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 چکیده 
سازمانی را نشان  و بهره وری  خشی  اثربمی پردازد که    ین پژوهش به بررسی نقش دانش ضمنیا

به صورت    پرسشنامه  250آن،    های ارزیابی اعتبار مدل و فرضیه  و    این تحقیقبرای انجام  .  می دهد 

تصادفی   برداری  از  نمونه  استفاده  مختلف    Cochran  فرمول با  شعب  کارمندان  و  مدیران  بین  در 

تهران    سپهبانک   شهر  فرمول  شددریافت  پرسشنامه    210تعداد    و توزیع  در   .Cochran    0.05با  

خطا،   سطح  دقت    95درصد  سطح  نمونه    ودرصد  شد  196از    بیشتراندازه  گرفته  نظر  اعتبار  در   .

پرسشنامه ها با استفاده از روش اعتبارپذیری محتوا مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ و  

. نتایج نشان می دهد که ضریب  شد محاسبه    SPSSنرم افزار    قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از 

پرسشنامه برای کل  روایی   آلفا  باالی  است.   0.974  دارای سطح  اثبات شد که    درصد  تاثیر  همچنین 

منج  سازمانی  پذیری  رقابت  و  نوآوری  بر  عوامل  این  شود مثبت  می  وری  بهره  باالتر  سطح  به  و    ر 

بر  کارمندان  وری  متمرکز  بهره  بر  مثبتی  اثرات  دارای  ضمنی  دانش  گذاری  اشتراک  در  .  هستند  به 

رسد  نهایت   می  گیری  نتیجه  این  به  حاضر  وری تنها    نه   کهمطالعه  اثرسازمانی    بهره  اشتراک    در 

کارکنان   نوآورانه  سهم  همچنین  بلکه  یابد،  می  افزایش  دانش  نتیجه گذاری  دانش،    در  از  استفاده 

      . می یابدتخصص و تجارب دیگران افزایش 

 سازمانی، دانش صریح، دانش ضمنی.  مدیریت دانش، بهره وری، فرهنگ : کلید واژه ها
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 . مقدمه 1

دانش به دارایی ارزشمندی برای بیشتر سازمان ها تبدیل شده است و پژوهش در ارتباط با آن از  

سازمانی   مدیریت  اصلی  هدف  است.  شده  برخوردار  مدیریت  و  محققان  بین  در  ای  ویژه  محبوبیت 

عات  تضمین استفاده موثر و کارآمد از منابع مختلف آن همانند نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطال

در پژوهش به منظور دستیابی به رقابت پذیری همانند افزایش بهره وری است که می بایست مدیریت  

از طریق   رقابتی  مزیت  برای حفظ  ها  امروز، شرکت  روزگار  در  فناوری  تغییر سریع  به  توجه  با  شود. 

مان ها تمرکز خود  تمایز بازار با ارائه خدمات و محصوالت برتر در حال مبارزه هستند. مدیریت در ساز

دهی   شتاب  منظور  به  جستجو  در  تخصص  و  گذشه  تجارب  کارکنان،  )تلویحی(  ضمنی  دانش  بر 

دستیابی به هدف خود را به طور مداوم افزایش می دهند. به طور کوتاه، دانش به دارایی مهمی برای  

ساختار   تا  است  امیدوار  دانش  مدیریت  است.  شده  تبدیل  سازمانی  عملکردهای  و  بیشتر  مناسب 

 زیرساخت ضروری تکنولوژیکی در سازمان ها و قراگیری انسان محور را ایجاد کند.  

هدف اصلی مدیریت سازمانی اطمینان از استفاده موثر و کارآمد از منابع مختلف خود همانند نیروی  

زایش  کار، سرمایه، مواد خام، انرژی و اطالعات در جستجو برای دستیابی به رقابت پذیری همانند اف 

است.   وری  شوندبهره  نمی  محسوب  استثناء  یک  ایران  در  سازمانی  طور    ،اهداف  به  ها  آن  که  چرا 

مشابه تالش می کنند تا کارآمدی باالیی را از طریق نوآوری های مدیریت و انتشار سیاست ها حفظ  

با  کنند.   بازار  از طریق تمایز  با توجه به تغییرات سریع فناوری، شرکت ها منظور حفظ مزیت رقابتی 

هس مبارزه  حال  در  مداوم  طور  به  برتر  خدمات  و  محصوالت  مختلف،  تند.  ارائه  های  روش  بین  در 

تمرکز خود   ها  سازمان  در  منظور  را  مدیریت  به  کارمندان  تخصص  و  تجارب گذشته  فنی،  دانش  بر 

افزایش  اهداف  به  دستیابی  در  دهی  کارمندان    داده   شتاب  بین  در  ارتباط  بهبود  این،  بر  عالوه  است. 

از اهمیت  همانند تغییر فرهنگ سازمان به منظور به اشتراک گذاری دانش د ر سازمان های امروزی 

 زیادی برخوردار است. 

تولید تبدیل    به دارایی یکپارچه ای در حوزه نیروی کار، زمین و سرمایه  مولفه های  از    پس دانش  

انتقال  (Sher & Lee, 2014)  شده است . اگرچه برخی شکل های سرمایه گذاری فکری قابل 

درونی   ،است دانش  جدای-اما  قابل  آسانی  به  مجدد  فردی  استفاده  و  پخش  نگهداری،  ردگیری،  ی، 

نیست. بر این اساس، دانشی که در ذهن کارکنان ایجاد شده است می تواند از دست برود در صورتی  
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اساس مدیریت دانش  (.  Kovačič et al., 2016) که آن ها تصمیم بگیرند سازمان را ترک کنند

سب در افراد مورد نظر قرار بگیرد  همراه با شکل منایافتن استراتژی است به طوری که دانش صحیح  

(Milton et al., 1999) . 

پیاده سازی   پژوهش فعلی نشان می دهد که موفقیت سازمانی محصول عوامل مهم موفقیت در 

دانش   منابع  است.    (KM)مدیریت  و  انسانی  نیروی  از  بهینه  استفاده  و  دقت  از  ترکیبی  وری  بهره 

ی از طریق عملکرد تعیین می شود. راندمان و اثربخشی دو مولفه مهم بهره  مادی موجود است و کارآی

وری هستند و به طور معمول تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند. بهره وری به سادگی به صورت  

اما بهره وری در سازمان مجموعه    ،نسبت خروجی به ورودی به عنوان یک کسر نشان داده شده است

استعدادها،   از  بهتر  استفاده  و  برنامه  بهبود  منظور  به  شده  ریزی  برنامه  و  هماهنگ  اقدامات  از  ای 

امکانات، فضاها و مکان ها است. طراحی و پیاده سازی این فعالیت ها در یک برنامه مدرن و پیشرفته  

   (. Tavari & Sokhakeian, 2018د )انجام می شو

 ( وری  (  1399احدیان  بهره  بر  مثبتی  تاثیر  صریح  و  ضمنی  دانش  عناصر  که  دهند  می  پیشنهاد 

تالش می کنند تا رابطه را اندازه  (  2014حاجی امیری و زمزمی ستوده )که  در حالی    ، سازمانی دارند

 .  گیری کنند و عوامل دیگر همانند اشتراک گذاری دانش را در نظر بگیرند

 

   پژوهشپیشینه  . 2

( پژوهش  (  1395ایمانی  بسیار    خود در  مبحث  بین سه  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  ارتباط،  هرگونه 

و »بهره  انسانی«  »نیروی  روانی«،  قرار    مهم »سالمت  مورد مطالعه  را  دهد وری«  به  می  صورت    و 

ارتباطات کمی و کیفی بین آنها را تشریح، تحلیل و مورد بهره . بدیهی  می دهدبرداری قرار    علمی، 

است که ارزش علمی و کارایی عملی این پژوهش، در سازمان حیاتی و عظیمی مانند نیروی انتظامی  

فرسای کاری و انواع و   استان مرکزی که دارای کارکنان پرتعداد و در عین حال شرایط سخت و طاقت

نمایان خواهد    خوبی مشهود و   های درونی و بیرونی و فشارهای روحی و روانی است، به  اقسام استرس 

            .شد

  )فرهنگ،   وری   بهره   و  دانش   مدیریت  های   مولفه   رابطه  بررسی  به  (1394) و همکاران  ایران زاده  

  . اند  پرداخته  کاربردی  تحقیق   نوع  و   پیمایشی-توصیفی   روش  با   فناوری(  و   ها   سیاست  عمل،   فرایند 
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  از  که دهند می  تشکیل  تبریز   شهرستان   اعتباری   و  مالی   موسسات   کارکنان   را   تحقیق   این   آماری  جامعه

  مدیریت  شناختی،   جمعیت   پرسشنامه  از  اطالعات   گردآوری منظور  به  نمونه  عنوان به  نفر   195  آنان  بین

  نحوه و  متغیرها بین علی روابط  بررسی جهت شدند. انتخاب انسانی منابع وری بهره پرسشنامه و دانش

   است.  شده استفاده  لیزرل و  اکسل افزار نرم طریق از ساختاری معادالت مدل  از  آنها  باط ارت

  مفهومی  مدل   در   آنها   تغییری   هم  چگونگی   یا   و   سازه   دو   بین   رابطه  میزان   بیانگر   تحقیق  نتایج

  هشت   مجموع   از   نتیجه،  در  گردد.   می   تایید   دانش   مدیرت   ابعاد  بین  روابط  معناداری  لذا  است.   پژوهش

  سطح   در   پژوهش،   مدل   در  شده   مطرح  های  فرضیه   تمامی   برای   پژوهش  مدل   در   شده  ارائه  فرضیه

  وری   بهره  بر   دانش  مدیریت  ابعاد   تاثیر   و  است  نیامده   دست   به   آنها  رد  بر   مبنی  شواهدی   ، %5 خطای

  بیشترین   دارای  % 0.38 تاثیر   میزان   با   فرهنگ   بعد   ، حقیق نتایج  اساس   بر   گردد.  می  تایید   انسانی   نیروی

  در   ترتیب  به  عمل   فرایند  و  ها  سیاست  فناوری،  ابعاد،  و  باشد  می   انسانی  نیروی  وری   بهره  بر  تاثیر

     .دارند   قرار بعدی  های   اولویت

متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته    6بررسی تاثیر  به    (1396)  ابرقویی   مشتاقیان  و  اسماعیلی  رئوف

تولید دانش، کسب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار یا توزیع  عبارت است از:  که    پرداختند 

از لحاظ هدف  که    وری متغیر وابسته. در این پژوهش  دانش، کاربرد دانش، متغیرهای مستقل و بهره

به تحلیل توصیفی این متغیرها با    ،باشد  صیفی و پیمایشی میکاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تو

  . شود  بررسی پرداخته می توجه به مقادیر میانگین، میانه، انحراف معیار، مقدار چولگی و کشیدگی، مورد

فرضیه اسپیرمن،  و  پیرسون  همبستگی  ضریب  و  مطالعه  مورد  متغیرهای  بودن  نرمال  های    فرض 

نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی هما در    530  جامعه آماری در این پژوهش.  گیرد  پژوهش صورت می

 . باشند فارس میباشند که شامل کارگر، کارمند می

  ررسی نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بهرهبه ب(  1394هاللیان مطلق و حسن زاده )

کاربردی است.    ز نظر اهدافپیمایشی و ا  -توصیفی  آنها . روش پژوهش  می پردازند وری منابع انسانی  

از کارمندان شرکت مج  300را    آنها جامعه آماری   پارس جنوبی تشکیل می نفر  د. برای  ده تمع گازی 

از نظر چند تن  ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده  جمع آوری داده 

، اساتید و استفاده از آن در چندین پژوهش محاسبه شد. جهت محاسبه پایایی  از متخصصان مدیریت

برای  شده  محاسبه  که ضریب  است  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  پرسشنامه    پرسشنامه  کل 
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نهایت  0/ 098 در  گردید.  داده   ، محاسبه  استنباطی  و  توصیفی  مقایسه  و  بررسی  منظور  از  به  ها 

آزمون شاخص و  توصیفی  کلموگروفهای  استنباطی  تحلیل    -های  همبستگی،  ضریب  اسمیرنوف، 

 ید من استفاده شده است.  رگرسیون و آزمون فر 

بین ابعاد مدیریت دانش و خالقیت سازمانی  رابطه مثبت و معنی داری  وجود    ی تحقیق آنهاهایافته

. از این میان بعد خلق دانش و بعد مکانیزم های نو آوری  را نشان می دهدوری منابع انسانی  با بهره 

بیشترین رابطه را با بهره وری منابع انسانی دارد. همچنین بعد کاربرد دانش و بعد اعتقادات و فضای  

بی بهرهسازمان  بر  را  تأثیر  نهایتشترین  در  دارند.  انسانی  منابع  ابعاد  ، وری  بندی  رتبه  اساس  بعد  بر   ،

این  وری منابع انسانی است.  کاربرد دانش و بعد صالحیت منابع انسانی دارای بیشترین اهمیت در بهره 

باید نسبت به بهبود بهرهسازمان   مطالعه نتیجه می گیرد که  انسانی در  ها  جهت تقویت و  وری منابع 

انسانی   نیروی  دانش  از  بردارند  استفاده  بهرهگام  افزایش  عامل  ترین  مهم  از    که  و  است  وری 

   .های ذهنی و فکری کارکنان در جهت تولید کاال و خدمات با کیفیت حمایت کنندتوانایی 

( بهرهبه  (  1393هاشمی  و  دانش  مدیریت  بین  رابطه  واسطه  بررسی  نقش  با  فرهنگ  وری  گری 

ی اعضای  ی آماری پژوهش شامل کلیه. جامعهمی پردازد سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد 

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد بود که در این بین با استفاده از روش سرشماری نمونه  

و   شد  انجام  برر  105گیری  مورد  شده  داده  عودت  گرفت.پرسشنامه  قرار  پژوهش    سی  وی  روش 

که با استفاده    استهمبستگی و ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش  -توصیفی

 /. محاسبه گردید.  87/. و 76/.، 83از تحلیل گویه و پایایی آن به ترتیب 

مدیریت   می دهد کهانجام شد نشان  سؤاالت که بر اساس تحلیل رگرسیوننتایج حاصل از تحلیل 

اسالمی واحد    دانش پیش بینی کننده مثبت و معنادار فرهنگ سازمانی و بهره وری در دانشگاه آزاد 

با نقش واسطهباشد و همالمرد می دانش  نیز میچنین مدیریت  به نحو  گری فرهنگ سازمانی  تواند 

      .  وری را پیش بینی نمایدمطلوبی بهره

 ( همکاران  و  دانش به    ( 1393گرایلو  مدیریت  تاثیر  اکتساب    بررسی  و  توسعه  توزیع،  )نگهداری، 

استان گلستان   انتظامی  بهره وری کارکنان  بر  پردازد.  دانش(  توصیمی  تحلیلی است  -فینوع تحقیق 

با هدف کاربردی  انج   که  پیمایشی  نمونهبه صورت  بدین منظور  تعداد    ام گردیده است.  به  مورد نظر 

  پرسشنامهتظامی انتخاب شده است. روش جمع آوری اطالعات از طریق  نفر از کارکنان نیروی ان  322
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های استاندارد مدیریت دانش و بهره وری بوده و پس از جمع آوری اطالعات حاصل شده داده ها وارد  

 شده و با آزمون رگرسیون خطی آنالیز گردید.   spss نرم افزار

تحقیق  نتایج   دهد نشان  این  دارد.    می  مثبت  تاثیر  کارکنان  وری  بهره  بر  دانش  مدیریت  که 

توان گفت  می  کلی  به طور  آزمون  نتایج  از  آمده  عمل  به  بررسی  طبق  توزیع،    همچنین  )نگهداری، 

با توجه به یافته های پژوهش  .  توسعه و اکتساب دانش( همگی بر بهره وری کارکنان تاثیر مثبت دارند 

مانی جریان دانش را تسهیل نموده و با از میان برداشتن موانع فعالیت  پیشنهاد می شود که مدیران ساز

فراهم   آن  کارکنان  برای  را  دانشی  روحیه  مناسب،  محیط  و  امکانات  و  شرایط  ایجاد  و  دانشی  های 

از   نیستند،  آن  توسعه  به  قادر  کارکنان  که  را  دانشی  زمینه  مدیران  است  الزم  همچنین  آورند. 

 .  در سازمان بسط دهند   متخصصان دریافت نموده و

  بهره وری در کارکنان سازمانمدیریت دانش  بین  بررسی رابطه  به    (1392) و همکاران  حسین پور  

  نتایج .  ت میدانی نیز استفاده گردیده استو از نتایج مطالعا   ای می پردازد شیوه تحقیق کتابخانه    با   ها

 .  نشان می دهد که بین مدیریت دانش و بهره وری رابطه معنا داری وجود دارد  این تحقیق 

وری کارکنان    بررسی تاثیر استفاده از مدیریت دانش بر بهبود بهرهبه    ( 1396نیکنام و کردلویی )

نظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده،    . این پژوهش از پرداختند اداره کل بهزیستی هرمزگان  

آماری  استروشی همبستگی   جامعه  را  .  بهزیستی هرمزگان  آن  ابزارهای  تشکیل می دهدکارکنان   .

استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت دانش، مقیاس بهره وری نیروی انسانی هرسی    مورد

  و  بررسی قرار گرفت  مورد  SPSS-20 استفاده از نرم افزار . نتایج این پژوهش با  استو گلداسمیت  

 .  وجود دارد )>001/0p(ی نشان داد که بین مدیریت دانش و بهره وری کارکنان رابطه معنی دار

 

 . مدل پیشنهادی پژوهش و فرضیه ها 3

 مدل پیشنهادی پژوهش و عوامل مورد نظر تاثیرگذار بر فرضیه ها را نشان می دهد.  1شکل  
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 مدل مفهومی پیشنهادی . 1شکل  

 

در   وری  بهره  افزایش  بنای  عنوان سنگ  به  دانش  فرهنگ  در  تغییر  اهمیت  بر  پیشنهادی  مدل 

ارتباط، تعامل   تاکید دارد. سازمان به منظور دستیابی به عملکرد می بایست فرهنگ افزایش  سازمان 

دا تبادل  و  گذاری  اشتراک  به  برای  ابزاری  عنوان  به  چهره  به  کند.  چهره  ارائه  را  اطالعات  و  نش 

اند  پژوهشگران  کرده  سازمانی  که    اثبات  قدیمی  های  فرهنگ  بر  سبب    خودخواه، کارمندان    باتکیه 

منتشر   و  شد  داده  ترویج  فرهنگ  این  که  هنگامی  شود.  می  سازمانی  وری  بهره  و  عملکرد  کاهش 

گردید، اعتقاد داریم که تمایل به اشتراک گذاری دانش افزایش می یابد. البته این یک محصول جانبی  

نتایج   توانیم شاهد  تقویت چنین فرهنگی می  زمان و  با گذشت  بلکه  نتیجه خودکار نیست  بهتری  و 

دانش ضمنی را  باشم. اشتراک گذاری دانش مستقل از نوع دانش است چرا که سازمان ها می بایست  

رصد کنند، آن را از طریق فرآیند رصد به صریح تبدیل کنند، پرورش دهند و در دسترس کارکنان قرار  

ی تواند  دهند. تعامل بین اشتراک گذاری و در معرض تخصص و دانش )صریح( گذشته قرار دادن م

 منجر به افزایش نوآوری و عملکرد شود و در نتیجه بهره وری سازمانی را افزایش می دهد. 

 توسعه داده شده است:  1فرضیه های ذیل مطابق با ساختار ارائه شده در شکل 

H1  :  فرهنگ دانش تاثیر مثبتی بر تمایل )قصد( کارکنان در به اشتراک گذاری دانش دارد. دانش

افراد   مغز  های  در  و سیستم  امکانات  خدمات،  مستندات، محصوالت،  فرآیندها،  در  و  گیرد  می  جای 

 سازمان کدگذاری می شود.  
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H2  : به با  کارمندان  دارد.  تاثیر  دانش ضمنی و صریح  بر  گذاری  اشتراک  به  در  کارمندان  قصد 

با اشتراک گذاری ا آورند.  از دست بدهند، به دست می  از آن که  با دیگر  اشتراک گذاری، بیشتر  یده 

 کارمندان، ایده بهبود و توسعه می یابد و در نهایت دانش ضمنی و صریح توسعه می یابد. 

H3  دارد. سازمان می دانش  گذاری  اشتراک  بر  مثبتی  تاثیر  گذاری  اشتراک  در  کارکنان  تمایل   :

اشتراک گذاری  بایست فرهنگی را برای ایجاد دانش از طریق توسعه روش های ترغیب کارمندان در  

 دانش و آگاه کردن آن ها از اهمیت اشتراک گذاری به افراد و سازمان توسعه دهد. 

H4  اساس و  پایه  صریح  دانش  دارد.  سازمانی  نوآوری  بر  مثبتی  تاثیر  صریح  و  ضمنی  دانش   :

نوآوری است. دانش ضمنی دربرگیرنده بسیاری از آیتم های دانش همانند تجربه، دیدگاه و ارزش ها  

 ت که بر ایده نوآورانه داللت دارد. اس

H5  :  دانش ضمنی و صریح تاثیر مثبتی بر رقابت پذیری سازمانی دارد. این ها کلیدهای بنیادین

نتیجه   که  است  پایداری  رقابتی  مزیت  تنها  دانش  است.  ها  سازمان  بیشتر  در  دانش  ایجاد  فرهنگ 

دانش است. ایجاد دانش دربرگیرنده توسعه  یادگیری است. این چرخه دربرگیرنده ایجاد یا دستیابی به  

 دانش جدید است. 

H6  :  وری بهره  افزایش  منظور  به  دارد.  سازمانی  نوآوری  بر  مثبتی  تاثیر  دانش  گذاری  اشتراک 

پیشنهاد   ارائه  با  دانش  انتشار  و  گذاری  اشتراک  به  طریق  از  کلیدی  نقش  دانش  مدیریت  سازمانی، 

 دارد که منجر به نوآوری در سازمان می شود.   جایگاه برتر ارزش مبتنی بر این دانش

H7  .این فرضیه توانایی کارمند  : اشتراک گذاری دانش تاثیر مثبتی بر رقابت پذیری سازمانی دارد

در توصیف دانش و آگاهی مرتبط با به اشتراک گذاری دانش فنی و تخصص وی را مورد بررسی قرار  

 بهره وری سازمانی تاثیرگذار است. می دهد. این مهارت ها بر رقابت پذیری و 

H8  : نوآوری سازمانی به طور مثبت بر بهره وری سازمان تاثیرگذار است. با توجه به این حقیقت

که بسیاری از سازمان ها قابلیت دسترسی به منابع یکسان را دارند، عامل کمک کننده به آن ها در  

 ت که منجر به روش های ثمربخش تر می شود. استفاده بیشتر از همان منابع، ایده های نوآورانه اس

H9  رقابت پذیری سازمانی تاثیر مثبتی بر بهره وری سازمان دارد. افزایش رقابت پذیری در بین :

کارکنان از طریق به اشتراک گذاری دانش فنی و در نتیجه رقابت پذیری کلی سازمانی تاثیر مثبتی بر  

 بهره وری سازمان دارد. 
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   یق  تحق شناسی. روش  4

داده شده    پرسشنامه  توسعه  آن  فرضیه های  و  اعتبار مدل  ارزیابی  منظور  به  منظور  ای  به  است. 

آن  دقت  از  از    اطمینان  است.    20بازخوردی  شده  آوری  جمع  بانکداری  متخصص  و  دانشگاه  استاد 

این پرسشنامه  سپس اصالحات و تنظیمات همانند اصالحات مبتنی بر نظرات آن ها انجام شده است.  

بانک   بین مدیران و کارمندان شعب مختلف  ما تصمیم    سپهها در  توزیع شده است.  تهران  در شهر 

ی تصادفی را به منظور تحلیل آماری بر اساس جامعه منتخب پیاده سازی کنیم.  گرفتیم تا نمونه بردار

برای جامعه نمونه برداری مورد استفاده قرار گرفته است تا اطمینان    Cochranمدل نمونه برداری  

درصد    0.05با    Cochranحاصل شود که اندازه مناسب نمونه ها در نظر گرفته شده است و فرمول  

رصد سطح دقت در نظر گرفته شد و مشخص گردید که اندازه نمونه نبایستی کمتر  د   95سطح خطا و  

مورد( و این مساله در تضمین    210ما تعداد مناسبی از پرسشنامه ها را دریافت کردیم )باشد.    196از  

 اعتبار داده ها بسیار حیاتی بود.  

ب و  از پرسشنامه ها حذف کردیم  نقاط ضعف را  آماری مورد  ما پرسش های تکراری و  ه صورت 

بررسی   مورد  اعتبارپذیری محتوا  روش  از  استفاده  با  ها  پرسشنامه  اعتبار  دادیم.  قرار  تحلیل  و  تجزیه 

قابلیت اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به پرسش های طراحی شده وابسته است. با  قرار گرفت.  

استاندارد اصلی ایجاد کرده ایم، اعتبار آن توط    پرسشنامه در نظر گرفتن این حقیقت که تغییراتی را در  

متخصصان و بازبینی های ناظران اثبات شده است و البته بهبودهایی نیز ایجاد شده است و پرسشنامه  

و تعیین قابلیت اطمینان پرسشنامه،    1به منظور محاسبه ضریب آلفای کرونباخنهایی ارائه شده است.  

افزار   ق  SPSSنرم  استفاده  کل  مورد  برای  آلفا  ضریب  که  دهد  می  نشان  نتایج  است.  گرفته  رار 

بوده است که سطح باالی قابلیت اعتبار را نشان می دهد. سطح آلفا برای هر هر    0.974پرسشنامه  

 است.  1بخش از پرسشنامه مطابق با جدول 

 سطح آلفا برای مقیاس های جزئی پرسشنامه  .1جدول 

 
1 .Cronbach alpha coefficient 
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 . تحلیل داده ها 5

 1ماتریس همبستگی  1-5

مورد   همبستگی  ماتریس  آماری  روش  پژوهشی،  ساختارهای  بین  در  معنادار  رابطه  تحلیل  در 

بودن،   نرمال  میزان  گیری  اندازه  برای  است.  گرفته  قرار  پیرسون استفاده  این    2ضریب همبستگی  در 

ماتریس همبستگی در جدول   این  قرار گرفته است. خروجی  استفاده  داده شده    2مطالعه مورد  نشان 

   است.

 همبستگی   ضریب .2جدول 

 
 

 نتایج فرضیه ها .5-2

تحلیل این مطالعه اهمیت زیاد اساس نظری متغیرهای تحقیق را نشان می دهد و در نتیجه تمامی  

نتایج تحلیل متغیرها در جداول  پشتیبانی می شوند.    3فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چندتایی 

 
1 .Correlation matrix 
2. Pearson correlation coefficient  
3. Multiple Regression method 
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درصد تغییرپذیری در آیتم محاسبه شده توسط وابستگی ها را نشان می   3جدول   ذیل ارائه شده است.

 دهد.  

 . خالصه ای از مدل فرضیه اول3جدول 

 
را نشان می دهد و تناسب خوب برای داده را تایید می کند. مطابق با نتایج    F-  تست  4جدول  

 دارای تناسب خوبی است.   p-ارائه شده در این جدول نتیجه می گیریم که مقدار 

 ANOVA. تحلیل واریانس 4جدول 

 
، ارزیابی ضرایب رگرسیون  R2و    F-  مقدار   ارزیابی ضرایب بتا را نشان می دهد. پس از    5جدول  

بتا مهم است: استاندارد شده و استاندارد نشده. ضرایب بتا می توانند مثبت یا منفی باشند و دارای یک  

آن مقدار باشند و    t-  مقدار از نظر    t-اهمیت  بتا  در صورتی که ضریب  به هر یک مربوط می شود. 

آماری قابل توجه نباشد، آنگاه هیچ گونه اهمیت آماری از پیش بینی کننده قابل تفسیر نخواهد بود. در  

افزایش   هر  برای  که  است  این  تفسیر  باشد،  مثبت  رگرسیون  بتای  که ضریب  در    1صورتی  واحدی 

 ی کننده، متغیر وابسته توسط مقدار ضریب بتای استاندارد نشده افزایش می یابد. متغیر پیش بین

 بتا   ضرایب .5جدول 

 
 

تمایل   بر  توجهی  قابل  مثبت  تاثیر  دانش  فرهنگ  دهد که  نشان می  اول  فرضیه  با  مرتبط  نتایج 

شده   پشتیبانی  فرضیه  این  نتیجه،  در  است.  داشته  دانش  گذاری  اشتراک  در  )کارمندان  به    Bاست 
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  6(. تمامی فرضیه ها نتایج مشابهی را نشان می دهند که در جدول  p<0.05در سطح   0.833میزان 

 ارائه شده است. 

 نتایج فرضیه ها  .6جدول 

 
اشتراک گذاری تاثیر مثبت قابل توجهی بر    بهنتایج فرضیه دوم نشان می دهد که تمایل کارمندان  

در    0.848به میزان    Bدانش ضمنی و صریح داشته است. در نتیجه، این فرضیه پشتیبانی شده است )

کارمندان  p<0.05سطح   تمایل  که  دهد  می  نشان  سوم  فرضیه  نتایج  تاثیر  (.  گذاری  اشتراک  در 

این فرضیه پشتیبانی شده  است. در نتیجه،  مثبت قابل توجهی بر اشتراک گذاری دانش سازمان داشته  

نتایج فرضیه چهارم نشان می دهد که دانش ضمنی  (.  p<0.05در سطح    0.936به میزان    Bاست )

در نتیجه، این فرضیه پشتیبانی شده  و صریح دارای تاثیر مثبت قابل توجهی بر نوآوری سازمانی است.  

(. نتایج فرضیه پنجم نشان می دهد که دانش ضمنی و  p<0.05در سطح  0.839به میزان    Bاست )

در نتیجه این فرضیه پشتیبانی  صریح تاثیر مثبت قابل توجهی بر رقابت پذیری سازمانی داشته است.  

 (.  p<0.05در سطح    0.844به میزان  Bشده است )

اشتراک گذاری دانش   نواوری  نتایج فرضیه ششم نشان می دهد که  بر  توجهی  قابل  تاثیر مثبت 

( پشتیبانی می شود  فرضیه  این  نتیجه،  در  دارد.  میزان    Bسازمانی  (.  p<0.05در سطح    0.836به 

نتایج فرضیه هفتم نشان می دهد که اشتراک گذاری دانش تاثیر مثبت قابل توجهی بر رقابت پذیری  

است.   داشته  )سازمانی  است  شده  پشتیبانی  فرضیه  این  نتیجه  میزان    Bدر  سطح    0.831به  در 

p<0.05 نتایج فرضیه هشتم نشان می دهد که نوآوری سازمانی تاثیر مثبتی بر بهره وری سازمان .)  

( است  پشتیبانی شده  فرضیه  این  نتیجه،  در  است.  میزان    Bداشته  (.  p<0.05در سطح    0.894به 

در این پژوهش برای اندازه گیری اعتبار فرضیه های فوق به کار گرفته شده  روش رگرسیون چندتایی  
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نگاه  است. در این روش، در صورتی که درجه اهمیت در بین مقیاس های استاندارد قرار داشته باشد، آ

 ( پذیرفته شده است و ارتباط قابل توجهی بین متغیرها وجود دارد. H0)به جای  H1فرضیه 

   

 تجزیه و تحلیل داده ها. 6

بر بهره وری  هدف این پژوهش بررسی این موضوع بوده است که آیا مدیریت دانش تاثیر مثبتی  

پس از تحلیل، ویژگی های  حاصله  و نتایج  پرسشنامه ای توسعه دادیم  یک  ما    سازمانی دارد یا خیر؟

این پژوهش مدلی را    را تایید کرده اند.   سپهجدید ساختارهای مدیریت دانش بر مورد مطالعاتی بانک  

برای مدیریت دانش معرفی کرده است که شامل دو ساخت تست تجربی است )دانش ضمنی و صریح  

مدل دربرگیرنده عواملی چون فرهنگ دانش و عوامل سازمانی است که    و اشتراک گذاری دانش(. این 

اند.   تعریف شده  ادبیات  بر  اثبات می کند که ساختارهای معرفی  در بخش مروری  تنها  نه  این مدل 

شده معیارهای خوبی برای تعریف بهره وری سازمان هستند بلکه همچنین دربرگیرنده مقیاس قابل  

 اندازه گیری است. 

اول این که بازخورد از فعالیت کسب و کار از  نتایج این پژوه پیامدهای متعددی نیز داشته است.  

ساختار نظریه و فرضیه های پیشنهادی در پژوهش پشتیبانی می کند. مهم ترین یافته این است که  

بهبود بهره  مولفه های مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر رقابت پذیری سازمانی و نوآوری دارد که منجر به 

به منظور وجود تاثیر مثبت بر بهره وری سازمانی، این مولفه ها می بایست  وری سازمانی می شود.  

 شناسایی، معرفی، توسعه و مدیریت شوند و با فرآیندها و فعالیت های سازمانی یکپارچه شوند. 

راک گذاری  دوم، این پژوهش تجربی ثابت کرده است که مدیریت دانش به شدت به تمایل به اشت 

کارکنان و فرهنگ دانش موجود تکیه دارد. با این حال، فعال کسب و کار نشان می دهد که بسیاری  

به منظور  از سازمان ها دشواری ها در استفاده موثر از فناوری های مدیریت دانش را تجربه کرده اند.  

از  نیازمند معرفی  تاثیر مثبت بر مولفه های دانش، فرهنگ سازمانی  طریق تمایل به اشتراک    داشتن 

تاثیر   و  است  آمیز  موفقیت  دانش  فرهنگ  معرفی  که  است  آن  معنای  به  این  است.  کارکنان  گذاری 

اشتراک   به  تمایل  به  نسبت  افراد  نگرش  در  تغییرات  توسط  اگر  تنها  دارد  دانش  مدیریت  بر  مثبتی 

گذاری به یک سازمان در  افزایش تمایل کارکنان برای به اشتراک    گذاری دانش پشتیبان گیری شود.

قابل   فرهنگی  و  رفتاری  توجه  قابل  تغییر  بدون  دانش  موثر  مدیریت  کند.  می  فرآیندها کمک  بهبود 
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این،   از یکدیگر متمایز می کند،  پیاده سازی نیست. عالوه بر  اثرات فرهنگ دانش که سازمان ها را 

است  توجه  به  همچنین الزم  دانش هستند.  مدیریت  راندمان  با  بر    مرتبط  دانش  گذاری  اشتراک  که 

 نوآوری و رقابت پذیری سازمانی تاثیرگذار است.  

سوم، اگرچه محققان بسیاری ساختارهای مختلفی برای ارزیابی بهتر بهره وری پیشنهاد داده اند،  

این پژوهش برای شناسایی دو مولفه انجام شده است که در یک بهره وری موفق نقش آفرینی می  

ده  نتایج به طور واضح نشان می دهد که ساختارهای معرفی شکنند: نوآوری سازمانی و رقابت پذیری.  

و   شده  ساخته  پرسشنامه  این،  بر  عالوه  کند.  می  ارائه  دانش  مدیریت  ساختار  برای  را  خوبی  معیار 

استفاده شده در این پژوهش می تواند به استانداردی برای اندازه گیری مفهوم مدیریت دانش تبدیل  

   شود. سازمان ها می توانند از نتایج تحقیق به عنوان یک معیار استفاده کنند.

 

 نتیجه گیری ها . 7

برای حفظ   از سازمان ها همان زمان مبارزه مستمر  برای بسیاری  تکنولوژیکی  تغییر سریع  زمان 

یک مزیت رقابتی است. واضح است که دانش به آرامی در حال تبدیل شدن به مهم ترین عامل تولید  

ی )فکری( قابل  پس از نیروی کار، زمین و سرمایه است. با این که برخی از شکل های سرمایه ذهن 

این به معنای آن  انتقال است، اما دانش درون سازمانی به آسانی قابل انتقال و نسخه برداری نیست.  

از دست رفتن است در صورتی که آن ها تصمیم   است که دانش قرار گرفته در ذهن کارکنان قابل 

   بگیرند که سازمان را ترک کنند. 

ت دانش در بهره وری و رقابت پذیری سازمان را نشان  مروری بر ادبیات عامل مهم موفقیت مدیری

می دهد. این مقاله در حوزه پژوهش مدیریت دانش از طریق درک آن عوامل، رابطه آن ها و نقش  

همچنین    هدف دانش در به اشتراک گذاری در دستیابی به بهره وری بهتر کسب و کار سهیم است. 

قصد کارکنان بر فعالیت های به اشتراک    (B=0.936)نتایج تحقیقات تجربی نیز اثر مثبت قدرتمند  

سازمانی   دانش  و    (H3)گذاری  دانش ضمنی  تاثیر  از  ها  یافته  این،  بر  عالوه  است.  کرده  تایید  را 

 پشتیبانی می کنند.   (B=0.884)و رقابت پذیری  (B=0.839)صریح بر نوآوری سازمانی  

یافته های این پژوهش در بهبود فعالیت های مدیریت دانش سازمانی و موجودیت های دانش آن  

دانش  مدیریت  معرفی شده  مفهومی  داریم که مدل  اعتقاد  ما  نهایت،  در  است.  استفاده  بهره    و  قابل 
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یر  تر برای مفاهیم سازمانی مدیریت دانش و تاثیدی برای دستیابی به دیدگاه عمیقوری نقطه شروع مف

علی رغم این که ادعاهایی مبنی بر ارتباط بین قصد  آن ها بر رقابت پذیری و نوآوری سازمانی است.  

به اشتراک گذاری و اشتراک گذاری دانش وجود دارد، محققان اندکی وجود رابطه بین دانش ضمنی و  

یر مثبت این عوامل  صریح همانند ماهیت این رابطه را به طور واقعی اثبات کرده اند. در این مقاله تاث

بر نوآوری و رقابت پذیری سازمانی که منجر به سطح باالتر بهره وری می شود، بررسی و اثبات شده  

است. این نتیجه گیری به عنوان یک نقطه شروع برای مدیرانی قابل به کار گیری است که تمایل به  

 . پیاده سازی فعالیت های مدیریت دانش از طریق سازمان خود را دارند
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