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Abstarct 
Organizational creativity has always been influenced by various variables and factors. 

One of the affecting components on organizational creativity is the various processes 

of knowledge management and the phenomenon of organizational citizenship 

behavior. Thus the purpose of this research was study of relationship between 

knowledge sharing and organizational citizenship behavior with organizational 

creativity in Higher Education Institutions. Research type was descriptive correlative 

and statistical population consisted all of staff employees in University of Qom 

(N=344) that by using Cochran Formula and stratified randomized sampling, 260 ones 

were chosen as sample. To collect data, three standard questionnaires of knowledge 

sharing, standard questionnaire of organizational citizenship behavior and researcher-

made questionnaire of organizational creativity were used. Content validity was used 

to measure questionnaires validity. Questionnaires reliability obtained through 

Cronbach alpha coefficient was equal to 0.91 for knowledge sharing, 0.82 for 

citizenship behavior and 0.85 for organizational creativity. Data analysis was 

performed at two descriptive levels (frequency, percentage, mean and standard 

deviation) and at the inferential level (sample t-test, regression coefficient and 

structural equation model) using SPSS software version 22 and Amos graphic. 

Finding showed mean of organizational citizenship behavior in different components 

was higher than average, and mean of knowledge sharing and organizational creativity 

was lower than average. Regression coefficient showed that both knowledge sharing 

and organizational citizenship behavior can predict employees' organizational 

creativity. 

Keywords: Knowledge Sharing, Organizational Citizenship Behavior, 

Organizational Creativity, Employees.
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رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی با خالقیت سازمانی  

 )مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه قم(  مؤسسات آموزش عالیدر 

 چکیده
اثرگذار بر    یهامؤلفه خالقیت سازمانی همواره تحت تأثیر متغیرها و عوامل گوناگونی قرار داشته است. یکی از  

خالقیت سازمانی، فرآیندهای مختلف مدیریت دانش و پدیده رفتار شهروندی سازمانی است. لذا هدف پژوهش 

قیت سازمانی در مؤسسات آموزش عالی  حاضر، بررسی رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی با خال

نفر      344به تعداد    قم   کارکنان ستادی دانشگاه   آماری پژوهش شاملجامعه همبستگی و  -بود. نوع پژوهش، توصیفی

نفر به عنوان نمونه    260گیری تصادفی ساده،  با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه ها  بودند که از میان آن

داده  گردآوری  جهت  شدند.  رفتار  ها،  انتخاب  استاندارد  پرسشنامه  دانش،  تسهیم  استاندارد  پرسشنامه  سه  از 

ها از  یی پرسشنامه جهت سنجش روا و پرسشنامه محقق ساخته خالقیت سازمانی استفاده شد.  شهروندی سازمانی  

،  91/0ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای تسهیم دانش  روایی محتوایی و سازه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه 

در دو سطح توصیفی)فراوانی، درصد،  ها  تحلیل داده آمد.    به دست  85/0، و خالقیت سازمانی  82/0رفتار شهروندی  

ای، ضریب رگرسیون و مدل معادالت ساختاری( با  ستنباطی)تی تك نمونه میانگین و انحراف معیار( و در سطح ا

 یهامؤلفه میانگین همه  نشان داد    هاافته یگرافیك انجام گردید.    Amosو    22نسخه    SPSS  افزارنرم استفاده از  

رفتار شهروندی سازمانی در ابعاد مختلف، باالتر از حد متوسط و میانگین رفتار تسهیم دانش و خالقیت سازمانی  

از حد متوسط بود. ضریب رگرسیون نشان داد هم تسهیم دانش و هم رفتار شهروندی سازمانی    ترن ییپاکارکنان،  

که اثرات رفتار تسهیم   بیانگر آن بودحلیل مسیر  تبینی خالقیت سازمانی کارکنان را دارند. ضرایب  قابلیت پیش 

توان  بر این اساس می   دانش و رفتار شهروندی سازمانی روی خالقیت سازمانی کارکنان، مثبت و معنادار است.

گفت الزمه بهبود خالقیت سازمانی، گستردگی و تنوع اطالعات موجود در افراد، تسهیم دانش و رفتار شهروندی  

 . باشدمی نان سازمانی بین کارک

 .  تسهیم دانش، رفتار شهروندی سازمانی، خالقیت سازمانی، کارکنان واژگان کلیدی:

 
 ه مسئول: نویسندdr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران   پور عبداهلل جهانی 

  

 دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ،مدیریت آموزشی دانشیار، گروه         حمید رحیمی

https://orcid.org/0000-0003-1646-2659
https://orcid.org/0000-0001-5132-5874


 23 |   پور و رحیمیجهانی

 

   مقدمه

در حال    سرعت بههای  با محیط  ها و مؤسسات آموزشی،دانشگاه  ژهیوبه  های امروزیسازمان

رقابت باقی    ةند در صحن وانتباشد تا ب  و خالق ر نوآورممست   طور به   دبای  هستند و  روروبهتغییر  

سازمانی  و نوآوری  د خالقیت  ن های قوی ناشی از فرایواکنش و    ایجاد نظرها   با   امرو این    مانندب

  ، هاپیشرفت بشر در تمام زمینه  ترین عامل در رشد ومهم  ،. طبق نظر محققاناست  پذیرامکان

دارد،  ها  تکامل زندگی انسان  خالقیت نقش حیاتی در بهبود و  (.Soh, 2017) است  خالقیت 

عامل مهم بقای جوامع در محیط پر رقابت کنونی و مملو از مسائل و   ،به همین دلیل خالقیت

 (.  Peng et al, 2017) مشکالت است

های پیچیده و رقابتی، نیاز به فرآیندهای خالق دارند. اهمیت خالقیت  ها در محیطسازمان

که می است  تأثیر شگرفی  در  برسازمانی  اثر  تواند  و  باشد.  بخشی سازمانکارایی  داشته  ها 

جنبه تمامی  دربرگیرندۀ  تقریباً  نوآوری،  و  تمامی  خالقیت  و  حیات  فعالیت،  کار،  های 

برای    تنها نهها  توان گفت که سازمانهای خرد و کالن زندگی سازمانی است. بنابراین میجنبه

بقاء سازما ادامه  و  برای سازگاری  بلکه  ارائه خدمات خود،  نی خود همواره  ارتقاء کیفیت 

(. دنیای 1392)رنجبریان،    نیازمند توسعه خالقیت و فرآیندهای خالق در محیط خود هستند

های گوناگون و احتمال  کنونی، تغییر مداوم نیازهای مخاطبان و مراجعان سازمان  پررقابت

هزینه سازمانتحمیل  برای  هنگفت  برای های  ضروری  و  اساسی  عاملی  به  را  خالقیت  ها، 

نمودهنسازما بدل  سازمانگونهبه  است،  ها  زمان،  درطول  که  صحنه  ای  از  غیرخالق  های 

شد خواهند  وکریمی،    رقابت خارج  سازمان1395)شاهبندرزاده  در  اهمیت خالقیت  ها،  (. 

سازمان به  منحصر  دانشگاهصرفاً  نیست.  صنعتی  واحدهای  یا  تولیدی  بههای  نیز  عنوان  ها 

های سازمانی  منابع انسانی، هم نیازمند فرآیندهای خالق در محیطدهندۀ  واحدهای پرورش

می  هستندخود   اینکه  هم  پرورشو  زیرا  توانند  باشند.  خالق  فرایندهای  و  خالقیت  دهنده 

 جامعه در تحول ایجاد محرکه موتور  و توسعه محور عالی، سسات آموزشؤو م  ها دانشگاه

انسانی تربیت اصلی  کانون و  با توانندمی که هستند دیدهآموزش و متخصص منابع 

 مسلماً  .کنند تسریع را جامعه رشد به رو نو، حرکت هایاندیشه و هاایده از برخورداری

 و است خاصی برخوردار جایگاه از مهم، و حساس اجتماعی نظام یك عنوانبه دانشگاه
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پویا   سازمانی سالم، که دهد انجام احسن  نحو به را خود خطیر وظیفه تواندمی صورتی در

 عالی  آموزش ها و مؤسساتاز دانشگاه بسیاری که است اما روشن   .باشد داشته و خالق

 مؤثری، تغییرات  طوربه تا بدهد اجازه هاآن به که هستند سیستماتیك  چارچوب یك فاقد

از   حاصل افزایش  به رو و مثبت نتایج به و کنند تشویق را  خالقیت و مدیریت کرده را

 و تبیین  توصیف مطالعه، مستلزم چارچوبی چنین  به یابند. دستیابی دست خود هایتالش

 ثیرگذارأت ها آن بهبود در تواندمی که  است روابطی  شناسایی و هادانشگاه وضعیت موجود

 .باشد

تأثیر متغیرها و عوامل گوناگونی قرار داشته است. یکی  خالقیت سازمانی همواره تحت

)مرتضوی و    اثرگذار بر خالقیت سازمانی، فرآیندهای مختلف مدیریت دانش   ی هامؤلفهاز  

خاص فرایند تسهیم دانش سازمانی    طور به( و  1397؛ محمودزاده و علوی نژاد،  1394  منیریان،

 (.  Akturan & Gunduz, 2016؛ 1393)کنجکاو منفرد و اردکانی، است

گذاری و تسهیم آن توان به ارزش دانش سازمانی پی برد که امکان اشتراکزمانی می

دانش همواره در جامعه دارای ارزش و اهمیت بوده است. اما امروزه با پیشرفت فراهم باشد. 

می بیشتری  اهمیت  دارای  آن  اشتراک  و  دانش  برای  شود.  جوامع،  ارزش  با  منبعی  دانش، 

ر سازمانمزیت  در  میقابتی  شمار  به  کرمانی،   رودها  امروز 1394)جعفرزاده  دنیای  در   .)

محوری و استفاده از فرآیندهای مختلف مدیریت توانند با روی آوردن به دانش ها میسازمان

های  گذاری آن، از آن در جهت تولید و بقاء در محیطتسهیم دانش و اشتراک  ازجمله دانش،  

 و به دنبال نوآوری بروز برای را بستر مناسب سازمان، در موجود دانش رقابتی استفاده نمایند.  

می رقابتی هایمزیت آن همکاران،  ) آوردفراهم  و  امروزه  چالشی(.  1392محمودی  که 

یابی و به دست آوردن  های گوناگون را به خود مشغول نموده است، تالش برای دستسازمان

برتری رقابتی، قدرت خالقیتدانشی است   بتواند ضمن حفظ  یادگیری نوآوری  و که   و 

آن را سازمانی داده هادر  غنای و افزایش    باوجودآنکه بنابراین  .  دیفزایبسازمانی   دانش  بر 

را  می دانش  سازمانمهم  عنوانبهتوان  استراتژیك  منبع    ازجمله آورد،    حساببهها  ترین 

سازی، تسهیم  هبرای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، توانایی خلق، ذخیرهای آن  ترین قابلیتمهم

 (.  1395)قلیچ لی،  ارگیری دانش استکو به
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 (& Akturan فکر کردن به خالقیت بدون در نظر گرفتن دانش سازمانی اشتباه است

Gunduz, 2016.)  های سازمانی و سرآمد بودن سازمان در فضای رقابتی، عمدتاً از  موفقیت

تغییرات مستمر و تحوالت پیش    طریق ایجاد نوآوری پایدار در سازمان حاصل خواهد شد.

انعطاف و  فناوری  و  علمی  را  روی  سازمانی  خالقیت  پرورش  و  پویایی  سازمانی،  پذیری 

است.    ریناپذاجتناب سازمانی  توسعه  ةج ی درنت  حالن یباانموده  محیط  فناوری،  و  علمی  های 

و   شرایط  پیچیده  این  در  است.  قرارگرفته  تهدید  مورد  سازمان  بقاء  و  شده  ناپایدارتر 

و  موفقیت  صورتبههایی  سازمان افزایش رشد  بتوانند در عین  نمود که  آمیز عمل خواهند 

توسعة فردی و سازمانی و پرورش نوآوری و خالقیت، دانش الزم جهت حفظ و بقاء خود  

  عنوان بهیك ابزار حیاتی و تسهیم دانش    عنوانبهقیت  را کسب نمایند. بنابراین توجه به خال 

می سازمانی  فضای  تغییر  فضای  متدولوژی  در  ثبات  برای  سازمانی  تعادل  ایجاد  در  تواند 

  عنوان بههای جدید  تواند با دانش تغییرات مستمر، نقش مؤثری داشته باشد. مدیریت دانش می

اثربخش آن ادارۀ  و  در فرآیندهای سدرونداد  تغییر سازمانی    عنوانبهازمانی،  ها  عامل مهم 

توان هم قدرت درون  (. بنابراین دانش سازمانی را می1391،  فردییدانا)حسینی و   عمل نماید

نخستین منبع    عنوان بهسازمان و هم ابزارکاربردی تحقق اهداف سازمانی دانست و دانش را  

اری و ثبات بلندمدت و موفقیت  ها در نظر گرفت که برای پایدمزیت رقابتی برای سازمان

 (. Lee et al, 2016) ها، حیاتی خواهد بودسازمان

شناخت   و  همکاران  با  دانش  تسهیم  و  انتقال  به  سازمان  یك  در  افراد  نمودن  متقاعد 

  ازجمله چگونگی اجرا و عوامل اثرگذار بر روی فرآیندهای مختلف تسهیم دانش در سازمان  

تسهیم  رفتار  مقوله  مهم  سازمان    موضوعات  در  در  .  استدانش  افراد  مشارکت  میزان 

ای  ها از منافع بالقوهتواند متأثر از ادراک آنفرآیندهای مختلف تسهیم دانش در سازمان می

(. بدیهی  1396)دهقان سفیدکوه و همکاران،    آن کسب کنند  ةج ی درنتباشد که ممکن است  

یابند که فرآیندهای مختلف تسهیم دانش،  است زمانی که کارکنان سازمان به این باور دست  

های خود برای دستیابی به آن منافع، ایمان  ها بوده و به تواناییای برای آندارای منافع بالقوه

داد. بروز خواهند  از خود  بیشتری را  باشند، رفتارهای تسهیم دانش  توان  بنابراین می  داشته 

تمام بین  ارتباط  برقراری  به  دانش  تسهیم  که  دانش   گفت  دارد انواع  اشاره  سازمانی    های 
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(Ibrahim & Hock Heng, 2014.)   این ارتباط شامل انواع ارتباطات صریح و ضمنی بوده

های متقابل و آموزش کارکنان انجام  که از طریق اجتماعی کردن، برقراری تعامالت و کنش 

تسهیلمی عوامل  شناخت  بنابراین  دانش  پذیرند.  تسهیم  رفتار  محیطکننده  درون  های  در 

   سازمانی و در میان کارکنان ضرورت دارد.

تواند  های دیگری که میمؤلفه  ازجملههای صورت گرفته،  همچنین طبق نتایج پژوهش 

&   Obiora, 2015) بر خالقیت سازمانی اثرگذار باشد، سازه رفتار شهروندی سازمانی است

Okpu  2016؛  Akturan & Gunduz,    های  رفتار شهروندی سازمانی ریشه در نوشته(. مفهوم

پیرامون رفتارها    2پیرامون تمایل به همکاری اعضاء سازمان و مطالعه کاتز و کان   1چستر بارنارد 

، اصطالح  وجودن یبااها و انتظارات سازمانی دارد.  و عملکردهای داوطلبانه و فراتر از نقش 

ارگا توسط  بار  اولین  سازمانی«  باتمن»رفتارشهروندی  و  گردید  3ن  مدیریت  ادبیات   وارد 

  (. 1390)دانایی فر و همکاران، 

که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری خارج    ندینمایم( اشاره  2004) و همکاران   4ژاکلین

رسمی از الزامات سازمانی نیست و عمل به    طور بهاز نقش خواهد بود، یعنی هر رفتاری که  

  ی طورکل بهآن تنها به رضایت کارکنان از شرایط موجود در محیط سازمانی بستگی دارد.  

داند که تأثیرات مثبت بر سازمان  ( رفتار شهروندی سازمانی را رفتارهایی می2006)5پانچری

آن   اعضای  محیطداردیا  در  افراد  رفتارهای  می.  را  سازمانی  کلی  های  دستة  دو  به  توان 

طبقه فرانقش  رفتارهای  و  نقش  درون  عمدتاً  رفتارهای  که  فرانقش  رفتارهای  نمود.  بندی 

به همکارانی  شوند، شامل رفتارهایی نظیرکمك  رفتارهای شهروندی سازمانی نیز نامیده می

گسترده   کاری  وظایف  دارای  محیطهستندکه  به  جدیدالورود  کارمندان  به  کمك  های  ، 

 & Dash)کاری، ارتقاء سازمان در جامعه و ارائه پیشنهادات سازنده برای توسعه سازمان  

Pradhan, 2014.)    بنابراین مجموعه این رفتارهای اختیاری در محل کار که بیش از نیازها و

 تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی شناخته شده است.   هست وشغلی شخص  الزامات 
 

1. Barnard 

2. Katz & Kahn 

3. Organ & Battman 

4. Jacqueline  

5. Poncheri 
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توان گفت که کارمندی که تمایل به  با نگاه عمیق به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی می

می  گونهن یابروز   دارد،  از خود  برای سازمان خود، شناخته    عنوانبهتواند  رفتارها  شهروند 

افرادی   باال بوده و فراتر از    هستندشود. شهروندان برای سازمان،  که دارای عملکرد سطح 

دهندۀ رفتار  اگرچه در مورد ابعاد تشکیل  .نمایندوظایف و الزامات رسمی کارشان عمل می

ندارد نظر وجود  اتفاق  از    ،(Akturan & Gunduz, 2016)   شهروندی سازمانی  برخی  اما 

مؤلفه عمده  رفتارمحققان،  نوع های  را  سازمانی  احترام 1دوستی شهروندی  و  ادب   ،2 ،

وظیفه3جوانمردی مدنی   4شناسی ،  فضیلت  Podsakoff & Mackenzie ,)  انددانسته  5و 

 کمك  منظوربه و داوطلبانه کامالً  صورتبهافراد   دهندهیاری رفتار دوستی به نوع   (. 1995

نوع به دارد.  اشاره  از  و مفید رفتارهای  شامل دوستی همکاران   ایجاد قبیل سودبخشی 

مستقیم به خواه که شودمی همکاران میان دلسوزی و همدلی صمیمیت،  یا و شکل 

 یا نماید. جوانمردیکمك می هستند کاری مشکالت دارای که  کارکنانی به غیرمستقیم

 مختلف  های برابر موقعیت در شکیبایی به  که است شهروندی دیگر رفتار  بُعد پذیری،تحمل

 کند. فضیلت شهروندی همان رفتارهای می اشاره مندی،گالیه و نارضایتی اعتراض، بدون

 افزایش  موجب و است  وظایف انجام در حین  فرد مسئوالنه  و  فعاالنه مشارکت  از  حاکی 

 آن و اضافی، برنامهفوق هایفعالیت در حضور قبیل از رفتارهایی شود.می سازمانی وجهه 

 از سوی شده ارائه تغییرات و توسعه از حمایت نباشد، الزم  حضور این  که زمانی هم

 و اهمیت عمومی اطالعات افزایش  و مجالت کتاب، مطالعه به تمایل و  سازمان مدیران

ادب،    .شودمی  دیگران   به دادن آگاهی برای سازمان در هااطالعیه و پوسترها نصب به دادن

شود. این  له در محیط کار دارد، میئ ای که مانع ایجاد مشکل و مسدبانهؤاشاره به رفتارهای م

بیان است.  بعد،  سازمان  مخاطبان  و  سرپرستان  همکاران،  با  افراد  رفتار  نحوه  کننده 

در حدی  شناسی، تالشی فراسوی الزامات رسمی است. این بعد، رفتارهای کارکنان را  وظیفه

 (. Podsakoff et al, 2009) کندباالتر از سطوح مورد انتظار هدایت می
 

1. altruism 

2. courtesy 

3. sportsmanship 

4. conscientiousness 

5. civic virtue 
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دانشگاه آموزشی  و  علمی  رسالت  که  است  ذکر  عالی،  قابل  آموزش  مؤسسات  و  ها 

ضرورت توجه دقیق به نوع و چگونگی ارائه خدمات دانشگاهی و همچنین توجه به شتاب  

اندازهای تعیین  دستیابی به اهداف و حصول چشمحرکت مؤسسات آموزش عالی در راستای  

پرورش   به  توجه  و  سازمانی  وظایف  اجرای  نوین  فنون  از  استفاده  بین  این  در  است.  شده 

های افزایش خالقیت کارکنان نیز دارای  ها و شیوهخالقیت کارکنان سازمان و بررسی راه

رابطة بین رفتار شهروندی شود با بررسی  نقش حیاتی خواهد بود. در پژوهش حاضر تالش می

توانند نقش  ای پرداخته شود که میسازمانی و تسهیم دانش با خالقیت سازمانی، به سه سازه

درنهایت   و  سازمانی  پویایی  و  تحرک  افزایش  سازمان،  اثربخشی  و  درکارایی  اثرگذاری 

 کمك به تحقق منسجم اهداف سازمانی داشته باشند. 

در داخل و    انجام شده  های پیشین ه و بررسی پژوهش در این بخش از پژوهش به مطالع

از آن به    آمدهدستبهگذشته و بررسی نتایج    های تا با مرور پژوهش   پردازیم میخارج کشور  

  فرد ییدانادر راستای پژوهش حاضر،  .  یابیم  و ارتباط موضوع با پژوهش حاضر دست   اهمیت 

 جزبهرفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن)( در پژوهش خود دریافتند بین  1390) و همکاران

دارد.   وجود  مثبت  همبستگی  دولتی  وزارتخانه  دو  کارکنان  دانش  تسهیم  و  جوانمردی( 

)به ترتیب وجدان   ( نشان دادند که ابعاد رفتار شهروندی سازمانی1391) فردییداناحسینی و  

تأثیر بیشترین  اجتماعی(  آداب  و  جوانمردی  دا بر   را  کاری،  علی  دارندنش  تسهیم   .

و  2011)1الذوبی ابعاد جوانمردی، وجدان  داد  نشان  پژوهش خود  در  دارای  ی دوست نوع(   ،

( دریافتند که فرهنگ  2012) و همکاران  2. اسالم هستندبیشترین تأثیر بر روی تسهیم دانش  

مثبت   رابطه  دارای  دانش  تسهیم  و  سازمانی  شهروندی  رفتار  با  سازمانی  .  استیادگیری 

تسهیم    همچنین  و  سازمانی  یادگیری  فرهنگ  بین  میانجی  دارای  سازمانی  شهروندی  رفتار 

شهروندی سازمانی با اشتراک  ( در پژوهش خود نشان داد بین رفتار2014)3. لیندارددانش  

( در پژوهشی  2015) سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. اوبیورا و اوکپیو  دانش و اعتماد

دوستی، وجدان کاری، فضیلت مدنی، خالقیت دارای ارتباط قوی با نوعنشان دادند فرصت  

 

1. Al-Zu’bi 

2. Islam  

3. Lin  
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و گوندوز است. آکتوران  و جوانمردی  تسهیم  2016) ادب  دادند که  نشان  پژوهشی  در   )

. همچنین کارکنانی که دانش  استدانش دارای اثر مثبت بر روی رفتارهای خالق در سازمان  

ها به اشتراک گذارده شده است، رفتارهای  آنضروری برای انجام دادن فرآیندهای کاری با  

می نشان  خود  از  را  بیشتری  سازمانی  میشهروندی  عنوان  محققان  رفتاردهند.  که   نمایند 

ذارد. ضمن  گمیشهروندی سازمانی و تسهیم دانش بر بروز رفتارهای خالقانه کارکنان اثر  

توانند  ، میهستندشایسته  کارکنان احساس نمایند که برای سازمان خود    که یدرصورت آنکه  

اطالعات   و  داده  نشان  از خود  را  به    ازی موردنرفتار شهروندی  کارکنان  دیگر  با  آزادانه  را 

( در پژوهش خود، اثرات رفتار تسهیم دانش روی رابطه بین  2017)1اشتراک گذارند. اکرم

بت و معنادار  قراردادهای روانشناختی، خالقیت و رفتارهای نوآورانه در بین کارکنان را مث 

 . نمودارزیابی 

های رفتار شهروندی سازمانی و رفتار تسهیم دانش  سازه  روداحتمال می  اینکه  به  توجه   با

داشته باشند، لذا    بسزایی  نقش مزیت رقابتی سازمان    تیدرنهادر بهبود خالقیت کارکنان و  

کردن    فراهم  و  موانع  رفع  دنبالسسات آموزش عالی باید  ؤها و ممدیران و روسای دانشگاه

عنوان یکی از  ها بهدانشگاه  باشند. همچنینی خود  هاسازمان  در   های فوقسازه  استقرار  بستر

کشور،  سازمان دانش  و  علم  متولی  قوی  منظوربههای  عرصهحضور  در  و  تر  داخلی  های 

 رفتار شهروندیدانش و    مدیریت  مختلف  هایحوزه  به  بیشتر  جز توجه  ایچاره  المللی،بین 

می سازهسازه  اگر  گفت  توانندارند.  سایر  و  فوق  دانشگاههای  در  مشابه  دیگر  های  و  ها 

. برای بروز رفتارهای  گرددمی  هاسازمان  این   باعث تحوالت عظیم درها، استقرار یابد  سازمان

رکنند و ضمن تشریك مساعی، در  خالقانه مبتنی بر دانش سازمانی، کارکنان باید با هم کا

داوطلبانه و خارج از شروح وظایف و ضوابط    صورتبهراستای دستیابی به اهداف سازمانی،  

های رسمی، اطالعات موردنیاز و دانش الزم را به اشتراک  سازمانی مندرج در دستورالعمل

به تسهیم دانش در  .  (Akturan & Gunduz, 2016)  گذارند نسبت  سازمان  کارکنانی که 

های رسمی سازمانی  که گرایش به نقش و رفتارهای فراتر از نقش اند  متمایل هستند کارکنانی

رفتارهایی    ازآنجاکه  درواقعدارند.   سازمانی،  شهروندی  رفتارهای  یا  و  فرانقش  رفتارهای 

 

1. Akram 
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  دهند، گرایشنشان می  این است کارکنانی که این رفتارها را از خود  ، انتظار براستداوطلبانه  

 (.  Hoshyar et al, 2017) بیشتری به تسهیم دانش در سازمان داشته باشند

که   کارکنانی  پیدا  یسادگ بههمچنین  دسترسی  خود  موردنیاز  اطالعات  و    به  کرده 

می نشان  خود  از  را  سازمانی  شهروندی  از  رفتارهای  سایرکارکنان،  با  مقایسه  در  دهند، 

. برای اینکه کارکنان سازمان بتوانند  هستندهای خالقیت سازمانی بیشتری برخوردار  ویژگی

های کاری سازمانی از خود نشان دهند، الزم است فرهنگ  رفتارهای خالقانه را در محیط

محیط   در  و جوی  تبیین شده  کارکنان  برای  سازمان  در  دانش  تسهیم  مختلف  فرآیندهای 

 بتوانند رفتارهای شهروندی سازمانی را به نمایش گذارند  سازمانی ایجاد شود که کارکنان 

(Akturan & Gunduz, 2016) .  ،بر همین اساس و با توجه به مبانی نظری و تجربی پژوهش

 ( ترسیم شد.1) الگوی مفهومی پژوهش در قالب شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیر تدوین شدند:   صورتبهبا توجه به مدل مفهومی پژوهش، فرضیات 

: میزان خالقیت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش در دانشگاه قم  1  فرضیه

 باالتر از حد متوسط است. 

 ثیر دارد. أ: رفتار شهروندی سازمانی بر خالقیت سازمانی کارکنان ت2 فرضیه

   دارد.ثیر أتخالقیت سازمانی کارکنان  : تسهیم دانش بر 3 فرضیه

 

 روش پژوهش 

آماری   جامعه بود.  همبستگی    توصیفیاز نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا    پژوهش روش  

با استفاده  ها  نفر بودند که از میان آن  344به تعداد    قم  کارکنان ستادی دانشگاه  پژوهش شامل
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نمونه انتخاب شدند.    عنوان بهنفر    260گیری تصادفی ساده،  از فرمول کوکران و به روش نمونه

 از سه پرسشنامه استفاده شد:ها، جهت گردآوری داده

( در 2013) و همکاران   1الف( پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش بر اساس الگوی هانگ 

ای لیکرت بود که روایی محتوایی پرسشنامه توسط  درجهگویه و بر اساس طیف پنج    23قالب  

ییدی بررسی  أیید شد و روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأنفر از کارشناسان ت  10

دارای بیشترین بار    75/0با    13و    11شد و مشخص گردید در متغیر رفتار تسهیم دانش، گویه  

عاملی بود. پایایی آن از طریق ضریب آلفای دارای کمترین بار    16/0با    23عاملی و گویه  

   برآورد گردید. 91/0کرونباخ 

الگوی اساس  بر  حاضر  پرسشنامه  سازمانی:  شهروندی  رفتار  استاندارد  پرسشنامه   ب( 

قالب  1989)2اورگان و کانوسکی  م  در   پرسش   30( در  دوستی، جوانمردی،  )نوع لفه ؤپنج 

فضیلت  وظیفه و  ادب  بود.شناسی،  توسط    اجتماعی(  پرسشنامه  محتوایی  از   10روایی  نفر 

ییدی بررسی و مشخص  أیید شد و روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأکارشناسان ت

دارای بیشترین و کمترین وزن و بار    37/0لفه جوانمردی با  ؤو م  84/0لفه ادب با  ؤم  .گردید

 برآورد گردید.  82/0ب آلفای کرونباخ عاملی بودند. پایایی پرسشنامه از طریق ضری

بسته    پرسش   18ج( پرسشنامه محقق ساخته خالقیت سازمانی: پرسشنامه خالقیت در قالب  

نفر از    10ای لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط  پاسخ بر حسب طیف پنج درجه

بررسی و مشخص  ییدی  أیید شد و روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأکارشناسان ت

  19/0با    1دارای بیشترین بار عاملی و گویه    86/0با    13در پرسشنامه خالقیت گویه    .گردید

 85/0دارای کمترین بار عاملی و وزن بود. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

 برآورد گردید. 

پرسشنامه نمره مالک  ای بود برای هر سه  ها، پنج درجهبا توجه به اینکه مقیاس پرسشنامه 

آمده باالتر از نمره مالک، نشانگر وضعیت    دست  بهنمره    کهینحوبهدر نظر گرفته شد    3

تحلیل  تر از نمره مالک، نشانگر وضعیت نامطلوب بود.  آمده پایین   دست  بهمطلوب و نمره  

 

1. Huang 

2. Organ & Konovsky 
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 استنباطی)فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و در سطح   در دو سطح توصیفیها  داده

  SPSSافزار  ای، ضریب رگرسیون و مدل معادالت ساختاری( با استفاده از نرمتك نمونه )تی

 گرافیك انجام گردید.  Amosو  22نسخه 
 

 هایافته

درصد کارکنان    74درصد گروه نمونه کارکنان زن و    26تحلیل توصیفی نمونه نشان داد که  

بودند.   دیپلم،    3مرد  تحصیلی  مدرک  دارای  و    69درصد  لیسانس  درصد   28درصد 

تا    11درصد بین    68سال،    10درصد دارای سابقه خدمت زیر    7و باالتر بودند.    سانس ی لفوق

  59درصد وضعیت استخدامی قراردادی،    14سال بودند.    30تا    21درصد بین    25سال و    20

 درصد رسمی بودند. 27درصد پیمانی و 
 

 های رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنانمؤلفه مقایسه میانگین . 1جدول 

 تعداد  متغیر
میانگین و انحراف  

 استاندارد 
Df t p 

دوستی نوع  260 56/0  ±  05/4  259 92/29  001 /0  

شناسی وظیفه  260 54/0  ±  06/4  259 5/31  001 /0  

15/3  ±  66/0 260 جوانمردی   259 67/3  001 /0  

11/4  ±  56/0 260 ادب  259 08/32  001 /0  

81/3  ±  58/0 260 فضیلت   259 33/22  001 /0  

رفتار  

 شهروندی 
260 39/0  ±  84/3  259 58/35  001 /0  

 

شهروندی سازمانی در ابعاد مختلف، باالتر های رفتار  لفهؤمیانگین همه م  ،1طبق جدول  

متوسط ماست  (3) از حد  به  مربوط  میانگین  باالترین  ادب ؤ.  معیار  4/ 11) لفه  انحراف  و   )

 . است( 56/0)
 مقایسه میانگین رفتار تسهیم دانش و خالقیت سازمانی از دیدگاه کارکنان .2جدول 

 Df t p میانگین و انحراف استاندارد  تعداد  متغیر

 0/ 001 - 94/11 259 57/2  ±  58/0 260 تسهیم دانش 
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 0/ 001 - 12/7 259 70/2  ±  66/0 260 خالقیت 

 

(،  70/2) ( و خالقیت سازمانی کارکنان57/2) میانگین رفتار تسهیم دانش   ،2 طبق جدول

 05/0ها در سطح خطای  . آزمون تی نشان داد این تفاوتاست(  3) پایین تر از حد متوسط

 معنادار است. 
 ضرایب رگرسیون جهت تبیین رابطه بین متغیرها  .3 جدول

 Beta t p خطای استاندارد B متغیر

0/ 347 مقدار ثابت   40/0  - 866 /0  387 /0  

61/0 تسهیم دانش   061 /0  53/0  05/10  001 /0  

20/0 رفتار شهروندی   092 /0  12/0  20/2  028 /0  

 

(  12/0) ( و هم رفتار شهروندی با بتای53/0) نشان داد هم تسهیم دانش با بتای   .  3 جدول

پیش  میبقابلیت  و  دارند  را  سازمانی کارکنان  قرار  ینی خالقیت  مدل رگرسیونی  توانند در 

 گیرند. 
 تحلیل مسیر رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و خالقیت سازمانی. 1 مدل

 
 خالصه نتایج برازش مدل  .4جدول

RMSEA NFI CFI IFI CMIN  شاخص 

 مقدار بدست آمده 79/2 93/0 93/0 94/0 0/ 067

 رش یپذقابلحداقل  3کمتر از  90/0 90/0 90/0 08/0
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نتایج جدول اساس  داده  ،4 بر  و  مفهومی  مدل  با  مطالعه حاضر  های  مدل آزمون شده 

 گردآوری شده، برازش مناسبی دارد.
 

 استانداردشده و کل   میرمستقیغاثرات مستقیم،  .5 جدول

میرمستقیغاثر  اثر کل   شاخص  اثر مستقیم 

رفتار  

 شهروندی 

رفتار  

 شهروندی 
 متغیر رفتار شهروندی 

32/0  0 32/0  خالقیت  

37/0  0 37/0  جوانمردی  

84/0  0 84/0  ادب 

68/0  0 68/0 ی شناسفهیوظ   

44/0  0 44/0  ادب 

43/0  0 43/0 ی دوستنوع   

 

دهد که یك متغیر بر متغیر دیگر، بودن آنکه متغیر سومی بین  اثر مستقیم موقعی روی می

بینی نماید  متغیر دیگری را پیش   ییتنهابهتواند  ها باشد، اثر داشته باشد. یعنی، یك متغیر میآن

آن، اثرات    یهامؤلفهرفتار شهروندی سازمانی و    ،  5 یا علت ایجاد آن باشد. با توجه به جدول

 مثبت و معناداری روی خالقیت سازمانی کارکنان دارد. 
   

 تحلیل مسیر رابطه بین رفتار تسهیم دانش و خالقیت سازمانی .2مدل 

 
 خالصه نتایج برازش مدل  .6 جدول

RMSEA NFI CFI IFI CMIN  شاخص 

 مقدار بدست آمده 17/1 95/0 95/0 96/0 0/ 031

 رش یپذقابلحداقل  3کمتر از  90/0 90/0 90/0 08/0
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های  (، مدل آزمون شده مطالعه حاضر با مدل مفهومی و داده6) بر اساس نتایج جدول 

 گردآوری شده، برازش مناسبی دارد.
 

 اثرات رفتار تسهیم دانش بر خالقیت  .7جدول 

 اثر کل 
اثر 

م یرمستقیغ  
 شاخص  اثر مستقیم

 متغیر تسهیم دانش  تسهیم دانش  تسهیم دانش 

87/0  0 87/0  خالقیت  

 

رفتار تسهیم دانش روی خالقیت سازمانی به    اتدهد که اثرضرایب تحلیل مسیر نشان می

 مثبت و معنادار است.  87/0میزان 
 

 گیریبحث و نتیجه 

سـازمان بقـای  و  نجـات  راز  بیسـتم،  قـرن  در  در  آنها  برای سازمانهاسـت.  خالقیـت  ها 

، هراسی نداشته باشند.  و از پرورش خالقیت  داشـته باشـندانه  باید تفکر خالقپیوستن به آینده،  

و در    دارند  هـا با خالقیت پیونـد تنگاتنگیپیشـرفته و جوامـع آن  ، در دنیـای آینـده، افـراد

  وجود خالقیت،  که خالق باشند. بدون عصر اطالعات، افرادی دارای آیندۀ روشـنی هسـتند

نمیسازمان این ها  از  کنند.  حل  را  خود  مشکالت  سازمانتوانند  در  پیوسته    طوربهها  رو 

تقویـت   ()در سطح فردی و سازمانی خالقیت و نوآوری رایی هستند تا  هاجوی راهوجست

تواند به  می هـازیـرا افزایـش خالقیـت در سـازمان، نماینددر سازمان برطرف  و موانـع آن را

مناسب  بهبود فرایندهای سازمانی کمك کند. پرورش خالقیت و افراد خالق با وجود بستری  

احتمال میفراهم می این  و  رفتار شهروندی سازمانی و رفتار  هرود که سازشود  مانند  هایی 

تسهیم دانش بین کارکنان بتواند به پرورش خالقیت سازمانی کمك کند. لذا هدف پژوهش  

حاضر بر همین اساس، رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی با خالقیت سازمانی  

 ت آموزش عالی بود. در مؤسسا
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های رفتار شهروندی سازمانی در ابعاد مختلف، باالتر لفهؤنتایج نشان داد میانگین همه م

کنند  دهد که کارکنان سعی میبود. این نشان میدر سطح مطلوبی    ینوع بهاز حد متوسط و  

نجام  اثربخش ا صورت بهتا آنجا که بتوانند به همکارانشان کمك نمایند که وظایف خود را 

شناس باشند، اکثراً  در محل کار خود حاضر شوند و وقت  موقعبهنمایند که  تالش می  ؛ دهند

در صورت لزوم، کار خود را    و  کنندکار را از الزامات کاری خود محسوب می  موقعبهاتمام  

داد ادامه خواهند  نیز  اداری  از ساعت  فرآیندهای کاری خود،    .پس  کیفیت  افزایش  برای 

آیند، مسائل  های سازمان کنار میدهند، با کمبودها و نقصانتالش مضاعف از خود نشان می

د بودن از  من گله  یجابهکه    دینمایمکنند، تالش  نمی  یینمابزرگو مشکالت سازمانی را  

فرآیندهای سازمانی، اقدام داوطلبانه جهت اصالح امور انجام دهند، رعایت حقوق و امتیازات  

کنند که برای همکارانشان در محیط کار  تالش می  و  دارنددیگران را بر خود ضروری می

  کنند که تصویر مثبتی از سازمان خود را ارائه نمایند و اهداف مشکلی ایجاد نکنند، تالش می

و راهبردهای سازمانی را هدف راهبردی خود محسوب کنند، پیشرفت و توسعه سازمانی از  

های سازمانی  ها و اعالمیهنامهها، آیین شان است، در اکثر اوقات به بیانیههای سازمانیدغدغه

کنند.  ها و دستاوردهای سازمانی را موفقیتی برای خود محسوب میکنند و پیشرفتتوجه می

نتایج    ژوهشپنتایج   با  همکاران  پژوهش حاضر  و  که  1393) مختاری  شهروندی (  رفتار 

بهره شرکت  ستادی  نیروهای  گچسارانسازمانی  گاز  و  نفت  و  برداری  مقدم  محمدی   ،

( 1394) و یعقوبی  فتار شهروندی سازمانی پلیس راهور خراسان شمالی( که ر1395) همکاران 

را باالتر از حد متوسط    دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرکارکنان    فتار شهروندی سازمانیکه ر 

 ارزیابی نمودند همسویی و مطابقت دارد.  

تر از حد متوسط و به نوعی در  ها میانگین رفتار تسهیم دانش کارکنان، پایین طبق یافته

ج بیانگر این است که کمتر از دانش و تجربه افراد در  وضعیت نسبتاً نامطلوب بود. این نتای

شود، افراد کمتر از تجارب موفق سایر  سازمان، در درون واحدها و بین واحدها استفاده می

میسازمان استفاده  سازمان  ها  در  اطالعات  تسهیم  مناسبی جهت  الکترونیکی  سیستم  کنند، 

ت تبادل  منظور  به  کنفرانس  و  سمینار  ندارد،  میوجود  برگزار  کمتر  در  جربیات،  شود، 

استفاده  ریزیبرنامه تجربیات کارکنان سازمان، کمتر  و  دانش  از  استراتژیك سازمانی  های 

http://iieshrm.ir/article-1-341-fa.pdf
http://iieshrm.ir/article-1-341-fa.pdf
http://iieshrm.ir/article-1-341-fa.pdf
http://iieshrm.ir/article-1-341-fa.pdf
http://iieshrm.ir/article-1-341-fa.pdf
http://iieshrm.ir/article-1-341-fa.pdf
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نمیمی برگزار  کارشناسان جلسات کارشناسی  بین  دانش  تبادل  برای  شود، کارکنان  شود، 

سازوکار  د،  دهن سازمان، گزارشات و مستندات رسمی را کمتر در اختیار یکدیگر قرار می

های فردی خود را  مناسبی برای تبادل دانش و اطالعات وجود ندارد، کارکنان نتایج پژوهش 

دهند و سازمان برای اشتراک دانش  کمتر در اختیار سازمان و سایر همکاران خود قرار می

با نتایج    راستاهمگیرد.  در نظر نمی  های مادی و غیرمادی خاصی رابین کارکنان خود، مشوق

کارکنان شاغل اداره برق استان  ( وضعیت تسهیم دانش بین  1395) پژوهش حاضر، معینی کیا

ابتکاری  اردبیل بین  1396) و    وپرورش آموزشکارکنان شاغل در  ( وضعیت تسهیم دانش 

اما  شهر نمودند.  ارزیابی  متوسط  از حد  استان فارس را کمتر  نعیمیستان رستم  و   اکرامی 

شهر   وپرورش آموزشکارکنان شاغل در ادارات مناطق  ( وضعیت تسهیم دانش بین  1392)

های منتخب ورزشی  در فدراسیون( وضعیت تسهیم دانش  1397) ن و بهرامی و همکاران تهرا

فدراسیون از  اعم  ایران  اسالمی  بسکتبالجمهوری  و  والیبال  فوتبال،  حد    های  از  باالتر  را 

 زیابی نمودند. متوسط ار

در   ینوع بهتر از حد متوسط و ها میانگین خالقیت سازمانی کارکنان، پایین بر اساس یافته

می نشان  این  بود.  نامطلوب  نسبتاً  در  وضعیت  کمتر  کارکنان،  سازمان،  در  که  دهد 

جوی  وهایی هستند که بتوانند خالقیت خود را نشان دهند، کمتر در جستهجوی ایدوجست

های جدیدی  از رویه  هستند وهای سازمانی خود  ی جدید برای انجام دادن فعالیتهامهارت

ها و  مدیران سازمان از چالش   .کنندکمتر استقبال می  ،آیدمی  به وجودکه در فعالیت کاری  

  ؛ شودهای خالقانه حمایت کمی میسازمان از فعالیت  در   ؛نمایند تغییرات، کمتر استقبال می

گیری مشارکتی کمتر های تصمیماز روش  ؛محیط باز کمی برای اظهارنظر افراد وجود دارد

و سیستمرویه؛  شوداستفاده می فعالیتها  تسهیل  و  برای حمایت  های خالق سازمانی  هایی 

ندارد نمی  ؛ وجود  به عمل  اداری و حقوقی زیادی  پشتیبانی  افراد خالق،  تنظیم    ؛آیداز  در 

  ؛ شودیمهای خالقانه، کمتر اهمیت داده  های سازمان، به خالقیت و ایدهیاهداف و استراتژ

کارکنان خالق   آن  صورتبهتشویق  عملکرد  برمبنای  و  منابع  عادالنه  سازمان،  و  نیست  ها 

گیرد. برخالف نتایج پژوهش  های خالقانه در نظر نمیها و فعالیتای برای ایدهمادی جداگانه

همکاران و  نصیری  بانك1394) حاضر  استان همدان،  ( خالقیت کارکنان  های کشاورزی 

http://iieshrm.ir/article-1-341-fa.pdf
http://iieshrm.ir/article-1-341-fa.pdf
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و همکاران هی1390) آقابابایی  اعضای  میزان خالقیت  و صنعت،  ئ (  علم  دانشگاه  علمی  ت 

امیری مال  رحیمی1393) صادقی  و  اصغری  خدماتی،  شرکت  یك  سازمانی  خالقیت   ) 

( 1395) و مهری و همکاران  پرورش شهرستان آملوخالقیت کارکنان اداره آموزش(  1396)

 را باالتر از حد متوسط ارزیابی نمودند.  کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی قمخالقیت  

مثبت و    ری تأثنتایج نشان داد رفتار شهروندی و ابعاد آن روی خالقیت سازمانی کارکنان  

به همان میزان بر معنادار دارد و هرچه رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیشتر باشد  

(، آکتوران و  2015) . همچنین اوبیورا و اوکپیوشودیمافزوده    ها آنمیزان خالقیت سازمانی  

( و فقیه آرام و  1394) (، همتی و نصیری1390) (، مصطفی نژاد و همکاران2016) گوندوز

یافتند. 1396) همکاران دست  حاضر  پژوهش  با  مشابه  نتایج  به  خود  های  پژوهش  در   )

( بر این باورند کارکنانی که رفتارهای شهروندی سازمانی از خود  2016) ران و گوندوزآکتو

خالقیت سازمانی بیشتری برخوردار    ی هایژگیو، در مقایسه با سایرکارکنان، از  دهندیمنشان  

مانند  هستند ابعادی  قالب  در  سازمانی  شهروندی  رفتار  که  است  تبیین  قابل  ،  یدوست نوع. 

بود.  یشناس فهی وظ مدنی  فضیلت  و  ادب  جوانمردی،  عالقه    یدوستنوع،  و  توجه  معنای  به 

خیرخواهانه نسبت به رفاه و بهبود وضعیت دیگران است. تقویت و پرورش چنین گرایشی  

افراد   بود. در چنین سازمانی،  به کالبد سازمان خواهد  و صمیمیت  تازه  دمیدن روح  باعث 

و دور    ش یآالیب   محبتشانانسانی دوست دارند و عالئق و    همدیگر را به خاطر عواطف پاک

کنترل    گونهچی هکه فرد بدون    شودیمباعث    یشناسفهی وظنفسانی است. حس    یهازهی انگاز  

باشد. از توسعه    ریپذتی مسئولو نظارت خارجی، کارش را به نحو احسن انجام دهد، پرکار و  

رتباط با بهبود فرایندهای سازمانی افزایش  و اطالعات خود را در ا  کندیمتغییرات حمایت  

که   شودیم. جوانمردی باعث دینمایمو به ارتقای آگاهی سایر کارکنان نیز کمك  دهدیم

موجود در سازمان شکایتی نکند، از بزرگنمایی مسائل اجتناب    یهایسختفرد از نامالیمات و  

که   است  مایل  و  بر    ن ی ترسختکند  را  مانده  زمین  بر  همکارانش  وظایف  تا  بگیرد  عهده 

که حقوق دیگران را رعایت نماید، مراعات    شودیمباشند. ادب و نزاکت باعث    ترراحت

حال و احترام دیگران را داشته باشد و به قوانین احترام و از مافوق پیروی نماید. داشتن فضیلت  

ا و  اندیشه  و  خرد  دست  به  کار  و  زندگی  سپردن  رفتار،  کنترل  باعث  هم  نجام  مدنی 
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به بهترین وجه تحت رهبری عقل است. وجود نسبی هر کدام از این عوامل در    شیهاتی فعال

هم به عملکرد بهتر شغلی و هم پرورش خالقیت سازمانی کمك نماید.   تواندیمکنار هم  

زیرا کارکنانی که از این ویژگی برخوردارند رفتارهایی فراتر از نقش، وظایف و شرح شغل  

سازمانی نیست    ی هاپاداشاز انجام این رفتارها کسب    ها آن. هدف  دهندیمرسمی خود بروز  

 .رندی گ یموسعه سازمان بکار و تمام تالش خود را برای بهبود و ت

مثبت و معنادار    ری تأثنتایج نشان داد رفتار تسهیم دانش روی خالقیت سازمانی کارکنان  

دارد و هرچه رفتار تسهیم دانش در بین کارکنان بیشتر باشد به همان اندازه بر میزان خالقیت  

گوندوز شودیمافزوده    هاآنسازمانی   و  آکتوران  همچنین  نا2016) .  و  (،  ثانی  رنجی 

 (، بهرامی و همکاران 1396) (، اصغری و رحیمی1393) (، زارعی و مومنی1397) همکاران

)1(، هو1397) دریافتند.  2012و همکاران  پژوهش حاضر  با  مشابه  نتایج  به  یافتة  (  تبیین  در 

امروزی اشاره کرد. تسهیم دانش در    یهاسازمانبه نقش مدیریت دانش در    توان یمحاضر  

.  ارزنده افراد به یکدیگر منتقل شود  یهاتجربهتـا دانـش پنهـان و    شودیمن موجـب  سـازما

جدید را در ســازمان   یهادهیایت و  قجدید، فضــای خال   یهامدل   ارائهمدیریت دانش با  

  ها تی موقع به    کنندیمســعی    هاآنو    کندیمدر کارکنان ایجاد    ییهادغدغهو    کندیمایجاد  

یا مفاهیم جدید یا برقراری ارتباط    هادهیاقیت عبارت است از تولید  خال  پاسخ بهینه دهند.

یا مفاهیم موجود. متناسب با این تعریف، الزمه بعد خالقیت، گستردگی و    هادهیاجدید بین  

به    تواندیمتنوع اطالعات موجود در افراد است و تسهیم دانش و به دنبال آن مدیریت دانش  

شود.  ابزار تبدیل  سازمان  در  خالقیت  برای  در    یسازنهی زم   بنابراین،ی  دانش  تسهیم  برای 

محور و    دانایی  یهاسازمان  ن ی ترمهمکه    عالی  و مراکز آموزش  هادانشگاه  یسازمان فرهنگ

انسانی    گرددمیمحسوب    مداردانش  نیروی  تربیت  در  و    هاسازمانبرای    مداردانش و 

 . دارنـد، بسـیار ضـروری است  یاارزندهمؤسسات دیگر نقـش 

: در زمینه توسعه رفتار  گرددیمآمده پیشنهاد    به دستبر همین اساس و با توجه به نتایج  

 طراحی یاگونهبه را خود نیروی استخدام و جذب فرآیند شهروندی سازمانی، دانشگاه

 و پوسترها بروشورها، شوند و از سازمان جذب مترقی شهروندی با رفتار افرادی که کند

 

1. Ho  
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 سازمان در آن یهامؤلفه و سازمانی رفتار شهروندی یها شاخص تقویت زمینه در هاعکس 

مختلف استفاده نمایند. در زمینه رفتار تسهیم دانش، واحد مدیریت   یهادانشکده  و مرکزی

در   کارکنان    ها دانشگاهدانش  شود،  جو    لب طدانش و    محوردانش ایجاد  شوند،  تشویق 

کارکنان   آن  در  که  گردد  ایجاد  سایر    منظوربه  مداردانش اعتمادی  به  خود  دانش  انتقال 

 بدین  تا آورند وجود به سازمان در را یادوستانه صمیمی و همکاران تشویق شوند و فضای

  .گردد ترگسترده هاآن بین  دانش  و تبادل اطالعات و یابد افزایش  اعضاء  بین تعامالت گونه

 توجه با و است  آموزش نیازمند که است موضوعی نوآوری و خالقیت  ازآنجاکههمچنین  

 هادانشگاه طریق از مذکور به مقوله دادن اهمیت تخصص؛ و دانش  علم، فراوان تأثیر به

رهبری مشارکتی،    یری کارگبه  .است ضروری و الزم خدمت، امری ضمن  یهاآموزش و

تسهیالت جدید جهت   و  امکانات  ایجاد  مقوله خالقیت،  به  سازمانی  فرهنگ  توجه خاص 

جدید، افزایش انگیزش کاری کارکنان، تغییر و تحول در ساختار سازمانی    ی هادهیااجرای  

،  هادهیاجهت مشارکت بیشتر افراد خالق و نوآور، دادن آزادی بیشتر به کارکنان جهت خلق  

 به بروز خالقیت سازمانی کمك کند. تواندیم از افراد خالق و... حمایت
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