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 وری وعملکرد کارکنان آمدیریت دانش برنواثر  بررسی 

 (سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان)مطالعه موردی : 

 دکترنیما مختارزاده

 عضوهیأت علمی دانشگاه تهران

 رضاحمیدی کیا

 )پردیس البرز(دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران 

 

 

 چکیده 

با توجه به نقش بي بدیل مدیریت دانش در عملكرد كاركنان، بررسي رابطه بين مدیریت دانش با هدف این پژوهش 

نوآوري و عملكرد كاركنان مي باشد، و بدین منظور، از مدل مدیریت دانش در پژوهش مك كين و زوك كه مدل نسبتاً ميزان 

همبستگي مي  -جدید و كاملي است استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از لحاظ روش از نوع توصيفي

ست. جامعه آماري شامل كاركنان و مدیران سازمان تامين اجتماعي  باشد و به صورت ميداني و كتابخانه اي انجام گرفته ا

نفر از این جامعه است كه به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي  39استان لرستان مي باشد و حجم نمونه آماري تعداد 

ز پرسشنامه چهار محقق جهت سنجش مولفه هاي مدیریت دانش، نوآوري و عملكرد كاركنان ا پژوهشانتخاب شده اند. در این 

بخشي با پایایي و روایي اندازه گيري شده استفاده مي كند و تجزیه و تحليل اطالعات با استفاده از تكنيكهاي آمار توصيفي 

مانند جداول توزیع فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد و تكنيك هاي آمار استنباطي مانند ضریب همبستگي 

نشان  پژوهشمورد بررسي قرار گرفت و نتایج  path analysisن چند متغيره و تحليل مسير)پس آناليز( پيرسون، رگرسيو

مي دهد كه بين مدیریت دانش با نوآوري و عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي  استان لرستان رابطه مثبت و معناداري 

 وجود دارد. 

 

 عملکرد کارکنان.  ،انش،  نوآوریاکتساب د ،مدیریت دانش، خلق دانش کلید واژه:
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 مقدمه

، 1در سالهاي اخير سازمانها و شركتهاي مختلف پيوستن به روند دانش را آغاز كرده اند و مفاهيم جدیدي چون كار دانشي

خبر از شدت یافتن این روند مي دهند. دراكر با به كارگيري این واژگان خبر  4و سازمان هاي دانشي9، مدیریت دانش2دانشكار

در پژوهشي كه در سال از ایجاد نوع جدیدي از سازمان ها مي دهد كه در آنها به جاي قدرت بازو، قدرت ذهن حاكميت دارد. 

ده است، مدیریت دانش به عنوان یكي توسط مارینا پلسيس انجام شده و نقش دانش را در نوآوري مورد بررسي قرار دا 2002

هاي سریع كنوني با مشخصاتي نظير سرعت رشد فناوري، چرخه عمر از مهمترین ابزار هاي نوآوري براي پاسخ گویي به رقابت

براساس این نظریه در آینده جوامعي مي توانند انتظار توسعه و پيشرفت را داشته پایين محصوالت و ...  تشریح شده است. 

د كه از دانش بيشتري برخوردار باشند. سازمان دانشي به توانمندیهایي دست مي یابد كه قادر است از نيروي اندك، باشن

قدرتي عظيم بسازد. مهم ترین نقشي كه مي توان به مدیریت دانش نسبت داد این است كه آن را به عنوان یك متدولوژي 

جدید به درون سيستم و از طرفي دیگر با اداره مؤثر آن دانش ها مي تغيير در نظر گرفت كه از یك طرف با جذب داده هاي 

از طرف دیگر در پژوهش انجام شده توسط جني .  (1931)ابطحي، صلواتي، تواند مهم ترین عامل تغيير یك سازمان باشد 

انيزم هماهنگي ، با موضوع مدیریت دانش، نوآوري و عملكرد شركت، مدیریت دانش به عنوان یك مك2001داروچ در سال 

ع و افزایش توانمندي آنها براي ارائه عملكرد بهتر دارد. لذا نقش مدیریت دانش براي ایجاد ببسياري در مدیریت منا  نقش

تر در آینده شركت بسيار كليدي و حائز اهميت ميباشد. لذا در این پژوهش با استفاده  و داشتن عملكرد مناسب قابتي مزیت ر

و استفاده از ابزار پرسشنامه در صدد بررسي نقش و تاثير مدیریت دانش و عملكرد یك سازمان همبستگي  -توصيفياز روش 

براي استان لرستان است.  سازمان تأمين اجتماعيشامل كاركنان و مدیران  پژوهشجامعه آماري این خدماتي مي باشيم. 

یریت دانش و عملكرد یك سازمان خدماتي سواالت فرعي بررسي نقش و تاثير مدپاسخ به سوال اصلي پژوهش كه عبارتست از 

ن مدیریت دانش با رابطة بي كاربردي كردن مدیریت دانش با نوآوري، بررسي وشناسایيرابطة بين  بررسي وشناسایيمانند 

 اركنان مطرح و مورد پيمایش قرار مي گيرد.رابطة بين نوآوري با عملكرد ك عملكرد كاركنان و بررسي وشناسایي

 

 مرور ادبیات

امروزه دانش بعنوان یك دارایي ارزشمند و یك منبع و سرمایه راهبردي در سازمان مطرح است و ارائه خدمات و محصوالت با 

كيفيت و اقتصادي بدون بهره گيري و مدیریت این منبع ارزشمند كاري دشوار و اغلب غير ممكن است. مدیریت دانش بر این 

ند ترین منبع هر سازمان دانش كاركنان آن است. این تمركز از نرخ باالي تغييرات در سازمانهاي اندیشه استوار است كه ارزشم

است و همه  امروزي و كل جامعه نشأت مي گيرد. مدیریت دانش بر این اساس شكل گرفته كه امروزه همه كارها دانش مدار

 (.1933ردكاني، ) شاه طهماسبي، اكاركنان به نوعي كاركنان دانشي به حساب مي آیند.

مدیران تالش مي كنند از طریق مدیریت دانش، دانش انباشته در ذهن اعضاي سازمان را استخراج نموده و آن را در ميان 

تمامي افراد تسهيم نمایند در این حالت دانش ذخيره شده در سيستم تبدیل به یك منبع قابل استفاده دائمي گشته و مزیت 

 (.1931)نعمتي، جمشيدي، فراهم مي نماید.رقابتي پایدار جهت سازمان 

(: مدیریت دانش تجزیه و تحلیل موجود و مورد نیاز دانش است؛ شامل فرایندهای برنامه ریزی وکنترل 7991) 5مکینتاش:مدیریت دانش

(: مدیریت دانش فرایند سیستماتیک و سازمانی برای 7999) 6کانتربرای توسعه داراییهای دانش برای نیل به هدفهای سازمانی است.

                                                           
4-knowledge work 
5- knowledge worker 
6- knowledge management 
7- knowledge organization 

 

8-Annmacintosh 
9-Kanter 
10-Eskim 
11- Knowledge-Sharing Networked  Organization 
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کسب، سازماندهی و انتقال دانش صریح و تلویحی کارکنان است؛ با این هدف که دیگران از دانش برای اثر بخشی و بهره وری استفاده 

ند های خلق، جمع آوری، (: مدیریت دانش عبارت است از مدیریت سیستماتیک و آشکار دانش که با فرای3002)1کنند. اسکیم

عناصر و معیارهای اندازه گیری در پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس نظرات آلبرز در جدول یک  سازماندهی، اشاعه و کاربرد دانش پیوند دارد.

 ذکر شده است. وبروور

 
 (7211، )دهقان نجمرعناصر و معیارهای اندازه گیری در پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس نظرات آلبرز وبروو -7جدول 

 معيارهاي اندازه گيري عناصر

ش
دان

ق 
خل

 

 های نو(دانش ضمنی)تجربیات، مهارتها، بصیرت، شعور، درک و ایده -

 ها و فرآیندها ...(ها، فیلم، عکس ، رویهها، عالئم ، نوشتهدانش صریح )نمادها، نشانه -

 کتابها، مجالت، گزارشات، کنفرانسها، فیلمها و...  -

 های مختلف )سهیم سازی عقاید(اندازها و دیدگاهها واستفاده از چشممشارکت افراد، گروه -

 وجود ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی مناسب -ارتباطات باز، حمایت مدیریت                          -

ب 
سا

كت
ا

ش
دان

 

 از منابع درونی و بیرونی ) اجتماعات کاربران(استفاده  -تشویق یادگیری و آموزش )اغلب بطور متناوب(           -

 همکاری بین سازمانی -تقلید والگوبرداری           -استفاده از فرصتها           -

ي
ده

مان
ساز

 

 حافظه سازمانی )افراد، محلهای فیزیکی نگهداری بایگانیهای دیجیتال و کاغذی( -

 سازی عقاید قابل استفادهابزار یا رسانه ذخیره - سازماندهی دانش کارکردی یا دانش فرآیندی         -

 ها کاریفرآیندها ورویه -

یع
وز

ت
 

 دانند با آنهایی که نیاز به دانستن دارند.ارتباط بین آنهایی که می -

 توزیع اطالعات در باره آنها که می دانند یعنی متخصصان موضوعات مهم -

 بستر وب: اینترنت ، اینترانت، نرم افزارها و گروه افزارها(مکانیزم های انتقال )شبکه های ارتباطی تحت  -

رد
ارب

ك
 

 آزادی برای تجربه: نمونه اصلی، مدلها، راهنما، عقایدی که در تجربه موفق هستند یا خوب درخشیدند. -

 پذیرش سازمان در باره نادیده گرفتن سودهای مالی -

 

 كه از طریق عملكردهاي خاص سازماني محقق  اهداف اصلي و راهبردي سازمانها است یكي از:نوآوری

ميشود . هدف از فعاليتهاي نوآورانه توسعه محصوالت وخدمات جدیدي است كه از یك جستجوي هوشيارانه و 

هدفمند حاصل ميشود. سازمانها، فضایي باز دارند و افراد آن با افراد بيروني و سازمانهاي دیگر فراتر از محدوده 

ند. نوآوري هميشه مربوط به تغييراتي در ترتيب امور است و به همين علت به عنوان یك خودشان در تعامل هست

فرآیند رقابتي در حيطه تغيير برشمرده ميشود . نوآوري نتيجه تعامل پيچيده قدرت و سياست است. و بعنوان یك 

ماعي با جهان پيرامون آنان فرآیند توسط تعامالت ميان افراد در سطوح فردي، درون سازماني، برون سازماني و اجت

اشاره به قدرت ایجاد اندیشه هاي نو دارد. نوآوري به معناي كاربردي ساختن آن افكار 9خالقیت . 8تشكيل مي شود

تازه و نو است. در واقع نوآوري فرایندي است كه از طریق آن سازمان مشكالت موجود را شناسایي و تعریف كرده، 

اي حل آنها به كار مي گيرد. بدین ترتيب در قلب مدیریت دانش، باید نوآوري را سپس فعاالنه دانش جدید را بر

جستجو كرد، زیرا مزیت رقابتي پایدار در نوآوري پنهان است. نوآوري دانش در عمل دانش فعال است و تمام 

 .(1934حيان،ویژگيهاي دانش را داراست، در عين حال از ركود دانش و راكد بودن آن نيز جلوگيري مي كند. )فت

بيشتر یك فعاليت فكري و ذهني است و نو آوري بيشتر جنبه عملي دارد و در حقيقت محصول نهایي  خالقیت

عمل خالقيت است. اگر چه واژه خالقيت با نوآوري به طور مترادف استفاده مي شود اما غالب محققان معتقدند كه 

                                                           
 

12-Theodora Asimakou 

13-Creativity 
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ر گيرد. در خالقيت اطالعات به دست مي آید و اشاره به دو اصطالح نوآوري و خالقيت بایدبه طور جدا مدنظر قرا

آوردن چيزي جدید به مرحله وجود دارد. و تغيير ایجاد هر چيزي است كه با گذشته تفاوت داشته باشد. اما در 

نوآوري اطالعات به صورتهاي گوناگون عرضه مي شود و داللت برآوردن چيزي جدید به مرحله استفاده دارد. 

 (.1934)ميرميران، 

 

نبود فرهنگي كه از نوآوري حمایت كند؛احساس مالكيت نكردن و از آن خود ندانستن سازمان توسط عواملي مانند 

تخصيص ندادن منابع كافي براي این فرایند؛عدم ارتباط بين ، فقدان یك فرایند گسترده و فراگير جهت نوآوري مدیران؛

ایجادنكردن تنوع در  نكردن زمان و انرژي كافي براي رفع ابهامات سازماني؛صرف ، پروژه ها و طرحها با استراتژي سازمان؛

فقدان یك سيستم ه و توسعه نـدادن ابـزارها و سنجشهـاي انـــدازهگيري پيشـرفت، فرایندها )عقاید مختلف و متضاد(

عوامل فرهنگي )شامل ارزشها، سنتها، طرز تلقي ها، از عوامل شكست نوآوري بوده و موانعي مانند  .10ایده پرداز مدیریتي

عدم وجود نگرش انتقادي و هنجارهاي فرهنگي( و عوامل ساختاري، محيطي )شامل: فرآیند هاي داخلي سازمانها و انگاره هاي 

ن خرده فرهنگ و نظام واضح و شفاف است كه دانش هم به عنوا لذاارتباطات درآنها( مانع رشد نوآوري در سازمان ها مي شوند.

 (.1934عامل ساختاري در نوآوري بسيار حائز اهميت ميباشد. )پيراسته فر ، كآن هم به عنوان ی

به نقش مدیریت دانش در نوآوري و عملكرد  2001و  2002در بررسي هاي صورت گرفته توسط جني داروچ در سالهاي 

نظران  ب پرسشنامه بين اساتيد و صاح 449و دریافت حدود پرسشنامه  1249شركت پرداخته شده است. داروچ با توزیع 

این موضوع را  با  2002وري به اثبات رسانده است. همچنين ماریا پلسيس نيز در سال آموضوع نقش مدیریت دانش را در نو

مدل مفهومي ذیل  آقاي البرتو كارنيرو با ارائه 2000بررسي و مصاحبه و كسب تجارب خبرگان به اثبات رسانيده است. در سال 

 نسبت به بررسي نقش مدیریت دانش در نوآوري و ایجاد مزیت رقابتي پرداخته است.

 

                                                           
14-http://www.smeir.ir 
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 (2000وري و رقابت )كارنيرو، آتاثير مدیریت دانش در نو -1شكل

( در خصوص نقش دوطرفه و تعاملي مدیریت دانش و ایجاد 2004در این خصوص پژوهشگران متعددي مانند ترزوفسكي )

(، بررسي مدیریت دانش و نوآوري سازماني، آقاي اچ زو در 2014وري، كامبيز عبدي )آري مناسب براي خالقيت و نومحيط كا

 شركت كوچك و متوسط آلماني به این مهم پرداخته اند. 143با بررسي  2002سال 

مدیریت دانش و  هجایگا كاران با ارائه مدل مفهومي زیر  نسبت به بررسي و تعيينم، آقاي كاشف اكرم و ه2011در سال 

 نوآوري بحث كرده اند.
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 (2011مدل مفهومي نقش و جایگاه مدیریت دانش و نوآوري )اكرم، 

پایان نامه دكترا تحت عنوان نقش مدیریت دانش در حمایت از نوآوري و آموزش در صنعت ساخت و ساز درملبورن استراليا 

تحقيق در دو مرحله انجام شده است.  مرحله اول: در این مرحله از یك روش ( انجام گرفت. این 2003توسط تایاب ماكسود )

نظري نهادینه شده براي توسعه و طراحي فعاليت هاي مرتبط با دانش استفاده مي كند كه در دو سازمان بزرگ ساخت و ساز 

ميان سه مولفه افراد ، فرآیند و  استراليایي اجراء شده است. و در قالب مدلي توسعه یافته است كه نشان مي دهد جدا سازي

(بعنوان ابزار مدیریت دانش استفاده مي  SSMفناوري براي اجراي سازه ها الزم است. مرحله دوم: از سامانه هاي نرم افزاري )

از شود تا فاصله ميان منابع دانش در بيرون و درون سازمان را شناسایي كند. و فاصله وشكاف ایجاد شده از سوق یافتن دانش 

چگونه  -1درون سازمان را از ميان بردارد. اهداف پژوهشي تحقيق در قالب سئواالت زیر بيان شده است. ه منابع بيروني ب

آیا مي  -9چگونه مدیریت دانش توسط سازمان یادگيرنده حمایت مي شود؟  -2مدیریت دانش نوآوري را حمایت مي كند؟ 

 آوري ویادگيري در سازمان نقش ایفاء كند؟توان نشان داد كه مدیریت دانش در ارتقاء نو

نتایج حاصل از این تحقيق نشان مي دهد كه مدیریت دانش به دو شيوه از نوآوري حمایت مي كند.اول اینكه به سازمان ها 

كمك مي كند تا دانش خالقانه را در دنياي بيروني )كاربردي( جستجو كنند. آن دانش را به داخل سازمان آورده و به طرز 

موثري مشاركت و به كار گيرند. دوم مدیریت دانش با استفاده از دانش بيروني و تركيب و تلفيق آن با دانش داخلي ومشاركت 

آن در سازمان از طریق روشهاي مدیریت همچون مدیریت ریسك پذیري، و مشاركت تيمي  به سازمان در اجراي خالقانه 

 نوآوري كمك مي كند.

مدیریت دانش در شهر )بوسان( انجام دادند. این تحقيق بطور  ب( تحقيقي با عنوان مطالعه راج2003آن، پارك و جوانگ )-1

دولتي و هم در بخش خصوصي آن شهر مورد مقایسه قرار داده و توسعه تكنولوژي   خاص، مدیریت دانش را هم در بخش

معتقدند دانش یك نيروي محركه براي رشد اطالعات، فرهنگ سازماني و منابع انساني را بررسي نموده است. این محققين 

سازماني است و مي تواند به عنوان یك مزیت رقابتي در بازار براي توسعه منابع انساني بكار برده شود. بعالوه این پژوهش، 

 استراتژیهایي را براي بهبود شيوه هاي مدیریت دانش در آن شهر ارائه نموده است .

تحت عنوان )كارشناسي عوامل موفقيت مدیریت دانش( عوامل سازماني را كه  ( در پژوهشي2003كانلي و شنگ )-2

بركارآمدي مدیریت دانش تاثير مي گذارد شامل: بهبود منابع انساني، تكنولوژي اطالعات و مدیریت بررسي نموده اند. آنها یك 

ي مدیریت دانش تاثير مي گذارد تهيه چارچوب را كه عوامل مختلف سازماني و مسيرهاي آن را دسته بندي نموده و بر كارآی

نگر از چگونگي تاثيرات مفهوم سازماني بر  ينمودند. همچنين آنها معتقدند دست اندركاران مدیریت دانش یك درك كل

قبل از اقدام به پروژه هاي مدیریت  -كارآمدي مدیریت دانش  به دست آورده اند . این درك به آنها كمك مي كند كه : الف

منابع، استراتژي ها و تكنولوژي الزم را براي برطرف كردن موانع  -شناختي را از محيط سازماني خود پيدا كنند. بدانش یك 

 سازماني بهينه سازي نموده و سازمان را جهت اجراي مدیریت دانش فعال نمایند.

ا چالشهاي پردازش دانش ( در تحقيقي تحت عنوان )چالشهاي سيستمهاي مدیریت دانش در رابطه ب2003هان و وانگ )-3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


( استفاده شده بود، یك TTFوظيفه ) –سازماني را مورد بررسي قرار دادند. در این پژوهش كه از نظریه تناسب تكنولوژي 

آزمایش تجربي ميداني در زمينه سرویسهاي اشتراك دانش بر مبناي اینترنت انجام دادند كه نتایج آن آزمایش فرضياتشان را 

( طراحي شود KMSیج آزمایش نشان داد كه براي مشكالت دانش از نو و اگر باید یك سيستم مدیریت دانش )اثبات نمود. نتا

كه از هدف خلق و توليد دانش حمایت كند زیرا چنين سيستمي ميتواند از عهده فرآیندهاي ناگهاني و پياپي برآید، در مقابل 

با موضوعات و اهداف از قبل انتخاب شده و قابل قبول كه قابليت  براي پردازش دانش از نوع همگرا، یك سيستم مدیریت دانش

 ها و توانایي را بوضوح تبيين و تحليل مي كند مؤثرتر است .

در تمامي تحقيقات صورت گرفته به بررسي نقش مدیریت دانش در نوآوري اشاره شده است ليكن این بررسي در سازمانها و 

محقق بدنبال آن است كه ببيند چه رابطه اي بين مدیریت . در این پژوهش شركت هاي توليدمحصول صورت گرفته است

 وجود دارد. (استان لرستان در یك سازمان خدماتي )سازمان تأمين اجتماعي دانش با نوآوري و عملكرد كاركنان 

 

 

 روش تحقيق: 

 سازمان تأمين اجتماعيشامل كاركنان و مدیران  پژوهشجامعه آماري این . همبستگي مي باشد -این پژوهش از نوع توصيفي

استان لرستان مي باشند و نظرات آنها در مورد  سازمان تأمين اجتماعياستان لرستان است. اعضاء نمونه، كاركنان و مدیران 

تصادفي  مولفه هاي مدیریت دانش، نوآوري و عملكرد كاركنان غير یكسان و متفاوت است. لذا از روش نمونه گيري طبقه اي

را دارا هستند، را شامل  پژوهشنفر از جامعه آماري مورد نظر كه كليه اطالعات مورد نياز این  931تعداد  استفاده مي شود. 

مي شوند. با توجه به حجم نمونه جامعه آماري، توزیع جامعه را نرمال در نظر گرفته و حجم نمونه را با استفاده از فرمول 

نمونه  39بایستي حداقل  %3.1و با خطاي  %31: بنابراین در سطح اطمينان (1934ذر، مومني، )عادل آمحاسبه مي كنيم 

 . انتخاب گردد تا نتایج، قابل تعميم به جامعه آماري باشد

سازمان خدماتي كه بدین نوآوري و عملكرد برميزان مدیریت دانش  پژوهش عبارتست از تشخيص ميزان تاثير اصلي سوال 

ن رابطة بي كاربردي كردن مدیریت دانش با نوآوري، بررسي وشناسایيرابطة بين  ررسي وشناسایيرعي بمنظور سواالت ف

 اركنان؛ مطرح شده است.رابطة بين نوآوري با عملكرد ك مدیریت دانش با عملكرد كاركنان، بررسي وشناسایي

و زوك ميباشد و به شرح ذیل ترسيم مدل مفهومي استفاده شده در این پژوهش برگرفته از مدل مدیریت دانش مك كين 

 شده است. 

 
 ( 7215اقتباس شده از مدل مدیریت دانش در پژوهش مک کین و زوک)ابطحی،صلواتی،تحقیق :  مفهومیمدل 

 

( به عنوان متغير وابسته كه 1دو نقش متفاوت دارد:  پژوهشهمانطور كه در شكل ترسيم شده است  مولفه نوآوري در این 

( به عنوان متغير مستقل كه بصورت مستقيم روي مولفه عملكرد كاركنان 2تحت تاثير مستقيم مولفه مدیریت دانش است. 

ان به همچنين  مدیریت دانش در این مدل به عنوان یك متغير مستقل در نظر گرفته شده و عملكرد كاركن تاثير مي گذارد.
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 عنوان یك متغير وابسته در این پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. 

جهت و (  11شبكة محلي -اكسترانت-روش كتابخانه اي و جستجو از شبكه هاي وب )اینترنت به منظور گردآوري اطالعات

دانش، نوآوري و عملكرد هاي مدیریت پرسشنامه آشنایي بيشتر با موضوع تحقيق و بررسي مطالعات انجام شده در این خصوص

 گردید.استان لرستان به منظور دریافت نقطه نظرات و نگرشهاي آنها  توزیع  سازمان تأمين اجتماعيميان كاركنان ،كاركنان

محقق جهت سنجش مولفه هاي مدیریت دانش، نوآوري و عملكرد كاركنان بر اساس پرسشنامه چهار بخشي  پژوهشدر این 

مربوط به مولفه هاي  بخش دوم پرسشنامه .هاي فردي جامعه آماري استوال، مربوط به ویژگيس 1 شاملآن  بخش اول كه

و (؛ 1931ماركوارت )است كه بخشي از این سوال ها ازپرسشنامه استاندارد، ماركورات )21الي1سوال  شامل مدیریت دانش

بررسي ارتباط بين فرآیندهاي مدیریت دانش و اثربخشي مدیریت دانش در سطح  »از پژوهشي تحت عنوان بخش دیگر آن هم 

انجام شده و پایایي و روایي آن نيز اندازه گيري شده كه توسط فالح الجيمي و ابراهيمي نژاد  « دانشگاه هاي شهر رفسنجان

 19الي  3ربوط به خلق دانش سوال مولفه هاي م 2الي  1است، مورد استفاده قرار گرفته است. الزم بذكر است كه سوال 

كاربرد  21الي  21توزیع دانش و سوال  20الي  12ذخيره سازي و سازماندهي دانش، سوال  11الي  14اكتساب دانش، سوال 

كه جهت شناخت متغير وابسته است  42الي 21سوال هاي  بخش سوم پرسشنامه شاملدانش را اندازه گيري مي كند. 

بخش دیگر آن  و ست. بخشي از این سوال ها از پرسشنامه استاندارد كتاب خالقيت و نوآوري ميرميران)نوآوري( طراحي شده ا

 91الي  92مولفه هاي مربوط به تحمل ریسك، سوال  91الي  21اخذ شده است. سئوال  12هم از سایت اینترنتي تخصصي

سوال هاي پرسشنامه شامل  چهارمبخش  مربوط به یادگيري و ایجاد فضاي تيمي است. 42الي  91نوآفریني و سوال 

مي باشد و جهت شناخت متغير وابسته مولفه هاي ارزیابي عملكرد طراحي شده است. كه از مدل كيفيت سازمان 10الي49

الي  19بهبود خدمات به مشتري و سوال  12الي  43تعالي سازمان، سوال  43الي  49هاي متعالي اخذ گردیده است. سوال 

مربوط به بهره وري را اندازه گيري مي كند. و بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت از پاسخ دهندگان خواسته مولفه هاي  10

شده نظر خود را در رابطه با هر سوال مطابق امتيازات درج شده اعالم كنند. اطالعات را جمع آوري و از طریق روشهاي آماري 

مورد استفاده  پژوهشمورد سازمان ر داده و اطالعات و نتایج حاصله در آورده شده در متن آن را مورد تجزیه و تحليل قرا

 مدیران و دست اندركاران ذیصالح قرار خواهد گرفت.

كرونباخ محاسبه گردید تا اعتبار سوال  αنفر به صورت تصادفي ساده گرفته شد و  90ابتدا نمونه اي به حجم  پژوهش دراین

مشاهده مي شود كه سوالهاي پرسشنامه مزبور از اعتبار كافي برخوردار است و  0.2 ها بررسي شود. درصورت مقایسه با عدد

 هماهنگي سوا لها یكسان مي باشد.

 
 : بررسی اعتبار کل پرسشنامه3جدول 

 تعداد متغیرها ضریب آلفا کرونباخ

06160 20 

 
 کرونباخ( آلفای 2جدول )

 spssمحاسبه آلفای کرونباخ توسط نرم افزار 

 06126 کرونباخ مدیریت دانشآلفای 

 06116 آلفای کرونباخ نوآوری

 06101 آلفای کرونباخ عملکرد کارکنان

 06971 آلفای کرونباخ نهایی
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متغير مي پردازد و داده ها به صورت مقياس فاصله اي مي باشند. لذا براي تجزیه  9به بررسي رابطة  پژوهشبا توجه به اینكه 

، اطالعات پژوهش مضافاً در این استفاده مي شود. path analysisو تحليل آماري از روش تحليل مسير، ) پس آناليز( 

جهت بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي  وآمار توصيفي استخراج شده از پرسشنامه چهار بخشي از طریق روش هاي 

استفاده گردیده است.در ضمن به منظور توصيف بهتر فرضيه ها از شاخص مركزي نظير  SPSSنرم افزار  ازآماري نمونه

آزمون آزمون كلموگروف اسميرنوف و توان به تحليل مي پژوهش هاي آماري بكار گرفته شده در ایناز تكنيك و نيميانگ

در این پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون جهت تعيين وجود . اشاره نمود و تحليل رگرسيون پيرسونضریب همبستگي 

همچنين مدل  .رابطه بين متغير هاي فاصله اي و همچنين تعيين جهت رابطه )مستقيم یا معكوس( استفاده شده است

 ایم. آوردهحليل مسير را از طریق رگرسيون به دست پژوهش مورد نظر را از طریق تحليل مسير بررسي شده و ضرایب ت

فرض صفر آزمون عبارت است از: نرمال بودن توزیع متغير ها و فرض مقابل عدم نرمال بودن توزیع متغير مورد بررسي. در 

ها ع دادهتوان گفت توزیمي %31باشد فرض صفر را رد كرده و با اطمينان  0.01صورتي كه سطح معني داري آزمون كمتر از 

ها نرمال پذیریم و توزیع دادهباشد فرض صفر را مي 0.01نرمال نيست. و در صورتي كه سطح معني داري آزمون بيشتر از 

 است.

 بررسی توزیع متغیرها (0دول )ج

 داریسطح معنی zمقدار آماره  تعداد 

 0633 7601 92 مدیریت دانش

 06701 7661 92 نوآوری

 06761 36103 92 عملکرد کارکنان

 06216 3613 92 بهبود عملکرد کارکنان

 

باشد بنابر این فرض صفر مي 0.01با توجه به جدول فوق از آنجا كه سطح معني داري آزمون نرمال بودن متغيرها  بيشتر از    

 توان گفت توزیع متغير هاي فوق نرمال است.مي %31را پذیرفته و با اطمينان 

 

 تجزیه و تحلیل نتایج

 0.01كنيم. در صورتي كه سطح معني داري آزمون كمتر از جهت بررسي فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي

مي توان گفت دو متغير مدیریت دانش و نوآوري با هم رابطه مستقيم دارند. در  %31باشد فرض صفر را رد كرده و با اطمينان 

شد رابطه دو متغير مستقيم است، یعني با افزایش یكي دیگري نيز صورتي كه مقدار ضریب همبستگي پيرسون مثبت با

یابد و اگر مقدار ضریب همبستگي منفي باشد، رابطه دو متغير معكوس است یعني با افزایش یكي دیگري كاهش افزایش مي

 یابد و بالعكس. مي

 به نظر مي رسد مدیریت دانش با نوآوري رابطه مستقيم دارد.

 دار بين مدیریت دانش و نوآوريد رابطه معنيفرض صفر: عدم وجو 

 دار بين بين مدیریت دانش و نوآوريفرض مقابل: وجود رابطه معني
 

 بررسی رابطه بین متغیر مدیریت دانش و نوآوری (5دول  )ج       

 داریسطح معنی ضریب همبستگی تعداد متغیر دوم متغیر اول

 06000 06617 92 نوآوری مدیریت دانش
 

مي باشد، بنابراین فرض صفر رد شده و رابطه معني داري  0.01(كمتر از 0.000با توجه به جدول سطح معني داري آزمون )  

 بين دو متغير وجود دارد. از آنجا كه مقدار ضریب همبستگي مثبت است پس جهت رابطه دو متغير مستقيم مي باشد.

 بطه مستقيم دارد.به نظر مي رسد مدیریت دانش با عملكرد كاركنان را

 دار بين مدیریت دانش و عملكرد كاركنان فرض صفر:عدم وجود رابطه معني
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 دار بين مدیریت دانش و عملكرد كاركنانفرض مقابل : وجود رابطه معني
 بررسی رابطه بین متغیر مدیریت دانش و عملکرد کارکنان(6دول  )ج            

 داریسطح معنی همبستگیضریب  تعداد متغیر دوم متغیر اول

 06025 06510 92 عملکرد کارکنان مدیریت دانش

مي باشد، بنابراین فرض صفر رد شده و رابطه معني داري  0.01(كمتر از 0.091با توجه به جدول سطح معني داري آزمون )

 مستقيم  است. بين دو متغير وجود دارد.از آنجا كه مقدار ضریب همبستگي مثبت است پس جهت رابطه دو متغير

 به نظر مي رسد نوآوري با عملكرد كاركنان رابطه مستقيم دارد 

 دار بين نوآوري و عملكرد كاركنانفرض صفر:عدم وجود رابطه معني

 دار بين نوآوري و عملكرد كاركنانفرض مقابل : وجود رابطه معني
 نبررسی رابطه بین متغیر نوآوری و عملکرد کارکنا(1)دولج            ,

 داریسطح معنی ضریب همبستگی تعداد متغیر دوم متغیر اول

 06035 06631 92 عملکرد کارکنان نوآوری
 

مي باشد، بنابراین فرض صفر رد شده و رابطه معني داري  0.01(كمتر از 0.021با توجه به جدول سطح معني داري آزمون )  

 مثبت است پس جهت رابطه دو متغير مستقيم مي باشد. بين دو متغير وجود دارد.از آنجا كه مقدار ضریب همبستگي

در پژوهش حاضر، جهت تعيين اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از روش تحليل مسير بهره   

 گرفته شده است. 

تایج حاصل از تحليل در مرحله اول براي تعيين ضرایب مسير و محاسبه اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرها به ن   

پردازیم. در این قسمت عملكرد كاركنان متغير وابسته فرض شده است، نوآوري و مدیریت دانش به عنوان متغير رگرسيون مي

 مستقل در نظر گرفته شده اند.
 تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل)نواوری و مدیریت دانش( بر عملکرد کارکنان (1) جدول 

Sig t 
BETA 

  B خطای استاندارد اندارد شده بتا()ضریب است

 عدد ثابت 06176 16259  560. .510

 نواوری .020 .010 .026 .000 06000

 مدیریت دانش .619 .701 .566 66312 .000

06000= sig 33663  =F                              06225R2= 

 
و معني داري آن در سطح اطمينان باالي  Fشود، با توجه به مقداره آزمون بدین ترتيب همان طور كه در جدول مشاهده مي  

است، این بدان معناست كه  0.991معادله رگرسيون معتبر بوده و نتایج آن قابل تحليل است. مقدار ضریب تعيين برابر  31%

متغيرهاي مستقل تبيين مي شود. مالحظه مي شود كه نوآوري و مدیریت دانش بر  از تغييرات متغير وابسته به كمك 99.1%

 حسب ميزان همبستگي به ترتيب عبارتند از:

 ( مي باشد. 0.111( و مدیریت دانش با وزن بتاي).091نوآوري با وزن بتاي )  

1-𝑹𝟐 واني دارند. و چه نسبتي از واریانس ضریب تعيين چند گانه نشان دهنده این است كه مدل ها چقدر با داده ها همخ

متغير را تبيين مي كند طبيعي است هر چه مقدار آن بيشتر باشد قدرت تبيين مدل باالتر است و واریانس بيشتري تعيين مي 

 شود. مقدار عددي آن هم بين صفر و یك است.

ریانس دارد كه واریانس را براي تيمارها و محاسبه مي شود. یك جدول آناليز وا spss: با كمك نرم افزار Fمقداره آزمون -2

به  Fخطاها حساب مي كند و بعد به درجه آزادي تقسيم كرده در نهایت این دو عدد را بر هم تقسيم مي كند و آماره آزمون 

 یا خير. دست مي آید. در كل آماره ازمون تحليل واریانس است كه به شما مي گوید كه آیا اجازه استفاده از رگرسيون را دارید

 عرض از مبدا مدل رگرسيون است. :مقدار اعداد ثابت نشان دهنده -9
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استاندارد شده همين ضرایب را استاندارد  betaدر مدل( و  x3: همان ضرایب رگرسيون است )مثال ضریب Bمقادیر   -4

 ميانگين كم و به جذر واریانس تقسيم كرده اند.كرده اند. از

1- tن مي شوند كه آیا مي توانند وارد مدل شوند یا خير این: همه متغيرها اول آزموt   .آماره آزمون این آزمون است 

 sig ژوهشگر در رد فرضيه صفر مرتكب مي شود.هر چه مقدار: عبارت است از ميزان خطایي است كه پSigمقدار خطاي -1

 كمتر باشد بهتر است.
 ،خلق دانش،اکتساب،سازماندهی و توزیع( بر مدیریت دانشکاربردتحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل)(9) جدول   

Sig t 
BETA 

  B خطای استاندارد )ضریب استاندارد شده بتا(

 عدد ثابت .330 26123  .059 .952

 کاربرد 76319 .301 .232 66327 06000

 خلق دانش 76317 .701 .265 16100 06000

 اکتساب 76705 .311 .215 26919 06000

 سازماندهی 76611 .301 .222 16091 06000

 توزیع 76066 .797 .393 56569 06000

    0600  = sig 566235  =F                                  06112𝑹𝟐= 
 

و معني داري آن در سطح اطمينان باالي  Fشود، با توجه به مقداره آزمون بدین ترتيب همان طور كه در جدول مشاهده مي   

است، این بدان معناست كه  0.329معادله رگرسيون معتبر بوده و نتایج آن قابل تحليل است. مقدار ضریب تعيين برابر  31%

از تغييرات متغير وابسته به كمك متغيرهاي مستقل تبيين مي شود. مالحظه مي شود كه متغير هاي مستقل  بر  32.9%

 زان همبستگي به ترتيب عبارتند از:حسب مي

( 0.232(، توزیع با وزن بتاي )0.999(، سازماندهي با وزن بتاي )0.911(، خلق دانش با وزن بتاي )0.929كاربرد با وزن بتاي )

 (.0.931و اكتساب با وزن بتاي )

 

 ر نوآوري( تحليل رگرسيوني متغيرهاي مستقل)تحمل ریسك،نوآفریني،ایجاد فضاي تيمي( ب10جدول )

Sig t 
BETA 

 )ضریب استاندارد شده بتا(
  B خطاي استاندارد

000.  عدد ثابت 21.192 2.022  9.212 

193.  111.  023.  192.  923.  تحمل ریسك 

000.  4.413 441.  213.  نوآفریني 1.143 

244.  10122 114.  913.  491.  یادگيري و ایجاد فضاي تيمي 

𝑹𝟐= 942. F                                  11.120 =  

 

 متغير هاي مستقل بر حسب ميزان همبستگي به ترتيب عبارتند از:

 (0.441با وزن بتاي ) نوآفریني( و 0.023با وزن بتاي ) تحمل ریسك(، .114با وزن بتاي ) یادگيري و ایجاد فضاي تيمي

( برابر با ضریب بتاي استاندارد حاصل از انجام رگرسيون مي 0.234كاركنان )ميزان اثر مستقيم مدیریت دانش بر عملكرد -1

 مي باشد.(0.402 )باشد. ميزان اثر غير مستقيم نيز برابر

( برابر با ضریب بتاي استاندارد حاصل از انجام رگرسيون مي باشد. بر 0.491ميزان اثر مستقيم نوآوري بر عملكرد كاركنان )-2
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 متغير نوآوري بر عملكرد كاركنان اثر غير مستقيم ندارد.اساس مدل تحقيق 

بر اساس مدل تحقيق كاربرد دانش بر عملكرد كاركنان اثر مستقيم ندارد. بر اساس مدل تحقيق متغير كاربرد دانش بر -9

 مي باشد(0.031 )عملكرد كاركنان اثر غير مستقيم دارد. ميزان اثر غير مستقيم نيز برابر

تحقيق خلق دانش بر عملكرد كاركنان اثر مستقيم ندارد. بر اساس مدل تحقيق متغيرخلق دانش بر عملكرد بر اساس مدل -4

 مي باشد. (0.109 )كاركنان اثر غير مستقيم دارد. ميزان اثر غير مستقيم نيز برابر

اكتساب بر عملكرد  بر اساس مدل تحقيق اكتساب بر عملكرد كاركنان اثر مستقيم ندارد. بر اساس مدل تحقيق متغير-1

 مي باشد. (0.011)اثر غير مستقيم دارد. ميزان اثر غير مستقيم نيز برابر كاركنان

بر اساس مدل تحقيق سازماندهي بر عملكرد كاركنان اثر مستقيم ندارد. بر اساس مدل تحقيق متغير سازماندهي بر عملكرد -1

 مي باشد. (0.34)ز برابركاركنان اثر غير مستقيم دارد. ميزان اثر غير مستقيم ني

بر اساس مدل تحقيق توزیع بر عملكرد كاركنان اثر مستقيم ندارد. وبر اساس همين مدل متغير توزیع بر عملكرد كاركنان -2

 مي باشد.(0.032 )اثر غير مستقيم دارد. ميزان اثر غير مستقيم نيز برابر

تقيم ندارد. وبر اساس همين مدل متغير تحمل ریسك بر بر اساس مدل تحقيق تحمل ریسك بر عملكرد كاركنان اثر مس -3

 مي باشد.(0.094 )عملكرد كاركنان اثر غير مستقيم دارد. ميزان اثر غير مستقيم نيز برابر

بر اساس مدل تحقيق نوآفریني بر عملكرد كاركنان اثر مستقيم ندارد.و بر اساس همين مدل تحقيق متغير نوآفریني بر -3

 مي باشد. (0.139)ر غير مستقيم دارد. ميزان اثر غير مستقيم نيز برابرعملكرد كاركنان اث

بر اساس مدل تحقيق فضاي تيمي بر عملكرد كاركنان اثر مستقيم ندارد.و بر اساس همين مدل تحقيق متغير فضاي تيمي -10

 .مي باشد(0.224)بر عملكرد كاركنان اثر غير مستقيم دارد. ميزان اثر غير مستقيم نيز برابر

 

 نتیجه گیری 

هاي سریع كنوني با این نكته كه مدیریت دانش به عنوان یكي از مهمترین ابزار هاي نوآوري براي پاسخ گویي به رقابت

مشخصاتي نظير سرعت رشد فناوري، چرخه عمر پایين محصوالت و ...  نقش ایفا مي كند؛ و براساس این نظریه در آینده 

جوامعي مي توانند انتظار توسعه و پيشرفت را داشته باشند كه از دانش بيشتري برخوردار باشند. به عنوان مبنایي براي بررسي 

نوآوري و عملكرد سازمانهاي خدماتي مورد استفاده قرار گرفت. در این پزوهش سعي شد تا بر مبناي  نقش مدیریت دانش در

الش چادبيات موضوع؛ نقش مدیریت دانش بر نوآوري در سازمان تامين اجتماعي استان لرستان مورد بررسي قرار گرفته و به 

انش با نوآوري و عملكرد كاركنان سازمان تأمين اجتماعي  كشيده شود. در بررسي صورت گرفته اثبات شد كه : بين مدیریت د

مورد تایيد قرار گرفته كه این رابطه، رابطه مثبت و  %31استان لرستان رابطه وجود دارد. و این رابطه با ضریب اطمينان 

قابليت هاي مدیریت  مستقيم با نوآوري و عملكرد كاركنان در آن سازمان دارد. در تبيين این فرضيه مي توان گفت: از جمله

دانش و از مهمترین مولفه هاي فرهنگ سازماني، حمایت مدیران ارشد است كه مهمترین استراتژي هاي مدیریت دانش را 

هدایت مي كند. منظور از حمایت مدیران، ميزان ارتباط سازنده مدیران سازمان با كاركنان و كمك به پشتيباني از آنهاست. در 

ت، اعضاي سازمان با مدیران رابطه نزدیكي دارند. تالش مدیران ارشد سازمان بر این است كه به فرهنگ مبتني بر حمای

كاركنان اجازه سعي و خطا، تجربه و یادگيري داده شود. آنان ساختار و فضاي كاري را به گونه اي سامان مي دهند كه افراد 

ز نوآوري ، یادگيري و تسهيم دانش حمایت مي كنند و معموالً این بتوانند به راحتي با یكدیگر به بحث و گفتگو بپردازند.آنان ا

حمایت را توسط مكانيزم هاي پاداش مناسب انجام مي دهند تا بتوانند با مشاركت و سهيم سازي كاركنان در تصميم سازي 

 اهداف سازماني را محقق سازند. 

 و كاركنان صالحيت در دانش مدیریت نقش مانند يهای مولفه كردن دخيل با گردد مي پيشنهاد آتي محققان براي آینده در

 . نمایند مقایسه شده مصرف سرمایه برگشت ميزان با را آن و داده قرار بررسي مورد را خدمات و فرآیندها در نوآوري ایجاد
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