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چکیده
یکی از ضرورتهای مدیریت سازمانی ،افزایش بهرهوری سازمان ،در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ،با هدف دستیابی به حداکثر بازدهی
است .در این زمینه شیوههای مختلفی از جمله طرح روشهای نوین مدیریتی و نوآوریهای سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد .این پژوهش با
روش توصیفی -تحلیلی ،به بررسی نقش مدیریت دانش بر بهرهوری با نقش واسطهای نوآوری در اداره کل آموزشوپرورش استان زنجان
میپردازد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامیکارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان است .که با روش تمام شماری ،از  200پرسشنامه
توزیع شده 195 ،پرسشنامه عودت داده شد .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش جوزف حداد ،بهرهوری مورجسون و
هامفری و نوآوری وانگ و احمد بود که روایی با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آن به ترتیب  ، 0/94 ، 0/96و  0/93محاسبه گردید .تحلیل
دادههای پرسشنامهها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرمافزار  Smart PLSانجام شد .نتایج یافتهها نشان داد که بین مدیریت
دانش و افزایش بهرهوری سازمانی با اثر کل باالتر از  0/4رابطه معنادار وجود دارد .از طرفی ،مولفه نوآوری با ضریب همبستگی  0.712نقش
واسطهای قابل قبولی در افزایش بهرهوری اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان دارد.

کلید واژهها :مدیریت دانش ،نوآوری ،بهرهوری ،آموزش و پرورش .استان زنجان.
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مقدمه
در دنیای امروز  ،جوامع و سازمانها در صدد کسب مزیت رقابتی پایدار هستند .در این راستا مدیریت دانش ابزار سودمندی برای سازمانها
است تا سرمایه هوشی خود را توسعه دهند ،نوآوری را تشویق کنند و عملکرد مطلوب را به حداکثر برسانند( Nonaka & Takeuchi,

 .)2015: 66در این زمینه ،مدیریت دانش به عنوان علمیاست که ارتباط آسان  ،سریع  ،مبادله  ،انتقال اطالعات در سازمان را پشتیبانی
میکند و میتواند بیان کننده نوآوری  ،توانایی و کارایی در سازمانها به ویژه مدارس باشند (عالیپور و مرادی .)246 :1392 ،از طرفی
آموزش و پرورش ،به عنوان یک سازمان علمی و تربیتی ،که آینده جامعه به نحوه عملکرد آن وابسته است ،همواره باید از روشهای علمی
و مدیریتی نوین برای آموزش دانشآموزان و ارتقاء سطح علمی معلمین و کارکنان خود استفاده نماید .بنابراین استقرار یک سیستم مدیریتی
منسجم و دانشمدار به منظور بهرهوری مطلوب ادارات آموزش و پرورش ضروری است( .)Effron, 2011چراکه امروزه یکی از چالشهای
فراروی موسسات و ادارات آموزشی جدید مفهوم دانش و چگونگی مدیریت آن است( .)Girtez, 2007در این رابطه ،مدیریت دانش به
عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید ،در سازمانها بهویژه مدارس و مؤسسات آموزشی به عنوان فراهم کنندهی زمینه بازخوانی ،ایجاد،
پرورش ،تسهیم و تبادل ،ارتقاء سازماندهی ،نگهداری و انتشار دانش در سطح مدرسه بهویژه در سطح کالس درس خواهد توانست سبب
شکلگیری رویکردی جدید شیوههای آموزش ،استفاده مؤثر از دانش موجود ،آمادگی برای دریافت و استفاده از اطالعات و دانش نوین در
جهت توسعه دانش و فناوری هزارة سوم ،با توان مقابله با تغییرات سریع دنیای اطراف شود(جهانیان؛ حیدری و یوسفی 173 :1396 ،به نقل
از جعفری مقدم .)1382 ،اگرچه مدیریت ،آگاهی از پتانسیلهای منابع دانش است ،اما هنوز اتفاق نظری دربارة ویژگیهای این دانش و
روشهای بهرهگیری از آن وجود ندارد .محققین و دانشگاهیان دیدگاه متفاوتی در خصوص مدیریت دانش اتخاذ کرده و گسترهای از
راهحلهای فناوری تا مجموعهای از دستورات عملی را در نظر دارند .به عنوان مثال اکثر مدیران سازمان ،قابلیتهای کامپیوترها و
فناوریهای ارتباطی را در مدیریت دانش باور دارند ،این افراد استدالل میکنند که فناوری اطالعات میتواند از انبوه اطالعات ذخیره شده
در منابع قدیمی «دانش» فراهم آورد .یا برخی دیگر بر این باورند که «دانش» در ذهن انسانها است و آموزش کارکنان و انگیزهء عوامل
کلیدی مدیریت آن به شمار میروند( .)Lambert, 2010: 23از اینرو ،تحقق جامعه دانش محور مستلزم وجود سازمانهایی است که تمام
فرایندهای آن دانش آفرین باشد و کاربرد آن را سرلوحه کار خود قرار دهند .در این میان آموزش سازمانها باید در استقرار ابتکار مدیریت
دانش به عنوان قابلیت اصلی نسبت به بخش های دیگر سازمانها پیشگام شده و نقش رهبری را در این زمینه ایفاد کند(جورابچی و
خسروی .)16 :1395 ،هدف از فعالیتهای دانش مدار در یک سازمان ،اطمینان از رشد فعالیتها در جهت حفظ دانش حیاتی در همه سطوح
و بکارگیری دانش موجود در همه چرخهها ،استفاده مداوم دانش مربوطه ،توسعه دانش جدید از طریق یادگیری براساس تجارب درونی و
دانش بیرونی می باشد .بهطور کلی ،استفاده از مدیریت دانش در سازمانهای علمی و آموزشی ،چند نتیجه مثبت دارد :اوال خروجی نهایی
مدیریت دانش ،افزایش نوآوری است که به نوبه خود عملکرد سازمانی را بهبود میبخشد و در نتیجه ،مزیت رقابت را افزایش
میدهد( .)Andreeva & Kianto, 2011نکته دوم اینکه ،در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت دانش ،بر افزایش
بهرهوری کارکنان در سازمان تاکید میشود( .)Palvalin et al., 2017در نتیجه خروجی دوم مدیریت دانش ،افزایش بهرهوری نیروی کار
است .بنابراین ،مدیریت دانش به عنوان فرآیندی منسجم و دانشمدار برای تولید دانش ،تقویت روحیه نوآوری و ارتقاء بهرهوری کلیه منابع
سازمان است و امروزه تقریباً تمامی امور مستلزم انجام کار دانش محور هستند و لذا تمامی کارکنان باید به نوعی به کارکنان دانش محور
تبدیل شوند.)Klarsfeld, 2009: 367( .
این تحقیق با رویکرد نوآوری و خالقیت سازمانی بدنبال بررسی رابطه مدیریت دانش و بهرهوری سازمان با نقش واسطهای نوآوری در اداره
کل آموزش و پرورش استان زنجان است .در این رابطه ،ابتدا نقش مدیریت دانش در قالب چهار مولفه «خلق دانش ،ثبت دانش ،استقرار
دانش و تسهیم دانش» بر بهرهوری سازمانی اداره آموزش و پرورش استان زنجان تحلیل میگردد .سپس با اضافه کردن مولفه واسطهای
«خالقیت و نوآوری» در مدیریت دانش سازمانی ،میزان تاثیر این شاخص و تغییرات حاصله از آن بر بهرهوری سازمانی آموزش و پرورش
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تحلیلی و تبیین میگردد .باتوجه به موارد مطرح شده در زمینه اهمیت مدیریت دانش مبتنی بر خالقیت و نوآوری کارکنان در افزایش
بهرهوری سازمانی ،به منظور تبیین بهتر موضوع در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش استان زنجان ،سواالت زیر مطرح میگردد:
-1

آیا رابطهای بین مدیریت دانش و نوآوری در اداره کل اموزش و پرورش استان زنجان وجود دارد؟

-2

آیا رابطهای بین نوآوری و بهرهوری در اداره کل اموزش و پرورش استان زنجان وجود دارد؟

-3

آیا رابطهای بین مدیریت دانش با بهرهوری با نقش واسطهگری نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان وجود دارد؟

چارچوب نظری
از نظر پیتر دراکر ،1مدیریت دانش بدون نوآوری ،چندان فایدهای برای سازمانها ندارد .و در این رابطه ،وی اصطالح «کارگر دانش »2مدار را
مطرح نمود( .)Ho, 2011: 117از طرفی ،در محیط پویا و رقابتی امروز ،سازمانها به شدت به افزایش توانمندیهای نوآوری خود نیاز
دارند و این مهم تنها در سایه توجه به منبع ارزشمند دانش و قابلیت خلق و به کارگیری آن حاصل میگردد .نوآوری سازمانی بدون وجود
مدیریت دانش مشارکتی و پویا ظهور پیدا نخواهد کرد و به همین دلیل نفس وجود مدیریت دانش ،اهمیت خیلی زیادی برای سازمانها پیدا
کرده است(سرمد و همکاران .)28 :1390 ،آمیدون ،3نوآوری در مدیریت دانش را چنین تعریف میکند«ایجاد ،توسعه ،تبدیل و کاربرد افکار
جدید که موجب موفقیت سازمانها ،اعتبار عملکردی و مدیریت و پیشرفت و ترقی یک جامعه میشود(.)Mina et al, 2014: 857
نوآوری در مدیریت دانش دو عنصر کلیدی دارد :اول شناسایی دانش به عنوان یک عامل کلیدی و دوم اقدامات مربوط به مدیریت
دانش(سرمد و همکاران.)28 :1390 ،
اهمیت خالقیت و نوآوری در موفقیت سازمانها فقط به بخش های تولیدی کشور محدود نمی شود بلکه این مسأله در بخشهای خدماتی
و از جمله مراکز آموزشی ،که پرورش دهنده منابع انسانی آینده هستند ،صادق است و اهمیت بیشتری نیز مییابد(.)Wong, 2003: 554
در واقع ،دانش به عنوان اساس و مهمترین عامل رقابت مطرح شده است و در کنار دانش ،نوآوری نیز به عنوان مهمترین عامل جهت بقای
شرکتها ،شناخته شده است( .)Hau et al, 2013: 358چراکه توانایی مدیریت دانش یک نقش محوری در حمایت و پرورش دادن
نوآوریها دارد( .)Aranda D. A., Molina-Fern.ndez, 2002: 8از طرفی ،افزایش خالقیت در سازمانها میتواند به ارتقای کمیت
و کیفیت خدمات  ،کاهش هزینهها  ،جلوگیری از اتالف منابع  ،کاهش بروکراسی و بالتبع افزایش کارآیی و بهرهوری و ایجاد انگیزش در
رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد( .)Sauk & Kang, 2016: 524بهرهوری مبتنی بر باور این است که انسان میتواند کارها و
وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج بهتر از روز پیش به انجام برساند (.)Bvznjany et al, 2010: 12
در این رابطه ،پرورش خالقیت و به همراه ان محصول این فرآیند یعنی نو آوری  ،در نهادهها موجب باال بردن سطح اثرگذاری و کارآیی
کارکنان خصوصا در بخش سازمانهای آموزشی گردیده و طبق فرآیند حل خالق مسئله در شرایط ایده آل ( حقیقت یابی ایده یابی و راه
حل یابی ) سازمان میتواند با تغییرات وارده به سیستم همسو شده و به هدف بهرهوری بیشتر دست یابد ( Donate & Sánchez de
 .)Pablo, 2015: 364بنابراین به نظر میرسد به منظور بهبود بهرهوری میبایست مدیریت دانش از طریق تقویت نوآوری به عنوان دو
رویکرد اصلی مورد توجه قرار گیرد .مدیریت دانش با ایجاد نگرش دانشمدار زمینه پویایی سیستم را فراهم میکند و نوآوری نیز با توسعه
روشهای نوین و افزایش کارآیی و اثر بخشی مدیریت دانش ،زمینه ساز برخورداری سیستم از یک نظام منسجم بهرهور میباشد .در کل،
یکی از عامل و متغیر هایی که ممکن است در بهره وری نیروی انسانی در کارکنان آموزش و پرورش تاثیر گذار باشد نوآوری است(احمدی،
 .)211 :1395از آن جا که تأمین هدفهای سازمان مستلزم در اختیار داشتن نیروهای انسانی توانمند است ،این از وظایف نظامهای آموزشی
است که با ارایه مستمر ایدهها ،و برنامهها و روشهای نوین آموزش ،کارکنان را به گونهای پرورش دهند که قادر باشند به تنهایی تصمیم
بگیرند ،راه حلهای تازه برای مسایل پیدا کنند و در قبال کار احساس مسئولیت کنند(سعادت و صادقی .)25 :1384 ،این در حالی است که،
مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش با چالش های متعددی روبهروست که از جمله میتوان به کمبود نیروی کار ماهر و متعهد،
ندانستن نیاز کارکنان ،بهره وری ناکافی منابع انسانی ،بی انگیزگی ،مشارکت نداشتن کارکنان ،ترك همکاران با سابقه سازمان نام برد .در
این میان بهره وری ،هم در سطح کالن جامعه ،اقتصاد و ...و هم در سطح سازمانها از دغدغه های مهم سیاستگذاران ،رهبران و مدیران
1
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استراتژیست است(احمدی .)212 :1395 ،در این راستا ،بهبود بهرهوری به عنوان یک استراتژی به خصوص در نظام آموزشی و پرورشی که
دستخوش تغییرات سریع محیطی میباشد باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .در زمینه اهمیت بهرهوری در سازمانها و ارتقاء مدیریت
دانش و نوآوری در راستای افزایش بهرهوری و کارآیی نیروی کار بهویژه در سازمانهای آموزشی و علمی ،پژوهش های قابل توجهی انجام
نشده است .و بیشتر تحقیقات ،دو مولفه بهرهوری و مدیریت دانش یا بهرهوری نوآوری را بررسی نموده اند و سه مولفه مدیریت دانش،
بهرهوری و نوآوری در ارتباط با یکدیگر بررسی نشده اند .با اینحال ،برخی پژوهشهای مرتبط در این زمینه به شرح ذیل آورده میشود.
رحیمی( ،)1386در تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه بین مؤلفههای مدیریت دانش سازمانی و میزان خالقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه
اصفهان" به بررسی سؤاالت تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد مدیریت دانش (اجتماعی شدن ،برون سازی ،ترکیب و درون سازی ) و با توجه
به ویژگی های جمعیت شناختی (سن ،جنسیت ،رشته تحصیلی ،مرتبه علمی و وضعیت استخدامی) پرداخته است .نتایج نشان داد که بین ابعاد
مدیریت دانش و میزان خالقیت ،همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و تفاوت معناداری بین میانگین مدیریت دانش اعضای علمی برحسب
سن ،جنسیت و رشته تحصیلی مشاهده نشد.
نعمتی و جمشیدی( ،)1390در پژوهشی به "بررسی رابطه و تأثیر فرایند تسهیم دانش و تجربه بر توسعه سرمایه اجتماعی در میان اعضای
واحدهای فنآور مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی" پرداختند .نتایج نشان داد که بهطور کلی بین فرایند تسهیم دانش و تجربه و مفهوم
سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .بین ابعاد فردی ،گروهی ،فرهنگی و فن آوری تسهیم دانش و تجربه با مفهوم سرمایه اجتماعی
نیز رابطه وجود داشت .بین بعد ستادی تسهیم دانش و تجربه با مفهوم سرمایه اجتماعی نیز رابطه معناداری وجود نداشت.
دلقندی( )1392در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه خالقیت و نوآوری مدیران و اثربخشی آنان در دبیرستان های دولتی دخترانه تهران» به
این نتایج دست یافت که ،بین خالقیت مدیران و میزان اثربخشی مدیران مدارس یک رابطه معنی دار با سطح اطمینان  99درصد وجود دارد
یعنی هر چقدر خالقیت بیشتر باشد میانگین اثربخشی کار مدیران باالتر خواهد بود .و اینکه ،بین میزان نوآوری مدیران و میزان اثربخشی
مدیران مدارس یک رابطه معنی دار با سطح اطمینان  0/99وجود دارد .یعنی هرچه نوآوری بیشتر باشد بهرهوری و کارآیی مدیران باالتر
خواهد بود.
فریدونی و همکاران( )1393در پژوهشی با عنوان «خالقیت ،نوآوری و بهرهوری نیروی انسانی» به این نتایج دست یافت که پرورش
خالقیت و به همراه آن محصول این فرآیند یعنی نو آوری ،در نهادهها موجب باال بردن سطح اثر گذاری و کارآیی کارکنان بهویژه در بخش
سازمانهای آموزشی گردیده و بر اساس فرآیند حل خالق مسئله در شرایط ایده آل ( حقیقت یابی – ایدهیابی و راه حل یابی ) سازمان
میتواند با تغییرات وارده به سیستم هم سو شده و به هدف بهرهوری بیش تر دست یابد.
موسوی خطیر ،نادری و ابیلی( )1395در مقاله ای تحت عنوان «نقش مکانیزمهای مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاههای
دولتی شهر تهران» ،به این نتیجه رسید که ،جایگاه زیرساختهای مدیریت دانش و نوآوری(فنی و اجرایی) در دانشگاههای دولتی شهر
تهران ،پایینتر از سطح متوسط است .همچنین بین زیر ساختهای مدیریت دانش؛ فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی با نوآوری (فنی و
اجرایی( رابطه مثبت و معنادار و بین فن آوری اطالعات با نوآوری (فنی و اجرایی) رابطه معناداری وجود ندارد.
هاالوی ،)2009( 1در رساله دکتری خود به "بررسی سیستمهای مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور" پرداخته است .یافته ها نشان
داد که مدیریت مبتنی بر سازمانهای دانش محور ،پتانسیل کاربرد در مطالعات سیستمهای مدیریت دانش آینده را دارد .وی در این رساله
نتیجه میگیرد که مدیریت دانش ،اگر با هدف حفظ اطالعات در بین کارکنان انجام شود خالقیت از بین میرود .لذاا بمنظور گسترش
خالقیت باید مدیریت دانش از عملکرد پنهان به سمت عملکرد صریح حرکت کند و بر نیروی خالقیت کارکنان متکی باشد.
هال ،)2010( 2در رساله دکتری خود با عنوان "مدیریت دانش در زمان های تغییر :تبادالت دانش صریح و ضمنی" ،به بررسی اهمیت و
چالش های مدیریت دانش در زمان تغییرات وسیع پرداخته است .هدف تحقیق ،ارزریابی مدیریت دانش در زمانهای تغییر وسیع سازمانی به
وسیله تحلیل تأثیر ادغام مدیریت دانش در آژانس های خدماتی و بهداشتی بود.
چادنوسکی 3و همکاران ( )2012پژوهشی با عنوان «خالقیت و بهرهوری در کشورهای پیشرفته (مطالعه موردی در شرکتهای صنعتی
آرژانتین)» انجام دادند .این مطالعه با استفاده از دادههای گردآوری شده در بین سال های  1992تا  2001انجام گرفت و نتایج بدست آمده از

1

Halawi
Hall
3 Chudnosky et al
2
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آن به این ترتیب اعالم شد که افراد خالق نسبت به افرادی که خالق نیستند به سطح باالتری از بهرهوری دست پیدا میکنند .همچنین
شرکتهای بزرگ توانایی بسیار بیش تری در انجام خالقانه تر کارها و خالق تر شدن دارند
فیدل 1و همکاران ( )2015تحقیقی با عنوان «تأثیر همکاری در نوآوری بر مدیریت دانش مشتری و عملکرد آن» را ارائه دادند که مدلی را
آزمون می کند که چگونه هر دو متغیر بهعنوان عناصر اولیه یا پیشین( CKM3مدیریت دانش مشتریان) عمل میکنند .همچنین این مدل
اثر همکاری مشتری و  CKMرا بر نتایج بازاریابی بیان می کند .یافتههای حاصل از این بررسی ،دارای دالیل مهم اکادمیک و مدیرانه
است و نشان میدهد که همکاری با مشتریان و گرایش به سمت نوآوری ،عناصر الزم اولیه به دلیل اثربخشی بر روی نتایج  CKMو
بازاریابی هستند؟

روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوهی اجرا توصیفی-تحلیلی است .برای گردآوری دادهها از مطالعات میدانی (پرسشنامه)
بهرهگیری شد .در این پژوهش مولفههای مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل و مولفه بهرهوری به عنوان متغیر وابسته و مولفه نوآوری به
عنان متغیر واسطهای است .با توجه به این که این پژوهش در محیط سازمانی آموزشی انجام میشود هیچ کنترلی بر متغیرها انجام
نمیشود .جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان است .با توجه به این که اداره مربوطه دارای 200
کارمند است .به منظور اطمینان بیشتر از نتایج تحقیق تمام کارکنان به صورت تمام شماری در پژوهش شرکت داده شدند که در نهایت
 195پرسشنامه قابل استفاده تشخیص داده شد و مورد بررسی قرار گرفت.
ابزار پژوهشی مقاله شامل  3پرسشنامه مدیریت دانش؛ بهرهوری؛ و نوآوری سازمانی است(جدول )1وزن بندی پرسشنامه در مقیاس  5رتبه
ای لیکرت به صورت کامال موافقم= ،5موافقم= ،4نظری ندارم= ،3مخالفم= 2و بسیار مخالفم= 1تنظیم شده است .روایی پرسشنامه طبق
روش تحلیل گویه مطلوب ارزیابی شد .پایایی پرسشنامهها نیز با آزمون آلفای کرونباخ مطابق جدول 1در سطح خیلی مطلوب برآورد گردید.
در نهایت ،نحوه تحلیل روابط بین متغیرها و نقش متغیر واسطهای به شرح شکل 1است.
جدول  :1مولفه ها و روایی و پایایی پرسشنامه های پژهش
پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد

مولفه ها

روایی

پایایی

مدیریت دانش

جوزف حداد()2006
مورجسون و هامفری()2006
وانگ و احمد()2004

خلق دانش ،ثبت دانش ،استقرار دانش و تسهیم دانش
خودمختاری شغلی ،زمان پاسخ گویی به درخواستها ،کارآیی
نوآوری در روش ،حل مسئله مشتری(ارباب رجوع) ،توانایی

 ./94تا ./86
 ./89تا ./81
 ./95تا ./84

./962
./945
./933

بهرهوری
نوآوری

شکل -1مدل مفهومیپژوهش(روابط بین متغیرها)
برای تحلیل دادههای پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار  Smart PLSاستفاده شده است .رویکرد حداقل مربعات
جزئی توسط اچ .ولد تحت عنوان حداقل مربعات جزئی تکراری غیرخطی  2معرفی شد که هدف از آن حداکثرکردن واریانس متغیرهای
وابستهای است که توسط متغیرهای مستقل تعریف میشوند .بنابراین ،این تکنیک به فرض نرمال بودن جامعه و همچنین حجم نمونه متکی
Fidel et al

1
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نیست .بهطور کلی ،این روش زمانی استفاده میشود که میخواهیم تاثیرات چندین متغیر مستقل را بر یک یا چند متغیر وابسته بررسی کنیم.
در این مقاله ،متغیر مستقل شامل مدیریت دانش و متغیر وابسته نیز شامل نوآوری و بهرهوری است.

یافتههای تحقیق
ارزیابی مدل اندازه گیری در روش حداقل مربعات جزئی نیاز به چهار عامل دارد :بارهای بیرونی ،قابلیت اطمینان ترکیبی ،روایی همگرایی و
اعتبار تشخیصی .در مدل نرمال ،مقدار قابلیت اطمینان ترکیبی برای یک مدل ساختاری استاندارد برابر  0/7است .همچنین ،مقدار روایی
همگرایی متوسط واریانس استخراج شده نیز برابر  0/5است .بررسی آماره های جدول 2نشان میدهد که در تمام متغیرها آماره بارگزاری
بیرونی باالتر از  0/7است و آماره روایی همگرایی نیز در حد نرمال  0/5است .در نتیجه مولفه های پژوهش ،دارای ارتباط پذیری و روایی
همگرایی مطلوب هستند .در بین مولفه های پژوهش ،مولفه تسهیم دانش با باالترین مقدار بارگزاری بیرونی( )0/955بیشترین و مولفه ثبت
دانش( )0/762کمترین ارتباط پذیری با مولفهای بهرهوری و نوآوری را دارد.
جدول -2عامل های بیرونی ،قابلیت اطمینان و روایی همگرا
عامل های

قابلیت اطمینان

میانگین واریانس استخراجی

بیرونی

ترکیبی

(روایی همگرایی)

خلق دانش
0.503
0.831
0.781
ثبت دانش
0.504
0.834
0.762
استقرار دانش
0.528
0.835
0.853
تسهیم دانش
0.519
0.842
0.955
نوآوری
0.504
0.866
0.825
بهرهوری
0.519
0.811
0.766
عالوه براین ،در این پژوهش مهمترین آماره های این مدل شامل مقدار ماتریس گرافیکی یکپارچه ( )HTMTو فاصله اطمینان است .که
در آن مقدار آستانه آزادی برای نسبت  HTMTبرابر  >0.9و مقدار فاصله اطمینان برابر  1است( Henseler, Ringle, & Sarstedt,
 .)2015طبق یافه های پژوهش مقدار آستانه آزادی برای نسبت  HTMTدر تمامیمتغیرها برابر  HTMT>7/0 >0/9میباشد(جدول.)2
آنچه که از خروجی جدول  3مشاهده میگردد ،مسیر تاثیر و همبستگی بین متغیرها با یکدیگر در حد باال و مطلوب بوده و نشان میدهد که،
روابط بین متغیرهای مستقل ،وابسته و واسطهای به صورت معنادار و اطمینان بخش است .در بین متغیرها بیشترین آستانه آزادی مربوط به
متغیر استقرار دانش با متغیرهای خلق دانش( )0/839و تسهیم دانش( )0/868است .این رویه نشان میدهد که ،استقرار دانش بدون واسطه و
با آزادی عمل بیشتری ،در خلق و تسهیم دانش نقش دارد .در نتیجه این مولفه نقش قابل توجهی در مدیریت دانش اداره آموزش و پرورش
استان زنجان دارد.

جدول -3اعتبار تشخیصی
خلق دانش←نوآوری
تسهیم دانش←نوآوری
تسهیم دانش← خلق دانش
تسهیم دانش←ثبت دانش
استقراردانش←نوآوری
ثبت دانش←نوآوری
استقراردانش← خلق دانش
استقراردانش←تسهیم دانش
بهرهوری←نوآوری
بهرهوری← خلق دانش
بهرهوری←ثبت دانش
بهرهوری←تسهیم دانش
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میزان HTMT

فاصله اطمینان کم

فاصله اطمینان زیاد

0.718
0.708
0.846
0.628
0.691
0.762
0.839
0.868
0.816
0.766
0.751
0.668

0.369
0.534
0.612
0.599
0.371
0.449
0.490
0.603
0.473
0.411
0.488
0.324

0.874
0.874
0.968
0.944
0.843
0.922
0.956
0.958
0.902
0.935
0.838
0.850
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بهرهوری←استقراردانش

0.763

0.391

حسنلو وگلرد

0.943

این بخش از پژوهش بدنبال تبیین نقش مدیریت دانش(متغیر مستقل) در افزایش بهرهوری(متغیر وابسته) با تاثیر واسطهای نوآوری(متغیر
واسطهای) در اداره آموزش و پرورش شهر زنجان است .در این میان ،برای ارزیابی نقش مثبت و مهم میانجی سازنده ،و متغیر مستقل باید
مراحل زیر دنبال شود .اوال ،اثر کل متغیر مستقل بر وابسته باید مورد بررسی قرار گیرد (جدول .)4اگر رابطه مثبت و معنی دار باشد ،باید اثر
غیر مستقیم (تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر واسطه) مورد سنجش قرار گیرد (جدول .)5اگر این رابطه نیز معنی دار شد،
یعنی متغیر واسطهای(نوآوری) در توسعه بهرهوری تاثیرگدار بوده است .در غیر این صورت ،هیچ واسطهای وجود ندارد .در نهایت ،باید بررسی
شود که ،تاثیر متغیر واسطهای بصورت کامل بوده است یا جزئی (جدول5؛ شکل  .)2اگر اثر مستقیم از اثر کل کمتر باشد یعنی یک تاثیر
متقارن و جزئی داشته است .بر اساس الگوهای تحلیلی ذکر شده ،سه فرضیه به ترتیب مورد آزمون قرار میگیرند:
 :H1بین مدیریت دانش و نوآوری در اداره کل اموزش و پرورش استان زنجان رابطه معنادار وجود دارد.
بررسی روابط متغیرها بر اساس آماره اثر کل نشان داد که مدیریت دانش به عنوان متغیر برون زای اولیه و متغیر نوآوری به عنوان متغیر
واسطهای در نظر گرفته شد .با توجه به جدول  4برمبنای ضریب اثر کل ،میتوان گفت که ضریب مسیر مولفه های مدیریت دانش بر مولفه
نوآوری برای متغیر خلق دانش ،ثبت دانش ،تسهیم دانش ،و استقرار دانش به ترتیب  0/586 ، 0/597 ، 0/616و  0/580بوده است .با توجه
به اینکه مقدار سطح معناداری کمتر از  0.05است .میتوان گفت که مدیریت دانش پیشبینی کنندهی معنادار برای نوآوری سازمان
میباشد .در این میان ،متغیر خلق دانش( <P 0/009و  )β= 0/616و متغیر استقرار دانش ( <P 0/018و  )β= 0/580به ترتیب دارای
قویترین تا ضعیفترین قدرت تبیینکنندگی متغیر مدیریت دانش در زمینه نوآوری بوده است .بدین ترتیب میتوان گفت که ابعاد خلق
دانش سازمانی و ثبت دانش در شکلدهی به مدیریت دانش بمنظور توسعه نوآوری نقش تعیینکنندهتری از سایر ابعاد ایفا مینمایند.
براساس تایید فرضیه ،نتیجه نشان میدهد که از طریق تقویت مدیریت دانش ،بهویژه خلق و ثبت دانش در بین کارکنان آموزش و پرورش
استان زنجان ،میتوان به توسعه نوآوری و خالقیت در بین کارکنان جهت تقویت شیوه های آموزشی جدید در مدارس دست یافت.
 :H2بین بین نوآوری و بهرهوری در اداره کل اموزش و پرورش استان زنجان رابطه معنادار وجود دارد.
در این فرضیه ،متغیر نوآوری به عنوان متغیر برونزای اولیه و بهرهوری به عنوان متغیر درونزای نهایی در نظر گرفته شد .با توجه به
جدول ،4برمبنای ضریب اثر کل ،میتوان گفت که ضریب مسیر مولفه نوآوری بر مولفه بهرهوری برابر( <P 0/05و  )β= 0/712بوده است.
با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری کمتر از  0.05است .میتوان گفت که نوآوری پیشبینی کنندهی معنادار برای بهرهوری سازمان
میباشد .در نتیجه آزمون تایید میگردد.
جدول -4اثر کل
ضریب مسیر()O

انحراف استاندارد

آماره )|O/STDEV|(T

سطح معنی داری

خلق دانش←نوآوری

0.616

0.083

7.42

0.009

خلق دانش←بهر وری

0.681

0.082

8.30

0.001

ثبت دانش←نوآوری

0.597

0.081

7.37

0.000

ثبت دانش←بهرهوری

0.605

0.086

7.03

0.008

تسهیم دانش←نوآوری

0.586

0.09

6.51

0.039

تسهیم دانش←بهرهوری

0.459

0.106

4.33

0000.

استقراردانش←نوآوری

0.58

0.076

7.63

0.018

استقراردانش←بهرهوری

0.646

0.098

6.59

0.012

بهرهوری←نوآوری

0.712

0.076

9.37

0.000
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در این مرحله به عنوان الگوی اصلی تحلیل موضوع مقاله ،بمنظور بررسی روابط بین متغیر مستقل و وابسته با نقش متغیر واسطهای از
ضریب اثر مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده است .برای این منظور ،بهرهوری به عنوان متغیردرون زای نهایی و مدیریت دانش به عنوان
متغیر کنترلی یا برون زای اولیه در نظر گرفته شده است .طبق نتایج جدول  5و خروجی مدل حداقل مربعات جزئی(شکل .)2براساس قانون
ضریب تحلیل مسیر ،اگر مقدار اثر غیر مستقیم بیش تر از اثر مستقیم باشد ،تاثیر اثر مستقیم کاذب و غیر واقعی خواهد بود(آذر.)1387 ،
طبق جدول  ،5اثر غیر مستقیم کمتر از اثر مستقیم است .در نتیجه اثر غیر میتقیم ،تاثیر واقعی بر متغیر وابطه دارد .عالوه براین ،میزان تاثیر
اثر مستقیم در تمامیمولفه های مدیریت دانش ،باالتر از  0/4بوده است .درنتیجه تاثیر مستقیم مدیریت دانش در بهرهوری ونوآوری در حد
مطلوب و ایده آل است .همچنین با توجه به ضریب مثبت و قابل قبول اثر غیر مستقیم ،میتوان گفت که متغیر واسطهای(نوآوری) نقش
سازنده ای در افزایش بهرهوری و تقویت مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش شهر زنجان داشته است .بدین ترتیب ،نوآوری عالوه
بر نقش مکمل در تقویت مدیریت دانش بهویژه متغیر « خلق دانش»( ،)O= 0/088با ضریب تاثیر  β= 0/712موجب تقویت و افزایش بهر
وری در اداره آموزش و پرورش میگردد .در نتیجه فرضیه سوم نیز تایید میگردد.
بهطور کلی ،این نتایج با یافتههای پژوهشها و نظریات قبلی مبنی بر استفاده از دانش و کارایی(گومز2007 ،؛ ایرانزاده و پاکدل )2014 ،و
بهرهوری و نوآوری (رمضان )2012 ،سازگار است .و شان میدهد که افزایش استفاده از مدیریت دانش ،باعث میشود کارکنان به سمت
استفاده از دانش در جهت توسعه آموزش و استفاده از روشهای خالقانه و جدید بپردازند .و نتیجه این رفتارها باعث افزایش بهرهوری
میشود .بهطور کلی ،از طریق تعامل فرایندهای بهره برداری از دانش ،توسعه نوآوری و استفاده از روشهای آموزشی نوین برای کارکنان و
بازتاب و بازخورد آن در دانش آموزان ،منجر به توسعه بهرهوری اداره آموزش و پرورش خواهد شد.
جدول -5اثر مستقیم و غیرمستقیم
مسیر

ضریب مسیر()O
مستقیم غیرمستقیم

انحراف استاندارد
غیرمستقیم
مستقیم

0.088

0.038

خلق دانش←نوآوری

0.528

خلق دانش←بهر وری

0.681

ثبت دانش←نوآوری

0.559

ثبت دانش←بهرهوری

0.573

تسهیم دانش←نوآوری

0.568

تسهیم دانش←بهرهوری

0.459

استقراردانش←نوآوری

0.503

0.091
0.082

0.051

0.082

0.018

0.037

0.051

6.817

0.036

7.012

1.378

0.000
0.000

2.279

0.038

4.330

0.037

6.890

8000.

0.019
0.023

0.579

1.378

0.154

استقراردانش←بهرهوری

0.646

0.098

6.592

0.012

نوآوری←بهرهوری

0.712

0.076

9.368

0.000
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0.020

0.001

6.511

0.106
0.073

5.802

2.336

8.305

0.088
0.081

آماره )|O/STDEV|(T
مستقیم غیرمستقیم

سطح معنی داری
غیرمستقیم
مستقیم

0.019
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شکل -2مدل معادالت ساختاری پژوهش

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی بین مدیریت دانش و بهرهوری با نقش واسطهگری نوآوری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش
استان زنجان انجام شد .دادههای پژوهش در قالب سه پرسشنامه های مدیریت دانش ،بهرهوری و نوآوری از بین  200نمونه آماری
گردآوری شد .نتایج نشان میدهد که بهرهوری دانش کارکنان تحت تاثیر مدیریت دانش (خلق دانش و استفاده از دانش) قرار دارد .و در این
بین ،با ترویج خالقیت و نوآوری بین کارکنان ،از طریق مدیریت دانش ،بهرهوری کارکنان به طور قابل مالحظه ای افزایش مییابد .در
تحلیل این یافته میتوان گفت که ،مدیریت دانش با ایجاد تشخیص مبتنی بر دانش ،رهبری دانشمدار ،خالقیت ،دور نگری و فرصت طلبی
و بسیاری از قابلیتهای ذهنی و شخصی دیگر میتواند بهرهوری و اثربخشی را تضمین کند و در نهایت ایجاد نوآوری و خالقیت سازمانی
باز و مشوق ،منجر به بهرهوری در ادارات آموزش و پرورش شود .از اینرو میتوان گفت :مدیریت دانش و استقرار آن میتواند؛ زمینه بقا و
رشد سازمان را به منظور بهرهوری فراهم آورد .در این رابطه ،پژوهش های دیگر مانند جهانیان و همکاران( ،)1396نعمتی و
جمشیدی( ،)1386قلی زاده( )1383و همچنین نظریه بهرهوری دانش سازمانی دراکر نیز بر تاثیر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در
افزایش بهرهوری سازمانی تاکید دارند.
یافتههای تحلیلی پژوهش نشان میدهد که متغیرهای مدیریت دانش(خلق دانش ،ثبت دانش ،تسهیم دانش ،و استقرار دانش) به ترتیب با
ضریب 0/586 ، 0/597 ، 0/616 ،و  0/580تاثیر قابل مالحظه ای بر نوآوری و خالقیت کارکنان اداره آموزش و پرورش داشته است .در این
رابطه ،نتایج پژوهش های رحیمی( ،)1386در زمینه رابطه معنادار مدیریت دانش سازمانی و میزان خالقیت اعضای هیأت علمی ؛ موسوی
خطیر و همکاران( )1395در زمینه رابطه معنادار مدیریت دانش و بهبود نوآوری در دانشگاه های دولتی و همچنین فیدل و همکاران ()2015
در زمینه رابطه متقابل نوآوری بر مدیریت دانش ،همسو با نتایج پژوهش بوده ،و یافتههای تحقیق را تایید میکند.
عالوه براین ،بررسی رابطه نوآوری و بهرهوری در اداره آموزش و پرورش نشان داد که ،این دو مولفه با ضریب تاثیر پذیری  ، 0.712و سطح
معناداری  0/000رابطه معنادار با یکدیگر دارند .و با افزایش خالقیت و نوآوری در بین کارکنان  ،میزان بهرهوری اداره آموزش و پرورش نیز
افزایش خواهد یافت .در این رابطه نیز ،نتایج یافتههای دلقندی( )1392در زمینه رابطه خالقیت و نوآوری مدیران و اثربخشی دبیرستان های
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دولتی؛ فریدونی و همکاران( )1393در زمینه رابطه خالقیت ،نوآوری و بهره وری ؛ همچنین ،چادنوسکی و همکاران ( )2012در زمینه رابطه
خالقیت و بهره وری در شرکت های صنعتی آرژانتین ،با یافته ای تحقیق همخوانی داشته و نتایج تحقیق را تایید میکند.
در نهایت ،تبیین روابط بین مدیریت دانش و افزایش بهرهوری با نقش واسطهای نوآوری نیز نشان داد که  ،میزان تاثیر مستقیم مولفه های
مدیریت دانش ،بر بهرهوری باالتر از  0/4بوده است .این رویه نشان دهنده تاثیر مطلوب مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان اداره آموزش و
پرورش استان زنجان است .از طرفی ،با توجه به ضریب مثبت و قابل قبول اثر غیر مستقیم ،میتوان گفت که متغیر واسطهای(نوآوری) نقش
سازنده ای در افزایش بهرهوری و تقویت مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش شهر زنجان داشته است .در این رابطه ،نیز نتایج
یافتههای شجاعت و همکاران( )2017در زمینه رابطه مدیریت دانش و بهرهوری؛ هاالوی( )2009در زمینه اثرات گسترده مدیریت دانش بر
کارآیی سازمانها؛ و هال( )2010در زمینه رابطه مدیریت دانش با بهرهوری و تحول شرکت ها ،همسو با نتایج پژوهش بوده و یافت های
تحقیق را تایید میکنند.
رویکرد اصلی این پژوهش ،تقویت مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی در بین کارکنان و حمایت از نوآوری های آنها در امر مدیریت
آموزشی و ارائه روشهای نوین در این زمینه است ،تا از این طریق ،بهرهوری و کارآیی ادارات زیر مجموعه آموزش و پرورش افزایش یابد.
در این رابطه ،نتایج پژوهشی بهطور عمده نشان داد که ،هرچه میزان شیوع مدیریت دانش در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش بیشتر
باشد ،زمینهی توسعهی خالقیت و پویایی و باز نیز در سازمان مهیاتر خواهد بود .بنابراین لزوم توجه به نوآوری به علت تأثیری است که این
قبیل رفتارهای سازمانی بر ارائه روشهای جدید دانش سازمانی میگذارد .از طرفی ،رابطهی مثبت و معنادار بین نوآوری و بهرهوری نیز
نشان داد که ،اداره آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان آموزشی و زیربنایی ،به دنبال نقش آفرینی پربازده و تولید شیوه های جدید در
محیط میباشند .در این حال بقا در محیط و بهرهوری مطلوب نیازمند نوعی دانش مدیریتی پایدار و آموزش های مداوم بین کارمندان است.
از اینرو ،حفظ چنین رویکردی ،نیاز به توسعه مدیریت دانش و یادگیری روشهای جدید مدیریتی و توسعه روابط بین بخش های مختلف
سازمانی است.
بر اساس نتایج تحقیق مجموعه پیشنهادهای زیر ارایه میگردد:
-

یکی از اولویتهای اصلی اداره آموزش و پرورش افزایش بهرهوری در این اداره است .برای این منظور باید از نیروی کار

متخصص و جوان در کنار نیروی باتجربه استفاده گردد .و دائما بین کارکنان  ،ارتباطات و جلسات کاری جهت تبادل نظر در زمینه شیوه
های نوین آموزشی و اداری انجام شود.
-

از آنجایی که بر اساس نتایج تحقیق ،مدیریت دانش پیشبینی کننده معنادار بهرهوری اداره آموزش و پرورش استان زنجان است؛

ضرورت دارد مسئولین اداره مربوطه زمینه استقرار مدیریت دانش را فراهم آورند.
-

از آنجا که نتایج تحقیق نشان داد ،مدیریت دانش به واسطهی نوآوری قادر به پیشبینی بهرهوری میباشد؛ ضرورت دارد

مسئولین اداره آموزش و پرورش استان زنجان با استقرار مدیریت دانش در اداره به بهرهوری و گرایش به نوآوری که وحدت بخش و پیش-
برندهی فعالیتها و فرآیندهای سازمانی است وضعیت مطلوبی ببخشند.
-

باال بردن میزان آگاهی و اطالعات کارکنان و دیگر عوامل تربیتی در مورد مؤلفههای آموزش نوین بر اساس متغیرهای این

پژوهش از طریق برگزاری کالسها و دورههای آموزشی.
-

باتوجه به نتایج تحقیق مبنی بر نقش نوآوری در افزایش بهرهوری ،اهمیت دادن به ایده ها و نظرات کارکنان در سطح خرد و

کالن ،و ارائه برنامه های تشویقی برای تقویت ایده پردازی و ارائه روشهای جدیدی مدیریتی در اداره باید اولویت اصلی مدیران باشد.
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باتوجه به نتایج تحقیق مبنی بر نقش مدیریت دانش در افزایش نوآوری سازمانی ،باید از مدیران اداره آموزش و پرورش در زمینه

توسعه مدیریت دانش و استفاده از مدیران متخصص و خالق در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند.
-

تهیه طرح تخصیص بودجه کافی برای توسعه مراکز آموزشی به منظور بهرهوری مطلوب آنها

-

باال بردن میزان آگاهی و اطالعات کارکنان و دیگر عوامل تربیتی در مورد مؤلفههای آموزشی و پرورشی نوین بر اساس

متغیرهای این پژوهش از طریق برگزاری کالسها و دورههای آموزشی.
-

آخرین نکته ،استفاده از اساتید مجرب و آشنا به شیوه های آموزشی و مدیریت روز دنیا ،جهت آموزش کارکنان است .این عامل

باعث به روز شدن اطالعات در اداره آموزش و پرورش میگردد.
با توجه به یافتههای تحقیق و پیشنهادات ارائه شده ،به نظر میرسد که تحقیق حاضر برای رسیدن به این نتایج ،با محدودیت های متعددی
مواجه بوده است و ضروریست با تبیین برخی از این محدودیت ها ،مسیر بررسی موضوعات مرتبط با مدیریت دانش بهویژه در ادارات آموزش
و پرورش تسهیل گردد .در این رابطه ،کمبود اطالعات و ضعف دانش سازمانی برخی از کارکنان ادارات مربوطه ،منجر به پیچیدگی یافتهها و
تکراری بودن پاسخ ها میگردد .عالوه براین ،عدم استقبال مدیران ارشد اداره مربوطه از تحقیق در زمینه مدیریت سازمانی و جایگاه نوآوری
در آن بر پیشبرد اهداف تحقیق ،ابهام ایجاد کرده است .لذا به نظرمیرسد در تحقیقات بعدی باید ابعاد مدیریت دانش بسیار جزئی تر و
تخصصی تر بررسی گردد .و هر کدام از ابعاد چهارگانه مدیریت دانش بهطور جداگانه تبیین و تحلیل شود.
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The Study of Relationship between Knowledge Management and
Organizational Productivity with the Interactive Roles of
Innovation in the General Departmant Of Education Zanjan
Province
OMolbanin Hasanloo1*, Parvaneh Rezaee Gelrad

ABSTRACT

O

ne of the requirements of today's competitive world is to increase the productivity of the
organization in the shortest time and with the lowest cost, with the goal of maximizing
returns. In this regard, various methods are used, including the design of modern management
techniques and organizational innovations. This research, using descriptive-analytic method,
investigates the role of knowledge management on productivity with the intermediate role of
innovation in the General Departmant Of Education in Zanjan province. The statistical population
includes employees of the General Departmant Of Education in Zanjan province. In a total number of
200 distributed questionnaires, 195 questionnaires were returned. The research instrument consisted of
three standard questionnairesv of knowledge management of Joseph Haddad (2006), productivity of
Morgerson and Humphrey (2006), and Wang and Ahmed (2004). The validity of the questionnaire
was 0.94, 0.94, 0.94, And 0.93 were calculated. Data analysis of the questionnaires was performed
using the least squares method with the help of Smart PLS software. The results of this study showed
that there is a significant relationship between knowledge management and increase of organizational
productivity with total effect higher than 0.4. On the other hand, the innovation component with a
correlation coefficient of 0.712 has an acceptable intermediate role in increasing productivity of the
General Departmant Of Education Zanjan Province.
Keyword: knowledge management, innovation, productivity, education. Zanjan
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