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  چکیده
هاي نفتي هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير مديريت دانش بر افزايش رضايت و خالقيت كاركنان در شركت ملي پخش فرآورده

 منطقه بوشهر انجام شده است.

كاركنان  را پژوهش اين آماري جامعه. باشدمي همبستگي نوع از توصيفي اطالعات گردآوري نظر از و كاربردي هدف، نظر از روش: پژوهش

باشد. نفر مي 170دهد و حجم نمونه براي اين جامعه طبق جدول مورگان هاي نفتي منطقه بوشهر تشكيل ميشركت ملي پخش فرآورده

 جزئي مربعات حداقل رويكرد با ساختاري معادالت سازيمدل از هاداده وتحليلتجزيه براي است. بوده پرسشنامه اطالعات، آوريجمع ابزار

 .  استفاده شده استSPSSونرم افزار  SMART PLSافزارنرم و

هاي نفتي منطقه بوشهر كمتر از دهد كه سطح رضايت و خالقيت كاركنان در شركت ملي پخش فرآوردهها: نتايج پژوهش نشان مييافته

يت دانش بر رضايت شغلي و خالقيت كاركنان  تأثير مثبت و معنادار دارد. بنابراين با بهبود حد متوسط است. همچنين  ابعاد مدير

 توان رضايت شغلي و خالقيت كاركنان را بهبود بخشيد.هاي مديريت دانش در اين سازمان ميفرآيند

 

  بوشهرهاي نفتي مديريت دانش، رضايت شغلي، خالقيت، شركت ملي پخش فرآورده : های کلیدیواژه
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Abstract  

Objective: The purpose of this study is to examine the effect of knowledge management on job satisfaction 

and creativity in Boushehr National oil products distribution company. 

Methods: as for the research objective, the present study can be classified as an applied research while as for 

data gathering it can be classified as descriptive study as a correlation research. The population of this research 

was employees of Boushehr National oil products distribution company and the size of sample according to 

Morgan table was 170. The tools of data gathering was questionnaire. Structural equation modelling and SPSS 

and Smart PLS software were used to analyse the data. 

Results: The results show that the level of knowledge management, job satisfaction and creativity in 

Boushehr National oil products distribution company is less than average. Other findings show that the 

knowledge management has a significant positive impact on job satisfaction and creativity in this organization. 

Thus, it can be stated that the strengthening of knowledge management improves the job satisfaction and 

creativity. 

Keywords: knowledge management, job satisfaction, creativity, Boushehr National oil products 

distribution company. 

 

 



 
 

3 

 

 مقدمه-1

ها امري ضروري است. ها، مؤسسات و شركتهاي خالقانه و ايجاد تغيير و دگرگوني در سازمانامروزه در پيش گرفتن رفتار

شود. كمبود خالقيت و نوآوري يكي هاي جديد و نو در عمل تعريف ميگيري ايدهنوآوري و خالقيت به عنوان فرآيند ارائه و بكار

هايي موفق هاي در حال توسعه است. در چنين شرايطي سازمانعوامل اصلي پايين بودن سطح رشد اقتصادي در كشوراز 

هستند كه ضمن كسب دانش و آگاهي وسيع از عوامل محيطي، حفظ بقا و حياط خود زمينه رشد و پويايي و خالقيت در 

ها مورد توجه زياد مديران قرار گرفته است، ت شغلي در سازمانسازمان را بهبود و ارتقاء بخشند. از سوي ديگر امروزه رضاي

گيرند، زيرا عاملي مهم در بهبود عملكرد انفرادي اي كه برخي آن را به عنوان هدف غايي و نهايي مديران در نظر ميگونهبه

كند كه مديريت م را اثبات ميكاركنان است. در اين راستا كنكاش در عوامل مؤثر بر خالقيت و رضايت شغلي كاركنان، اين مه

باشد. از اين رو پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسي تأثير دانش يكي از عوامل مهم در افزايش رضايت شغلي كاركنان مي

                  هاي نفتي منطقه بوشهر بپردازد.ابعاد مديريت دانش بر خالقيت و رضايت شغلي در شركت ملي پخش فرآورده

 بیان مسئله-1-1

آيد كه با توجه به نقش گسترده آن در توليد ترين صنايع كشور به حساب ميدارترين و ريشهصنعت نفت يكي از قديمي

سازد محيط اي بر وضعيت كشور دارد. عالوه بر اين اهميت، آنچه صنعت نفت را پيچيده ميگذاري گستردهناخالص ملي، اثر

ها و ... باعث شده است تا عملكرد د جهاني بودن قيمت نفت، وجود ميادين مشترک با ديگر كشوررقابتي آن است. عواملي مانن

هاي جديد در يابي به راهكارا و اثربخش اين صنعت اهميت فراواني پيدا كند. موفقيت صنعت نفت در گرو پيشرفت آن و دست

هايي در اين زمينه موفق هستند كه ضمن . بنابراين سازمان(1390عليشيري,  &, )سيد جوادين, باقريها است پيشبرد كار

را  بررسي دقيق و گسترده و آگاهي وسيع از عوامل محيطي و كسب دانش از آنها، زمينه رشد و پويايي و خالقيت در سازمان

هاي خالقانه در . تالش(2001)كولن، ست هاي دستيابي به اين مهم مديريت دانش ابهبود و ارتقا ببخشند. يكي از روش

تواند با مديريت صحيح خالقيت و نوآوري گذاري در امر مديريت دانش است. مديريت سازمان ميسازمان نتيجه سرمايه

اد هاي جديد دارند از اين افرحلكاركنان دانشي خود اين امكان را براي آنها بوجود آورد كه در مسايل سازماني كه نياز به راه

ها بايد شرايطي را فراهم سازند تا خالقيت به شكلي مداوم و پيوسته ظهور يابد و ايجاد چنين بهره گيرند. بنابراين سازمان

، چرا كه دانش به عنوان منشا توليد نوآوري، خالقيت، بهبود (1391)صالحي كردآبادي، شرايطي از وظايف مديريت دانش است 

از سوي ديگر  .شودامرردوبدل شدن اطالعات و در نهايت رشد و بقاي سازمان شناخته مي عملكرد منابع انساني، تسهيل در

هاي بسياري از اين هاي راهبردي در حوزه منابع انساني است كه سازمانترين شاخصميزان رضايت شغلي كاركنان يكي از مهم

(. 365: 1386)كاپالن و نورتون، كنند ميهاي خود در حوزه منابع انساني استفاده شاخص جهت سنجش اثربخشي فعاليت

هاي كاري بيشتر، تعهد سازماني اند كه با افزايش رضايت شغلي، خالقيت و سازنده گي افراد افزايش، انگيزهداده ها نشانبررسي

 يابد .بيشتر و بهره وري كسب و كار افزايش مي

ضايت شغلي و خالقيت كاركنان در شركت ملي پخش از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير مديريت دانش بر ر

هايي اثر بخش را به منظور بهبود رضايت شغلي و هاي نفتي منطقه بوشهر انجام شده است. و در اين راستا، راهكارفرآورده

 ريزان و مديران اين سازمان ارائه خواهد داد.خالقيت كاركنان با تأكيد بر نقش مديريت دانش به برنامه

 اهمیت وضرورت تحقیق-1-2

 اصول قالب در مناسب  و راهكارهاي كرده تشريح را كاركنان و خالقيت و رضايت دانش مديريت بين ارتباط پژوهش اين

 مي سازماني ورضايت خالقيت از لحاظ آن هايوكاركرد دانش مديريت فوايد از. داد خواهد ارائه سازمان وضعيت بهبود براي را

 :كرد اشاره زير موارد به توان

 بهتر هرچه انجام براي ديگران دانش از استفاده امكان-2 .شود مي رقابتي مزيت كسب جهت درسازمان توانمندي ايجاد .باعث1

 وريبهره منجربه نهايت در كه كارها انجام زمان وكاهش دانش به دسترسي سرعت افزايش-3 .كندمي فراهم را سازمان كارهاي
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 به افراد دسترسي امكان-5 .شد خواهد مند بهره دانش گذارياشتراک به ازمزاياي سازمان-4. شد خواهد سازمان در بيشتر

 قرار سازمان روي فرا را جديدي هايفرصت نوآوري، افزايش ضمن-6 .شودمي مهيا روز ديگر و نيزدانش افراد دانش هايبسته

 سازمان در دانش افت از-8 .شد خواهد سازمان كارايي وافزايش هاپروژه انجام هزينه در جويي صرفه باعث-7 .داد خواهد

 .كرد خواهد جلوگيري

 مدیریت دانش-2
توان گفت كه آنان بر اساس دو مفهوم پيچيدگي و آشفتگي به هاي جديد ميبي ترديد با نگاهي عميق و علمي به سازمان

اي كه ماهيت هاي بسياري با گذشته دارند، به گونهتفاوتاند شدت تغيير كرده و به دليل شرايط زماني كه در آن واقع شده

هاي فعلي جهان بر اساس تغييرات گسسته و بنياني است. اين تغييرات چنان سريع و با رقابت باال اتفاق افتاده است كه سازمان

هاي جديد در اين محيطعظيم قرن بيستم تاب و تحمل دوام در برابر دنياي نوظهور قرن بيست و يكم را ندارند. بنابراين 

خود  هاي آن نياز دارند تا بتوانند با تشخيص سريع تغييرات،هاي طبيعي و انعكاسها براي بقا و موفقيت خود به سامانهسازمان

هاي زيرا دانش با ويژگي ،(1385)ماركوات ها را به سمت دانش معطوف كرداين موضوع توجه سازمان .را با آن انطباق دهند

هاي سازد، اهميت دانش و كاربرد آن در حيطههاي جديد را فراهم ميهاي محيطگويي به ويژگيبديع و پوياي خود امكان پاسخ

بقا و موفقيت و كسب مزيت رقابتي پايدار و در اقتصاد به عنوان دارايي راهبردي  سازمان و مديريت به عنوان رمز گوناگون در

دو تعريف جامع ( 1998) 1. مادهام و گراور(1386)عدلي, از مديريت دانش به توانمندسازي دانش آفريني ه استبحث شد

 دهند:كامل از مديريت دانش ارائه ميو

براي آنها با توجه به دانش و ايجاد تسهيالت ،مديريت دانش، رسيدن به اهداف سازماني از طريق ايجاد انگيزه در كارگران .1

ها، ها و اطالعات )با استفاده از نتايج موجود اطالعات، تجربه، مهارتاستراتژي شركت است تا توانايي آنها براي تفسير داده

 ها و اطالعات افزوده شود.فرهنگ، شخصيت، خصوصيات فردي، احساسات و غيره( از طريق معنا بخشي به داده

يح و سيستماتيك دانش حياتي و فرايندهاي مربوط به ايجاد، سازماندهي، انتشار و استفاده و مديريت دانش، مديريت صر.2

 .اكتشاف دانش است

هاي ودر تعريفي ديگر مديريت دانش به اين صورت بيان شده است : مديريت سيستماتيك و آشكار دانش كه با فرآيند 

دارد. در مديريت دانش تبديل دانش شخصي به دانش جمعي اهميت آوري، سازماندهي، اشاعه و كاربرد دانش پيوند خلق، جمع

 .(82, 1384)عدلي, مديريت دانش كار رود تاسر سازمان بهاي در سرزيادي دارد تا به طور گسترده

ريت دانش چهار بعد توليد دانش، مديريت دانش داراي ابعاد گوناگوني است كه  با بررسي مدل هاي مختلف در زمينه مدي

 ذخيره دانش،تسهيم دانش وكاربرد دانش به عنوان ابعاد مديريت دانش در اين تحقيق در نظر گرفته شده است.

 تولید دانش -2-1

ها يا توسعه هاي جديد انجام كارهاي كاركنان بوده، توسط افراد با مشخص كردن شيوهدانش ناشي از تجربيات و مهارت

ها شود. همه سازمانشود. زماني كه دانش مورد نياز در سازماني وجود نداشته باشد، دانش بيروني وارد سازمان ميليد ميعلم تو

ها در بسط كنند. ايجاد دانش به توانايي سازمانهاي سازماني، دانش را خلق و از آن استفاده ميها و فعاليتدر قالب عملكرد

هاي مفيد اشاره دارد. هر سازماني با توسعه و تشديد ساختار دانش قبلي و فعلي از طريق روشهاي نوين و حلها و  راهايده

هاي موفقيت خلق دانش شامل ارزيابي روايي دانش، درجه حل يك پردازد. شاخصهاي جديد ميمختلف به خلق واقعيت و معنا

هاي جديد، هزينه دهنده فرصتي از آن است كه بايد نشانبردارمسأله، پذيرش در داخل سازمان و آمادگي براي استفاده و بهره

توليد دانش (. 1391؛ به نقل از صالحي كردآبادي و همكاران، 1389)الجوردي و حسيني، برداري و ارزش بالقوه باشد بهره

)مرتضوي و منيريان عبارت است از نوآوري در  دانش و توليد دانش جديد در حين تحقيقات، تجربه كردن كار و فكر خالق 

                                                           
1 Madhavm & Grover 
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. منظور از توليد دانش در اينجا شناسايي و كسب دانش از منابع داخلي و خارجي با كمك تحقيقات، چرخش شغلي، (1394

 هاي توليد دانش و حمايت از دانش جديد است.استفاده از تيم

 ذخیره دانش-2-2

 فرايند. كند و سازماندهي ذخيره بايد كاربرد براي پايگاه به آن ورود از بعد را عظيم دانش مجموعه سازمان فرايند، اين در

 فيزيكي غير يا فيزيكي است دانش ممكن سازماندهي فرايند محل. گيرد صورت است سازمان ممكن كجاي هر در سازماندهي

مرحله،  اين نهايي هدف. كندمي فراهم را دانش دهيساختار رسمي شكل ها،داده پايگاه مانند فيزيكي هاياغلب مكان اما. باشد

؛ به نقل از نياز آذري و 1384)عدلي، است  تصميم اخذ در فرايندهاي الزم دانش به دسترسي جهت سازمان اعضاي به كمك

ها از اهميت حافظه سازماني آگاهند با اين وجود نگهداري آگاهانه دانش گذشته شركت همه افراد و سازمان (.1390همكاران، 

شود ها توصيف ميها و مهارتهاي مديريتي نقش جزئي دارد. به زبان ساده حافظه به عنوان سيستمي از دانشدر اكثر رويكرد

هايي كند تا امكان بازيابيشان در آينده ممكن شود. سازمانري و ذخيره ميكه ادراكات و تجارب را بعد از زمان وقوعشان نگهدا

خواهند دانش خود را طوري اداره كنند كه در آينده قابل دسترسي باشد بايد حداقل بر سه فرايند پايه در مديريت دانش كه مي

ا، آنهايي را انتخاب كنند كه ارزش نگهداري دارند هها، اشخاص و فرايندتوجه داشته باشند. اوال بايد از ميان بسياري از رويداد

)گزينش(. ثانيا بايد قادر باشند كه تجربه خود را به يك شكل مناسب ذخيره كنند )ذخيره سازي( و در آخر بايد تضمين كنند 

اي . ذخيره دانش قابليت ذخيره سازمان يافته(1388)شاهقليان و پاسالر شود )روزآمد سازي( كه حافظه سازماني روزآمد مي

سازد. كه امكان جستجوي سريع اطالعات، دسترسي به اطالعات براي كارمندان ديگر و تسهيم مؤثر دانش فراهم را فراهم مي

 .(1386, آفريده ثاني 1386)پورنژدي هاي الزم به آساني جهت استفاده همه ذخيره گردد در اين سامانه بايستي دانش

 تسهیم دانش-2-3

ترين منبع استراتژيكي سازمان در ايجاد ارزش افزوده، در قلمرو مديريت استراتژيك با نظر به اهميت دانش به عنوان مهم

هدف عمده مديريت دانش نيز ايجاد و  .(1389) قلي زاده و مير كمالي اشتراک دانش از جايگاه وااليي برخوردار است 

دهي محيطي است كه افراد درآن دانش خود را توسعه داده، با يكديگر تبادل نموده، دانش ديگران را با دانش خود سازمان

 اهد شدتركيب كرده و نهايتا ان را به كار ببندند. اين كاربرد دانش به نوبه خود به خالقيت و نوآوري در سازمان منجر خو

ها و ايجاد ارزش افزوده و حمايت از مزيت ها، قابليتاشتراک دانش نيز از اين حيث كه به توسعه مهارت(. 2005، 1)دوپلسيس

. همچنين اشتراک دانش را فرايندي (2007و همكاران،  2)دوكند، براي سازمان حائز اهميت است رقابتي به سازمان كمك مي

سازند به نحوي كه از طريق ان افراد كنند كه كاركنان طي آن دانش و اطالعات خود را در سراسر سازمان منتشر ميتعريف مي

)صالحي كردآبادي و كنند صورت متقابل دانش آشكار و ضمني خود را مبادله و به صورت مشترک دانش جديدي را خلق ميبه

تسهيم دانش فرآيندي است از توزيع دانش تا نقاط فعاليت، و حتي فراتر از آن به بيرون سازمان است. به  (.1391ان، همكار

توانند به اين فرايند كمك كنند. از جمله اين عبارت ديگر انتقال دانش سازماني، به هر شخص كه نياز دارد. عوامل متعددي مي

 .(1384)عدلي, مديريت دانش ني است عوامل تسهيالت ارتباطي و فرهنگ سازما

 کاربرد دانش-2-4

هايي كه بهترين دارايي را دارند نيست؛ بلكه متعلق به ترين فرايند، كاربرد دانش است. مزيت رقابتي متعلق به سازمانمهم

شود شكاف بين دانش با نند. كاربرد دانش باعث ميكهايي است كه به بهترين صورت از دانش خود در عمل استفاده ميسازمان

)احمدي باالدهي و ميرزايي عربي كردن از بين برود و حلقه مهم بازخورد يادگيري با انجام دادن و كاربرد بوجود آيد عمل

1393). 
 

                                                           
1 Du plessis 
2 Du 



 
 

6 

 

 رضایت شغلی-3
در بين اين  .گذارندمستقيم بر زندگي كاري افراد،تأثير مي ديد گاهها در كار مهم هستند چرا كه به طور مستقيم و غير

وري، دلسوزي كاركنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگي آنان به محيط كار ها رضايت شغلي از عوامل مهم افزايش بهرهنگرش

باال بردن روحيه عشق و و افزايش كميت و كيفيت كار، برقراري روابط خوب و انساني در محل كار، ايجاد ارتباطات صحيح و 

  .(1381)ح. هومن, تهيه و استاندارد ساختن مقياس سنجش رضايت شغلي عالقه با كار است 

 طور به تا كنندمي تالش هاكه سازمان همانطوري. است سازمان يك براي موفقيت ضروري جزء شغلي رضايت واقع در

 به بتواند سازمان است تا و حياتي مهم كاركنان در موجود شغلي سطح رضايت دهند، بهبود را سازمان كل مداوم عملكرد

 كلي سالمت بر كه است، چرا حساس و مهم كاركنان خيلي رضايت شغلي منابع شناسايي و رهبر يك توانايي .برسد اهدافش

 نشيب بر و پرفراز تأثيرات كنند، بيان را خودشانناخشنودي  يا نارضايتي سازمان يك افراد وقتي .گذاردمي تأثير سازمان

 به تشويق را اعضاء كه كاري يك فرهنگ وجود احتمال هستند، ناراضي آنها اكثر كاركنان كه هاييسازمان. گذاردمي سازمان

بر اساس تعريفي ازگرينبرگ رضايت شغلي  .(1392)امين و پوركياني وجود ندارد  بكند، خودشان توانايي تمام با انجام كارها

كننده يك فرد نسبت به شغل خود. به بطور كلي نشان دهنده احساس افراد عبارت است از واكنش عاطفي، شناختي و ارزيابي

 نسبت به كارشان مي باشد. 

 خالقیت-4
ه هر يك به نوعي روشنگر بعدي از اند كهاي متعدد و متنوعي تعريف كردهدانشمندان خالقيت و نوآوري را به صورت

. مي باشدفرآيند خالقيت و نوآوري است. خالقيت درواقع بكارگيري توانمندي ذهني براي ايجاد يك انديشه يا مفهوم جديد 

  .(1378)الواني داندالواني خالقيت را پيدايي و توليد يك فكر و انديشه نو مي

مهارت طريق از جديد در شكل آن كارگيري به يا مفاهيم خلق ايجاد توانايي و ( خالقيت قدرت2003وبستر)فرهنگ  در

 علمي، مختلفي )فلسفي، هاي. خالقيت از ديدگاه(1389)نيازآذري, بريماني و حاجي قليخاني است شده تعريف ذهني هاي

 محيط با فرد ارتباط خالقيت فرايند. است شناختي( بررسي شدهبوم سنجي،روان شناختي، عصب شناختي اجتماعي، روان

 به خالقيت منجر حاضر حال در كندمي تقويت فرد در را و خالقيت شودمي اجتماعي و فيزيكي تحريك به منجر است، محيط

  كنند . مي رقابت هم با نوآوروخالقكاركنان  براي تربيت هاو سازمان شودمي سازمان براي رقابتي مزيت كسب

. (1383)جعفر نژاد و فاريابي كنند اي از زمان و انرژي خود را صرف توجه دقيق به اطراف خود ميافراد خالق بخش عمده

اي برخوردارند و هميشه در جست و جوي موضوعات پيچيده جديد و ناشناخته و عجيب العادهاين افراد از كنجكاوي فوق

پذيرند و در عرصه راه حل و انديشه بكر و بديع آمادگي بسياري دارند. آنها با استفاده از همين هستند. افراد خالق انعطاف

 (1392)صالحي كرد آبادي, و غيره هاي مختلف هستند حل مشكالت از راهي به راهيابويژگي داراي توانايي تعقيب و دست

اي كه مناسب و مفيد باشد و موجب حل يك گونهخالقيت عبارت است از خلق كردن مفهوم و چيزي تازه و منحصربفرد به

در اين پژوهش منظور از . (1393)احمدي باالدهي و ميرزايي عربي مسأله، پرسش يا نياز علمي، صنعتي يا اجتماعي شود 

هاي جديد انجام كارها هاي جديد براي افزايش كيفيت، حل مشكالت و همچنين آزمودن روشحلها و راهخالقيت ارائه ايده

 باشد.مي

 پیشینه تحقیق-5
 از بهينه ينخست استفاده است؛ مطرح اساسي دورويكرد سازمان در كاركنان خالقيت و دانش مديريت با ارتباط  در

 نوآوري گاهي كه رويكرد دوم .است سازمان داخل در دانش بهتر كاربرد و به كارگيري جهت سازمان در موجود هايتكنولوژي

 هستند قادر داشته و كافي شناخت سازمان مقياس هاي و هنجارها واهداف از كه كاركنان است زماني شود،مي ناميده دانايي

 ارائه خدمت يا توليد كااليي جديد بكار گيرند.   جهت در را خود خالقانه هايايده
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هاي توليدي در چين به اين نتيجه رسيدند كه بين كسب دانش و ( نيز در پژوهشي در بين واحد2010و همكاران ) 1ليائو

ه ميزان كسب دانش و اشتراک آن در سازمان افزايش داشته باشد ميزان افزايش خالقيت ارتباط مثبتي وجود دارد و هرچ

 خالقيت نيز در بين كاركنان افزايش خواهد يافت كه اين نشان از همبستگي قوي بين خالقيت و دانش در سازمان دارد. 

گذاري شود و به اشتراکها مي( استفاده از تابع دانشي موجب افزايش خالقيت و نواوري در سازمان2009) 2به اعتقاد ليو

 ها با خالقيت ارتباط مثبت و معنادار دارد.دانش در ميان سازمان

دهد كه مديريت دانش در رابطه بين فرهنگ هاي فناوري اطالعات نشان مي( در شركت2012) 3نتايج پژوهش جاويد

داري با مديريت دانش رابطه مثبت و معني سازماني و يادگيري سازماني با رضايت كاركنان نقش ميانجي دارد و همچنين ابعاد

 رضايت كاركنان دارد.

رضايت شغلي رابطه مثبتي با تعهد سازماني دارد و تعهد سازماني رابطه مثبتي با تسهيم دانش دارد. بنابراين رضايت 

يك عامل انگيزشي  دهد كه رضايت شغليتواند رابطه مثبتي با تسهيم دانش داشته باشد. مطالعات پيشين نشان ميشغلي مي

گذارد. افراد و اعضاي گروهي كه از شغل خود راضي هستند تمايل دارند تا دانش خود را در است كه بر تسهيم دانش تأثير مي

يك محيط دوستانه به اشتراک بگذارند. نتايج پژوهش هاي مختلف در زمينه مديريت دانش نشان مي دهد كه فرهنگ سازماني 

گذارد و تسهيم دانش بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي در يت شغلي و تسهيم دانش تأثير ميگيري بر رضابطور چشم

 كند .بسياري موارد نقش ميانجي ايفا مي

دهد كه بين تسهيم دانش هاي توليدي در اردن نشان مي( در شركت2010) 4نتايج پژوهش المحميد و مك آدامز

پذيري و رضايت شغلي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد. همچنين تفاوتي در تسهيم سازماني، تعهد به يادگيري، انطباق

 اشت.هاي جمعيت شناختي مانند جنسيت، سن و تحصيالت وجود نددانش پاسخ دهندگان در قالب متغير
 

 

 

 

 مدل مفهومی وفرضیه ها-6
 .مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 

                                                           
1 Liao 
2 Lio 
3 Javed 
4 Almahamid & McAdams 
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 فرضیه های پژوهش-6-1

 هاي نفتي منطقه بوشهر تأثير معنادار دارد..توليد دانش بر رضايت شغلي در شركت ملي پخش فرآورده1

 دارد.هاي نفتي منطقه بوشهر تأثير معنادار .ذخيره دانش بر رضايت شغلي در شركت ملي پخش فرآورده2

 هاي نفتي منطقه بوشهر تأثير معنادار دارد..تسهيم دانش بر رضايت شغلي در شركت ملي پخش فرآورده3

 هاي نفتي منطقه بوشهر تأثير معنادار دارد..كاربرد دانش بر رضايت شغلي در شركت ملي پخش فرآورده4

 شهر تأثير معنادار دارد.هاي نفتي منطقه بو.توليد  دانش بر خالقيت در شركت ملي پخش فرآورده5

 هاي نفتي منطقه بوشهر تأثير معنادار دارد..ذخيره دانش بر خالقيت در شركت ملي پخش فرآورده6

 هاي نفتي منطقه بوشهر تأثير معنادار دارد.در شركت ملي پخش فرآورده .تسهيم دانش بر خالقيت 7

 تي منطقه بوشهر تأثير معنادار دارد.هاي نف.كاربرد دانش بر خالقيت در شركت ملي پخش فرآورده8

 
.نمودار فرضیه ها2شکل  7  

 .روش پژوهش ویافته ها7
 روش پژوهش-7-1

 ميداني و كمي اجرا فرآيند نظر از پيمايشي، توصيفي روش، نظر از و كاربردي تحقيق يك آن نتايج حيث از حاضر پژوهش

 هايداده كه جهت اين از پيمايشي و پردازد،آن مي فعلي وضعيت دارنظام و منظم توصيف به توصيفي از آن جهت كه .باشدمي

 آنجايي از و شد، خواهند گردآوري آماري هايويژگي بررسي توزيع براي جامعه از سرشماري يا گيرينمونه طريق از نظر مورد

 اين آماري جامعه (.1387خاكي،) باشد مي مقطعي نوع از پژوهش اند شده گردآوري زماني خاص مقطع يك در تنها هاداده كه

نفر  250دهد و حجم جامعه هاي نفتي منطقه بوشهر تشكيل ميكاركنان شركت ملي پخش فرآورده كليه را پژوهش

 نفر انتخاب شده است. ابزار 170نفرمي باشدكه براي اطمينان بيشتر  150باشدونمونه انتخاب شده بر اساس جدول مورگان مي

 دربرگيرنده پرسشنامه اول بخش. گرددمي تشكيل بخش دو از كه است ايپرسشنامه حاضر مطالعه در اطالعات آوريگرد

مديريت دانش، رضايت  هايمتغير سنجش براي هاييگويه دربرگيرنده پرسشنامه دوم بخش و دهندگان،پاسخ عمومي اطالعات

به منظور  .گرددمي تشكيل گويه 43 از مجموعا كه است ليكرت ايگزينه پنج طيف از استفاده شغلي و خالقيت كاركنان با

 از .شد استفاده بارتلت آزمون و( KMO) گيري نمونه كفايت هايسنجش روايي سازه از تحليل عاملي تأييدي و شاخص

 از كمتر بايد نيز بارتلت و سطح معناداري در آزمون باشد مي 5/0از  بيشتر KMO شاخص براي قبول قابل مقدار كه آنجايي

توان به اين نتيجه رسيد كه تمامي متغيرها و مي  SPSSباشد و با توجه به نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار  5%

 سواالت از روايي سازه خوبي برخوردار هستند.
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.نتایج آزمون روایی سازه پرسشنامه1جدول  

 مقدار ویژه2 واریانس تبیین شده1 )درصد( KMO sig متغیر

86/0 تولید دانش  000/0  53 68/3  

78/0 تسهیم دانش  000/0  53 74/3  

82/0 ذخیره و نگهداری  000/0  63 16/3  

76/0 کاربرد دانش  000/0  54 72/2  

91/0 رضایت شغلی  000/0  55 57/6  

80/0 خالقیت  000/0  52 66/3  

براي برقراري پايايي، ضريب آلفاي كرونباخ  است. شده استفاده كرونباخ آلفاي آزمون از پرسشنامه حاضر، پايايي بررسي

  SPSSباشد تا مورد قبول واقع شودكه براي تمامي متغيرهاي اين پژوهش مقدار آن با استفاده از نرم افزار  6/0بايد بزرگتر از 

 .وردار استاست يعني پرسشنامه استفاده شده از از پايايي قابل قبولي برخ 6/0محاسبه شده است و مقدار آنها بزرگتر از 
.نتایج آزمون پایایی پرسشنامه2جدول  

 ضریب آلفای کرونباخ سوال متغیرها ضریب آلفای کرونباخ سوال متغیرها

84/0 7 تولید دانش 77/0 5 کاربرد دانش   

84/0 7 تسهیم دانش 92/0 12 رضایت شغلی   

85/0 5 ذخیره و نگهداری 84/0 7 خالقیت   

 شناختی پژوهش  تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت-7-1

نفر مرد كه  28نفر مردو142پرسشنامه جمع آوري شده  170نفري نمونه انتخاب شده از 250با توجه به جامعه آماري 

 69با فراواني  30تا  21زن در نمونه حاضر هستند. بيشترين گروه سني به ترتيب مربوط به افراد %16مرد و%84نشان ميدهد 

 51درصد(، افراد  16نفر ) 27سال با فراواني  50تا  41درصد(، افراد  37نفر ) 63ا فراواني سال ب 40تا  31درصد(،  41نفر )

سال با فراواني صفر كمترين ميزان فراواني را به خود اختصاص داده  20درصد( و افراد زير  6نفر ) 11سال به باال با فراواني 

به فراواني سابقه كاري پاسخ دهندگان مي باشد. نمودار  مربوط4مربوط به فراواني سن وجدول شماره  3است.جدول شماره 

 تحصيالت پاسخ دهندگان نيزدر ادامه آمده است.
 .فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان4جدول                                            .فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان3جدول 

 

 

 

 

 

 

  

 آزمون مدل مفهومی پژوهش -7-2

 ساختاري معادالت سازيمدل در موجود مراحل ترينمهم از يكي مرحله اين و است مدل رسمي بيان همان مرحله، اين

 تمامي وزن همچنين و پنهان متغيرهاي از يك هر بين ما متقابل تأثير يعني مدل در موجود روابط تمامي ،PLS روش.است

                                                           
1 Explained variation 
2 eigenvalue 

 درصدفراوانی فراوانی سن

21-30  69 41%  

31-40  63 37%  

41-50  27 16%  

50باالی   11 6%  

 100 170 جمع

کاریسابقه  درصدفراوانی فراوانی 

1-15  116 68%  

16-30  41 24%  

31-45  13 8%  

 100 170 جمع



 
 

10 

 

در مي زند.  تخمين را( گيري اندازه مدل از بيرون ضرايب) پنهان متغيرهاي از يك هر به مربوط گيرياندازه قابل هايشاخص

 است اين گر بيان آن عدد استفاده شده است. R)2) شاخص ضريب تعيين جهت بررسي صحت مدل ساختاري از پژوهشاين 

كه تنها براي  ²R. بر اساس نظريه چين، گرددمي تعيين مستقل هايمتغير بواسطه وابسته متغير رفتار درصد چند كه

 قابل 67/0 از بزرگتر مقادير با  واريانس متغيرهاي پنهان درون زا است،شود و نشان دهنده مقدار متغيرهاي درون زا برآورد مي

ومقادير ضريب تعيين متغير هاي  5به جدول توجه . باضعيف تلقي مي شود 19/0متوسط و كمتر از  33/0تا  67/0 بين توجه،

 باشند.  وابسته بدست آمده نشان ميدهد كه اين متغير ها در بازه متوسط مي
.مقادیر ضریب تعیین5جدول شماره   

 R2 متغير

48/0 خالقيت  

62/0 رضايت شغلي  

وپايايي  α هاي آلفاي كرونباخدر تحليل معادالت ساختاري، به منظور بررسي صحت مدل اندازه گيري شده، سه شاخص

 استفاده شده است.  AVEوميانگين واريانس تبيين CRمركب
.شاخص های صحت مدل اندازه گیری6جدول شماره  

 CR آلفای کرونباخ متغیر
 

AVE Communality 

85/0 تولید دانش  88/0  52/0  52/0  

85/0 تسهیم دانش  88/0  51/0  51/0  

84/0 ذخیره و نگهداری  62/0  62/0  62/0  

78/0 کاربرد دانش  84/0  52/0  51/0  

92/0 رضایت شغلی  93/0  66/0  55/0  

84/0 خالقیت  88/0  52/0  52/0  

كرونباخ  αاز ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. ضريب  پژوهشبراي اندازه گيري تك بعدي بودن شاخص ها، در اين 

بزرگتر باشد، نشان از پايائي باالي مدل و  7/0معياري براي اندازه گيري سازگاري داخلي مي باشد. چنانچه اين ضريب از 

 Henseler, Ringle and Sinkovics) قابليت اطمينان كم مدل استباشد نشان از  6/0كوچكتر از  αچنانچه مقدار 

 مدل (قابليت اطمينان مدل )پايائي نشانگر بوده و به طور كلي 7/0كرونباخ مدل باالي αمتوسط ضريب  6جدول در  .(2009

ايائي پ معيار به آن از كه است مدل پايائي گيري اندازه براي معياري ، Composit Relaiabilityباشد. پايايي مركب مي

و همكاران،  1)هنسلر باشد نشان از عدم پايائي مدل است 6/0نيز ياد مي شود. در صورتي كه مقدار اين معيار كمتر از  تركيبي

 روائي محاسبه منظور . بهخوب مدل مي باشدبسيار پايائي  آورده شده بيانگر 6 كه در جدولدر مدل برآورد شده (. 2009

، شاخصها روائي همگراي 5/0حداقل برابر با  AVE اگررا پيشنهاد داده اند.  3AVE معيار از استفاده 2الركر و فورنل همگرا،

)متغيرهاي آشكار( خود را به  هايپنهان قادر است بيش از نيمي از واريانس شاخص  مناسبي دارند. به اين معني كه يك متغير

مدل باالي  واريانس تبيين شده نيز ميانگين آورده شده 6پژوهش كه در جدول اين  نتايجبا توجه به . توضيح دهدطور متوسط 

 شود.ييد ميأاست لذا روائي همگراي مدل ت 5/0
 

                                                           
1 Henseler 
2 Fornell & Larcker 
3 -Average Variance Extracted 
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 .بارهای عاملی مدل پژوهش2نمودار

 بررسی فرضیه های پژوهش-7-3

ايب مسير همه تاثيرات مثبت بوده واگر مقادير آماره براساس يافته ها در خروجي هاي مدل به علت مثبت بودن ضر

T(خارج باشدبا اطمينان -96/1+و96/1ازبازه)واگر مقادير آماره  %95T(خارج باشدبا اطمينان -548/2+و548/2ازبازه)رابطه %99

 ن مي شود.فرضيه هاي پژوهش به صورت زير تبيي7معنادارمتغير ها اثبات مي شود.لذا با توجه به مقادير جدول شماره

هاي نفتي منطقه بوشهر تأثيرمثبت و معنادار بر رضايت شغلي در شركت ملي پخش فرآورده %99.توليد دانش با اطمينان 1

 دارد.

هاي نفتي منطقه بوشهر تأثيرمثبت و معنادار بر رضايت شغلي در شركت ملي پخش فرآورده %99.ذخيره دانش با اطمينان 2

 .دارد

هاي نفتي منطقه بوشهر تأثيرمثبت و معنادار بر رضايت شغلي در شركت ملي پخش فرآورده %99اطمينان .تسهيم دانش با 3

 .دارد

هاي نفتي منطقه بوشهر تأثيرمثبت و معنادار بر رضايت شغلي در شركت ملي پخش فرآورده %99.كاربرد دانش با اطمينان 4

 .دارد

 .هاي نفتي منطقه بوشهر تأثيرمثبت و معنادار داردشركت ملي پخش فرآوردهبر خالقيت در  %95.توليد  دانش با اطمينان 5

 .هاي نفتي منطقه بوشهر تأثيرمثبت و معنادار داردبر خالقيت در شركت ملي پخش فرآورده%99.ذخيره دانش با اطمينان 6

 .شهر تأثيرمثبت و معنادار داردهاي نفتي منطقه بودر شركت ملي پخش فرآورده بر خالقيت  %95.تسهيم دانش با اطمينان7

 هاي نفتي منطقه بوشهر تأثيرمثبت و معنادار دارد.بر خالقيت در شركت ملي پخش فرآورده %95.كاربرد دانش با اطمينان 8
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.نتایج فرضیه های پژوهش7جدول شماره   

 نتیجه Tمقدار  ضریب مسیر فرضیه

23/0 رضایت شغلی  تولید دانش  01/4 تایید می شود%99بااطمینان   

28/0 رضایت شغلی  تسهیم دانش  26/5 تایید می شود%99بااطمینان   

24/0 رضایت شغلی  ذخیره و نگهداری  77/3 تایید می شود%99بااطمینان   

26/0 رضایت شغلی  کاربرد دانش  34/4 تایید می شود%99بااطمینان   

22/0 خالقیت  تولید دانش  50/2 تایید می شود%95بااطمینان   

24/0 خالقیت  تسهیم دانش  50/2 تایید می شود%95بااطمینان   

28/0 خالقیت  ذخیره و نگهداری  59/3 تایید می شود%99بااطمینان   

14/0 خالقیت  کاربرد دانش  00/2 تایید می شود%95بااطمینان   

 پژوهش نتایج-8 
اين پژوهش به اهميت مديريت دانش در سازمان پرداخته و اثر مثبت آن بر روي رضايت شغلي و خالقيت كاركنان را  

هاي قبلي نشان داد كه رابطه مثبت و معناداري بين مديريت هاي اين پژوهش همانند بسياري از پژوهشدهد. يافتهنشان مي

عوامل مهم كه بستري ازتوانمندي رادر  ي ازبه عنوان يك بايد يت دانشمديردانش و رضايت و خالقيت كاركنان وجود دارد. 

. در دستور كار سازمان ها قرار گيردبراي عملياتي كردن آن  ،مورد توجه قرار گيرد وروش هاي مناسب  سازمان ا يجاد مي كند

ده سازي آن را فراهم كرده و چارچوب سازمانهايي در اين زمينه موفق خواهند بود كه زيرساختهاي الزم براي پيادر اين راستا

 .مناسب آن را طراحي كنند. در اين زمينه مي توان از تجارب كشورهاي پيشرو نيز الگو گرفت

 پیشنهادات-9
باتوجه به اينكه ميانگين ميزان توليد دانش در سازمان كمتر از حد متوسط است ادامه اين روند در بلند نتايج مثبتي براي 

هاي نفتي منطقه بوشهر شرايطي را فراهم نمايد شود كه شركت ملي پخش فرآرودهنخواهد داشت پيشنهاد مي سازمان به همراه

هاي نوين در آنها نهادينه شود. به يادگيري كاركنان در محيط كار افزايش يافته و توجه به دانش و كسب مهارت كه ميزان

ار استفاده شود و همچنين از دانش اطالعاتي، تجربيات، عقايد و منظور كسب دانش از بيرون از سازمان هم از تحقيات باز

نظريات مشتريان سازمان )متخصصان و صنايع( براي پيشبرد اهداف سازماني استفاده نمايد، از چرخش شغلي و همچنين 

دانش خود  پيشنهادات مرتبط با كار در سازمان حمايت شود، كاركنان تشويق شوند تا عوامل موفقيت را جهت غني كردن

 هاي موجود در سازمان پيدا كنند. هاي جايگزين را براي تخصيصحلتحليل كنند و همچنين راه

هاي نفتي منطقه بوشهر ميزاني كمتر از ميانگين مشاهده گرديد كه مؤلفه تسهيم دانش در شركت ملي پخش فرآورده

هاي نفتي منطقه بوشهر به اين مبحث پخش فرآورده شود كه شركت مليمورد انتظار را كسب نموده است. لذا پيشنهاد مي

گذاري دانش در بين آنها را فراهم هاي مناسب را جهت برقراري ارتباط بين كاركنان و به اشتراکكار و توجه ويژه داشته و ساز

د تا نقش يك مرشد و مربي آورند. به عنوان مثال ارتباطات باز در سازمان مورد حمايت قرار گيرد، كاركنان با تجربه تشويق شون

هاي ارائه خدمات بحث و ها يا روندتر و جديد ايفا كنند، كاركنان مديريتي و فني غالبا درباره نيازتجربهرا براي كاركنان كم

تبادل نظر كنند، فرهنگ اعتماد و تسهيم دانش در سازمان تشويق شود، بر اشتراک دانش براي بهبود كيفيت عمليات و كارايي 

هاي مختلف را تشويق كنند تا باهم در تعامل باشند، باهم هاي ارزيابي پاداش در سازمان، كاركنان بخشكيد شود و سيستمتأ

 هاي مختلف را به اشتراک بگذارند.كار كنند و دانش پردازش شده توسط بخش

اي در سازمان فاده شود، كاركنان ويژههاي او به طور مفيد استها و خواستهاستفاده از دانش براي درک مشتري و تأمين نياز

 مسئول حفظ قابليت كاربرد دانش در سراسر سازمان باشند.
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هاي مؤثر بر سازي مديريت دانش از ساير مؤلفهشود كه عالوه بر تأكيد بر پيادهبه منظور ارتقاء رضايت شغلي پيشنهاد مي

وظيفه، معناداري وظيفه، اختيار، بازخورد وظيفه،  رضايت شغلي مانند سبك رهبري و سرپرستي، تنوع مهارت، مشخصات

 حقوق و دستمزد، انصاف ادراک شده و ... استفاده شود.
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 منابع-10
 يالملل ينكنفرانس ب ،(يميپتروش يشركت پژوهش يكدر  يدانش در سازمان )مطالعه مورد يريتسطح مد يابيارز يتمالگور ،(1386) ،ا ي،ثان يدهآفر

 تهران ،دانش يريتمد

استان  يانتظام يكاركنان )مورد مطالعه: فرمانده يتدانش و خالق يريتمد ينب يرابطه يبررس ،(1393) ،م ي،عرب يرزاييم ،س ي،باالده ياحمد

 .59-41 ،(1)7 ي،بر آموزش انتظام يريتمطالعات مد ،مازندران

 :نشر ني(،مديريت عمومي1378الواني ،سيد مهدي،)

 .43-34 ،(51)6 يريت،مد يماهنامه مهندس ،كاركنان يشغل يتبر رضا يجانيهوش ه يرتأث يبررس ،(1392) ،م ياني،پورك و ،ف ين،ام

 .تهران ،دانش يريتمد يالملل ينكنفرانس ب يك،دانش استراتژ يريتمد يبرا يارائه چارچوب مفهوم ،(1386) ،ش ي،پورنژد

 تهران: انتشارات صفار ،)جلد چاپ سوم( ياتو عمل يدتول يريتمد ياساس يممفاه ،(1383) ،م يابي،فار و ،ا ،جعفر نژاد

 يفصنامه علم ،صنعت نفت كشور يپژوهشگران حوزه منابع انسان يتعوامل مؤثر بر خالق ييشناسا ،(1390) ،م يشيري،عل ، م ي،باقر ،س ين،جواد يدس

 .30-9 ،(14)4 ،در صنعت نفت يو منابع انسان يريتمد يپژوهش

 .51-41 ي،نفت و انرژ ،نفت بندر عباس يشگاهدانش در پاال يريتسطح مد يابيارز يارائه الگو ،(1388) ،ش ،پاسالر  ،ک يان،شاهقل

 يتخالق يزاندانش و م يريتمد يهامؤلفه ينارتباط ب يينتب ،(1392) ،س ،ثابت ،م يزگاه،د ييرضا ،م يني،گودرزوند چگ ،س ي،كرد آباد يصالح

 .109-87 ،(17)5 ،در صنعت نفت يمنابع انسان يريتمد يپژوهش-يفصلنامه علم ،تهران-يرانا ينفت يهافرآوردهپخش  يكاركنان در شركت مل

 .يشهاند يتهران: فرا شناخت ،دانش )جلد چاپ اول( يريتمد ،(1384) ،ف ي،عدل

 .4شماره  يافت،ماهنامه ره يني،دانش آفر يدانش به توانمندساز يريتاز مد ،(1386) ،ف ي،عدل

 ي،دانشگاه فردوس يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب يمؤثر بر اشتراک دانش؛ مطالعه مورد يديعوامل كل ،(1389) ،س ي،كمال يرم  ،ر ،زاده يقل

 .61-78 ،(1)3 يران،ا يفصلنامه انجمن آموزش عال

 .يصنعت يريتتهران: انتشارات سازمان مد ،مترجم( ياري،)پ. بخت ،محور يسازمان استراتژ ،(1386) ،د ،نورتون  ،ر ،كاپالن

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  (.Trans ي)م. زال يادگيرنده،سازمان  يجادا ،(1385) ،م ،ماركوات

 يريت،)پژوهشگر( فصلنامه مد ،در مدارس متوسطه يراندب يتدانش بر خالق يريتنقش مد يبررس ،(1389) ،ب يخاني،قل يحاج ،ا يماني،بر ،د يازآذري،ن

 .87-79(, 21سال هشتم )شماره 

 .يدولت يريتتهران: مركز آموزش مد ي،شغل يتسنجش رضا ياسو استاندارد ساختن مق يهته ،(1381) ،ح ،هومن
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