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چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان بود .این تحقیق از نظر هدف
کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پژوهش میدانی بود .جامعه پژوهش کارکنان ستادی شامل سرپرستان،
روسا و مدیران شرکت ملی حفاری ایران به تعداد  4280نفر بودند که از میان آنان تعداد  004نفر بر اساس فرمول
کوکران به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد
مدیریت دانش (رهنورد و محمدی ) 1388 ،و بهرهوری (میرکاظمی و همکاران )69 13 ،استفاده شد .روایی صوری،
محتوایی و همگرای ابزارها تایید و پایایی پرسشنامههای مدیریت دانش و بهرهوری با روش آلفای کرونباخ بهترتیب

 0/ 21 9و  0/ 850محاسبه شد .دادهها با روش مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرمافزارهای  SPSSو
مهای مدیریت دانش یعنی توسعه منابع
 LISRELتحلیل شدند .یافتهها نشان داد که مدیریت دانش و زیرسیست 
انسانی ،جهتگیری داناییمحور ،فرهنگ مشارکتی ،زیرساخت سیستم اطالعاتی ،ارزیابی و انتقال دانش ،الگوگیری

و درگیری افراد بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار داشتند (  .)P>0/ 05بنابراین برای افزایش بهرهوری
یتوان میزان مدیریت دانش آنان ارتقاء بخشید.
کارکنان م 
کلید واژهها :مدیریت دانش ،بهرهوری ،کارکنان.

 -1گروه مدیریت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایرانAlireza.ghorbani1@yahoo.com .
 -2گروه مدیریت ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران( .نویسنده مسئول)

g.amirnejad@yahoo.com
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مقدمه

امروزه دانش یک منبع کلیدی سازمانی و عاملی مهم در خلق مزیت رقابتی سازمانها قلمداد
یشود و یک کانون مهم سرمایهگذاری و مدیریت است .دانش در واقع همان اطالعاتی است
م 
ییابد .سازمانها و
شها شکلی متفاوت م 
شها و بین 
که از مجرای ترکیب با تجارب ،ارز 
شمداری را آغاز کردند و مفاهیم جدیدی چون کار
تها مختلف پیوستن به روند دان 
شرک 
یدهند
دانشی ،دانشگر ،مدیریت دانش و سازمانهای دانشی خبر از شدت یافتن این روند را م 
یپور و قربانی .)79 13 ،دانش مهمترین سرمایه و دارایی یک سازمان و محرکی برای ایجاد
(قل 
یرود و این دارایی در مقایسه با
مزیت رقابتی ،تحول سازمانی و نوآوری در سازمانها به شمار م 
انواع دیگر داراییها منحصر به فرد است .زیرا هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده

یگردد (کولونیاری و فاسولیز .) 2017 ،1همچنین توسعه و گسترش فناوری اطالعات و
م 
تافزارهای ارتباطی ،اداری و
ارتباطات اعم از رایانه ،شبکههای ارتباطی ،نرمافزارها و سخ 
تخصصی و غیره موجب تحوالت عظیمی در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی شده است.
تحوالتی که فناوری اطالعات و ارتباطات در نهادها ،سازمانها و موسسات ایجاد کرده است به
صورت مستقیم بر کار و زندگی شخصی و اجتماعی کارکنان و افراد جامعه تاثیر گذاشته است
و یکی از این تاثیرات پیدایش یک الگوی کار مبتنی بر رایانه بنام مدیریت دانش است .در یک
فرایند تغییر و تحول و رسیدن به یک تشکیالت و سازمان متحول و در عین حال خالق و پویا که
اهداف فردی و سازمانی از هم قابل تفکیک نباشد باید بر مدیریت دانش تکیه کرد (دیناروند،
یهای
 .) 13 92مدیریت دانش رویکردی نظاممند جهت تشخیص ،مدیریت و تسهیم کلیه دارای 
یباشد (هرویگ ،گارسیا-اپونتی،
فکری شامل پایگاههای داده ،مستندات ،سیاستها و تجارب م 
گالبگیر و راثوری .) 2015 ،2همچنین مدیریت دانش فرایند خلق ،جمعآوری ،سازماندهی،

یهای نامشهود سازمان است (گوپتا و
اشاعه و کاربرد دانش در سازمان یا هنر خلق ارزش از دارای 

شرما .)4002 ،3در تعریفی دیگر مدیریت دانش بهعنوان فرایندی تعریف شده است که به

صهای مهم که
سازمانها در شناسایی ،سازماندهی ،انتشار یا توزیع و انتقال اطالعات و تخص 
1 . Koloniari & Fassoulis
2 . Herwig, Garcia-Aponte, Golabgir & Rathore
3 . Gupta & Sharma
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بخشی از حافظه سازمانی هستند و غالبا به صورت ساختاریافته در سازمان وجود دارند ،کمک
فالدین .) 1385 ،همچنین مدیریت دانش از یک سو رویکردی یکپارچه و نظاممند
یکند (سی 
م 
در جهت تشخیص ،مدیریت و تسهیم کلیه دارایهای فکری شامل پایگاه داده ،مستندات،
تها و تجارب موجود در ذهن افراد است و از سوی دیگر مدیریت دانش
رویهها ،سیاس 
تهای جدیدی را فراهم کند،
سازوکاری برای دستیابی به تخصص ،دانش و تجربه است که قابلی 
ینفعان را افزایش
عملکرد بهتری را موجب شود ،نوآوری را تشویق نماید و ارزش مطلوب ذ 

دهد (وینگات ،اسمیت و پرک .) 2018 ،1میزان باالی مدیریت دانش در هر سازمانی باعث بهبود
کیفیت کار ،در اختیار داشتن اطالعات بهروز ،افزایش کارآیی ،بهبود اثربخشی ،بهبود
قپذیری
مگیری ،افزایش توان پاسخگویی نسبت به نیازهای مشتریان و امکان تغییر و تطبی 
تصمی 

یگردد (برزنیک .) 2018 ،2مدیریت دانش فرایند سیستماتیک و نظاممند کشف ،انتخاب،
سریع م 
سازماندهی ،تلخیص و ارائه اطالعات است؛ به گونهای که شناخت افراد را در حوزه مورد عالقه
یکند تا از تجارب خود شناخت و بینش بدست
بهبود بخشد .مدیریت دانش به سازمان کمک م 
آورد و فعالیت خود را بر کسب ،ذخیرهسازی و استفاده از دانش متمرکز کند تا بتواند در حل
مشکالت ،آموزش پویا ،برنامهریزی راهبردی و تصمیمگیری از این دانش بهره گیرد .پس
یکند ،بلکه به طور مداوم
یهای فکری و مغزی جلوگیری م 
مدیریت دانش نه تنها از زوال دارای 
بر این ثروت میافزاید (سبحانینژاد ،شهابی و یوزباشی.)39 13 ،
بهرهوری و عملکرد کارکنان فراتر از یک معیار بهعنوان یک فرهنگ و نگرش با کار و زندگی
تهای حاصله
مطرح شده و بهبود آن منشأ توسعه اقتصادی است .بهرهوری بوسیله نسبت مطلوبی 
یشود .این نسبت یکی از مهمترین
بر منابع و آنچه که برای حصول به نتیجه صرف شده بیان م 
یدهد (ناظم و پارسی .)9 138 ،بهرهوری
تهای را نشان م 
صهایی است که ثمربخشی فعالی 
شاخ 
کارکنانی یعنی درجه استفاده موثر از نیروی کار بهعنوان یکی از عوامل تولید .به عبارت دیگر
بهرهوری نیروی کار یعنی بدست آوردن یک نتیجه کمی و کیفی مطلوب از نیروی کار در
راستای اهداف جامعه و سازمان (محسنی ،زنجانی و طالقانی .)19 13 ،بهرهوری حاصل کسری
است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست
1 . Wingate, Smith & Perk
2 . Breznik
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یآید ،لذا میتوان از بهرهوری سرمایه ،مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد (طاهری.)79 13 ،
م 
بدون شک رشد جوامع در گرو رشد بهرهوری آنان است .بهرهوری موضوعی است که از ابعاد
یشود.
مختلف به آن نگریسته شده و هر روز کاربرد و اهمیت آن بیش از پیش روشن م 
یرود .با توجه به محدودیت منابع و
بهرهوری موضوع مشترکی در اقتصاد و مدیریت به شمار م 
یرحمانه در اقتصاد جهانی
نامحدود بودن نیازهای انسانی ،افزایش جمعیت و رقابت شدید و ب 
یگمان امروزه رشد و توسعه
بهبود بهرهوری نه یک انتخاب ،بلکه یک ضرورت است .ب 
اقتصادی جوامع مختلف در نرخ رشد بهرهوری آنها نهفته است .کوشش برای افزایش نرخ
بهرهوری کوشش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است .پایین بودن سطح بهرهوری
که از ویژگیهای غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تاثیرگذاری
بر بهرهوری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پارهای قابل کنترل
تهایی در زمینه بهرهوری
هستند ،لذا امروزه بیشتر کشورهای جهان در پی دستیابی به پیشرف 
هستند (الماسی ،رستمی و فتاحی .)49 13 ،همچنین از آنجا که افزایش و رشد بهرهوری یکی از
یترین راههای دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن تأمین رفاه و بهزیستی افراد در جوامع
اساس 
است ،لذا شناخت عوامل موثر بر افزایش بهرهوری از آرمانهای اصلی محققان و پژوهشگران در
این زمینه بوده و هست (مهرابیان ،نصیریپور ،فرمانبر و کشاورز.)09 13 ،
شهایی درباره مدیریت دانش و بهرهوری انجام شده که در ادامه مهمترین آنها شرح داده
پژوه 

میشوند .نتایج پژوهش ماساده ،شاناک ،ماکابله و تارهینی ) 2017 ( 1با عنوان تاثیر مدیریت دانش
بر عملکرد شغلی در آموزش عالی :مورد مطالعه دانشگاه اردن نشان داد که مدیریت دانش و
مولفههای آن بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنادار داشتند .تسیریکاس ،کاتساروس و
نیکولیادیس ) 2012 ( 2ضمن پژوهشی با عنوان مدیریت دانش ،تحمل ابهام و بهرهوری :شواهدی

از بخش عمومی یونان به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش بر تحمل ابهام و بهرهوری

کارکنان تاثیر معنادار داشت .در پژوهشی دیگر یانگ ) 2015 ( 3در بررسی تاثیر بازاریابی داخلی
لداری گزارش کرد که بازاریابی داخلی بر
بر تسهیم دانش و اثربخشی سازمانی در صنعت هت 
1 . Masa'deh, Shannak, Maqableh & Taarhini
2 . Tsirikas, Katsaros & Nicolaidis
3 . Yang
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تسهیم دانش و بازاریابی داخلی و تسهیم دانش بر اثربخشی سازمانی تاثیر معناداری داشتند.
همچنین کمائی و امیرنژاد (  )59 13ضمن پژوهشی با عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهرهوری
نیروی انسانی با نقش میانجی مدیریت دانش در ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و بهرهوری نیروی انسانی و
مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنادار داشتند و مدیریت دانش در رابطه
فرهنگ سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی نقش میانجی داشت .نتایج پژوهش ایرانزاده ،فخیمی
آذر و جداری سفیدگری (  )49 13در پژوهشی با عنوان بررسي تاثير مؤلفههاي مديريت دانش بر
بهرهوري نيروي انساني با استفاده از روش تحليل عاملي در موسسات مالي و اعتباري شهرستان
تبريز نشان داد که مولفههای مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی تاثیر معنادار داشتند و دو
سازه مذکور تغییر معناداری در مدل مفهومی پژوهش ایجاد کردند .عالوه بر آن هاللیان مطلق و
نزاده (  )49 13ضمن پژوهشی با عنوان نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری
حس 
منابع انسانی (مطالعه موردی :مجتمع گازی پارس جنوبی) به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد
مدیریت دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
نتایج پژوهش هاشمی (  )39 13درباره رابطه بین مدیریت دانش و بهرهوری با نقش واسطهگری
فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد نشان داد که مدیریت دانش و فرهنگ
سازمانی بر بهرهوری تاثیر معنادار مستقیم و مدیریت دانش با واسطهگری فرهنگ سازمانی بر
بهرهوری تاثیر معنادار غیرمستقیم داشت .در پژوهشی دیگر محمدی ،هنری و کشکر ( )39 13
ضمن بررسي رابطه زيرسيستمهاي مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و بهرهوري منابع انساني
مهاي مديريت دانش و
در فدراسيونهاي ورزشي منتخب گزارش کردند که تمام زيرسيست 
مدیریت دانش کلی با بهرهوري منابع انساني رابطه مثبت و معنادار داشت.
یرود .رقابت بهویژه در منطقه
صنعت حفاری ایران در دهههای اخیر به سوی رقابتی شدن پیش م 
یهای بازار آینده وضعیت بسیار پیچیدهتر را
ش بین 
هر روز پیچیدهتر و دشوارتر میگردد و در پی 
ینماید و اینجاست که اگر به عرصه رقابتی و راهکارهای منطقی و هوشیارانه توجه
ترسیم م 
نشود ،کم کم از صحنه رقابت حذف میشود .همچنین در چند سال اخیر اکثر صنایع کشور
اقدام به دائر کردن واحدهای مدیریت دانش و توجه به امر تعالی و بهرهوری کردهاند که این
خود دلیلی روشن بر حرکت صنعت به سوی رقابتی شدن است .بدون تردید در آینده نزدیک
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مها و عدم
یهای موجود در سیست 
شاهد شدت یافتن آن نیز خواهیم بود .با در نظر گرفتن نارسای 
کارایی و اثربخشی الزم است مدیریت دانش و زیرسیستمهای آن (یعنی توسعه منابع انسانی،
یمحور ،فرهنگ مشارکتی ،زیرساخت سیستم اطالعاتی ،ارزیابی و انتقال
تگیری دانای 
جه 
دانش ،الگوگیری و درگیری افراد) در شرکت ملی حفاری ایران نهادینه شود و از ابزارها و
کهای مناسب برای بهبود بهرهوری استفاده شود .با توجه به اهمیت کلیدی مدیریت دانش
تکنی 
و بهرهوری کارکنان در شرکت ملی حفاری ایران و از آنجا که نتایج حاصل از این تحقیق
میتواند کمک شایانی به جلوگیری از اتالف منابع و بهبود بهرهوری برای شرکت ،کارکنان و
جامعه نماید ،لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان
بود.

فرضیههای تحقیق

 .1مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 .2زیرسیستم توسعه منابع انسانی بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
یمحور بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 .3زیرسیستم جهتگیری دانای 
 .4زیرسیستم فرهنگ مشارکتی بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 .5زیرسیستم زیرساخت سیستم اطالعاتی بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 .6زیرسیستم ارزیابی و انتقال دانش بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 .7زیرسیستم الگوگیری بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 .8زیرسیستم درگیری افراد بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
روش تحقیق

یپردازد از نظر هدف
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به توصیف و مطالعه آنچه که هست ،م 
تحقیق کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع تحقیق میدانی است .چون محقق در شرایط

یکند .در پژوهش حاضر محقق به دنبال شناسایی و
زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا م 
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهرهوری و ارائه راهکارهایی عملی برای افزایش بهرهوری
یباشد .جامعه پژوهش کارکنان ستادی شامل سرپرستان ،روسا و مدیران شرکت ملی حفاری
م 
ایران به تعداد  4280نفر بودند که از میان آنان تعداد  004نفر بر اساس فرمول کوکران به روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از روش
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بها ،مقالهها ،پایاننامهها و
شبرداری از روی منابع دست اول و دست دوم شامل کتا 
فی 
تهای معتبر علمی استفاده شد و برای جمعآوری دادهها از روش میدانی با کمک پرسشنامه
سای 
استفاده شد.

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش :پرسشنامه مدیریت دانش توسط رهنورد و محمدی در

سال  1388طراحی شد .این ابزار دارای  28گویه و  7بعد یا زیرسیستم توسعه منابع انسانی،
یمحور ،فرهنگ مشارکتی ،زیرساخت سیستم اطالعاتی ،ارزیابی و انتقال
تگیری دانای 
جه 
دانش ،الگوگیری و درگیری افراد (هر کدام  4گویه) است که با استفاده از مقیاس پنج گزینهای
یشود ،لذا دامنه نمرات بین  28تا  041است و نمره باالتر به
لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری م 
بتر بودن مدیریت دانش و ابعاد یا زیرسیستمهای آن است .آنان روایی ابزار را با
معنای مطلو 
روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس تایید و پایایی را با روش آلفای کرونباخ برای کل
یمحور  ،0/59فرهنگ مشارکتی ،0/59
ابزار  ،0/ 96توسعه منابع انسانی  ،0/ 94جهتگیری دانای 
زیرساخت سیستم اطالعاتی  ،0/ 90ارزیابی و انتقال دانش  ،0/ 94الگوگیری  0/ 86و درگیری
افراد  0/ 80گزارش کردند.

پرسشنامه استاندارد بهرهوری :پرسشنامه بهرهوری توسط میرکاظمی ،راستگو و

خراشادیزاده در سال  69 13طراحی شد .این ابزار دارای  53گویه است که با استفاده از مقیاس
یشود ،لذا دامنه نمرات بین  53تا  265است و
پنج گزینهای لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری م 
بتر بودن بهرهوری است .آنان روایی صوری را با نظر خبرگان و
نمره باالتر به معنای مطلو 
روایی سازه را با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/ 98گزارش
کردند .در تحقیق حاضر روایی صوری ،محتوایی و همگرای ابزارها تایید و پایایی با روش
یمحور
آلفای کرونباخ برای مدیریت دانش  ،0/ 21 9توسعه منابع انسانی  ،0/049جهتگیری دانای 
 ،0/ 962فرهنگ مشارکتی  ،0/ 966زیرساخت سیستم اطالعاتی  ،0/ 857ارزیابی و انتقال دانش
 ،0/ 888الگوگیری  ،0/ 878درگیری افراد  0/ 754و بهرهوری  0/ 850محاسبه شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی برای توصیف نحوه توزیع متغیرها و از روش
آمار استنباطی برای آزمون فرضیههای تحقیق استفاده شد .الزم به ذکر است که در آمار توصیفی
از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی و در آمار استنباطی از روش مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده و دادهها به کمک نرمافزارهای  SPSSو  LISRELتحلیل شدند.
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يافتهها

تکنندگان پژوهش  004نفر از کارکنان بودند که فراوانی و درصد فراوانی شاخصهای
شرک 

دموگرافیک آنان در جدول  1ارائه شد.

صهای دموگرافیک کارکنان
جدول  .1فراوانی و درصد فراوانی شاخ 
متغیرها

سط و ح

فراوانی

جنسیت

مر د

843

87

52

13

21 - 30

80

20

31 - 40

115

28 / 75

163

40 / 75

42

10 / 50

زن
دامنه سنی (سال)

41 - 50
بیشتر از 50
سابقه کار (سال)

کمتر از 5

77

91/ 25

6- 10

58

14 / 50

11 - 15
16 - 20
بیشتر از 20
تحصیالت

دیپلم

52

13

125

31 / 25

88

22

19

فوق دیپلم

سم ت

درصد فراوانی

22 / 75

68

17

لیسانس

154

38 / 50

فوق لیسانس و باالتر

87

21 / 75

کارمند
کارشناس

94

23 / 50

702

51 / 75

کارشناس ارشد

86

21 / 50

مدیر

13

3/ 25

در جدول  1فراوانی و درصد فراوانی جنسیت ،دامنه سنی ،سابقه کار ،تحصیالت و سمت
کارکنان شرح داده شده است .نتایج ضرایب همبستگی مدیریت دانش و زیرسیستمهای آن با
بهرهوری کارکنان در جدول  2ارائه شد.

مهای آن با بهرهوری کارکنان
جدول  .2ضرایب همبستگی مدیریت دانش و زیرسیست 
شبین  /متغیر مالک
متغیرهای پی 

بهرهوری

معناداری

توسعه منابع انسانی

0/ 32

0/100

یمحور
جهتگیری دانای 

0/ 37

0/001

فرهنگ مشارکتی

0/ 35

0/100

زیرساخت سیستم اطالعاتی

0/ 40

0/100

ارزیابی و انتقال دانش

0/ 53

0/100

الگوگیری

0/ 72

0/100

درگیری افراد

0/ 70

0/100

مدیریت دانش

0/ 67

0/100
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بر اساس نتایج جدول  2ضرایب همبستگی مدیریت دانش و همه زیرسیستمهای آن با بهرهوری
کارکنان در سطح  0/100مثبت و معنادار است .نتایج بررسی ضریب مسیر تاثیر مدیریت دانش بر
بهرهوری کارکنان در شکل  1ارائه شد.

شکل  .1ضریب مسیر تاثیر مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان

بر اساس نتایج شکل  1ضریب مسیر تاثیر مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان  0/ 80است که در
سطح  0/100معنادار است ،لذا مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
نتایج بررسی ضریب مسیر تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهرهوری کارکنان در شکل  2ارائه شد.

شکل  .2ضریب مسیر تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهرهوری کارکنان

بر اساس نتایج شکل  2ضریب مسیر تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهرهوری کارکنان  0/ 40است که
در سطح  0/100معنادار است ،لذا توسعه منابع انسانی بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار

208

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره دوم /تابستان 89 13

یمحور بر بهرهوری کارکنان در شکل 3
تگیری دانای 
دارد .نتایج بررسی ضریب مسیر تاثیر جه 
ارائه شد.

یمحور بر بهرهوری کارکنان
تگیری دانای 
شکل  .3ضریب مسیر تاثیر جه 

یمحور بر بهرهوری کارکنان 0/ 46
تگیری دانای 
بر اساس نتایج شکل  3ضریب مسیر تاثیر جه 
یمحور بر بهرهوری کارکنان تاثیر
است که در سطح  0/100معنادار است ،لذا جهتگیری دانای 
مثبت و معنادار دارد .نتایج بررسی ضریب مسیر تاثیر فرهنگ مشارکتی بر بهرهوری کارکنان در
شکل  4ارائه شد.

شکل  .4ضریب مسیر تاثیر فرهنگ مشارکتی بر بهرهوری کارکنان

بر اساس نتایج شکل  4ضریب مسیر تاثیر فرهنگ مشارکتی بر بهرهوری کارکنان  0/ 43است که
در سطح  0/100معنادار است ،لذا فرهنگ مشارکتی بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار
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دارد .نتایج بررسی ضریب مسیر تاثیر زیرساخت سیستمهای اطالعاتی بر بهرهوری کارکنان در
شکل  5ارائه شد.

مهای اطالعاتی بر بهرهوری کارکنان
شکل  .5ضریب مسیر تاثیر زیرساخت سیست 

بر اساس نتایج شکل  5ضریب مسیر تاثیر زیرساخت سیستمهای اطالعاتی بر بهرهوری کارکنان
مهای اطالعاتی بر بهرهوری
 0/ 49است که در سطح  0/100معنادار است ،لذا زیرساخت سیست 
کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد .نتایج بررسی ضریب مسیر تاثیر ارزیابی و انتقال دانش بر
بهرهوری کارکنان در شکل  6ارائه شد.

شکل  .6ضریب مسیر تاثیر ارزیابی و انتقال دانش بر بهرهوری کارکنان

بر اساس نتایج شکل  6ضریب مسیر تاثیر ارزیابی و انتقال دانش بر بهرهوری کارکنان  0/ 73است
که در سطح  0/100معنادار است ،لذا ارزیابی و انتقال دانش بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و
معنادار دارد .نتایج بررسی ضریب مسیر تاثیر الگوگیری بر بهرهوری کارکنان در شکل  7ارائه
شد.
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شکل  .7ضریب مسیر تاثیر الگوگیری بر بهرهوری کارکنان

بر اساس نتایج شکل  7ضریب مسیر تاثیر الگوگیری بر بهرهوری کارکنان  0/ 92است که در
سطح  0/100معنادار است ،لذا الگوگیری بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد .نتایج
بررسی ضریب مسیر تاثیر درگیری افراد بر بهرهوری کارکنان در شکل  8ارائه شد.

شکل  .8ضریب مسیر تاثیر درگیری بر بهرهوری کارکنان

بر اساس نتایج شکل  8ضریب مسیر تاثیر الگوگیری بر بهرهوری کارکنان  0/19است که در
سطح  0/100معنادار است ،لذا درگیری افراد بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
بحث و نتیجهگیری

یشود
تهای مختلف محسوب م 
امروزه مدیریت دانش یک مزیت رقابتی برای سازمانها و شرک 

بر روی بهرهوری کارکنان تاثیر دارد .در نتیجه با توجه به اهمیت مدیریت دانش و بهرهوری
کارکنان ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان بود.
مهای مدیریت دانش یعنی توسعه منابع انسانی،
نتایج نشان داد که مدیریت دانش و زیرسیست 
یمحور ،فرهنگ مشارکتی ،زیرساخت سیستم اطالعاتی ،ارزیابی و انتقال
تگیری دانای 
جه 
دانش ،الگوگیری و درگیری افراد بر بهرهوری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار داشتند .این نتایج با

بررسی نقش مدیریت دانش بر  /...قربانی و همکار

1 21

شهای ماساده و همکاران (  ،) 2017تسیریکاس و همکاران (  ،) 2012یانگ ( ،) 2015
نتایج پژوه 
نزاده ( ،)49 13
کمائی و امیرنژاد (  ،)59 13ایرانزاده و همکاران (  ،)49 13هاللیان مطلق و حس 
هاشمی (  )39 13و محمدی و همکاران (  )39 13همسو بود .برای مثال نتایج پژوهش ماساده و
همکاران (  ) 2017نشان داد که مدیریت دانش و مولفههای آن بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و
معنادار داشتند .در پژوهشی دیگر تسیریکاس و همکاران (  ) 2012گزارش کردند که مدیریت
دانش بر تحمل ابهام و بهرهوری کارکنان تاثیر معنادار داشت .همچنین نتایج پژوهش کمائی و
امیرنژاد (  )59 13نشان داد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و بهرهوری نیروی انسانی و
مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنادار داشتند .در پژوهشی دیگر
ایرانزاده و همکاران (  )49 13گزارش کردند که مدیریت دانش و مولفههای آن بر بهرهوری
نیروی انسانی تاثیر معنادار داشتند.
یتوان بیان کرد که دانش یکی از مهمترین
در تبیین تاثیر مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان م 
یشود.
یهای سازمان است و به طور فزایندهای برای حفظ مزیت رقابتی سازمان ،مدیریت م 
دارای 
سیستم مدیریت دانش به تالشهایی اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن ،سازماندهی و
قابل دسترس نمودن سرمایههای فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و خلق دانش
یگیرد .امروزه نوآوری و خلق دانش نه تنها به مساله اصلی بسیاری از
در سازمان صورت م 
سازمانهای دولتی بدل شده ،بلکه به صورت جدی مورد توجه مدیران همه سازمانها و
تها قرار گرفته است .توجه به خلق دانش در سازمانها افراد را در شناخت هر چه بیشتر
شرک 
یدهد .در واقع این امر به
تهای مراجعین خود یاری م 
محیط پیرامون و درک نیازها و خواس 
شها و رویههای
یدهد تا شیوههای جدید انجام امور را بیاموزد و بر اساس آن رو 
سازمان امکان م 
شتر نماید .بیتردید ابداعات و نوآوری گرایش بسیار شدیدی به
جاری خود را کاراتر و اثربخ 
مهای مدیریت
دانش ،تخصص و تعهدات کارکنان بهعنوان ورودیهای کلیدی در فرایند سیست 
دانش ارزش دارند .این در حالی است که سازمانها با بهرهوری و نوآوری باالتر در پاسخ به
تهای جدید که به آنها برای دستیابی به عملکرد باالتر
تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلی 
کمک میکند ،موفقتر خواهند بود .از طرف دیگر سیستم مدیریت دانش سازمانها را بهعنوان
مخازن دانش و شایستگی مجسم میکند .در شرایطی که بهرهوری ،یکپارچگی توسعه و دانش
یکند .توجه به نوآوری و سیستم مدیریت دانش موجب بهبود عملکرد سازمانها
را تسهیل م 
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ینفعان یاری
شده و آنها را در انجام وظایف خود و پاسخگویی هر چه بیشتر به خواستههای ذ 
یتوان از ابزارهای مهم تحقق مفاهیم مدیریت
یدهد .به بیان دیگر سیستم مدیریت دانش را م 
م 
دانش در شرکت ملی حفاری دانست که نتایجی چون بهبود کیفیت تصمیمگیری ،ایجاد
سرمایههای نامشهود عمومی ،توسعه دانش کارکنان و افزایش سطح اعتماد و رضایت شغلی
کارکنان نسبت به سازمان را در پی خواهد داشت.
یمحور،
تگیری دانای 
مهای مدیریت دانش یعنی توسعه منابع انسانی ،جه 
در تبیین تاثیر زیرسیست 
فرهنگ مشارکتی ،زیرساخت سیستم اطالعاتی ،ارزیابی و انتقال دانش ،الگوگیری و درگیری
یتوان بیان کرد که در شرکت ملی حفاری ایران برنامه توسعه منابع
افراد بر بهرهوری کارکنان م 
انسانی در حال اجرا بوده و در تحقیقات انجام شده الزامی بودن انتشار تحقیقات در دستور کار
قرار دارد و از طرف دیگر جذب افراد بر اساس صالحیت دانشی در برنامههای این شرکت قابل
مالحظه است .مدیران شرکت اولویت به پرورش منابع انسانی دانشگر دادهاند و پرداخت مبتنی بر
یپذیرد .از این رو در برنامههای توسعه منابع انسانی
صالحیت دانشی در این شرکت انجام م 
ارتقاء بر اساس صالحیت دانشی بوده و نگهداری و بهسازی افراد دانشگر و سازوکارهایی برای
یمحور در راه رسیدن
تگیری دانای 
تها برای جه 
انعکاس نظرات علمی انجام گرفته است .شرک 
به بهرهوری به استقرار چرخه دانش در حمایت از خط مشیها و پروژههای مدیریت دانش
تجویی را تدوین کرده و از این رو مدیریت
پرداختهاند و راهبرد مدیریت دانش با رویکرد رقاب 
یمحور در
مانداز با رویکرد دانای 
دانش از طرف مدیران و کارکنان مورد پذیرش واقع شده و چش 
لگیری است .عالوه بر آن در شرکت حفاری ترسیم دورنمای
شهای مختلف در حال شک 
بخ 
شها
یگیرد و مستندسازی تجارب و نتایج پژوه 
شمحور صورت م 
سازمان بر مبنای افراد دان 
انجام گرفته و طراحی سازوکارهای استقرار مدیریت دانش توسط مدیران انجام گرفته و
ندستی در این شرکت وجود دارد.
مشارکت در تسهیم دانش توسط قسمتهای باالدستی و پایی 
این امر موجب شده است تا توجه به یادگیری و تسهیم دانش و اولویت به یادگیری برای
یادگیری در بین کارکنان تقویت شود .فرهنگ مشارکتی در سازمانها در فضای مورد اعتماد
یآید .از این رو سازمانها به فضای اعتماد و اعتمادسازی اهمیت داده و فرهنگ
بوجود م 
شهای مختلف خود توسعه دهند .از این رو در شرکت ملی
خالقیت و نوآوری را در بین بخ 
حفاری نیز سیستم مدیریت دانش از سوی مدیران ارشد پذیرفته شده و توجه به راهبرد نوآوری و
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تشویق کار تیمی و تسهیم دانش در سطوح مختلف شرکت پرداخته شده و جایگاه برتر به
مسازی
ایدهپردازان مبدع و نوآور اختصاص یافته است که این امر سبب شده تا دغدغههای تی 
کگذاری دانش و تجارب میان افراد بیشتر
تهای گروهی و به اشترا 
کمتر شده و تشویق فعالی 
توسعه یابد که این امر خود تسهیم افکار نو در جلسات را به دنبال دارد .عالوه بر آن وجود
تهای داخلی برای تسهیم دانش موجب شده است تا
زیرساخت فناوری اطال یامح و تاع ت 
تهای فناوری اطالعات بیشتر برای کارکنان و مدیران روشن شود .از این رو دسترسی
قابلی 
کارکنان به پایگاههای دادهها و سازوکارهای بحث گروهی مجازی انجام گرفته است که این امر
موجب شده تا در شرکت ملی حفاری تناسب سیستم اطالعاتی با تسهیم دانش بوجود آید و
شهای انتقال
سیستمهای الکترونیکی مورد تایید کاربران ایجاد شوند .همچنین در آموزش رو 
یشود و
دانش به افراد و طراحی سازوکارهای مناسب ارزیابی دانش به کارکنان آموزش داده م 
سهای مناسب ارزیابی
از طرف دیگر روشهای آموزشی مبتنی بر تفکر سیستمی و احصای مقیا 
شهای آموزشی مبتنی بر
دانش صورت گرفته است که این امر موجب شده تا در آن شرکت رو 
توسعه یادگیری گروهی و تاکید بر ساختار شبکهای برای ترویج دانش و همچنین فرایندهایی
برای تسهیل مبادالت دانش انجام پذیرد .در این صورت کارکنان با شرایط تسهیل دسترسی به
دانش و شبکههای ارتباطی برای توزیع اطالعات موجب انتقال دانش با استفاده از سیستم استاد-
یشوند که این امر خوب باعث
شاگردی و توجه به سرمایه دانش در ارزیابی عملکرد خود م 
لکننده اکتشاف دانش میگردد .الگوگیری کارکنان از رهبران و مدیران خود در
ساختار تسهی 
شها باعث شده تا
همه شرکتها وجود دارد و این امر از طریق مقایسه فرایندهای کاری بین بخ 
در شرکت ملی حفاری وجود خطوط راهنما برای الگوگیری و همچنین وجود استانداردهای
ارتقای دانش برای تشویق افراد به الگوگیری از بهترین تجارب دیگران ایجاد گردد .عالوه بر آن
درگیری افراد بر اساس مهارت و تخصص در کار به مسائل و مشکالت سازمانی باعث استفاده از
یشود کارکنان و مدیران به
ظرفیت و توان کارکنان به نحو مطلوب شده است که این موجب م 
دلیل عملیاتی بودن محیط شرکت نهایت تالش خود را برای به اوج رساند شرکت انجام دهند.
یگردد که مدیران اولویت استخدام را به افراد با دانش باال
بنابراین با توجه به نتایج پیشنهاد م 
تگیری
قدهی را بر اساس دانش و کارایی تنظیم نمایند .مدیران جه 
بدهند و سیستم حقو 
داناییمحور را در دستور کار خود قرار دهند و برای تحقق آن هزینه کنند .همچنین انجام
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یمحور به مدیران جهت
تگیری دانای 
پژوهش و انتقال دانش توسط افراد دانشمحور با جه 
یشود .پیشنهاد دیگر اینکه ارزیابی عملکرد کارکنان با
تها توصیه م 
شکوفایی سازمانها و شرک 
بوکار در فرایندهای
رویکرد ارتقای دانش و همترازی راهبرد مدیریت دانش با راهبرد کس 
انتقال دانش از سطح فردی به سطح سازمان انجام شود .مسئوالن و برنامهریزان در سطح کالن
راهکارهای اعتماد و اعتمادسازی را به کارکنان و مدیران آموزش داده و روحیه خالقیت و
تها در تصمیمهای
نوآوری را در آنها تقویت نمایند .عالوه بر آن مدیران سازمانها و شرک 
میار به همکاری میان واحدها در قالب
مهای اطالعاتی و تصمی 
سازمانی خود با استفاده از سیست 
پروژههای آموزشی و پژوهشی اقدام نمایند .همچنین برگزاری کارگاههای برای مدیران جهت
یتواند نقش موثری در بهرهوری آنان داشته باشد .پیشنهاد
شهای انتقال دانش م 
آشنایی با رو 
تها جلسات بارش فکری انجام پذیرد تا
شهای مختلف سازمانها و شرک 
دیگر اینکه در بخ 
کپذیری در تصمیمات را کاهش داده و از وجود ابهامات و
مدیران بتوانند به این طریق ریس 
تعارضات در تصمیمات سازمانی جلوگیری نمایند .آخرین پیشنهاد اینکه مدیران و مسئوالن
سازمانها زمینه را برای درگیر کردن کارکنان و افزایش عالقهمندی به کار فراهم نمایند که برای
یتواند مفید
این منظور طراحی و استقرار نظام پیشنهادها و اولویت دادن به کار تیمی و گروهی م 
باشد.

منابع

یگري الگوي صحیح مصرف بر رابطه عوامل
الماسی ،مجتبی؛ رستمی ،احسان و فتـاحی ،شـهرام .)49 13 ( .اثر میانج 

موثر بر بهرهوري منابع انسانی در میان کارکنان سـازمانهاي دولتی شهر کرمانشاه .پژوهشهاي مدیریت
منابع انسانی.1- 23 ،)1(5 ،

ايرانزاده ،سليمان؛ فخيمي آذر ،سيروس و جداري سفيدگري ،ايوب .)49 13 ( .بررسي تاثير مؤلفههاي مديريت
دانش بر بهرهوري نيروي انساني با استفاده از روش تحليل عاملي در موسسات مالي و اعتباري شهرستان تبريز.
مديريت بهرهوري (فراسوي مديريت). 27 - 45 ،) 33 (9 ،

دیناروند ،غالمحسین .)29 13 ( .مديريت دانش؛ ابزاري سودمند در توانمندسازي كاركنان ناجا .فصلنامه توسعه
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. 61 - 82 ،) 27 (8 ،

رهنورد ،فرجاله و محمدي ،اصغر .) 1388 ( .شناسایی عوامل کلیدي موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکدهها
و مراکز آموزش عالی تهران .فصلنامه مدیریت فناوري اطالعات. 37 - 52 ،)3(1 ،

بررسی نقش مدیریت دانش بر  /...قربانی و همکار

215

سبحانینژاد ،مهدي؛ شهابی ،بهنام و یوزباشی ،علیرضا .)39 13 ( .سازمان یادگیرنده (مبانی نظری ،الگوهای
تحقیق و سنجش) .تهران :انتشارات یسطرون.

سیفالدین ،کریم .) 1385 ( .بررسی عوامل موثر بر مدیریت دانش و فرهنگ یادگیری سازمانهای دولتی .فصلنامه
اقتصاد و مدیریت. 60 - 78 ، 29 ،

طاهري ،شهنام .)79 13 ( .بهرهوري و راههاي تجزيه وتحليل آن در سازمانها (مدیریت بهرهوری
فراگیر) .تهران :انتشارات هستان.

قلیپور ،مریم و قربانی ،محمود .)79 13 ( .بررسي رابطه بين مدیریت دانش و تعهد سازمانی (مورد مطالعه :اداره
آموزش و پرورش شهرستان بجنورد) .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 177 - 192 ،)4( 12 ،

کمائی ،سارا و امیرنژاد ،قنبر .) ۱۳۹۵ ( .تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی با نقش میانجی مدیریت
دانش در ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب .کنفرانس بینالمللی مدیریت و اقتصاد

شهای نوین ایران (متانا).93- 49 ،
پویا ایران -مالزی ،مرکز توسعه آموز 

محسنی ،علیرضا؛ زنجانی ،حبیباهلل و طالقانی ،متین .)19 13 ( .بیگانگی از کار و تأثیر آن بر بهرهوري نیروي کار.
ماهنامه مهندسی مدیریت. 82 - 87 ،) 47 (5 ،

محمدي ،رزگار؛ هنري ،حبيب و كشكر ،سارا .)39 13 ( .بررسي رابطه زيرسيستمهاي مديريت دانش در سازمان

يادگيرنده و بهرهوري منابع انساني در فدراسيونهاي ورزشي منتخب .مجله مديريت ورزشي- 74 ،)1(6 ،
. 57

مهرابیان ،فردین؛ نصیريپور ،اشکان؛ فرمانبر ،ربیعااهلل و کشاورز ،سکینه .)09 13 ( .تعیین عوامل ارتقاي بهرهوري
نیروي انسانی از دیدگاه اعضاي هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن .پژوهش در
آموزش علوم پزشکی. 58 - 63 ،)2(3 ،

ناظم ،فتاح و پارسی ،فرشته .)9 138 ( .رابطه بین فضاي سازمانی و بهرهوري مدیران در کمیته امداد امام خمینی (ره)
و ارائه الگوي مناسب مدیریتی .فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی. 127 -741 ،)3(4 ،

ناظم ،فتاح؛ صابرگرکانی ،افسانه و ناظم ،امیرحسین .)39 13 ( .پیشبینی بهرهوری کارکنان بر اساس هوش سازمانی
در دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  .8مجله نوآوریهای مدیریت آموزشی.7- 18 ،)3(9 ،

میرکاظمی ،سیده عذرا؛ راستگو ،سمانه و خراشادیزاده ،محمد .)69 13 ( .طراحی ابزار سنجش عوامل موثر بر
بهرهوری نیروی انسانی در فدراسیونهای ورزشی ایران .فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش.1- 15 ،)2(6 ،

هاشمی ،سیداحمد .)39 13 ( .رابطه بین مدیریت دانش و بهرهوری با نقش واسطهگری فرهنگ سازمانی در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد المرد .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 111 - 128 ،)4(5 ،

هاللیان مطلق ،فاطمه و حسنزاده ،محمد .)49 13 ( .نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری منابع
انسانی (مطالعه موردی :مجتمع گازی پارس جنوبی) .مطالعات دانششناسی. 52 - 66 ،)4(1 ،

89 13  تابستان/ شماره دوم/سال سیزدهم/ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

216

Breznik, K. (2018). Knowledge Management – from its Inception to the
Innovation Linkage. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 238, 141148.
Gupta, J. N. D., & Sharma, S. K. (2004). Creating knowledge based
organizations. Hershey, PA: Idea Group Publishing.
Herwig, C., Garcia-Aponte, O. F., Golabgir, A., & Rathore, A. S. (2015).
Knowledge management in the QbD paradigm: manufacturing of biotech
therapeutics. Trends in Biotechnology, 33(7), 381-387.
Koloniari, M., & Fassoulis, K. (2017). Knowledge management perceptions in
academic libraries. The Journal of Academic Librarianship, 43(2), 135-142.
Masa'deh, R., Shannak, R. O., Maqableh, M., & Taarhini, A. (2017). The impact
of knowledge management on job performance in higher education: The case
of the University of Jordan. Journal of Enterprise Information
Management, 30(2), 124-135.
Tsirikas, A., Katsaros, K. K., & Nicolaidis, C. S. (2012). Knowledge management,
tolerance of ambiguity and productivity: Evidence from the Greek public
sector. Employee Relations, 34(4), 344-359.
Wingate, L. A., Smith, N. L., & Perk, E. (2018). The project vita: A dynamic
knowledge management tool. Evaluation and Program Planning, 71, 22-27.
Yang, J. T. (2015), Effect of internal marketing on knowledge sharing and
organizational effectiveness in the hotel industry. Total Quality Management
& Business Excellence, 26(1-2), 76-92.

