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چ کیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش شامل تولید ،سازماندهی ،توزیع و کااربرد
دانش با خالقیت سازمانی کارکنان امور مالی بانک تجارت بوده است .جامعه آمااری تحییار را  250نفار از
کارکنان مدیریت امور مالی بانک تجارت تشکیل میدهد .روش نمونهگیری تصادفی ساده و حجام نموناه باا
استفاده از جدول مورگان تعداد  150نفر انتخاب گردیدهاند.
تحییر حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصایفی از ناوه همبگاتای اسات .جمات جماعآوری
اطالعات از دو پرسشنامه استاندارد خالقیت رندسیپ (حاوی  50سوال) و پرسشنامه محیر سااخته مادیریت
دانش (حاوی  23سوال) برای سنجش مولفههای مادیریت داناش براسااق مییااق پانه درجاهای لیکارت
استفاده گردید .همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (فراونی ،فراوانی درصادی،
میاناین ،انحراف استاندارد ،دامنه تغییرات) و برای تحلیل استنباطی از آزمونهای همبگتای و رگرسیون چند
متغیره استفاده شده است .نتایه تحییر نشان داده است که بین تمامی خرده مییاقهای تولیاد ،ساازماندهی،
توزیع و کاربرد دانش با خالقیت کارکنان بانک تجارت رابطه مثبتی جود دارد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،تولید ،توزیع ،کاربرد دانش ،فرهنگ سازمانی ،خالقیت.

 -1عضو هیات علمی دانشااه آزاد اسالمی واحد اسالمشمر.تمران .ایرانbarzegar@iiau.ac.ir .
 - -2عضو هیات علمی دانشااه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی.امل .ایران
 -3کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی -دانشااه آزاد اسالمی واحد بین الملل قشم .قشم .ایران.
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مبانی نظری تحییر:
مدیریت دانش از اواخر دهه  1970مطرح گردید .در این دهاه نظاا هاای مبتنای بار
هوش مصنوعی و نظا های هوشمند برای مدیریت دانش بکار گرفته شاد و مفااهیمی
چون فراهم آوری دانش ، 1ممندق داناش ، 2نظاا هاای داناش مادار 3و مانناد آن روا
یافت( .رضا یی  ) 88مدیریت دانش مجموعه ای از اساتراتژی هاا و امکاناات اسات کاه
کدگذاری ،انتشار و کاربرد دانش را در دستیابی به مجموعه اهداف تگمیل می کند .
می نو ، 2003 ، 4علاوی 5و لیادنر 2001 6معتیدناد در ساال هاای اخیار اگار ساازمان
بخواهد از دانشی که دارد استفاده کند و از آن بمره برد اری نماید باید بداند که دانش
چاونه ایجاد شده ،به اشتراک گذاشته و در داخل سازمان مورد استفاده قرار می گیارد.
گوتس چاک 7و همکارانش بیان می کنند ،براساق تئوری " دانش محور سازمان هاا " ،
دانش منبع اصلی برای بیا و موفییت سازمان ها مای باشاد(گارد 8و همکااران.) 2005 ،
سا زمان دانشی به عنوا ن ساختار غالب ساازمان هاای دولتای و خصوصای در انتیاال از
عصر صنعت به عصر دانش می باشد (صناعی .) 1391 ،در جدول شماره(  ) 1سیر تحاول
مدیریت دانش نشان داده شده است.
جدول  -1سیر تحول مدیریت دانش (حگن زاده ، 1386 ،نیل از رضایی ) 88
روند پیشرفت مدیریت دانش

دهه
دهه 1970

مدیریت دانش مطرح شد.

دهه 1980

بر اهمیت مدیریت دانش افزوده شد و ان تشارات مربوط به مدیریت دانش سیر صعودی
یافت.

اوایل دهه 1990
اواسااااا

فعالیت شرکت های آمریکایی ،اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش شدت یافت.

دهاااااه شبکه های بین المللی مدیر یت دانش پدید آمد.

1990
اواخر دهه 1990

مدیریت دانش در زمره فعالیت های تجاری شرکتمای بزرگ درآمد.

هزاره سو

شرکت های بزرگ اروپایی حدود  55درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص
دادند.

1 -Knowled ge Acqisition
2 -Knowled ge Engineering
3 -Knowled ge Based s ystem
4 - Minu
5 -Alavi
6 -Leidner
7-Gottschalk
8 -Garud
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ماادیریت دانااش ،انجااا سیگااتماتیک سااازماندهی ،برنامااه ریاازی ،زمااان بناادی،
مانیتورین ا گ و بااه کااارگیری افااراد ،فرآیناادها ،فناااوری و محاای بااا داشااتن افااراد
(اسااتراتژیک) مناسااب و مکااانیز هااای گاارفتن بااازخورد اساات( .لمااانی 1و همکاااران ،
 ، 2004نیل از مختاری. ) 1391 ،
مدیریت دانش بیانار تالشی برای جبران خگارت هاای گذشاته و یاک بیماه ناماه
برای میابله با از دست دادن حافظ ه سازمانی در آینده است .مدیریت دانش قلمرو های
جدید و قدیمی ،آشنا و ناآشنا را پوشش می دهد(کشاورزی و رضائیان.) 1391 ،
مزایای مدیریت دانش
مزایای مدیریت دانش شامل استفاده مجادد از داناش موجاود و اجتنااب از تکارار
هزینه ها برای حل مگائل تکراری است .به اعتیااد گابتاارا (  ) 2000مادیریت داناش
موجب افزایش کارایی داخلی ،هماهنای خدمات مشتریان و ساودآوری کلای مای شاود
( نیل از سمرابی و دارمی .) 1389 ،مدیریت دانش برای افراد ،گروه های تگمیم تجرباه
و سازمان مزایای بگیاری به همراه دارد(قلیچ لی.) 1388 ،
در سطح فردی:
به افراد کمک می کند تا وظا یفشان را بمتر انجا دهند و در زمان اتخاذ تصمیمات
و حل مگائل صرفه جویی کنند.
حس تعمد جمعی در سازمان ایجاد می کند.
فراهم کننده چالش ها و فرصت هایی برای مشارکت کردن است.
در سطح گروه های تگمیم تجربه
ممارت های حرفه ای را توسعه می دهد.
حمایت گری (رایزنی) هم رد یفان را افزایش می دهد.
1 -Lehaney
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ایجاد شبکه و همکاری موثر را تگمیل می کند.
ایجاد کننده اصول اخالق حرفه ای برای اعضاست.
در سطح سازمانی
به اجرای استراتژی کمک می کند.
به حل سریع تر مگائل کمک می کند.
به بمره برداری از ایده ها کمک می کند و فرصت های نوآوری را افزایش می د هد.
حافظه سازمانی ایجاد می کند.
مراحل اصلی مدیریت دانش
خلر دانش
مطابر مدل نوناکا و همکاران (  ) 2000چمار روش خلار داناش ساازمانی عباارت
هگتند از  :اجتماعی کردن ،بیرونی کردن ،درونی کاردن و ترکیاب کاردن  .چماار ناوه
مکااان سااازمانی پیشاانمادی بااه منظااور خلاار دانااش عبااارت انااد از ( :ساامرابی و
دارمی.) 1389 ،
تولید  .روش اجتماعی کردن خلر دانش را در بر می گیرد.
تعامل  .روش بیرونی کردن خلر دانش را در بر می گیرد.
کنترل و نامداری  .روش ترکیب دانش را در بر می گیرد.
عمل  .شامل تبدیل دانش آشکار به دانش پنمان از طریر فرآیند درونی کردن است.

ذخیره سازی
طبر مطالعات تجربی علوی و لیدنر (  ، ) 2001با وجود اینکه سازمان ها دانش خلار
می کنند و یاد می گیرند ،آن را فراموش نیز مای کنناد  .گاروور و دانپاورت (  ) 2001باا
مطالعه سازمان های غربی به این نتیجاه رسایدند کاه یکای از اهاداف مشاترک اکثار
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پااروژه هااای ماادیریت دانااش ،ایجاااد نااوعی مخااز ن دانااش بااوده اساات ( نیل از قلاایچ
لی.) 1388 ،
تگمیم و انتیال دانش
انتیال دانش در سطوح مختلف یک سازمان اتفاق می افتد  :بین افاراد ،از افاراد باه
منابع آشکار ،از افراد به گروه هاا ،باین گاروه هاا ،در میاان گاروه هاا و از گاروه باه
سازمان  .بنابراین ،یک فرآیند ممم مدیریت دانش در محی های سازمانی انتیال دانش
به مکان های مورد نیاز برای به کارگیری است  ( .قلیچ لی.) 1386 ،
خالقیت:
لوتاتر استاد رفتار سازمانی ،خالقیت را ایجاد ترکیبی از راه حل ها توسا افاراد یاا
گروه ها در یک روش جدید می داند (مدهاون ،گرور ) 1998 .این تعریف عالوه بر ایان
که مشخ ص کننده خروجی خالق و خالقیت به عنوان نوعی حل مگأله بوده ،خالقیات
را در سطح فردی و گروهی نیز مطرح می کند.
اولدها و کامینگ با تاکید بر خروجی خالق و ویژگی های خروجی خالق ،خالقیات
را شامل محصوالت ،ایده ها و رویاه هاایی کاه تاازه و ارزشامندند ،تعریاف مای کنناد.
(اولدها و کامینگ) 1997 .
لوسیر در تعریفش ،بر خالقیت به عنوان نوعی تفکر و خروجی خاالق تأکیاد مای-
کند ،بدین صورت که خالقیت شیوه ای از تفکر است که باعث تولیاد ایاده هاای جدیاد
می شود( .لوتانس) 1995 .
خالقیت سازمانی:
علی رغم سابیه طوالنی خالقیت در حیاات بشاری ،ساازمان هاا اخیارا باه واساطه
سرعت شارف تغییرات تکنولوژیکی ،رقابت جمانی و عاد اطمیناان اقتصاادی کشاف
کرده اند که یکی از منابع کلیدی و مگتمر مزیت رقابتی و بیا ،خالقیت سازمانی مای-
باشد .این مزیت رقابتی مگتمر در قالب ایده ها ،محصوالت و خدمات تازه ظااهر مای-
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شود که مگتییما از تفکر خال ق ناشی مای شاود .خالقیات کارکناان ساازمان باه ایان
صورت به بیای سازمان کمک می کند که وقتی کارکنان در کارشان خالق باشند قاادر
خواهند بود ایده های تازه و مفیدی در مورد محصوالت ،عملکرد ،خادمات ،رویاه هاای
سازمان ارائه و به کار گیرند.
تبدیل شدن به یک سازمان خالق وسیله ا ی جمت رقابتی شدن در محای تجااری
پویا و تغییر پذیر امروز شده است( .دافی ) 1998
ترکیبی از ایده های خالق و مدیریت نوآوری سازمانی ،کلید اصلی جمت بااقی مانادن
در حالت نوآوری سازمانی رقابتی در درازمدت می باشد( .آدامز و همکاران) 2006 ،

عوامل کلیدی موفییت خالقیت سازما نی:
پنه وظیفه اصلی که با نوآوری و خالقیات مارتب

مای باشاند ،عباارت هگاتند از:

کارمنااد یااابی ،آمااوزش ،ماادیریت مگاایر پیشاارفت شااغل ،سیگااتم پاااداش ،ارزیااابی
عملکرد ( تان و ناسوردین  .) 2011 ،عوامل کلیدی موفییت مدیریت خالقیت ساازمانی،
عوامل عملیاتی ضروری می باشند کاه منجار باه اجارای موفییات آمیاز یاک سیگاتم
مدیریت خالقیت سازمانی می شوند .با توجه به تحیییااتی کاه در ایان زمیناه صاورت
گرفته است عوامل زیر را می توان به عنوان عوامل کلیدی موفییت خالقیات ساازمانی
در نظر گرفت( :حگن بیای .) 89
فرهنااگ خالقیاات :ماادیریت مجموعااه گگااترده ای از ارزش هااای پذیرفتااه شااد ه،
هنجارها و رفتارها درباره خالقیت سازمانی را مورد توجه قرار می دهد.
پیچیدگی ساختاری :مدیریت الاوهایی از ساختار را مورد توجه قارار مای دهاد کاه
یک سازمان بکار می گیرد تا اجرای خالقیت سازمانی را تگمیل بخشد.
تعمد و رهبری مدیریت :مدیریت خصوصیات ،توانایی ها و رف تارهاای مادیریت کاه
مدیریت خالقیت را هدایت می کند ،مورد بررسی قرار می دهد.
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قابلیاات و رفتااار کارکنااان :ماادیریت عناصاار ضااروری باارای کارکنااان را از لحااا
خصائص ،توانایی ها ،رفتارها ،تعمد و رضایت شغلی را مورد توجه قرار داده کاه نتیجاه
آن در خالقیت سازمانی مشخص می گردد.
تو سعه استراتژی برای خالقیت :مدیریت سمت و سوی استراتژی خالقیات را ماورد
بررسی قرار می دهد که خالقیت سازمانی را تگمیل می بخشد.
موضع استراتژی برای خالقیت :مدیریت اجرای کار او مؤثر استراتژی هاای متنااظر
در خالقیت سازمانی را مورد توجه قرار می دهد.
مکانیزمی برای تصد یر و تعیین در تغییرات مجااز بارای خالقیات :مادیریت یاک
سیگتم صدیر و پاداش دادن را همراه با دامناه تغییارات مجااز بارای ابماا  ،خطاا و
تعارض در ارتباط یا خالقیت سازمانی مورد بررسی قرار می دهد.
مکانیزمی برای توسعه مگتمر :مدیریت مکانیز های توسعه و بازبینی برای پروژه-
ه ای پیشین و پروژه های جاری را کاه در خالقیات ساازمانی تاأثیر گاذار اسات ماورد
بررسی قرار می دهد.
یادگیری ساازمانی :مادیریت مکاانیز هاای یاادگیری و تحصایل را در ارتبااط باا
خالقیت سازمانی مورد بررسی قرار می دهد.
استفاده و نیل و انتیال دانش :مدیریت مکاانیز انتیاال و اساتفا ده از داناش را در
خالقیت سازمانی بررسی می کند.
نوناکا و همکاران (  :) 1995مطالعه ای در شرکت هوندا توس نوناکاا و همکااران
صورت گرفته است که تأثیر فرهنگ سازمانی را بار مادیریت داناش نشاان مای دهاد.
نتایه تحییر حاکی از آن است که « تاا فرهناگ ساازمان حااکم بار ساازمان متحاول
ن اردد ،ایجاد و هدایت دانایی های جدید به نتیجه نخواهاد رساید :جملاه ای باود کاه
مدیران شرکت هوندا مطرح کردند.
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شرف الدین و رولند (  :) 2004در وزارت کاارآفرینی ماالزی پژوهشای در زمیناه «
رابطه بین عناصر سازمانی و انتیاال خلار دارایای هاای داناش » انجاا داده اناد .ایان
پژوهشاران رابطه بین فرهنگ سازمانی ،ساختارساازمانی ،تکنولاوژی ،مناابع انگاانی،
خ مشی های سیاسای را باه عناوان عناصار ساازمانی و متغیار و مگاتیل و باا خلار
دارایی های دانش و عملکرد انتیال دانش به عناوان متغیرهاای وابگاته ماو رد بررسای
قرار داده اند و به وجود رابطه معنی دار بین این متغیرها پی برده اند.
کنیگ و همکاران(  :) 2008در پژوهشی تحت عنوان « برانایختن تگمیم داناش از
طریر سیگتم مدیریت دانش » درصدد بودند باا بماره گیاری از تئوریماای اجتمااعی و
اقتصادی تأثیرات نظارت سرپرست و حمایت های سازمانی را بر تعداد و میازان تاالش
افراد درجمت توزیع دانش های ارزشمند شخصی شان در یک سیگاتم مادیریت داناش
سازمانی ،میایگه کنند.
ارلی ،ماریکی آرنولد که در سال  1982در پژوهشی با عنوان « تأثیر حل خالقاناه
مگئله بر بمره وری مگئله انجا شده است در دانشااه اوریجن در ا یاالت متحاده کاه
بمره وری در گروهمایی که وسیله حل خالقانه مگأله کنترل می شوند باالتر اسات (باه
نیل از وطن دوست 1387 ،و کتابدار) 121 : 88 ،
کارلو در سال (  :) 2006در پژوهشی که با عنوان « بررسی ارتباط بین سابک هاای
رهبری و عملکرد مدیران با خالقیت و ویژگی هاای شخصایتی ان جاا داد متوجاه شاد
ارتباط معنی داری بین سبک های رهباری و ویژگای هاای شخصایتی وجاود دارد بادین
ترتیب که ارتباط مثبت و معنی داری بین سبکمای رهباری ضاابطه مادار باا خالقیات
نشان می دهد.
روش :
در این پژوهش از روش تحییر توصایفی از ناوه همبگاتای اساتفاده شاده اسات.
همچنین تحییر حا ضر از نظر هدف کاربردی بوده است.
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جامعه آماری
جامعه آماری مورد بررسی را تعداد  250نفر از کارکنان حوزه مدیریت امور ماالی
بانک تجارت تشکیل داده اند .جمت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصاادفی سااده
و جمت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده اسات و تعاداد  150نفار
انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری داده ها
در پااژوهش حاضاار از مطالعااات کتابخانااه ای جماات مبااانی نظااری و پر س شاانامه
استاندارد خالقیت رند سیپ ( حاوی  50ساوال ) و پرسشانامه محیار سااخته مادیریت
دانش حاوی  23سوال براساق مییاق پنه درجه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کام
تدو ین گرد ی د.
میدار پایایی ابزار باه دسات آماده باا اساتفاده از فرماول آلفاای کرونباا  1بارای
پرسشنامه خالقیت برابر  ، 0.89پرسشنامه مدیریت دانش  0.94است.
تجزیه و تحلیل داده ها
همچنین برای تجزیاه و تحلیال داده هاا از شااخص هاای آماار توصایفی (فراونای،
فراوانی درصدی ،میاناین ،ا نحراف استاندارد ،دامنه تغییارات) و تحلیال اساتنباطی از
آزمون همبگتای و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافته ها :
بین مولفه های مدیریت دانش با خالقیت سازمانی ارتباط وجود دارد.
* بر اساق فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه بین مولفه های مدیریت داناش باا
خالقیت ساز مانی ارتباط وجود دارد .نتایه یافته ها و بررسی تحلیل داده ها نشان مای-

1-Cronbach's alpha

128

پژوهشنامه تربیتی /دانشااه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره 36

دهد که مدیریت دانش عامل مممی در بروز خالقیت کارکنان در یاک ساازمان اسات.
لذا فرهنگ سازی و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان توصیه می شود.
فرضیه های فرعی
از د ی دگاه کارکنان بانک تجارت ب ی ن تول ی د دانش و خالق ی ت سازمان ی رابطاه وجاود
دارد.
بر مبنای فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه بین تولید داناش باا خالقیات ساازمانی
ارتباط وجود دارد ،بررسی داده ها با استفاده از ضریب همبگتای پیرسون نشاان مای-
دهد که مولفه تولید دانش می تواند در خالقیت سازمانی کارکناان تااثیر گاذار باشاد و
این مولفه به عنوان یک عامل در خالقیت کارکنان در نظر گرفته می شود.
از د ی دگاه کارکنان بانک تجارت ب ی ن سازمان ده ی دانش و خالق ی ت سازمان ی رابطاه
وجود دارد.
بر مبنای فرضیه فرعی دو مبنی بار اینکاه باین ساازماندهی داناش باا خالقیات
سازمانی کارکنان بانک تجارت ارتبا ط وجود دارد ،پااالیش ،اساتاندارد ساازی ،طبیاه-
بندی و حفا و ناماداری داناش تولیاد شاده در ساازمان موجاب تیویات و افازایش
خالقیت کارکنان می شود.
از د ی دگاه کارکنان بانک تجارت ب ی ن توز ی ع دانش و خالق ی ت سازمان ی رابطاه وجاود
دارد.
بر مبنای فرضیه سو بین توزیع داناش باا خالقیات سا ازمانی ارتبااط وجاود دارد.
براساق یافته های پژوهش باا اساتفاده از آز ماون ضاریب همبگاتای پیرساون نشاان
می دهد که فرهنگ سازی عامل مممی در مادیریت بار داناش در ساازمان اسات و در
ارتباط با خالقیت می توان گفت تا دانش خوب توزیاع و درک نشاود ،خالقیات نیاز در
کارکنان متبلور نخواهد شد.
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از د ی دگاه کارکنان بانک تجارت ب ی ن کاربرد دانش و خالق ی ت سازمان ی رابطه وجاود
دارد.
بر مبنای فرضیه چمار مبنی بر اینکاه باین کااربرد داناش باا خالقیات ساازمانی
ارتباط وجود دارد ،بر اساق یافتاه هاای پاژوهش و نتاایه آزماون ضاریب همبگاتای
پیرسون بین این دو متغیر نشان می ده د که چنانچه دانش مدیریت شده باه خاوبی در
سازمان بکار گرفته نشود ،عامل خالقیت را تیویت نخواهد کرد و در حیییت خالقیتای
توس کارکنان بروز داده نخواهد شد .لذا مای بایگات سااز و کارهاای مناسابی بارای
بکارگیری دانش در سازمان توس

مدیران فراهم شود.

بحث و نتیجه گیری :
نتایه حاصل از بررسی داده ها و تحلیال آنماا جمات پاساخاویی باه فرضایه هاای
تحییر اقدامات زیر را جمت پیاده سازی مدیریت دانش در بانک توصیه می نماید.
پیاده سازی مدلی مناسب از مدیریت دانش در بانک تجارت جمت افزایش خالقیت
سازمانی در کارکنان.
با برگزاری سمینارها ،کارگاهمای آم وزشی ضمن خدمت و شرکت کارکنان ساازمان
در این قبیل جریانات نگبت به تولید دانش جمت ارتیاء خالقیت افراد اقدا نمایند.
می توان از طریر بکارگیری نظا های استاندارد و کارآمد جمات پااالیش داده هاا و
اطالعات و همچنین حف و به روز رسانی آنما اقدا نمود.
می توان از طریر راه انادازی سیگاتم هاای رایاناه ای (اینترنات ،اینترانات) و غیار
رایانه ای از طریر مجالت داخلی ،ویژه نامه ها ،پوسترها در خصاوص توزیاع مناساب و
عادالنه دانش و در اختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز کارکنان ساازمان در رده هاای
مختلف بین مدیران و کارکنان اقدامات الز را بع مل آورد.
شایگته است از طریر ایجاد فرهنگ و جو مناسب ساازمانی باا مادیریت داناش و
تشویر و ترغیب کارکنان از طرق مختلف جمت بکارگیری کارکنان از دانش آشاکار و
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نمان خود در مناسبات روزمره بین دیار همکاران و همچنین ارائه طرح ها و ایده هاای
بدیع و نوآور در راستای اهداف سا زمان مطبوه جمت تولید و ارائه خادمات ماورد نیااز
مشتریان.
کتابنامه :
بوکوو ی تز ،وند ی آر و روث ال ،و ی ل یا امز  .) 1391 ( .ماد ی ر ی ت داناش کااربرد ی  ،ترجماه علا ی
حگ ی ن کشاورز ی و عل ی رضائ ی ان ،تمران ،انتشارات سمت.
حگن ب ی ا ی  ،محگن .) 1389 ( .ارائه مدل عوامل موفی ی ت مد ی ر ی ت دانش به منظاو ر افازا ی ش
خالق ی ت و ی ادگ ی ر ی سازمان ی در شرکت فرودگاهماا ی کشاور ،پا یا ان ناماه کارشناسا ی ارشاد
مد ی ر ی ت فناور ی اطالعات
رضایی ،زهرا  .) 1388 (.رابطه بین مادیریت داناش و خالقیات ساازمان از دیادگاه اعضاای
هیات علمی دانشااه آزاد واحد اسالمشمر ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزش ی.
سمرابی ،بابک و دارمی ،هادی .) 1389 ( .مدیریت دانش با رویکرد  ، MBAتمران ،ساازمان
مطالعه و تدوین کتب علو انگانی دانشااه ها (سمت).
صادقی مال امیری ،منصور.) 1386 ( .خالقیت (رویکردی سیگتمی ،فارد ،گاروه ،ساازمانی)،
انتشارات دانشااه اما حگین (ه) .
صناعی ،ایمان " .) 1391 ( .بررسی عوامال اثرگاذار بار رفتاار تگامیم داناش باا اساتفاده از
تئوری رفتار برنامه ریزی شده "  ،پنجمین کنفرانس مدیریت دانش ،تمران.
قلیچ لی ،بمروز .) 1388 ( .مدیریت دانش فرایند خلر ،تگمیم و کااربرد سارمایه فکاری در
کگب و کارها ،تمران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علو انگ انی دانشااه ها (سمت).
کتابدار ،زهرا .) 1388 ( .رابطه بین سبک رهبری مدیران با خالقیت و نوآوری سازمانی آنما
در ماادارق شاامر ساااوه سااال تحصاایلی  . 87 -88پایااان نامااه کارشناساای ارشااد ماادیریت
آموزشی.
مختاری ،محمدباقر " .) 1391 ( .انتخاب استراتژی های مدیریت دانش باه وسایله ی ترک یاب
 ANPبا الاوریتم ابتکاری "  ،پنجمین کنفرانس مدیریت دانش ،تمران.
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وطن دوست ،ممرداد .) 1387 ( .رابطه بین خالقیت و بمره وری سازمانی مدیران در آماوزش
و پرورش تمران کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشااه آزاد اسالمی ساوه.
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