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 چکيده

ها تبدیل به امری های سازمانهای دانشی در پیشبرد هدفدر چند دهه اخیر نقش دارایی: مقدمه

 نیدر رابطه ب یسازمان یچابک یاحیاتی شده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر نقش واسطه

 .است رازیه شمنطقه د یکارکنان شهردار نیدر ب یسازمان یدانش و نوآور تیریمد

روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از : روش پژوهش

نامه استاندارد آید. برای گردآوری اطالعات از پرسشحساب میلحاظ زمانی پژوهشی مقطعی به

 یسازمان ی( و نوآور2006دانش )جوزف حداد،  تیری(، مد1999و ژانگ، یفی)شر یسازمان یچابک

 شهرداری(، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان 2002و همکاران،  دیم)ا

نفر به دست آمد.  288دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان، شیراز تشکیل می

 های آماری، روش19نسخه  SPSS افزار آماریهای پژوهش، با استفاده از نرمبرای آزمون فرضیه

 .تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شده است

بین مدیریت دانش و چابکی سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. بین مدیریت  :هایافته

دانش و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد و بین نوآوری سازمانی با چابکی سازمانی 

زمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی نقش چابکی سارابطه معنادار وجود دارد و 

 ی معنادار دارد.اواسطه

در رابطه  یسازمان یچابکبین  یطورکلگر این است که بهنتایج حاصل از پژوهش بیان: گيرینتيجه

 معنادار دارد.رابطه  یانقش واسطه یسازمان یدانش و نوآور تیریمد نیب

 ، مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، کارکنانچابکی سازمانی :یديکل واژگان

 M41بندی موضوعی: طبقه

  

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

نج
ل پ

سا
(

 

ره 
ما

ش
20 

ن  
ستا

زم
  /

13
99

 
ص 

 /
33
– 

23
 

 یميرح یمجتب

 .رازیش یشهردار یمنیوخدمات ا یسازمان اتش نشان یکارشناس مال
 

 نام نویسنده مسئول:
 یميحر یمجتب

 دانش تیریمد نيبدر رابطه  یسازمان یچابک یانقش واسطه

 زرايمنطقه ده ش یکارکنان شهردار نيدر ب یسازمان یو نوآور

 12/8/1399تاریخ دریافت: 

 18/10/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

برای ادامه حیات باید تمامی تالش و کوشش خود را حول محور علم و دانش متمرکز  هاسازماندر دنیای امروزی، همه 

یش سطح رقابت در سرتاسر افزابا  چراکه؛ (1384عسگری،)است  هاسازمانکنند، بنابراین داشتن دانش یکی از شروط بقا 

در  .ار باقی بمانندکسب وط کها ناگزیرند تا با سایر رقبای داخلی و خارجی رقابت نمایند تا بتوانند در محیجهان سازمان

یپویا و رقابتی محسوب م عات، یکی از منابع اصلی دستیابی به مزیت رقابتی در محیطالدانش در عصر فناوری اطحقیقت، 

ی ها مزیتزمینه برتر از رقبای خود بوده و نسبت به آن ککم در یها باید بتوانند دستازاین رو آن(. 2007تال، )برنت و وی شود

(. 2001بودن ندارند )بت،  جز نوآور یاها چارهاین سازمان گریدعبارتداشته باشند تا مشتریان را نسبت به خود متقاعد سازند به

که از دانش برای ارائه  کنندیمتالش  شمندانیاندنیاز به نوآوری دارند و به همین دلیل  در فضای فناوری هاسازمان، درواقع

امروزه به  هاسازمانمحصوالت جدید استفاده کنند و شرایطی را ایجاد کنند تا نوآوری و خالقیت امری مداوم شود، زیرا بقا 

 یاه مدیریت دانش یکی از راههکض بر آن است در پژوهش حاضر فر (.1388)گودرزی و همکاران،  نوآوری وابسته است

موجود  ه نتواند دانشنکنباشد یا ای ینیآفره قادر به دانشکجهت دستیابی به نوآوری است؛ یعنی هر سازمانی  اغماضرقابلیغ

 ،تشدا یظار نوآورانت توانینم ادیزاحتمالو درنهایت مدیریت نماید به یدهاز آن در حال و آینده سازمان یبرداررا جهت بهره

 یکارهصورت پیاپی اقدام به دوباراحتمال فراوان بهبلکه به ،نیست شیهاتنها قادر به استفاده از دانستهه چنین سازمانی نهکچرا

زیادی در برابر رقبا  شانیوکار امروزکسبط فاقد نوآوری در محی یهاسازمان . پسنموده، دقت و انرژی از دست خواهد داد

(. از این رو، الزمه نوآوری این است که دانش موجود را کسب و سپس آن را با سایر کارکنان 2006، ولرئفراپو ) داشت نخواهند

 (1391گودرزی و فراهانی،)تسهیم کنند 

با نوآوری سازمانی مرتبط باشد. در  تواندیمکه چابکی سازمانی عامل دیگری است که  رسدیماز سوی دیگر به نظر 

و تخصص کارکنان دارد، این در حالی است که چابکی سازمانی و  بادانشقیت و نوآوری ارتباط بسیار زیادی حقیقت، خال

یی است هاجنبهیکی از  عنوانبه، امروزه چابک سازی سازمان کنندیممدیریت دانش گسترش و استفاده از دانش را تسهیل 

ی ندمتیرضابه مشتریان بیشتر باشد سطح  شدهارائهکیفیت خدمات هر چه که  پردازندیمآن به رقابت  بر اساس هاسازمانکه 

گردد و برای افزایش کیفیت خدمات ها تلقی مییک مزیت رقابتی پایدار برای سازمان عنوانبهو این  رودیممشتریان نیز باالتر 

 (.1391، گوهری و پاشازادهباشد )روز مینیاز به دانش به

یاری ، اما بساندکردهو برای اجرای آن در سازمان هزینه  اندداشته دیتأکی مدیریت دانش بر رو هاتاکنون بسیاری از سازمان

برخی از عوامل و فاکتورها وجود دارند که باعث موفقیت و عدم موفقیت  رسدیم. به نظر اندنبودهدر این زمینه موفق  هاآناز 

از هزینه کردن منابع محدود سازمان در این زمینه مدیران باید موانع  ؛ بنابراین قبلشودیم هاسازماناجرای مدیریت دانش در 

 ؤثرماقدام نمایند. همچنین شناسایی ابعاد و عناصر  هاآنبر سر راه اجرای مدیریت دانش را شناسایی و نسبت به برطرف کردن 

 شریفیم ارزشمندی در این راستا باشد )اقدا تواندیمو ارتباط آن با نوآوری سازمانی  چابکی سازمانی نهیدرزممدیریت دانش 

 .(2009 ،ژانگ و

 تا اندکرده پیدا دست مهمی و فرصت مناسب به هاسازمان دانش، بر مبتنی اقتصاد عصر در که کرد عنوان از طرفی باید

ارزیابی  و پایش ازآنجاکه .کنند پیدا دست اندآمده وجود به هاآن برای که اهدافی به خود، درون در دانش مدیریت طریق از

 پژوهش، این ،رودیم شمار به سازمان چابکی در یسازادهیپ و یزیربرنامه ازینشیپ دانش، مدیریت یهامؤلفه ازنظر سازمان

 قرار آزمون مورد دارند، ارتباط یکدیگر با قویاً این متغیرها که نظر این از دو متغیر را با نوآوری سازمانی این از رابطه شکلی

 در حیث هر از دانش و چابکی سازمانی مدیریت که شودیم حاصل زمانی ی سازمانینوآور که کندیم استدالل و دهدیم

نطقه م یکارکنان شهردار نیدر ب یسازمان یدانش و نوآور تیریمدبر رابطه بین  پژوهش حاضربنابراین، باشند.  تعادل حالت

 .هستفوق  بر رابطه بین یسازمان یچابکان تأثیرگذاری است، همچنین، به دنبال یافتن میز متمرکزشده رازیده ش
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 مبانی نظری پژوهش
 مدیریت دانش

، یاند و مفاهیم جدیدی چون کاردانشمختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کرده یهاها و شرکتاخیر، سازمان یهادر سال

تعاریف و مفاهیم (. 1389)دانش فرد و شهابی نیا، ددهنیدانشی، خبر از شدت یافتن این روند م یهامدیریت دانش و سازمان

متفاوت برای مدیریت دانش بر خلق یا ایجاد، پخش، نگهداری و  یکردهایمتعددی از مدیریت دانش وجود دارد این رو

یت دانش، گام مهمى در جهت مدیر یبنددرك طبقه(. 2011)کانترا و همکاران،  دانش موجود یا جدید اشاره دارد یریکارگبه

مدیریت دانش  .اندعنوان انواع دانش پیشنهاد دادهدانش ضمنى و دانش آشکار را به(، 1995) نوناکا و تاکیوچى .دانش است

خلق )ایجاد(،  یهااین مدل دارای مؤلفه( است. 2003الوسون ) مدل شرونآن  نیترعیمختلفی هست که شا یهادارای مدل

برای برسی و تعریف  یاآگاهانه یهاها تالشخلق دانش: سازمان. برد دانش هست، ذخیره، انتشار و کاریدهجذب، سازمان

جدیدی که کارکنان  یهااز طریق کشف راه یعنی. دهندیهم از بیرون و هم از درون انجام مدانش مناسب و مرتبط و منابع آن

جدید را از طریق منابع خارجی خریداری نمود. به ایجاد و خلق دانش کمک نمود و یا اینکه دانش  اندافتهیبرای انجام کارها 

شده است و نگهداری دانش عنوان راه ارزشمند و مناسب برای رفع نیازهای فعلی و آینده شناختهجذب دانش: دانش جدید به

دانش  دانش: یده. سازمانکندیم ریپذامکان یسادگدانش را به عیمنطقی است که فرآیند دستیابی، استخراج، و توز راهکی

 دشده است این کار از طریق فیلترینگ برای شناسایی و تهیه فهرست کامل ابعاد مفید دانش بای یدهجدید پاالیش و سازمان

و ذخیره  یآن را جستجو، بررس توانی. دانش در زمینه و متن قرار گرفته، بنابراین مشودیمحصوالت و خدمات متفاوت انجام م

 پایگاه تیریسازمانی به آن دسترسی داشته باشند. مد که افراد شودیمدرن به طریقی ذخیره مدانش: دانش  یسازرهیکرد. ذخ

 خاص یازهایبه این روند کمک کند. انتشار دانش: دانش به شکلی مفید و مطابق با ن تواندیداده و تکنولوژی ذخیره داده م

استفاده که برای همه کاربران نی مشترك و با ابزارهای قابلو همچنین دانش به زبا شودیکنندگان توزیع و نشان داده ماستفاده

دانش را یاد  توانندیکه در آن کاربران م شودیای استفاده م نهیگردد. کاربرد دانش: دانش درزمدرك باشد تفکیک میقابل

د وجود ها، دانش بایو طرح هادهیو ارزیابی منتقدانه از ا لیوتحلهی، تجزیریادگیگرفته و دانش جدید را تولید کنند. در فرآیند 

 (.2011)عالمه و همکاران،  داشته باشد

 

 نوآوری سازمان

نوآوری سازمانی معرفی روش جدید  چراکه، زیادی از محققان را به خود جلب کرده است مفهوم نوآوری توجه تعداد

ل خارجی است. نوآوری سازمانی در حال وکار در محل کار و یا در رابطه بین یک شرکت با عوامسازمانی برای مدیریت کسب

ها است. به دلیل ماهیت و چارچوب خاص که دارد کمتر منابع و پایدار از مزیت رقابتی برای شرکت نیترحاضر یکی از مهم

یها به شمار منوآوری یکی از عوامل حیاتی موفقیت سازمان(. در حقیقت، 2014لوپز، -)کامیسون و ویالر شده استشناخته

د مختلف سازمان جدی یاکه برای بخشه ییهاهیت یا روالعنوان معرفی و کاربرد آگاهانه نظرها، فرایندها، محصوکه غالباً به رود

)پینگ و همکاران،  ، تعریف شده استشودیطور شایان توجهی به ایجاد ارزش برای سازمان منجر مبوده و پذیرش آن به

منزله توسعه و پذیرش یک نظر یا رفتار جدید در فرایندهای سازمانی در نظر  نی بهدر برداشت دیگری، نوآوری سازما(. 2014

 توانیدر مجموع، نوآوری سازمانی را م(. 2007)استیگلز،  شودیگرفته شده است که برای کل سازمان نوآورانه محسوب م

ا افزوده یا تغییرات سازمانی دارای ارزش، خدمات یهاهیت، روالفرایندی دانست که ابتکارات سازمانی به واسطه آن به محصو

چه در تبیین مفهوم نوآوری سازمانی اهمیت دارد، تأکید بر (. آن1391)ایمانی و همکاران،  شوندیشدنی به بازار تبدیل م عرضه

ختلف بعاد ماز ا یاچندعاملی و دربرگیرنده مجموعه یاطهینبوده، بلکه ح یبعداین نکته است که نوآوری سازمانی مفهومی تک

ابعاد نوآوری سازمانی را شامل نوآوری فرایند و نوآوری محصول (، 2009) در این زمینه، دامنپور و همکاران(. 2010)الم،  است

نوآوری خدماتی، نوآوری تولید، نوآوری فنی و نوآوری اداری را ( 1392) دیگری، مرادی و همکاران یبنداند. در طبقهدانسته

ابعاد نوآوری  نیتریاصل(، 2010) اند. در یک برداشت جامع، کروسان و آپایدینآوری سازمانی معرفی کردهابعاد نو نیترمهم

پیشتازی شرکت/ سازمان در عرضه خدمات و محصوالت جدید به مشتریان بر )سازمانی را در قالب سه دسته نوآوری تولیدی 
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جدید در تولید  یهاوهیها و شروش یریکارگبه)، نوآوری اداری (اساس انتظارات و نیازهای متغیر آنان و تغییرات پیرامونی

کردن  فراهم)و فرهنگ/ فضای نوآوری  (مدیریتی یهاینوآور یریکارگمحصوالت و عرضه خدمات و تأکید بر شناسایی و به

اند دهمعرفی کر (نوآورانه و انجام دادن اقدامات یریپذسکیپردازی کارکنان و تشویق آنان به ر فضا و محیط سازمانی برای ایده

 (.2010)ایپیدن، 

 

 چابکی سازمان

طور عمومی سرعت تغییر ها مخالف و ناقض یکدیگر نیست، این تعاریف بهاز آن کیچیبا وجود تعاریف زیاد از واژ چابکی، ه

. باشد دید که مورد تائ. اما با توجه به جدید بودن بحث چابکی تعریف جامعی وجود نداردهدیوکار را نشان مدر محیط کسب

 یهایژگیسازمانی با و یهاطیبه عاملی اساسی در راستای برخورد و مدیریت مح تواندیچابکی، مفهومی است که م، درواقع

خود  شدهنییتع ها کمک کند تا بتوانند به اهداف از پیشاطمینان، تبدیل شود و به سازمان تغییرات پیوسته و همراه با عدم

العمل ، عکسنشدهینیبشیدر مقابل تغییرات پ سازدیها را قادر مابک بودن، الگوی جدیدی است که سازماندست یابند. چ

 نشدهینیبشیبه تغییرات پ خسازمان چابک، سازمانی است که توانایی پاس(. پس 1393)آقایی و آقایی،  مناسبی را نشان دهند

ها عنوان فرصتاز تغییرات و کسب مزایای تغییر به یریگهمچنین بهرهمناسب و در زمان مناسب و  یهابا روش هو غیرمنتظر

. ستا شدهلیو سرعت تشک یریپذ، شایستگی، انعطافییگوچابکی سازمانی از ابعاد پاسخ (.1392)نباتچیان،  را داشته باشد

ابتی، ر، جهت ایجاد یا حفظ مزیت رقتوانایی واکنش هدفمند در مقیاس زمانی مناسب به نیاز مشتریان و تغییرات بازا ییگوپاسخ

ت التوانایی پردازش محصو یریپذدهنده توان دستیابی مؤثر و کارای اهداف و راهبردهای سازمانی، انعطافشایستگی نشان

هزمان و تنها سرعت در ارائ نیترمتفاوت و نیل به مقاصد مختلف با همان امکانات، سرعت توانایی انجام دادن عملیات در کوتاه

)ان  سازمان در مواجهه با تغییرات ناشی از ادراك است یریپذت نیست، بلکه منظور سرعت در انطباقالخدمات و محصو ی

 (.2002سی، 

 

 ارتباط مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

میت اجزای فرایند خلق نوآوری مطرح گردیده است و اه نیترعنوان یکی از مهمدر ادبیات مرتبط با نوآوری، دانش به

و  کندیمدیریت مؤثر دانش ارتباطات دانشی را آسان م .است دشدهییطور گسترده تأمدیریت دانش و رابطه آن با نوآوری به

جدید  یهاییو توانا هانشیو عالوه بر آن عملکردهای نوآورانه را از طریق توسعه ب دهدینیازهای جریان نوآوری را تغییر م

دانش برای  تیری. مدسازدیمفهوم بسیار ارزشمندی است که زمینه را برای نوآوری فراهم م. مدیریت دانش، دهدیافزایش م

نوآوری قادر است تا دانش  نی. همچنرسدیها ضروری به نظر ممحصوالت جدید و برای نوآوری در شرکت زیآمتیتولید موفق

قرار داد. امروزه  یمورد بررس توانینظر تولید نیز مضمنی را به دانش صریح تبدیل نماید. نقش مدیریت دانش بر نوآوری را از م

و تولید  هایموفقیت سازمان تا حدود زیادی وابسته به توانایی تبدیل یادگیری حاصل از تغییرات به دانش است که در نوآور

از (. 1391، کاراننقش را دارد )یوسفی و هم نیترمدیریت دانش در بهبود فرایند تولید و خدمات، مهم ابدییمحصول تجلی م

سازمان، کمک به ایجاد  یافهیدر تسهیل همکاری بین مرزهای وظ توانیمدیریت دانش در فرآیند نوآوری م یهادیگر نقش

 (.1390)طالقانی و همکاران،  قابلیت، توانمندی و همچنین کاهش پیچیدگی در فرآیند نوآوری اشاره کرد

 

 ارتباط مدیریت دانش و چابکی سازمانی

ر وری ددانش موجب افزایش بهرهشده است.  دیتائگسترده  طوربهیت مدیریت دانش و رابطه آن با چابکی سازمانی اهم

وری مدیریت دانش های افزایش بهرهسازی در سطح سازمان یکی از پایهسازمان و خروج آن از رکود و رخوت است و چابک

 یراتتغی یا هایی با عدم قطعیت و شود که الزمۀ محیطند شناخته میعنوان یکی از ابزارهای قدرتماست. چابکی سازمانی به

بدون نیاز به انجام  الچابکی سازمانی به مفهوم قابلیت انطباق پذیری بسیار با(. در واقع، 1393)سیمچی،  تداراس را زیاد

، تغییر یریپذوجود آورد که انعطافعملیاتی خود به  یهاظرفیتی را در ساختار و روش تواندیتغییرات است. درواقع سازمان م
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 نیترمهم کهیی، اجباری و بنیادی ایجاد نماید. ازآنجایو تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجام یکسری تغییرات دائم

 نقش مهمی را در ایجاد و توسعه چابکی تواندی، مدیریت دانش میرونیسرمایه در هر سازمانی، سرمایه انسانی است، ازا

 (.1394)اسماعیلی و همکاران،  سازمانی ایفا نماید
 

 پژوهش تحقيق نهيشيپ
و چابکی سازمانی موجب  مدیریت دانش، نوآوری سازمانیهای اخیر با افزایش روز افزون تحقیقات در مورد در طی سال

انش کاربرد د یانجینقش م ررسیدر پژوهشی به ب، اودی و آواو شده است تا تحقیقاتی در این موارد صورت گیرد. به طور مثال:

دانش  تیریاقدامات مد که دهدیها نشان مپژوهش آن جیپرداختند. نتا سازمانی یدانش و نوآور تیریاقدامات مد نیدر رابطه ب

و  معنادار ریو کاربرد دانش تأث رهی، ذخدیکه تول دهدینشان م جی. نتادارد ریتأثسازمانی  یبه نوآور میرمستقیو غ میبطور مستق

، انتشار و دیتول نیدر رابطه ب یانجیکه کاربرد دانش نقش م دهدینشان م هاافتهی نیشرکت دارد. همچن یبر نوآور یمثبت

ب مراتسلسله کیعنوان دانش به تیریاز آن است که اقدامات مد یحاک هاافتهی نیشرکت دارد. ا یدانش و نوآور یسازرهیذخ

 (.2020) شرکت دارد یرا در نوآور ریتأث نیشتریکاربرد دانش ب قیطه از طرراب نی، و اکنندیکمک م یبه نوآور

در  یبا نوآور یمشتر تیرضا نیب یبر رابطه داریپا یمنابع انسان تیریمد یهاوهیش ریتأثویخامن، در پژوهشی به بررسی 

 تیریمد یهاوهیبه ش یبستگ یشترم تیو رضا ینوآور نیب رابطه که دهدمینشان  پرداخت. نتایج پژوهش آن یسوئد یهاهتل

یثبت مم ریتأث یمشتر تیبر رضا داریپا یمنابع انسان تیریمد یهاوهیو ش یدر سازمان دارد. اگرچه نوآور داریپا یمنابع انسان

 شود. یبهتر یمشتر تیضابه ر یابیدست یبرا یگرید نیگزیجا تواندیم یکیکه  دهدیها نشان م، اثر متقابل آنگذارد

ها ی پرداختند. نتایج پژوهش آنکارکنان دانش یوردانش بر بهره تیریمد ریتأثدر پژوهشی به بررسی و همکاران،  کانتو

دارد.  یمثبت و معنادار ریتأث یازلحاظ آمار یکارکنان دانش یورخلق دانش و استفاده از دانش بر بهرهکه  دهدمینشان 

سمت  ،تی)جنس یشناخت تیندارد. عوامل جمع یکارکنان دانش یوربر بهره یرمعنادا ریدانش تأث یگذار، به اشتراكحالنیباا

 کندیمن لیتعد یطور معناداررا به یکارکنان دانش یوردانش و بهره تیریمد نی( رابطه بیرسم التیو سطح تحص یتیریمد

(2019.) 

 یتردولیو غ یدولت یهاشرکتی نسازما یدانش و چابک تیریمددر پژوهشی به بررسی رابطه بین و آل منصور  یمهرو ر

 (2017) ی رابطه دارد.سازمان یچابکمعناداری بر  طوربهدانش  تیریمدکه  دهدمیها نشان پرداختند. نتایج پژوهش آن تونس

 یراموشف یگریانجیبا م یسازمان یاطالعات و ارتباطات و چابک یفناور نیبررسی رابطه ب وحدتی و ناعمی، در پژوهشی به 

 یفاوا و چابک نیهدفمند در رابطه ب یسازمان یکه فراموش دهدها نشان مینتایج پژوهش آن پرداختند. هدفمند یسازمان

هدفمند  یسازمان یفراموش یگریانجیفاوا و با م لهیوسبه یسازمان یدرصد از چابک 45دارد و  یگریانجینقش م یمانساز

 (.1399) شد. ینیبشیپ

دانش  تیریمد یگر یانجیبا م یسازمان یو چابک یسازمان ینیرابطه کارآفر یبه بررس یوهشدر پژنیک فرجام و همکاران، 

دانش در رابطه  تیریمد که دهدیها نشان مپژوهش آن جیپرداختند. نتا پسران مرودشت( ی)مورد مطالعه: استادان دانشکده فن

 (.99) کندیم فایا داریمعن یگریانجینقش م یسازمان یو چابک ینیکارآفر یرهایمتغ نیب

 یچابک یانجیپرنقش م دیکتأخدمات با  تیفیبر ک یتکنولوژ تیریمد ریثتأ یبررس به یدر پژوهش کوهی اقدم و همکاران،

مدیریت تکنولوژی  که دهدیها نشان مپژوهش آن جیپرداختند. نتا (ایرتوی: شرکت ایدر صنعت خودرو )مطالعه مورد یسازمان

 (.98) است رگذاریانجی چابکی سازمانی در صنعت خودرو تأثبر کیفیت خدمات با نقش می

 تیریمد نیدر رابطه ب یسازمان یچابک یانقش واسطهظاهراً تحقیقی که در ایران به بررسی  شدهانجامهای بررسی بر اساس

ر ت، لذا تحقیق حاضاس نشدهانجامپرداخته باشد تاکنون  رازیمنطقه ده ش یکارکنان شهردار نیدر ب یسازمان یدانش و نوآور

 در این رابطه به دانش مدیریت بیفزاید.جهت ترغیب به موضوع نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی بپردازد و تواند می
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 پژوهش یهاهيفرض
 این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی به شرح زیر است:

 دارد.بین مدیریت دانش با نوآوری سازمانی رابطه معنادار وجود  فرضیه اصلی اول:

 بین مدیریت دانش با چابکی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه اصلی دوم:

 بین چابکی سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه اصلی سوم:

 ی دارد.رمعنادا ریتأثی چابکی سازمانی بر رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی اواسطهنقش  فرضیه اصلی چهارم:

 

 پژوهش روش
یم حسابمانی پژوهشی مقطعی بهز ظلحا زی است که اجنظرسن از نوعی، گروش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبست

 کرجسیبا استفاده از جدول  .دهندیجامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل م کلیه کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز. دیآ

عات در این الروش گردآوری اطآمد.  به دستی تصادفی ساده ریگنمونهنفراز طریق شیوه  135مورگان تعداد نمونه مورد نیاز 

عات مربوط به ادبیات موضوعی و الاط یآورو میدانی تقسیم نمود. در ارتباط با جمع یاکتابخانه به دودسته توانیپژوهش را م

 (مایشیپی)ای تأیید یا رد فرضیات پژوهش، روش میدانی عات برالو در خصوص گردآوری اط یااز روش کتابخانه پژوهشپیشینه 

استفاده ( 2006استاندارد جوزف حداد )جهت سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه  . بدین منظور، درردیگیمورداستفاده قرار م

 شریفیچابکی سازمانی از پرسشنامه چابکی سازمانی گویه است. همچنین برای سنجش  21بعد و  4گردیده است که شامل 

از پرسشنامه  سازمانی سنجش نوآوری یبرا گویه است و در نهایت 16 بعد و 4استفاده گردیده است که شامل ( 1999) و ژانگ

از  هاپرسشنامهاست. در این  هیگو 22بعد و  5شامل  است که دهی( استفاده گرد2002) نوآوری سازمانی آمید و همکاران

میزان موفقیت خود را با هر گویه براساس طیف لیکرت پنج گزینه  شدهمطرحه سناریوی که با توجه ب شدهخواسته دهندهپاسخ

ها یهای آزمودننامه و پاسخآوری پرسشبعد از جمع ای )کامال مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کامالً موافقم( بیان نمایند.

های آماری توصیفی و استنباطی مناسب با ده از طریق روشآم به دستهای های آن، نوبت به تجزیه و تحلیل دادهبه سؤال

های توصیفی نظیر میانگین، انحراف استاندارد، ی شاخصدرسطح توصیفی به محاسبهرسد. می spss-23افزار استفاده از نرم

 .شودیاخته مها پردکمینه و بیشینه متغیرهای پژوهشی پرداخته شده و در سطح استنباطی با آزمون تی به بررسی فرضیه

 

 نامهپرسش ییایو پا ییروا
 ۀاز پرسش ناممدیریت دانش، نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی  سهها در نامهپرسش یسازیو بوم ییروا نییجهت تع

 یابیارز نیاز خبرگان و متخصصان استفاده شده است. انفر  10 دگاهیآن، از د ییاز روا شتریب نانیاستاندارد معتبر و جهت اطم

 ییایتمرکز داشت. برای پا ،پژوهششده برای سنجش ابعاد موردنظر در طـرح ارائه یهامحتوای شاخص ییدر اصل، بر روا

 آمده است: 1آن در جدول  جیاز آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتا ـزینامه نپرسش
 

 : ضرایب آلفای کرونباخ1جدول 
 

 آلفای کرونباخضریب  متغیر

 81/0 مدیریت دانش

 90/0 چابکی سازمانی

 83/0 نوآوری سازمانی

 یخوب اربسیدر سطح  ییایها ازنظر پاداده نیکه ا شودیپرسشنامه، ادعا م نیا یکرونباخ برا یآلفا با توجه به مقدار بزرگ

 .کرد نانیموردنظر، بدان اطم یآمار یکل جامعه یبرا یریگجهیمنظور نتبه توانیقرار دارند و م
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 های پژوهشیافته
از متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه مربوط ارائه  هرکدامدر این بخش ابتدا آمار توصیفی 

 گردد.می

 آمار توصيفی :2جدول 
 

  مدیریت دانش ی سازمانینوآور چابکی سازمانی

 میانگین 55/3 33/3 24/3

 معیار انحراف 46/0 55/0 76/0

 کمترین نمره 2 82/1 69/1

 بیشترین نمره 5 5 56/4

 میزان چولگی -49/0 -31/0 -27/0

 میانگین مدیریت دانش از چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی بیشتر است. شودیممشاهده  1که در جدول  گونههمان

 

 آزمون نرمال بودن توزیع نمرات
 : آزمون نرمال بودن توزیع نمرات3جدول 

 

 متغیرها ر آمارهمقدا سطح معناداری

 نوآوری سازمانی 11/0 20/0

 مدیریت دانش 12/0 20/0

 چابکی سازمانی 14/0 09/0

 میریگیمباشد، بنابراین نتیجه می 05/0سطح معناداری مقادیر آماره بیشتر از  شودیممشاهده  3که در جدول  گونههمان

ی تعیین رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و جهت برا توانیمو  هستتوزیع پراکندگی نمرات متغیرها نرمال  که

 کنی استفاده نمود.–ی متغیر چابکی سازمانی از رگرسیون سلسله مراتبی به شیوه بارون اواسطهتعیین نقش 

 

 آمار استنباطی
 یرن و کنبه روش با ونیرگرس از آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرها و آزمون هاهیفرضدر این بخش برای آزمون 

 گردد.جهت برآورد فرضیه استفاده می

 

 آزمون همبستگی
. شودیمتغیرهای پژوهش بررسی م دهندهلیتشک یهابا استفاده از آزمون همبستگی پیرسون روابط ساده بین شاخص

این این بدین معناست که (، p<0/01) موجود معنادار است یهایکلیه همبستگ دهدینشان م 4 طور که در جدولهمان

 .متغیرها همگی دو به دو باهم رابطه دارند
 

 : ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش4جدول 
 

 نوآوری سازمانی مدیریت دانش چابکی سازمان 

 **710/0 **560/0 1 چابکی سازمان

 **680/0 1 **560/0 مدیریت دانش
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 1 **680/0 **710/0 نوآوری سازمانی

 01/0ی در سطح **معنی دار 05/0*معنی داری در سطح 

 =r)56/0و >01/0P(بین مدیریت دانش و چابکی سازمانی  نتیجه گرفت که توانیم 4از جدول 

رابطه  =r)68/0و >01/0P(مدیریت دانش با نوآوری سازمانی  .رابطه مستقیم معنادار وجود دارد 01/0در سطح کمتر از  

رابطه مستقیم معنادار  01/0در سطح کمتر از  =r)71/0و >01/0P(. نوآوری سازمانی با چابکی سازمانیمعنادار دارد میمستق

. ابدییسازمانی نیز افزایش م نوآوریسازمانی، مدیریت دانش و  چابکیبا افزایش  گفت که توانیمی طورکلبه .وجود دارد

 .ابدییبا افزایش مدیریت دانش، چابکی سازمانی نیز افزایش م نیچنهم

از روش تحلیل مدیریت دانش و نوآوری سازمانی ی چابکی سازمانی در رابطه بین اطهواسجهت بررسی نقش  تیدرنها

 گزارش گردیده است. 5رگرسیون به شیوه سلسله مراتبی و به شیوه بارون و کنی استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 

 تحليل رگرسيون به روش بارن و کنی نتایج :5 جدول
 

 β T P R 2R F Df P نبیمتغیرهای پیش متغیر مالك

 001/0 1،133 48/114 46/0 68/0 001/0 70/10 68/0 مدیریت دانش نوآوری سازمانی

 سازمانی نوآوری
 001/0 36/6 41/0 مدیریت دانش

78/0 62/0 98/107 2،132 001/0 
 001/0 41/7 48/0 چابکی سازمانی

که  توان استنباط کردمی ()1Fو  133=)78/114 و p<01/0)6- 4جدول در مرحله اول  انسیوار لیتحلاز نتایج آزمون 

 طورهبدار وجود دارد و مدیریت دانش بین )مدیریت دانش( و متغیر مالك )نوآوری سازمانی( رابطه خطی معنیبین متغیر پیش

ندگانه که برابر همبستگی چ با توجه به سطح معناداری بتا و مجذور ضریب .هست بینی نوآوری سازمانیدار قادر به پیشمعنی

 بینیپیش درصد واریانس نوآوری سازمانی توسط مدیریت دانش قابل وششچهلکه حدود  میشویماست، متوجه  46/0با 

 است.

که  توان استنباط کردمی( )2Fو  132=)98/107و  p<01/0) 6- 4جدول در مرحله دوم  انسیوار لیتحلاز نتایج آزمون 

ارد دار وجود ددانش و چابکی سازمانی( و متغیر مالك )نوآوری سازمانی( رابطه خطی معنیبین )مدیریت بین متغیرهای پیش

 ودوشصتکه حدود  میشویماست، متوجه  62/0همبستگی چندگانه که برابر با  و با توجه به سطح معناداری بتا و مجذور ضریب

 است. بینیپیش بلدرصد واریانس نوآوری سازمانی توسط مدیریت دانش و چابکی سازمانی قا

به عبارتی با اضافه  رسدیمدرصد در مرتبه دوم  62درصد در مرحله اول به  46در این مرحله مقدار ضریب تعیین از  

 نیبشیپی متغیرهای نیبشیپدرصد به قابلیت  16 نیبشیپمتغیرهای  عنوانبهشدن متغیر چابکی سازمانی به مدیریت دانش 

متغیرهای مدیریت دانش و نوآوری  چابکی سازمانی در رابطه بین داریمعنی گرواسطهنقش  دهدهننشانو این  شدهافزوده

 .هستسازمانی 

 

 تحقيق یريگجهينت
 یهابا چالش هایاست. امروزه شهردار شدهلیها تبددر عصر دانایی محوری، دانش به منبع استراتژیک بسیاری از سازمان

بیق آموزشی و نیاز به تط یهانهی، تقاضای متنوع جامعه، افزایش هزهاستمیی، گسترش سفراوانی ازجمله تغییرات سریع فناور

مدیریت دانش است. در  شودیاند. یکی از ابزارهایی که برای مقابله با این شرایط به کار گرفته مبا عصر دانش و اطالعات مواجه

کنان کار نیدر ب یسازمان یچابک یانقش واسطهبا  یسازمان یدانش و نوآور تیریمد نیاین پژوهش سعی شده است رابطه ب

پژوهش حاکی از آن است که  اول یاصل هیفرض از آزمونحاصل  یهاافتهیبررسی و ارزیابی شود.  رازیمنطقه ده ش یشهردار

ا افزایش ب وجود دارد. این رابطه به این معنا است که یداریرابطه مستقیم معن مدیریت دانش و چابکی سازمانیی طورکلبه

همچنین، نتایج حاصل  ، میزان چابکی سازمان نیز افزوده خواهد شد.رازیمنطقه ده ش یشهرداربهبود مدیریت دانش کارکنان 
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 مدیریت دانش و نوآوری سازمانین است که بین دهنده آپژوهش نشان و سوم ی دوملاص یهاهیآماری فرض لیوتحلهیتجز زا

 وجود دارد. یداریمعن میرابطه مستق بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی و همچنین رازیمنطقه ده ش یکارکنان شهردار

دار وجود دارد و مدیریت بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی رابطه خطی معنی کهنتایج فرضیه چهارم نشان داد  تیدرنها

 زاده و نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش صفری، طورکلبهاست.  بینی نوآوری سازمانیدار قادر به پیشطور معنیدانش به

همخوانی  (2011) همکاران و و آنگل (2007) همکاران و (، آندره1393) (، قنبری و همکاران2005) (، کیانژن1391همکاران )

 یرکارکنان شهردا یسازمان یچابک یگرنقش واسطه دارد. در حقیقت رابطه متغیرهای مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با

 جدید معیارهای از استفاده و جدید تفکر نیازمند به خالقیت و نوآوری، نشان دهنده این است که رسیدن رازیمنطقه ده ش

 در مانعی چابک که همراه بادانش نوین نباشند، سنتی و غیر هایمقیاس کارگیریزیرا به است؛ سازمان عملکرد ارزیابی برای

طور غیرمستقیم و همراه با شود که چابکی بهشود، و این نتیجه حاصل میمی محسوب خالقیت و نوآوری پیشرفت مسیر

 باشد.مدیریت دانش بر نوآوری تأثیرگذار می

 

 تحقيق شنهاداتيپ
با محیط متالطم و پیچیده به مدیران و متخصصان توصیه  هایدر راستای نتایج تحقیق و با توجه به مواجه بودن شهردار

توجه داشته باشند. برای این  یسازمان یدانش و نوآور تیریمد نیدر رابطه ب یسازمان یچابک یاهکه به نقش واسط شودیم

 :شودیم برآمده از نتایج تحقیق به شرح ذیل بیان هاشنهادیمنظور پ

ه شیراز رابط 10معناداری با چابکی سازمانی شهرداری منطقه  طوربهنتایج پژوهش، مدیریت دانش  بر اساس کهییازآنجا -1

 معنادار دارد، ضرورت دارد مسئوالن شهرداری زمینه استقرار مدیریت دانش را فراهم آورند.

شیراز رابطه معنادار  10شهرداری منطقه  یسازمان یچابک معناداری با طوربه یسازمان ینوآور نتایج پژوهش،با توجه به  -2

 بحث کارکنان، جدید یهادهیا و هاینوآور ویقتش و دهی پاداش ستمیس جادیا دارد، ضرورت دارد مسئوالن شهرداری با

 کنند.را در سازمان تسهیل  یچابک سازمان، یهاتیموفق و هاشکست تجارب، مورد در

باشد؛ ی سازمانی میوربهرهی نیبشیپی چابکی سازمانی قادر به واسطهبهنتایج پژوهش نشان داد، مدیریت دانش  ازآنجاکه -3

 تیقطع با عدم ییهاطیمح ۀکه الزمشهرداری با استقرار مدیریت دانش به چابکی سازمانی  بنابراین ضرورت دارد مسئولین

ی که یکی از الزامات اساسی در محیط وربهرهاست وضعیت مطلوبی ببخشند و در پرتو این دو متغیر  ادیز راتییتغ ایو 

 باشد، تحقق یابد.راهبردی می

شود  ارزش قائل شیاز پ شیب دیو تفکرات جد تیخالق یبرا یشهردار تیریدانش مد تیریارتقاء سطح مد یبرادر نهایت  -4

ا از این ت تفکر و اطالعات آشنا کند یخود برمبنا اتیها با تجربکند تا آن قیتشو یاو کارکنان را به انتقال دانش حرفه

 لیشکمستقل ت یقاتیتحق یاه میانتقال دانش در سازمان ت یبراهمچنین، . ی سازمانی افزایش یابدوربهرهطریق چابکی و 

 .شود

 

 تحقيق یهامحدودیت

گیرد، که این پژوهش از آن مستثنی نیست. با توجه به یی بر سر راه پژوهشگر قرار میهاتیپژوهش محدوددر انجام هر 

 تأثیر تحت است پس، ممکن است. شده بسنده کارکنان خود پاسخ به و شدهگردآوری پرسشنامه از استفاده با هایافتهاینکه 

 آمدهدستشیراز به 10کارکنان شهرداری منطقه  از فقط پژوهش این نتایج ،. همچنینباشد قرارگرفته دهندگانپاسخ سوگیری

 .کرد رعایت را احتیاط جانب باید آن نتایج تعمیم در است؛
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