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 چکيده
ها تداوم نخواهد یافت مگر اینکه یک راهبرد اند که عمر آنها دریافتهها و شرکتامروزه سازمان

گذاری دانش سازمان خود داشته باشند. از عناصر جلو برنده مدیریت دانش، برای مدیریت و ارزش

ین ب وری است. هدف از این پژوهش تعیین رابطهفرهنگ سازمانی متکی بر نوآوری بر بهبود بهره

های تعاونی بود. این پژوهش وری در بین اعضای شرکتمدیریت دانش با نوآوری و بهبود بهره

های نفر از کارکنان شرکت 542تحلیلی بود که بر روی  –ی مقطعی از نوع توصیفی یک مطالعه

های اورگانیک( شهر صنعتی کننده مواد شیمیایی و کشاورزی )کودتعاونی واردکننده و پخش

آوری اطالعات از فرم اطالعات انجام شد. جهت جمع 7981-89ز استان قزوین در سال البر

 وری هرسی ودموگرافیک، پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کنراد و نیومن، پرسشنامه بهره

( استفاده گردید و نوآوری سازمانی توسط معیارهای چان و هامبریک 7897گلداسمیت )

و با استفاده از آمار توصیفی، آزمونی تی تست،  SPSSافزار ها در نرمسنجیده شد. داده (،7882)

تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد  52/5آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون در سطح کمتر از 

ی معناداری وجود دارد که وری از نظر آماری رابطهکه بین مدیریت دانش با نوآوری و بهبود بهره

ر وری نسبت به نوآوری سازمانی از متغیی تاثیرپذیری بیشتر بهبود بهرهدهندهاین ارتباط نشان 

وری نیز مدیریت دانش بود. همچنین نتایج نشان داد با بهبود مدیریت دانش، نوآوری و بهره

های تعاونی باید در جهت ایجاد گذاران، رهبران و مدیران شرکتیابد. بنابراین سیاستافزایش می

دانش بکوشند تا بدینوسیله موجب ایجاد نوآوری و بهبود بهروی در شرکت خود نظام مدیریت 

  گردند و در نهایت کارایی اثر بخشی عملکرد شرکت نیز ارتقاء یابد.

 وری، شرکت تعاونی.مدیریت دانش، نوآوری، بهبود بهره :يديکل واژگان
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  2 ميثم خرقانی ، 1 احمديعباس 

 .دکترای مدیریت بازاریابی، استادیار دانشگاه پیام نور ایران 7
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور واحد ورامین 5
 

 نام نویسنده مسئول:
 ميثم خرقانی

وري بررسی رابطه بين مدیریت دانش با نوآوري و بهبود بهره

 هاي تعاونیدر شرکت
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 مقدمه
 و تحقیقات متعدد نتایج است. نموده جلب خود سمت به را هاسازمان همه توجه امروزه که است عناصری از جمله آن مدیریت و دانش

 در نیز قدرت اقتصادی و رقابتی رشد از نظر اندگرفته پیشی سایرین از دانش ایجاد در که کشورهایی که است آن نشانگر موجود ارقام و آمار

 دانش در زیربنا و هادر شالوده ضعف از نیستند، مناسبی برخوردار اقتصادی وضعیت از که کشورهایی همچنین هستند. دیگران از باالتر ایمرتبه

 اکنون که اعتقاد دارند صاحبنظران بسیاری از است. فرهنگی و صنعتی اقتصادی، یتوسعه حاصل دانش، مدیریت بر تأکید در واقع برند.می رنج

 محصوالت طراحی بلکه عملیاتی وریبهره یا و طبیعی منابع به وابستگی نه ها،سازمان رقابت مبنای که عصری است. نهاده گام دانش عصر به بشر

 (.5579، 7است )گوویند شده و باکیفیت متنوع خدمات و

 و در نتیجه مشتری نفع به سازمان دسترس در اطالعات و دانش یکلیه از کارآمد و مؤثر خالق، استفاده فرآیند یعنی 5دانش مدیریت   

 مزیت رقابتی، به دانش توان تبدیل آوردن دست به برای کاربردی. دانش به ضمنی دانش تبدیل فرآیند به عبارت دیگر یا و سازمان خود به سود

 از یکی قرار گیرد. دانش مورد استفاده و مدیریت شده و تسهیم اطالعات و دانش آن در که آورند وجود به فرهنگی محیطی بایستی هاسازمان

 مدیریت یدر زمینه شماریرویکردهای بی ظهور شاهد اخیر هایمهر و موم در است. جمعی منابع و رقابتی هایمزیت کسب در تأثیرگذار عوامل

 ایجاد مشکالت، و مسائل حل و تازه، نو موارد یادگیری ارزشمند، میراث حفظ مهم برای و ارزشمند منبع یک دانش قدرت ایم.بوده دانش

 (.7991همکاران،  و آینده است )رشمه برای و حاضر حال در سازمان، و فرد برای جدید هاینهادن موقعیت بنیان و رقابت هایهسته

و منحصر  یگانه ارزشمند، بسیار هادارایی و منابع این از برخی هستند. متعددی هایدارایی و منابع دارای خود اهداف تحقق برای هاسازمان

 ثروت تولید جانشین نهایی را دانش طوریکهبه  است. موارد این یاز جمله دانش دارند. محوری نقش رقابتی مزیت کسب برای و هستند فردبه 

 مهمترین از هاسازمان در دانش موجود امروزه است. بوده چشمگیر همواره توسعه و رشد به رسیدن جهت در دانش نقش دانند.می پولی سرمایه و

 به هاسازمان از بسیاری کند. کمک های رقابتیمزیت کسب و موفقیت به معاصر رقابتی شرایط در تواندمی که شودمی تلقی هاآن هایسرمایه

 به کارگیری جز راهی و دارند نیاز دانش به کوتاه مدت و اتفاقی دستیابی از بیش چیزی به بقاء حتی و موفقیت کسب برای که انددریافته خوبی

 (.7999زاده، شفیع و ندارند )تقوی دانش مدیریت مناسب سیستم

(، 7889دراکر ) است. سازمان درون دانش مؤثر انتقال و ایجاد بنگاه، هر اصلی رقابتی بعد معتقدند که (،5552همکارانش ) و باچ همچنین

 برای هاسازمان که داندمی امروز دانشی جامعه در فکری سرمایه و معنادار منبعی به عنوان بلکه انسانی نیروی و سرمایه از غیر چیزی را دانش

 .بکوشند دانش مدیریت هایفعالیت میان تعادل ایجاد جهت در باید ایسرمایه کاالی یک به آن تبدیل

شهود  و هوشمندانه بینش ای،زمینه اطالعات ها،ارزش تجربیات، از سیّالى ترکیب یبه منزله را دانش (،5555) 9پروساك و داونپورت

به کار گرفته  خلق داننده ذهن در دانش آورد.می فراهم جدید اطالعات و تجربیات با مواجهه و ارزیابى براى محیطى که کنندمی تعریف بینایى

 ها فرآیندها، عملکردها و هنجارهایشود، بلکه در رویههای دانش مجسم میها دانش نه تنها در قالب مدارك و استاند یا گنجینهشود. در سازمانمی

 (.5552، 4سازمانی نیز نهفته است )آدیسون و باتز

 که حدی است به موضوع این اهمیت است. اطالعات عصر و رقابتی شرایط در هاشرکت موفقیت عوامل مهمترین از یکی دانش مدیریت

 در هاشرکت بندیدرجه برای شاخصی نیز و سازمان فکری سرمایه به منزله و کنندمی گیریاندازه را خود دانش ها،سازمان از شماری امروزه

 (.7994کنند )افرازه، می منعکس خود هایگزارش

ی اداره در دانش منابع ارزش یافتن اهمیت و راهبردی هایمزیت ایجاد در نوین هایآوریفن و نوآوری دانش، نقش گیریاوج روند

 با توانددانش می مدیریت بگیرد. جای هاسازمان راهبردی هایسیاست مرکز و قلب در دانش مدیریت مقوله تا است شده موجب هاسازمان

 سازمانی، مداری، یادگیری مشتری مانند مفاهیمی بر مستقیم تأثیرگذاری و مختلف هایبخش در هاسازمان دانش هایسرمایه سازییکپارچه

 سطح ارتقا زمینه صریح، به ضمنی دانش تبدیل و جدید دانش تولید فرآیندها، بازطراحی هوشمندانه، تصمیم و رهبری سازمانی،فرهنگ اعتالی

 (.5551کاریلو،  و باشد )چینووسکی داشته همراه به را هاسازمان مورد نظر اهداف به رسیدن و هافعالیت

وری، بهره فرهنگ شدن حاکم کند.می تضمین فعلی پر رقابت دنیای در را هاسازمان بقای و دوام که است عواملی از جمله وریبهره

شود می شکوفا هاسازمان بالقوه امکانات و استعدادها ها،توان دائماً و شودمی هاسازمان معنوی و مادی امکانات کلیه از بهینه استفاده موجب

 (.7995 همکاران، و )هنری
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های بخش سطح در وریبهره گیریاندازه و بررسی راستا این در است. کشور هر اقتصادی رشد در مهم هایشاخص از یکی وریبهره

 در عنصر اساسی باشد. مختلف هایبخش تولیدی ظرفیت بیانگر زمینه، این در کشور اقتصادی عملکرد بیان بر عالوه تواندمی اقتصادی مختلف

 هرگونه و هدایتگر گیردمی تصمیم کیفیت بهبود برای شیوه بهترین این مورد در انسانی نیروی است؛ انسانی نیروی وری،بهره بهبود و ایجاد

 رقبا توسط تواندبه راحتی نمی و بوده کمیاب که است منبعی تنها هاسازمان انسانی نیروی که دلیل این به است، وریبهره بهبود برای تالش

 آوردن دست به پی جهان در کشورهای تمام امروزه شود.می سازمان پایدار برای رقابتی مزیت ایجاد موجب در نتیجه شود، برداریکپی

همکاران،  و یابند )نیری بیشتری دست تولید مقدار به کمتر منابع مصرف با بتوانند که معنی بدین هستند، وریبهره در زمینه هاییپیشرفت

 منابع بررسی از بعد قرارداد. ها مورد بررسیآن عملکرد و افراد دانش ایجاد هایقابلیت بر را دانش مدیریت استراتژی (، اثرات5558(. لی)7994

 استراتژی که داد نشان تحقیق این نتایج گرفت. آن شکل هایفرضیه و تحقیق این ساختار تجاری، موسسه چندین از پاسخ و پرسش انجام و

 روی بر مثبت اثر دارای دانش ایجاد قابلیت همچنین هست. در سازمان دانش تولید قابلیت روی بر معنادار اثر دارای سازمان یک دانش مدیریت

 .است انفرادی عملکرد

های قابلیت تحقیق این در قرارداد. مورد مطالعه را سازمان عملکرد و کارکنان رضایت بر دانش مدیریت اثر (،5558همکاران ) و فانگ

کسب، تبدیل،  شامل فرآیندی هایقابلیت و فرهنگ و ساختار فناوری، شامل ساختاری هایقابلیت دو دسته در را سازمان دانش مدیریت

 طریق نتایج ارزیابی از نمایند.می ارائه دانش مدیریت قابلیت ارزیابی برای چارچوبی و دهدمی قرار مورد توجه دانش، امنیت و کارگیریبه

 از بُعد نمایند کدام تعیینو  داده تشخیص را دانش مدیریت هایقابلیت بهبود ضرورت توانندمی مدیران سازمان، دانش مدیریت هایقابلیت

 سازمان عملکرد تواند برمی دانش که مدیریت کرد گزارش مطالعه این همچنین است. بیشتری اولویت دارای بهبود برای دانش، مدیریت قابلیت

 .دهد تغییر کارکنان نفع به را جوسازمانی و باشد تأثیرگذار

 در تایوان 74555ایزو دارای هایکمپانی گروهی عملکرد روی بر را محیطی استراتژی و صنعتی دانش مدیریت اثر (،5575شیه ) و هانگ

 هایفرضیه برای تصدیق ساختاری معادله هایمدل و گرفت انجام پرسشنامه طریق از مطالعه این در هاداده آوریجمع قرار دادند. مورد مطالعه

 است. مرتبط عملکرد گروهی و دانش گردش پروسه با مثبت به طور محیطی استراتژی که داد نشان مطالعه این نتایج شد. مطالعه استفاده

 .است مرتبط سازمان کل عملکرد با مثبت بهطور دانش پروسه گردش همچنین

 حقوقزندگی،  سبک که داد نشان وی مطالعه نتایج قرارداد. مورد مطالعه آذربایجان در را شغلی رضایت بر اثرگذار عوامل (،5558ازدمیر )

 .هست هاشرکت در کارکنان شغلی رضایت بر تأثیرگذار عوامل ازجمله همکاران با روابط و دستمزد و

مورد مطالعه  خوزستان استان مخابرات سازمان در را دانش مدیریت آمیزموفقیت استقرار در مؤثر عوامل (،5558رنگباری ) و نیسی

 در سازمان دانش موفق مدیریت استقرار بر مؤثر عامل پنج عملی استقرار و ادراك شده اهمیت میزان گیریاندازه مقاله این قراردادند. هدف

های یافته و نقشه دانش. دانش حسابرسی مدیریت دانش، گروه سازمان، ساختار کسب و کار، راهبرد از: اندعبارت عامل پنج است. این مخابرات

با  اما دانش آگاه هستند، مدیریت استقرار بر مؤثر عوامل از اهمیت متوسط به طور اهواز مخابرات سازمان مدیران که دهدمی نشان این تحقیق

 .اندقرارگرفته مورد توجه کمتر عملی استقرار از لحاظ عوامل این این وجود،

 که دانشگاه داد نشان نتایج قراردادند. مورد مطالعه را انتظامی علوم دانشگاه در را عملکرد بر دانش مدیریت اثر ارزیابی (،7998هاشمی )

 ابعاد بین آل نیست.ایده وضعیت دارای دانش نگهداری و توسعه اشتراك، به کارگیری، تحصیل، تشخیص، ابعاد از هیچکدام در انتظامی علوم

 .دارد وجود هاییتفاوت نیز هادانشگاه سایر با دانشگاه این در دانش مدیریت

 کند )نوناکا وها و مفروضاتی است که فرآیند یادگیری را تایید میودن(، برجسته نمودن ارزشقدرت دانش در درونی بودن آن )ذهنی ب

کند )داونپورت و ها شکسته شده و دانش نقشی کلیدی در سازمان ایفا میآل(. فاصله بین اهداف تولیدی، خدماتی و ایده7882، 2تاکوچی

اندازی هر نوع کسب و کاری باشد، هنوز تعداد اندکی یکی از عواملی اساسی ایجاد و راه (. مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی باید7889پروساك، 

های شود، استراتژیاز افراد این موضوع را درك کرده و با توجه به اینکه مدیریت دانش و سرمایه ذهنی به عنوان منبع نوآوری تجدید شناخته می

 (.7881، 1وارتتجاری باید بر این مسایل بیشتر تمرکز کند )است

باشد. نوآوری آل نوآوری دارای توانایی بهبود عملکرد، حل مشکالت، افزایش ارزش خلق مزیت رقابتی برای سازمان میدر حالتی ایده

ها تمی آن نتایج، محصوالت، سیستواند به طور وسیع به عنوان کاربرد اکتشافات و اختراعات توصیف گردد. نوآوری فرآیندی است که بوسیلهمی

های ها برای خلق و تقویت مزیتهای تجاری آنها باید اطمینان یابند که استراتژی(. سازمان7888، 1گردد )ویلیامزیا فرآیندهای جدیدی خلق می

ت سریع اای پیچیده بوده و این به سبب تغییر نیازهای مشتریان، فشارهای رقابتی و تغییررقابتی نوآورانه باشد. نوآوری به صورت فزاینده
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یابد. فرآیند (. پیچیدگی نوآوری با افزایش مقدار دانش در دسترس در سازمان افزایش می5559و همکاران،  9باشد )کاوسجیلتکنولوژیکی می

 اده،تر نسبت به دتر و غنیای وسیعباشد به خصوص از زمانی که مشخص گردید دانش در برگیرنده حوزهنوآوری به شدت به دانش وابسته می

 8)شانی شودی دانش برای اطمینان از یک نوآوری موفق شناسایی و مدیریت میباشد. پیچیدگی ایجاد شده به وسیلهاطالعات و منطق مرسوم می

 (.5559و همکاران، 

رار ی محیط اطراف سازمان تحت تاثیر قسطح ارتباط مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و فرهنگ و عملکرد سازمانی عمیقاً به وسیله

ل بینی کند و سازمان باید به صورت کامگیرد. سازمان باید عالوه بر حفظ کنترل خود بر محیط، تغییرات متغیرهای مختلف محیطی را پیشمی

(. عملکرد مدیریت دانش شدیداً با سرمایه ذهنی سازمان در ارتباط بوده که در نهایت 5559، 75تاثیر محیط بر شرکت را درك کند )چانگ و لی

 گذارد.های مالی سازمان تاثیر مینوآوری و موفقیت بر

تواند به انواع مختلف عملکرد در سازمان منتهی شود. این وابستگی عملکرد رویکردهای متفاوت نسبت به اتخاذ دانش در سازمان می

هنگ سازمان متفاوت باشد. از طرفی تواند نسبت به صنعت و فرآید میسازمانی به مدیریت دانش و طریقی که دانش از طریق آن به دست می

کرد بر تواند از طریق یک عملشود. یک استراتژی مدیریت دانش میی تاثیر آن بر عملکرد سازمانی تعیین میموفقیت مدیریت دانش به وسیله

ذار ادار بر عملکرد سازمانی تاثیر گتواند به صورت معنهای تکنولوژی و دانش انسانی هر دو میمبنای دانش باعث نوآوری در سازمان گردد. قابلیت

 (.5559، 77افزای توجه نمود و از نقشی اساسی افراد غافل شد )حاسان و الهواریباشند. در این میان نباید تنها به عوامل سخت

در این زمینه ها ضروری است و تسهیم دانش شود، برای سازمانامروزه شناخت عوامی که موجب توانایی نوآوری و عملکرد نوآورانه می

(. 5575، 75شود )لیائویک موضوع محوری است. نوآوری نتیجه دانش جدید است و دانش جدید نیز به دنبال تسهیم دانش در سازمان ایجاد می

 و کند )جیمنزتسهیم دانش و نوآوری سازمانی دو موضوع به هم وابسته هستند  و تسهیم دانش امکاناتی را برای توانایی نوآوری فراهم می

 (. . 5577، 79همکاران

(، دریافتند که تسهیم دانش و نوآوری در سازمان ارتباط مثبتی با هم دارند و هر چه توزیع و دریافت اطالعات 7998محمدی و همکاران )

ارهای تسهیم دانش موجب (، دریافتند که رفت7987یابد. شائمی و همکاران )ای موثرتر انجام شود، توانایی نوآوری نیز افزایش مییا دانش به شیوه

های مدیریت دانش از جمله دانش باعث ایجاد توانایی (، نشان دادند که همه مولفه7987شود. احمدی و همکاران )بهبود توانایی نوآوری می

شرکت تولیدی  449 های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در(، با بررسی تاثیر مولفه5555) 74شوند. داروچ و مکناگتوننوآوری در سازمان می

(، تاثیر عوامل فردی، سازمانی و فناوری تسهیم دانش را بر نوآوری 5551) 72معتقدند که تبادل دانش با عملکرد نوآورانه ارتباط مثبت دارد. لین

ادی ارتباطات تاثیر زیهای فناوری اطالعات و سازمانی بررسی کرد و به یا نتیجه رسید که سطح دانش و کارآمدی، حمایت مدیریت ارشد و سامانه

(، با بررسی در 5559) 71هانگ و همکارانتوانند توانایی نوآوری سازمانی را افزایش دهند. ژیبر رفتاری تسهیم دانش دارند و این رفتارها می

(، با 5575) 71ئو و همکارانصنایع با فناوری متوسط دریافتند که تسهیم دانش بر توانایی نوآوری و عملکرد بهتر سازمانی تاثیری مثبت دارد. لیا

انش ها باید دها به این معنا است که آنهای تولیدی صنعتی تایوان نتیجه گرفتند، اتخاد راهبرد سرعت نوآری توسط سازمانپژوهش در شرکت

 79فاده کنند. کوا و یانگتر از رقبا به دست آورند و برای کسب مزیت رقابتی از آن به منظور نوآوری در محصوالت یا خدمات استجدید را سریع

های شنهیابد. با بررسی پیهای تسهیم دانش افزایش می(، دریافتند که در یک محیط کار دوستانه که با سطح رضایت شغلی باال، فعالیت5579)

حقیق با نابراین این تشود بوری پرداخته باشد احساس میپژوهش خالء تحقیقی که به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری و بهبود بهره

 وری خواهدوری به رابطه بین سه متغیر مدیریت دانش، نوآوری و بهبود بهرههدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری و بهبود بهره

 گردند:های پژوهش به صورت زیر بیان میپرداخت. براین اساس فرضیه
 های مدیریت دانش و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. بین مولفه -7

 وری رابطه معنادار وجود دارد.های مدیریت دانش و بهبود بهرهبین مولفه -5

 وری رابطه معناداری وجود دارد.بین نوآوری سازمانی و بهبود بهره -9

                                                           
8  Covusgil 
9  Shani 
10  Chang & Lee 
11  Hasan & Al-Hawari 
12  Liao 
13  Jimenez, Sanz & Valle, 
14  Darroch & McNaughton 
15  Lin 
16  Zhi-Hong et al 
17 Liao et al 
18  Kuo & Young 
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 :باشدی پژوهش مدل مفهومی به صورت زیر میهای بیان شدهبراساس فرضیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 

 روش پژوهش -1
 نظری مبانی و اطالعات هاداده آوری جمع برای است. پیمایشی -توصیفی  روش، و ماهیت نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این

 .است شده استفاده میدانی روش از هافرضیه برای آزمون هاداده آوریجمع برای و ایکتابخانه روش از

سوال با طیف  57ها مدیریت دانش کنراد و نیومن که تعداد گویهبرای سنجش مدیریت دانش در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد 

سازی دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش( در لیکرت پنج درجه با هدف بررسی ابعاد مدیریت دانش )خلق دانش، تسهیم دانش، ذخیره

(، به صورت صوری در بین تعدادی از اساتید توزیع 7987نامه صالحی )گردد. جهت تایید روایی پرسشنامه در پایانسازمان است، استفاده می

 محاسبه شده است. 95/5گیری آلفای کرونباخ شده و اطمینان از نتایج آن بدست آمده است. پایایی کل پرسشنامه با استفاده از روش اندازه

احی شده، استفاده گردید. این (، طر7897وری نیروی انسانی در این پژوهش از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت )جهت مقایسه بهره

وری نیروی انسانی در سازمان از ابعاد مختلف توانایی، درك شناخت، حمایت سازمانی، سوال بوده و هدف آن ارزیابی بهره 51پرسشنامه دارای 

نامه بندی شده است. در پایانهای از خیلی کم تا زیاد درجگزینه 2انگیزشی، بازخورد، اعتبار، سازگاری است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 

یری آلفای گ(، روایی سازه این پرسشنامه توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی کل پرسشنامه با استفاده از روش اندازه7987شهسواری )

 به دست آمده است. 85/5(، نیز پایایی پرسشنامه از طریق کرونباخ 7895محاسبه شد. در پژوهش هرسی و گلداسمیت ) 92/5کرونباخ 

های جدی، اقدام به تولید محصوالت یا خدمات جدید، توسعه محصوالت یا خدمات نوآوری سازمانی توسط معیارهای پرداختن به ایده

رسی رهای جدید، بهبود فرایندها و بهبود مدیریت بجدید، به کارگیری فرآیندهای جدید، سرعت در حل مسائل سازمانی، کیفیت پرداختن به ایده

 ( استفاده شده است.5575( و لیائو و همکاران )5555(، هانر )7882شده است. این معیارها توسط چان و هامبریک )

های کننده مواد شیمیایی و کشاورزی )کودهای تعاونی واردکننده و پخشجامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش اعضای شرکت

گیری تصادفی ساده استفاده شده است. تعداد اعضای باشند. برای انجام این پژوهش از روش نمونهمی اورگانیک( شهر صنعتی البرز استان قزوین

باشند که با توجه به این تعداد، با استفاده نفر می 115کننده مواد شیمیایی و کشاورزی )کودهای اورگانیک( های تعاونی واردکننده و پخششرکت

ها از آمار توصیفی شامل توزیغ فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انتخاب گردید. جهت توصیف نمونه نفر 542از فرمول کوکران حجم نمونه 

ها در سطح آمار استنباطی و سنجش رابطه بین متغیرها از آزمون تی تست، آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون انحراف معیار و برای تحلیل داده

 شده است.استفاده  SPSSافزار و کای دو از نرم

 

 هاي پژوهشیافته -2
ها دارای آن درصد %77سال قرار داشتند. همچنین  47تا  95( کارکنان در محدوده سنی %9/49های پژوهش نشان داد که اکثریت )یافته

وه بر این، اکثریت درصد در سطح کارشناسی ارشد بودند. عال 5/94ها دارای تحصیالت در سطح کارشناسی، آن %9/25تحصیالت زیر فوق دیپلم، 

 سال داشتند. 2-75کننده در این مطالعه دارای سابقه کاری بین ( کارکنان شرکت24/15%)

 

 تعیین اهداف دانش

 شناسایی دانش

 کسب دانش

 توسعه دانش

 تسهیم دانش

 استفاده از دانش

 نگهداری دانش

 ارزیابی دانش

 مدیریت دانش

های مولفه

 مدیریت دانش

 نوآوري سازمانی

 وريبهبود بهره
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 : وضعيت ميزان مدیریت دانش کارکنان1جدول 
 

 انحراف معیار میانگین های مدیریت دانشمولفه

 98/5 87/5 تعیین اهداف دانش

 15/5 82/5 شناسایی دانش

 94/5 21/5 کسب دانش

 11/5 21/5 توسعه دانش

 18/5 81/5 تسهیم دانش

 82/5 91/5 استفاده از دانش

 18/5 18/5 نگهداری دانش

 81/5 21/5 ارزیابی دانش

 21/5 19/5 مدیریت دانش

 

شیمیایی و کننده مواد های واردکننده و پخشهای آن در اعضای شرکتدهد میانگین مدیریت دانش و مولفه(، نشان می7نتایج جدول )

رسد. باشد و لذا چندان مطلوب به نظر نمیو در حد متوسط می 5-9های اورگانیک( شهر صنعتی البرز استان قزوین در محدوده کشاورزی )کود

انش ( و تسهیم د82/5(، شناسایی )87/5های تعیین اهداف )همچنین با توجه به جدول باال، باالترین میانگین به دست آمده مربوط به مولفه

 باشد.( می91/5استفاده از دانش ) ترین آن در اترباط با مولفه( و پایین81/5)

 های مدیریت دانش و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه اول: بین مولفه
 

 : رابطه بين مدیریت دانش با نوآوري2جدول 
 

 سطح معنادرای و میزان همبستگی میانگین متغیرهای مورد مطالعه

 P-Value = 0 19/5 مدیریت دانش

 r=  952/5 55/9 نوآوری سازمانی

(، نشان داد که بین مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل و نوآوری سازمانی به عنوان متغیر 5نتایج آزمون همبستگی پیرسون )جدول 

اده یابد. همچنین با استفوابسته از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش مدیریت دانش، نوآوری سازمانی نیز افزایش می

باشد؛ اگر چه ارتباط از نوآوری سازمانی متاثر از مدیریت دانش می %75دهد که جدول فوق نشان می r)2(ریب تعیین یا ضریب تشخیص از ض

 وری بسیار بیشتر از ارتباط آن با نوآوری بود.مدیریت دانش با بهبود بهره

 وجود دارد. وری رابطه معنادارهای مدیریت دانش و بهبود بهرهفرضیه دوم: بین مولفه
 

 وري: رابطه بين مدیریت دانش با بهبود بهره3جدول 
 

 سطح معنادرای و میزان همبستگی میانگین متغیرهای مورد مطالعه

 P-Value = 0 19/5 مدیریت دانش

 r=  117/5 88/5 وریبهبود بهره

 

وری به عنوان متغیر دهد که بین مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل و بهروه(، نشان می9نتایج آزمون همبستگی پیرسون )جدول 

یابد. همچنین با وری بهبود )افزایش( میوابسته از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش مدیریت دانش، میزان بهره

ی متغیر مستقل با فرض تاثیر دهد چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیلهکه نشان می r)2(ضریب تعیین یا ضریب تشخیص استفاده از 

باشد. از بهبود بهروری سازمانی متاثر از مدیریت دانش می %49دهد که شود. جدول فوق نشان میمتغیر مستقل بر متغیرهای وابسته تبیین می

 وری سازمانی نیز در کارکنان مورد مطالعه در وضعیت متوسط قرار دارد. همچنین میزان بهره

 وری رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه سوم: بین نوآوری سازمانی و بهبود بهره

 
 

http://www.joas.ir/


 07 -17، ص  2931، زمستان  21ی، شماره پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابدار
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 وري: رابطه بين نوآوري سازمانی با بهبود بهره4جدول 
 

 سطح معنادرای و میزان همبستگی میانگین متغیرهای مورد مطالعه

 = P-Value 55/5 88/5 نوآوری سازمانی

 r=  952/5 55/9 وریبهبود بهره

 

وری و نوآوری سازمانی از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش دهد که بین بهبود بهره(، نشان می4جدول )

وری بهبود بهره %4مشخص شد که  r)2(یابد. همچنین با استفاده از ضریب تعیین یا ضریب تشخیص وری نیز افزایش مینوآوری سازمانی بهره

 باشد.وآوری سازمانی میمتاثر از ن
 

 وري برحسب سابقه خدمت: ارتباط مدیریت دانش، نوآوري سازمانی و بهبود بهره5جدول 
 

سابقه 

 خدمت

 وریبهبود بهره نوآوری سازمانی مدیریت دانش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 آزمون

ANOVA 
 میانگین

انحراف 

 معیار
 آزمون

ANOVA 
 میانگین

انحراف 

 معیار
 آزمون

ANOVA 

4-5 81/5 15/5 

559/5  =P 

128/9  =F 

58/9 15/5 

515/5  =P 

575/5  =F 

59/9 21/5 

892/5  =P 

587/5 =F 

8-2 21/5 27/5 94/5 19/5 55/9 21/5 

74-75 15/5 24/5 95/5 89/5 79/9 17/5 

78-72 15/5 17/5 82/5 91/5 75/9 49/5 

55≤ 49/5 49/5 95/5 29/5 55/9 19/5 

دهد که بین مدیریت دانش با سابقه کار ارتباط معناداری از نظر آماری نشان می ANOVA(، نتایج آزمون 2با توجه به نتایج جدول )

یابد. اما بین نوآوری سازمانی و بهبود که با افزایش سابقه خدمت میزان مدیریت دانش در کارکنان مورد مطالعه افزایش می وجود دارد، به طوری

ی های آماری نشان ارتباط معنادارشود. دیگر نتایج به دست آمده با استفاده از آزمونری با سابقه کار ارتباط معناداری از نظر آماری دیده نمیوبهره

 وری و نوآوری سازمانی با دیگر عوامل دموگرافیک شامل مدرك تحصیلی و سن به دست نیامد.بهره بین متغیرهای مدیریت دانش، بهبود
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 گيريبحث و نتيجه
ننده کهای تعاونی واردکننده و پخشوری در کارکنان شرکتهدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری و بهبود بهره

آوری ومتغیر مدیریت دانش، نهای اورگانیک( شهر صنعتی البرز استان قزوین بود که به بررسی ارتباط بین سه مواد شیمیایی و کشاورزی )کود

 وری پرداخته است.سازمانی و بهبود بهره

های مدیریت دانش و نوآوری سازمانی وجود دارد. به طوریکه با دهد که رابطه مثبت و معناداری بین مولفهنتایج این پژوهش نشان می

از نوآوری در این مطالعه متاثر از مدیریت  %75یابد. همچنین میهای تعاونی افزایش افزایش مدیریت دانش، میزان نوآوری در بین کارکنان شرکت

(، وانگ 5577(، عبدالرحمان )5559سو )(، اچ7998(، محمدی و همکاران )7999های عالمه و مقدمی )باشد. نتایج این پژوهش با یافتهدانش می

ها توان گفت که از عناصر جلو برنده مدیریت دانش در سازمانیم ( همخوانی دارد. در تبیین این یافته5579( و کوا و یانگ )5575و وانگ )

شود. ها ناچار نوآری پایداری در مدیریت داشته باشند که از طریق مدیریت دانش و ابعاد آن در بین کارکنان ایجاد مینوآوری است. امروزه سازمان

ها به فرهنگ نوآوری اعتقاد دارند، هایی که مدیران آنرسد در سازمانمی از آنجا که نوآوری بیشتر مفهوم عملیاتی و مدیریتی دارد، لذا به نظر

شود میزان نوآوری کارکنان بیشتر است. تسهیم دانش از طریق انتقال دانش و تجربه و ترکیب آن با دانش دیگران موجب ایجاد دانش جدید می

 و دانش جدید بر نوآوری ضروری است.

وری وجود دارد. به طوری که با های مدیریت دانش و بهبود بهرهه رابطه مثبت و معناداری بین مولفهدهد کنتایج این پژوهش نشان می

وری در این مطالعه از بهبود بهره %49یابد. همچنین های تعاونی افزایش میوری در بین کارکنان نیز در شرکتافزایش مدیریت دانش، میزان بهره

(، ابراهیمی 7999(، طاهری )7984آذر و جئاری سفیدگری )زاده، فخیمیهای ایرانایج این تحقیق با یافتهباشد. نتمتاثر از مدیریت دانش می

توان گفت که مدیریت دانش با ایجاد تشخیص مبتنی بر دانش، رهبری ( همخوانی دارد. در تبیین این یافته می5554(، ژارونین )7998)

ت و تواند موفقیهای ذهنی و شخصی دیگر میطلبی و بسیاری از قابلیتلند مدت و فرصتمدار، خالقیت، نگرش هلیکوپتری، دیدی بدانش

نده و های تعاونی واردکنوری در کارکنان شرکتاثربخشی را تضمین کند و در نهایت با ایجاد فرهنگ سازمانی باز و مشوق، منجبر به بهبود بهره

بقاء  یتواند زمینهتوان گفت که مدیریت دانش و استقرار آن مییک( شود. از این رو میهای اورگانکننده مواد شیمیایی و کشاورزی )کودپخش

وری نیازمند استقرار مدیریت دانش های تعاونی به منظور بهبود بهرهوری فراهم آورد. براین اساس شرکتو رشد شرکت را در جهت بهبود بهره

 هاینقش معنادار در محیط فرهنگ سازمانی مشوق و باز به عنوان ضرورت در شرکتباشد و همچنین به منظور اثر بخشی مطلوب  ایفای می

 بایست به آن توجه نمایند.شود که میتعاونی مطرح می

وری وجود دارد. به طوری که با افزایش دهد که رابطه مثبت و معناداری بین نوآوری سازمانی و بهبود بهرهنتایج این پژوهش نشان می

باشد. نتایج وری در این مطالعه متاثر از نوآوری میاز بهبود بهره %4یابد. همچنین های تعاونی افزایش میوری در بین شرکتبهره نوآوری، میزان

هانگ و همکاران (، ژی5551(، لین )5555(، داروچ و مکناگتون )7985(، مرادی و همکاران )7987های شائمی و همکاران )این پژوهش با یافته

ا ارزش ها بای که هر دوی آنوری دو مقوله مرتبط با یکدیگرند به گونهتوان گفت نوآوری و بهرهمی همخوانی دارد. در تبیین این یافته(، 5559)

 منابع در بخش تولیدی مرتبط بوده، با تغییر و توسعه تکنولوژی نیز ارتباط نزدیک دارند. تکنولوژی پیشرفته و توسعه آن مرهون دانش بشری

 گردد. که از طریق تحقیقات و به کارگیری آن، مسیر میاست 

ه استفاده گردد، بلکگذاری بیشتر و به کارگیری ثروت، در نهایت به افزایش تولید و ثروت بیشتر منجر نمیبه طور مشخص، حجم سرمایه

 وری باالتر و بیشتر را فراهمیت و نوآوری است که بهرهبهینه از منابع و امکانات به ویژه استفاده موثر و کارآمد از نیروی انسانی به همراه خالق

 وری بیشتر باید خالقیت و نوآوری را به همراه تحقیق و توسعه به کار گرفت. وری و خالقیت، الزم و ملزوم یکدیگرند. برای بهرهآورد. بهرهمی

وری نیازمند باال بردن و افزایش سطح علمی و آموزشی فنی هرههای اقتصادی تاثیر دارند بلکه، بوری و نوآوری نه فقط بر انواع فعالیتبهره

 کند. به همین دلیل مسئوالنکارکنان بوده، به دنبال آموزش باالتر نیروی انسانی است که انواع مختلف تحقیق و توسعه در مشاغل بروز می

ی رقابت سالم و همه جانبه را در میان عمل آورد و زمینههای تعاونی باید تالش کنند نسبت به تعلیم و آموزش، اقدامات موثری را به شرکت

 کارکنان خود ایجاد کرده تا در نهایت به بهبود کیفی نیروی کار و محصول خود بیانجامد.

همچنین  نتایج این مطالعه  نشان داد که بین مدیریت دانش با سابقه خدمت ارتباط معنادرای از نظر آماری وجود دارد ولی بین نوآوری 

 شود. های تعاونی با سابقه کار ارتباط معناداری از نظر آماری مشاهده نمیوری در شرکتو بهبود بهره

 

 پيشنهادهاي پژوهش
 مشابه هایها و تعاونیسازمان و آن تعاونی در کاربرد برای زیر مورد بررسی، پیشنهادهای شرایط به توجه با و پژوهش نتایج اساس بر
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 هایتجربه و دانش های مستندسازیرویه ایجاد سازمانی، عملکرد وری وبر نوآوری، بهبود بهره دانش تسهیم مثبت تأثیر به توجه با -7

 همراه به کارکنان، میان در دانش تسهیم سازیفرهنگ منظور به آموزشی مناسب هایبرنامه و انگیزشی ابزارهای از استفاده کارکنان،

 منجر سازمان از دانش اثربخش استفاده به تواندمی کارکنان؛ مفید دانش بازیابی و نگهداری ثبت، برای اطالعاتیپایگاه  یک از استفاده

 دهد. بهبود را وریبهره و شده

 دانش و هاتجربه بتوانند خالق تا کارکنان کند فراهم را نهان دانش تسهیم به کارکنان تشویق هایزمینه سازمان شود،می پیشنهاد -5

 کنند. تسهیم سازمان اهداف با متناسب با را خود نهان

 شودمی پیشنهاد شوند،می هاوری شرکتبهبود بهره باعث غیرمستقیم و مستقیم طور به دانش تسهیم هایفعالیت که یافته این به توجه با

 یزمینه مدیران حمایت کسب با تا دهد قرار اولویت در را دانش تسهیم و مدیریت دانش یزمینه در ویژه آموزشی هایبرنامه های تعاونیشرکت

 .شود فراهم پیش از بیش تسهیم دانش هایفعالیت
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