ميباشد .استمرار و تداوم مزيت رقابتي

سازماني مثل دانش و شايستگي نيروي انساني،

سازمانها ،در چنين شرايطي در داشتن کارکنان دانش

نوآوري ،روابط مشتري ،فرهنگ سازماني ،سيستم ها،

گرا ،خالق و نوآور است که ميتوانند با اصالح يا تغيير

ساختار و ارتباطات سازماني و غيره را در بر بگيرد.

آگاهانه در کارکردها و فرآيندها مزيت پايدار براي

دانش سالح مهمي براي حفظ مزيت رقابتي و بهبود

سازمان خودخلق نمايند.
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عملكرد محسوب ميشود .قرن بيست و يكم ،عصر

با وارد شدن جهان به هزاره سوم ،اكثر مديران در

اقتصاد دانشي است كه در آن بيشتر شركتها صاحب

صدد ايجاد دگرگوني و تحول در شيوه اداره سازمان

دانشي هستند كه آنها را قـادر ميسازد عملكرد شركت

تحت مديريت خود برآمدهاند .هزاره سوم با

را بهبود بخشند .اينكه شركت چگونه قابليتهاي

مشخصههايي مانند :پيشرفت روزافزون فناوري،

سازماني را به منظور تقويت عملكرد داخلي و رقابت

تغييرات سريع در نظامهاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي

خارجي را از طريق ايجاد مديريت دانشي كارآمد بهبود

و فرهنگي ،استفاده و بهره گيري از منابع خارجي براي

ميبخشد ،مسئوليت حساسي است( .چنگ و چونگ،1

فرآيندهاي داخلي ،ادغام و يكي شدن شركتها ،سرعت

 .)2010پيتر دراکرمعتقد است در جهاني که دستخوش

تغيير تکنولوژي و کوتاه شدن چرخه حيات محصول و

دگرگوني بوده و امنيت آن هر روز در معرض

از همه مهمتر ميدان رقابتي بي حد و مرز ،نوعي از

تهديدمي باشد ،تنها راه بقاء ،ابداع و نوآوري است.

مديريت را ميطلبد كه در آن سازمانها ميبايست با

از طرف ديگر ،يكي از قابليتهاي مهم سازماني

ايجاد انگيزه در سرمايههاي انساني و ارائه آموزشهاي

كه ميتواند به سازمانها در خلق و تسهيم دانش كمك

الزم به آنها ،زمينه بروز خالقيت و پرورش فكرهاي

بسيار كند و براي آنها در مقايسه با سازمانهاي ديگر

نوين را فراهم نمايند .امروزه سازمانها در چنان محيط

مزيت سازماني پايدار ايجاد كند ،خالقيت سازماني

پويا و پرتالطمي فعاليت ميكنند كه اندكي درنگ و

است .خالقيت هر نظام اجتماعي ،پديده اي مبتني بر

تعلل كافيست تا از صحنه رقابت حذف شوند .از اين

نظم منطقي و تابعي از خالقيت افرادي است که نظام

رو مقوله خالقيت و نوآوري از اهميت فراواني

از آنها تشکيل شده است .همانگونه که براي رشد

برخوردار شده است ،زيرا خالقيت و نوآوري تنها راه

گياه ،محيط و فضاي مناسب مورد نياز است ،براي

نگهداري ،تأمين و حفظ مزيتهاي رقابتي است .دانش،

شکوفايي خالقيت هم فضاي مناسب بايد وجود داشته

امروز براي سازمانها يک امر حياتي تلقي ميشود و

باشد تا ذهن و حافظه افراد براي پرداختن به ايدههاي

استقرار آن بيش از گذشته ضرورت يافته است .با توجه

نو و ايجاد فرصتهاي تازه آزاد شود .اساس و عصاره

به تنوع و گستردگي و پيچيدگي مأموريتها و

خالقيت ،ترکيب و تلفيق دو يا چند فکر و ايده است

انتظارات سازمان تأمين اجتماعي و انتظارات و نيازهاي

براي رسيدن به ايده اي کامالً جديد .خالقيت طرفدار

متعدد و متنوع مخاطبان ،داشتن کارکنان دانش گرا،

و نتيجه ذهن آماده است و اغلب نتيجه نارضايتي فرد

خالق و نوآور که ميتوانند با خالقيت و نوآوري و

از وضعيت موجود است .خالقيت هم به فرد و هم به

اصالح يا تغيير آگاهانه در کارکردها و فرآيند ها،

محيط او بستگي دارد (طارق خليل.)۷۰ :۱۳۸۱ ،

سازمان را در انجام مأموريتها و تحقق مطلوب
اهداف ،ياري نمايند ضروري است .مسئله اصلي اين
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پژوهش اين است که آيا بين مؤلفههاي خالقيت

در زندگي آدمي محسوب ميگردد که انسانها رااز هم

تورنس با استقرار مديريت دانش در سازمان تأمين

ديگر متمايز ميسازد.

اجتماعي رابطه وجود راد و چگونه ميتوان با ايجاد
4

خالقيت در کارکنان ،موجب بهبود و استقرار مطلوب

استرنبرگ و اوهارا ( )2014خالقيت را متغير

مديريت دانش در سازمان تأمين اجتماعي را فراهم

مرتبط با هوش معرفي ميکند و يک چارچوب از پنج
روابط احتمالي بين خالقيت و هوش ارائه مينمايند:

نمود؟
2

استرنبرگ ( )2015بيان ميکند که تورنس سه

 -1خالقيت يک زير مجموعه از هوش است-2 .

تعريف براي خالقيت ارائه داده است .اين تعاريف

هوش يک زير مجموعه از خالقيت است  -3خالقيت

عبارتند از تعريف پژوهشي ،تعريف هنري و تعريف

و هوش با هم تداخل سازنده دارند -3 .خالقيت و

مبتني بر بقاء .بر اساس تعريف پژوهشي ،خالقيت

هوش بخشي از ساختار يکسان هستند و يک مجموعه

عبارت است از فرآيند حس کردن مشکالت ،حدس

همزمان محسوب ميشوند-5 .خالقيت و هوش سازه

زدن و فرضيه سازي در باره نواقص و ارزيابي اين

مجزا و مجموعه قابل تجزيه هستند.

هنري ،خالقيت عبارت است از ميل به دانستن،

فراتر از هوش است ،هوش اغلب به شناسايي

خواندن به سبک خود ،دست دادن و آشتي با آينده،

همبستگي يا ارتباط دو يا چند متغير معطوف است ،در

خط زدن اشتباهات و تعريف وابسته به بقاء عبارت

حالي كه خالقيت به شناسايي راه حل و رابطهي علت

است از کنارآمدن فرد با موقعيتهاي دشوار.

و معلولي تأكيد دارد .وي اعتقاد دارد كه فرايند خالق،

استرنبرگ ( )2015خالقيت را ترکيبي از قدرت،

به تغيير سبک تفكر از تفكر تداعي به تفكر مؤثر و

ابتکار ،انعطاف پذيري و حساسيت در مواردي که

مسبب متمرکز است .تفكر تداعي نيز به همبستگي يا

يادگيرنده را قادر ميسازد خارج از تفکر معمول به

رابطهي بين دو متغيرها اشاره دارد ،در حالي كه تفكر

نتايج متفاوت و مولد بيانديشد .استرنبرگ با ارائه نظريه

مؤثر به راه حل مستقيم و شناسايي عوامل سبب ساز

خود مديريتي ذهني ،رابطه سبکهاي تفکر را با

تأکيد دارد.

خالقيت مورد مطالعه قرار داد .براساس نظريه
استرنبرگ ،خالقيت يک ويژگي شخصيتي نيست که به

يانگ )2016( 6ابعاد خالقيت را به صورت زير
معرفي مينمايد:

صورت ذاتي در درون انسان نهفته باشد ،بلکه از جمله

 -1تالش براي غلبه بر موانع  -2تحمل ابهام و

مواردي است که تحت تأثير عواملي چون دانش،

پيچيدگي  -3مسؤليت پذيري  -4خود پنداري مثبت

مهارت و تواناييهاي ذهني ،سبکهاي تفکر دارد و با

 -5تمرکز بر هدف به جاي تمرکز بر پاداش  -6ديدن

برنامهريزي مطلوب تقويت و با عدم توجه از بين

مشکل  -7فرار از مرزهاي متعارف فکر کردن

ميرود.

از نظر مدينک )1962( 7خالقيت عبارت است از:

رابينسون )2010( 3خالقيت را همان تمايل و ذوق

شکل دادن به عناصر متداعي به صورت ترکيبات تازه

به ايجادگري و خلق معرفي ميکند که در همه افراد و

که با الزامات خاصي مطابق است يا به شکلي مفيد

در همه سنين به طور بالقوه موجود است و با محيط

است .هر چند عناصر ترکيب جديد غير مشابه تر

اجتماعي ،فرهنگي ،پيوستگي مستقيم ونزديک دارد .در

باشد ،فرآيند حل کردن خالقتر خواهدبود .گيرلين

8

واقع خالقيت يکي از شاخصهاي اصلي و پراهميت

( )1954معتقد است :خالقيت ارائه کيفيتهاي تازهاي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

فرضيهها و باالخره انتقال نتايج و بر اساس تعريف

گابورا )2016( 5گابورا معتقد است که خالقيت
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از مفاهيم و معاني است .تايلور )1988( 9خالقيت را

توليد اثر قابل مالحظه نمي شود (كاظمي حقيقي،

شکل دادن تجربهها در سازمان بنديهاي تازه ميداند.

.)1393

هربيگو)۱۹۹۶( 10معتقدند که خالقيت ميتواند مهمترين

نتايج تحقيقات تورنس و سايرين نشان داده است

ابزار رقابتي مديران امروزي براي نيل به راه حلهاي

خالقيت در تمام فعاليتهاي فردي و گروهي انسان

جديد و بهتر در حل مشکالت مشتريان و تجارت

مشاهده ميگردد .با شدت و ضعف بالقوه و پرورش

باشد .بحث خالقيت و نوآوري در سازمانهاي نوين

پذير در همه انسانها وجود دارد و براي پرورش

امروزي الزمه اي است براي حفظ پويايي و توان

خالقيت بايد به افراد امكان تفكر داد و آنان را از انجام

سازمان در برخورد با تهديدها و مخاطرات محيطي و

دادن فعاليتهاي قالبي و از پيش تعيين شده تا حد

عنصري ضروري براي موفقيت ،انطباق پذيري و

امكان بر حذر داشت.
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سازگاري سازمان با شرايط محيطي .بنابراين،

در حيطه شناسايي و چيستي خالقيت و نوآوري در

سازمانهاي موفق توجه خود را به مقوله خالقيت

سطح فردي ،سازماني وفراسازماني پژوهشهاي فراواني

معطوف نمودهاند (کار و جانسون .)۱۹۹۵ ،11از سوي

در داخل صورت گرفته ،اما متاسفانه بايد گفت که

ديگر استفاده از واژه خالقيت در محيط کاري تعاريف

پژوهشهاي کمي به مبحث شناسايي و تحليل درک

و تفاسير متفاوتي دارد .محققان ،پژوهشگران و

موانع خالقيت سازماني و ارتباط سنجي آن با

مشاوران سازماني اغلب اين واژه را به گسترههاي از

متغيرهاي جمعيت شناختي پرداخته اند ،لذا اين مقاله

عوامل شامل خصيصه ها ،مهارتهاي ادراکي ،رفتارها،

با رويکرد پژوهشي در تحليل اين موضوع پيش خواهد

توانايي ها ،فناوري ها ،قدرت دهي و فرآيند تجربه

رفت.

اندوزي يا تاثيرات خارجي نسبت ميدهند .عدم اجماع

در تحقيق حاضر خالقيت و مؤلفههاي آن و ارتباط

در تعريف از اين مفهوم ،سازمانها را مجبور نموده که

آن با استقرار مديريت دانش در جامعه مورد مطالعه،

براي تشويق مقوله خالقيت سازماني ،دامنههايي از

يعني سازمان تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.

عوامل مختلف راشناسايي و تحليل نمايند( .گوندراي و

هدف عمده از انجام اين پژوهش به كارگيري

کيکول.) ۱۹۹۴ ،12

نظريههاي خالقيت و مديريت دانش در سازمان تأمين

متداول ترين برداشت از خالقيت عبارت است از
اينكه فرد فكري نو و متفاوت ارائه دهد .خالقيت را
ميتوان با توليد يا خلق اثر نو و متفاوت ارزيابي كرد،
اما بايد به خاطر داشت كه هر خالقيتي لزوماً منجر به

اجتماعي ميباشد.

مدل مفهومي
اين پژوهش بر اساس مدل خالقيت تورنس
( )1962و استقرار مديريت دانش نوناکا ( )1995انجام
گرديد و مدل ترکيبي پژوهش به شرح زير ميباشد:

شکل  :1مدل خالقيت برگرفته از مدل تورنس ( )1932و مدل نوناکا ()1995

رابطه مؤلفههاي خالقيت با استقرار مديريت دانش89 / ...

براي تبيين رابطه بين متغيرها از آزمون همبستگي

فرضيههاي تحقيق عبارتند از:

پيرسون و براي تبيين وضعيت موجود متغيرها آزمون t

 -1بين مؤلفههاي هاي مديريت دانش و خالقيت
کارکنان سازمان تأمين اجتماعي رابطه وجود دارد.

تک نمونه اي و براي مقايسه متغيرها بر اساس جنسيت

 -2ميزان استقرار مؤلفههاي مديريت دانش در

از آزمون  tدو نمونه اي مستقل استفاده گرديد و براي
مقايسه متغيرها بر اساس پاسخگويان با مدارک

حدمطلوب است.

تحصيلي مختلف از آزمون آناليز واريانس دو راهه

 -3ميزان خالقيت کارکنان سازمان تأمين اجتماعي در
حد مطلوب است.

استفاده گرديد.
يافتههاي پژوهش

روش پژوهش
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات کاربردي ميباشد
که نتايج آن ميتواند سازمان را در استقرار و پياده

با توجه به تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش
خالصه يافتههاي پژوهش به شرح زير ميباشد:

تحقيق را کارشناسان ارشد سازمان تأمين اجتماعي

همبستگي بين مؤلفه ابتکار و استقرار مديريت دانش

تشکيل ميباشند که تعداد آنها  1000نفر ميباشند که

برابر

برابر ميباشد و ضريب همبستگي بين

 280نفر با استفاده از روش تصادفي و از طريق فرمول

مؤلفه سيالي و استقرار مديريت دانش برابر
ميباشد و ضريب همبستگي بين مؤلفه

کوکران به عنوان نمونه انتخاب گرديدند.
در اين پژوهش براي اندازه گيري مديريت دانش

انعطاف و استقرار مديريت دانش برابر

از پرسشنامه استاندارد مديريت دانش نوناکا و براي

ميباشد و ضريب همبستگي بين مؤلفه بسط و استقرار

اندازه گيري خالقيت از پرسشنامه استاندارد خالقيت

مديريت دانش برابر

ميباشد و ضريب

تورنس استفاده گرديده است.

همبستگي بين مجموع مؤلفههاي استقرار مديريت

در تحقيق حاضر پايايي پرسشنامه با روش آلفاي

دانش و خالقيت برابر

ميباشد.

کرونباخ محاسبه گرديد .پايايي آن با استفاده از ضريب

بنابراين بين مؤلفههاي ابتکار ،سيالي ،انعطاف و

آلفاي کرونباخ در مورد مؤلفههاي مديريت دانش

بسط و مجموع مؤلفههاي خالقيت و استقرار مديريت

 ،r=0/918خالقيت r=0/905مورد تائيد قرار گرفت.

دانش رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد .همچنين

بنابراين پرسشنامههاي مورد استفاده در اين تحقيق از

بين مجموع خالقيت و استقرار مديريت دانش رابطه

قابليت اعتماد قابل قبولي برخوردار است.

مستقيم و معناداري وجود دارد.

جدول  :1جدول ضريب همبستگي خالقيت و مؤلفههاي آن با استقرار مديريت دانش
استقرار مديريت دانش

خالقيت

ابتکار
سيالي
انعطاف
بسط
خالقيت

ضريب همبستگي

سطح معني داري

0/992
0/335
0/204
0/176
0/813

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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سازي مديريت دانش ياري نمايد .جامعه آماري اين

-1با توجه به نتايج آزمون همبستگي ،ضريب
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 -2با توجه به شاخصهاي توصيفي نتايج آزمون t

که بيانگر اين است که مؤلفههاي ابتکار ،سيالي،

ميباشد و با توجه

انعطاف پذيري و بسط با استقرار مديريت دانش رابطه

تفاوت معني داري بين

معني داري داشته و براي استقرار مديريت دانش در

تک نمونه اي
به اينکه

سازمان بايد مورد توجه قرارگيرند.

ميانگين محاسبه شده و ميانگين نظري
وجود دارد .به عبارت ديگر متغير استقرار مديريت

نتيجه اين تحقيق با تحقيقات خاتمي (،)1393

دانش در سازمان نأمين اجتماعي در وضعيت نسبتاً

غالميان ( ،)1392پاسداري ( ،)1392رحيمي (،)1385

مطلوبي قرار دارد.

الهي ( ،)1387اسالتر ( ،)2015دونالد ( ،)2010فوگيت

-3با توجه به نتايج آزمون  tتک نمونه اي مقدار

و همکاران ( ،)2008استرنبرگ ( )2010و اندرسون

ميباشد و با توجه به

( )200همخواني دارد زيرا آنها بيان کردند که بين

تفاوت معني داري بين ميانگين

مديريت دانش و مؤلفههاي خالقيت رابطه وجود دارد

وجود دارد.

و ابتکار و نوآوري بيشترين نقش را در استقرار

به عبارت ديگر متغير خالقيت در سازمان نأمين

مديريت دانش دارد .از طرف ديگر نتيجه اين تحقيق

اجتماعي در وضعيت نسبتاً مطلوبي قرار دارد.

با يافتههاي کاظمي ( ،)1393ميرزايي ( )1392و رابرت

ميانگين برابر
اينکه

محاسبه شده و ميانگين نظري
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( ،)2012پاريز ( ،)2007بت ( )2001تفاوت دارد .زيرا
آنها علي رغم تأکيد بر رابطه خالقيت و مديريت

نتيجه گيري و پيشنهادات
همچنين با توجه به اينکه تفاوت معني داري بين
ميانگين محاسبه شده متغير استقرار مديريت دانش که
برابر

دانش ،بيان نمودند که انعطاف پذيري بيشترين تأثير را
در مديريت دانش دارد.
در پايان برخي از پيشنهادها که بر اساس يافتههاي

ميباشد و ميانگين نظري

وجود دارد ،بنابر اين متغير استقرار مديريت دانش در

تحقيق حاصل شده است اشاره ميگردد:

سازمان تأمين اجتماعي وضعيت نسبتاً مطلوبي دارد.

 -1نظام آموزشي در مدارس و دانشگاه ها ،در

همچنين با توجه به اينکه تفاوت معني داري بين

زمينه استقرار مديريت دانش به منظور بهبود و

ميانگين محاسبه شده متغير خالقيت که برابر

اثربخشي فعاليتهاي خود سرمايه گذاري نمايند.
 -2با بستر سازي و فرهنگ سازي مناسب شرايط

ميباشد و ميانگين نظري
وجود دارد ،بنابر اين متغير خالقيت در سازمان تأمين

استقرار مديريت دانش را فراهم نمايند و زمينه تسهيم

اجتماعي وضعيت نسبتاً مطلوبي دارد.

و اشتراک دانش را فراهم نمايند.

با توجه به يافتههاي اين پژوهش ،همبستگي بين

 -3با توجه به وجود رابطه بين خالقيت و

مديريت دانش و مؤلفههاي ابتکار ،سيالي ،انعطاف

مؤلفههاي آن از جمله ابتکار و نوآوري ،برنامهريزي

،

الزم در خصوص حمايت و تشويق ابتکار و نوآوري و

برابر

آموزش مهارتهاي مرتبط با خالقيت و ابتکار و نو

ميباشند که بيشترين همبستگي مربوط به ابتکار

آوري ضمن ارتقاء سطح نوآوري و ابتکار زمينههاي

ميباشد که بيانگر اين است که براي استقرار مديريت

استقرار و توسعه مديريت دانش را فراهم نمايند .اين

دانش ،بايد توانايي ابتکار کارکنان مورد توجه و مورد

امر موجب افزايش ميزان آمادگي و توانايي کارکنان و

تشويق قرار گيرد .همبستگي بين مجموع مؤلفههاي

سازمان براي استقرار مديريت دانش خواهد شد.

پذيري

و بسط به ترتيب برابر
،

،

مديريت دانش و خالقيت برابر

ميباشد
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