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این پژوهش با هدف بررسی نقش خلق مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان با اعمال متغیر تعدیلگر
تصمیم گیری عقالیی در شرکت نواندیشان سمارایان مورد بررسی قرار گرفته است .روش تحقیق
از نوع توصیفی -پیمایشی است و از نظر زمان برای جمع آوری داده های موردنیاز ،تک بخشی
است .روش نمونه گیری تصادفی می باشد .جامعهی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان نواندیشان
سمارایان به تعداد  171تشکیل می دهند .نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 118
نمونه آماری بدست آمد .جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه های استاندارد صورت گرفت.
متغیرهای مورد ب ررسی ،خلق مدیریت دانش ،بهره وری کارکنان ،تصمیم گیری عقالیی در این
تحقیق می باشند .نتایج نشان داد که ،خلق مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان با نقش تعدیل گر
تصمیم گیری عقالیی تاثیر دارد ،خلق مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر بهره وری کارکنان دارد.
همچنین بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان از لحاظ درک از خلق مدیریت دانش در حالت
جنسیت ،وضعیت تاهل و سابقه کاری تفاوت معناداری وجود ندارد ولی از لحاظ میزان تحصیالت
و سن تفاوت معنی دار ی وجود دارد .در انتها نیز پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه گردید.

واژگان کليدي :خلق مدیریت دانش ،بهره وری کارکنان ،تصمیم گیری عقالیی ،شرکت
نواندیشان سمارایان.
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تعدیلگر تصميمگيري عقالیی در شرکت نواندیشان سمارایان

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

بررسی نقش خلق مدیریت دانش بر بهرهوري کارکنان با اعمال متغير
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مقدمه
خلق مدیریت دانش از جمله مباحثی است که امروزه برای شرکت ها و سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ ز یرا
دنیای پررقابت امروز ،سازمان ها و شرکت ها را واداشته که برای موفقیت در رقابت تنگاتنگ و برتری در عرصه کسب و کار،
دانش خود را به شکل موثرتر و بهتری اداره کرده و یا دانش برتر جدید را کسب کرده و به شیوه های کاربردی برای بهبود
فعالیت هایشان تبدیل نمایند (اخوان و باقری .) 1389 ،بنابراین خلق مدیریت دانش به موقعیت پایداری برای بقای سازمان های
پویا و نوآور تبدیل شده است و حتی توانایی رقابت در بازارها و تجارت به کسب ،توسعه و کاربرد دانش فردی و سازمانی بستگی
دارد .انجام دقیق خلق مدیریت دانش بهینه منجر به بهرهوری کارکنان می گردد .خلق مدیریت دانش میتواند به بسیاری از
مزایای سازمانی مانند حل بهتر مسئله وتصمیمگیری صحیحتر ،خدمات بهبودیافته به مشتری ،افزایش سود ،جذب بهتر
موضوعات کاری و نوآوری و خالقیت بیشتر منجر شود .خلق مدیریت دانش به سازمان در یافتن ،انتخاب ،سازماندهی ،انتشار
و انتقال اطالعات مهم و تخصصی مورد نیاز برای فعالیتهایی مانند حل مسئله ،یادگیری پو یا ،برنامه ر یزی استراتژیک و تصمیم
گیری کمک می کند .بنابراین پرداختن به خلق مدیریت دانش و مشتقات آن همانند فرآیند خلق دانش و تاثیر آن بر بهرهوری
سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است .از طرفی یکی از عواملی که در افزایش بهره وری کارکنان از اهمیت واالیی برای
مدیران و سازمان ها برخوردار است ،اخذ تصمیم گیری عقالیی است.
در دنیای کنونی که دانش و فناوری حاصل از آن می تواند ضامن و تعیین کننده موفقیت در رقابت باشد ،سازمان ها در
میان منابع مختلف به دانش نگاه و یژه ای دارند .بر این اساس در سال های اخیر مفاهیم خلق مدیریت دانش به عنوان ابزاری
توسعه یافته که این مهم را محقق می سازد ،مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مدیریت قرار دارد(یاریگر
روش .) 1386،بنابراین ضروری است برای موفقیت سازمان ها ،دانش روز و مد یریت دانش در رأس برنامه های سازمان مورد
توجه قرار گیرد .مدیران هنگامی در اتخاذ تصمیمات خویش موفق خواهند بود که از دانش روز و جدید تر ین اطالعات مرتبط
با موضوع تصمیم ،مطلع باشند که این مطلب مستلزم پویا بودن و آموزش و آگاهی از دانش روز می باشد(فر یودی.) 1389،
بسیاری از مطالعات به اهمیت خلق مدیریت دانش بر روی نتایج سازمان ها نظیر یادگیری سازمانی ،نوآوری ،کیفیت محصول،
عملکرد مالی ،اقتصادی و سازمانی اشاره کرده اند (اسکات .) 2012 ،با این حال آنچه ادبیات مدیریت دانش و بهرهوری کارکنان
فاقد آن است ،تحقیق درمورد تاثیرات سبک تصمیم گیری در فرایندها و زیرساخت های مدیر یت دانش بر بهرهوری کارکنان
است .بنابراین در این مقاله به دنبال این موضوع هستیم که آیا سبک تصمیم گیری عقالیی تاثیر خلق مدیریت دانش بر
بهرهوری کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان را تعدیل می کند یا خیر؟
در ادامه ،به کمک تئوری های موجود سعی شده است تا متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق به اختصار مورد توجه
قرار گرفته و سپس پیشینه تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق ،روش شناسی تحقیق ارائه می گردد و در انتها یافته های تحقیق بر
اساس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

مبانی نظري تحقيق
خلق مدیریت دانش
خلق مدیریت دانش عبارت است از مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرآیندهای بهم پیوسته آن ،یعنی تولید،
سازماندهی ،انتشار ،استفاده و بهره برداری از دانش در حالی که به سمت اهداف تجاری پیش می رود(آدام و گراهام.) 2017 ،
دانش شامل دانش ضمنی (در ذهن افراد ) و دانش صریح (کدگذاری و بیان شده مانند اطالعات در پایگاه های اطالعاتی،
اسناد و غیره ) است .یک برنامه دانش خوب به فرایندهای توسعه دانش و هر دو شکل توجه دارد .این پایگاه دانش را انتقال می
دهد .مدیریت دانش فرآیند کمک به سازمانها در یافتن ،انتخاب ،سازماندهی و انتشار اطالعات مهم است و در فعالیتهایی مانند
حل مسئله ،یادگیری پویا ،برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری تخصص دارد(بریکس.) 2017 ،
مدیریت دانش مجموعه فعالیتهایی است که برای مدیریت ،مبادله ،ایجاد یا ارتقا سرمایه فکری در سطح کالن استفاده می
شود .مدیریت دانش عبارت است از طراحی هوشمندانه فرایندها ،ابزارها ،ساختارها و .. .با هدف افزایش ،نوسازی ،به اشتراک
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گذاری یا بهبود استفاده از دانش ،که در هر یک از سه عنصر سرمایه فکری ،یعنی ساختاری ،انسانی و اجتماعی نمایان می شود
(ویال و همکاران).
خلق دانش را می توان فرآیند خلق دانش جدید یا جایگزینی و بهبود دانش موجود از طریق روابط اجتماعی و همکاری
های سازمانی دانست .این فرایند در سطح فردی و سازمانی رخ می دهد و منجر به ایجاد دانش ضمنی یا صریح جدید می
شود .فرآیند خلق دانش به عنوان یکی از فرایندهای اصلی مدیریت دانش در نظر گرفته می شود ،اما باید توجه داشت که ایجاد
دانش جدید در سازمان محدود به سازمانهایی با سیستم های مدیریت دانش نیست .همه سازمانهای سالم دانش ایجاد و استفاده
می کنند .این سازمان ها ،در تعامل با محیط ،اطالعات را جذب می کنند و آنها را به دانش تبدیل می کنند .سپس آنها این
دانش را با تجارب ،ارزش ها و مقررات داخلی سازمان ترکیب می کنند تا زمینه ای برای اقدامات خود فراهم کنند.
ایجاد دانش بر تصویر استراتژیک سازمان تأثیر می گذارد و به سازمان اجازه می دهد تا از طریق یادگیری مداوم به مزیت
و تمایز رقابتی پایدار نسبت به رقبا دست یابد .طبق این نظریه ،عملکرد مبتنی بر منابع هر سازمان تابعی از منابع و قابلیت
های آن سازمان است .بنابراین ،آن دسته از دارایی های سازمان که کمیاب و با ارزش هستند و تقلید از آنها دشوار است ،اساس
مزیت رقابتی سازمان محسوب می شوند.
به طور کلی دانش خلق شده در درون یک سازمان به دلیل برخورداری از ویژگی های زیر زمینه ساز ایجاد مزیت رقابتی
پایدار برای سازمان گردد (بریکس:) 2017 ،
به راحتی قابل تقلید نیست.
ماندگاراست و به سرعت به مزیت رقابتی تبدیل می شود.
تنها مختص سازمان است و سازمان می تواند به روش های گوناگون چون ثبت اختراع ،اعطای لیسانس ،حق امتیاز و...
مالکیت آن را حفظ نماید.
به راحتی نمی توان قابلیت های دیگر را جایگزین توانمندی های دانشی نمود.
از حیث عملیاتی در این پژوهش منظور از خ لق دانش مجموع نمراتی است( نمرات بر اساس طیف لیکرت خواهد بود) که
پاسخ دهندگان به پرسشنام ه شرون الوسون(  ) 2003میدهند.

بهره وري کارکنان
بهرهوری یکی از مهم ترین شاخص های اساسی در رشد اقتصادی هر کشوری است .در همین راستا بررسی و اندازه گیری
در سطح بخش های مختلف اقتصادی می تواند عالوه بر بیان عملکرد اقتصادی کشور در این زمینه ،بیانگر ظرفیت تولیدی
بخش های مختلف گردد .عنصر اساسی در ایجاد و بهبود بهره وری ،نیروی انسانی است .نروی انسانی در مورد بهترین شیوه
برای بهبود کیفی ت تصمیم سازی می کند و هدایتگر هرگونه تالش برای بهبود بهرهوری می گردد ،به این دلیل که نیروی
انسانی سازمانها تنها منبعی است که کمیاب بوده و به راحتی نمی تواند توسط رقبا کپی برداری گردد ،در نتیجه موجب ایجاد
مزیت رقابتی پایدار سازمان می گردد(اکرم و همکاران .) 2020 ،بهرهوری نیروی انسانی مهم ترین معیار بهرهوری است ،زیرا
بهره وری نیروی انسانی با اغلب تجزیه و تحلیل های سازمانی در ارتباط است و نیز نیروی انسانی راحت ترین داده قابل اندازه
گیری است .عنصر اساسی در هر گونه تالش برای بهبودی بهرهوری نیروی انسانی است(حمی دی و همکاران.) 1398 ،
از حیث عملیاتی در این پژوهش در این پژوهش منظور از بهره وری کارکنان مجموع نمراتی است( نمرات بر اساس طیف
لیکرت خواهد بود) که پاسخ دهندگان به پرسشنامه مهدوی و امیری(  ) 2014میدهند.

تصميم گيري عقالیی
جهان امروز دنیای تغییر است .تغییر تصمیمات را دشوار می کند .تغییر به همان اندازه که برای سازمانها مشکل ایجاد
می کند ،برای سازمانها نیز ایجاد فرصت می کند .نحوه برخورد با تغییر به طور مستقیم با نحوه تصمیم گیری ارتباط دارد .در
واقع ،مردم قبل از اقدام خود دلیل می آورند .به همین دلیل است که درک روند تصمیم گیری می تواند در توجیه و پیش

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،22تابستان  ،1400ص 53 -65
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

بینی رفتار انسان مفید باشد .تصمیم گیری یک فرآیند ذهنی است که طی آن یک مسیر را از میان چندین مسیر انتخاب
می کنیم .در واقع تصمیم گرفتن یعنی توان تشخیص بهترین راه از میان راههای متعددی که پیش روی انسان قرار دارد .واژه
تصمیم گیری در لغت به معنای اراده کردن ،قصد کردن و در اصطالح انتخاب کردن از میان دو یا چند راه کار یا گزینه است.
بنابراین تصمیمگیری فرایند ارزشیابی گزینهها و راههای موجود ،بررسی پیش بینی نتایج هریک از آنها برای رسیدن به هدف
و در نهایت انتخاب است .تصمیم گیری روند شناسایی و انتخاب گزینهها بر اساس ارزشها و ترجیحات تصمیم گیرنده است.
هر تصمیم مسئولیتها و نتایجی دارد که بر زندگی انسان تاثیر میگذارد .در این راستا ،تصمیم گیری عقالیی ،رویکردی
مدیریتی است که بر تصمیم گیری بر اساس فرآیندهای علمی به وسیله مدل ه ای قطعی و کمی تمرکز می کند .اما در میان
صاحب نظران بر سر به کارگیری مدل ها و فنون تحقیق در عملیات در بخش های عمومی اختالف نظر وجود دارد .زیرا با
وجود آنکه مخالفینی جدی به کارگیری و کاربرد این روش ها در بخش عمومی وجود دارند(رضاییان و نیسیانی.) 1395 ،
از حیث عملیاتی در این پژوهش در این پژوهش منظور از تصمیم گیری عقالیی مجموع نمراتی است( نمرات بر اساس
طیف لیکرت خواهد بود) که پاسخ دهندگان به پرسشنامه اسکات و بروس(  ) 1995میدهند.

پيشينه تحقيق
مطالعات داخلی
صادقی و عمران زاده(  ) 1399در تحقیقی با عنوان پایش نقش عدالت سازمانی در بهرهوری کارکنان شعب بانک تجارت
پرداختند .بر اساس فرضیات و یافته های تحقیق ،مشخص شد که رابطه مثبت و معنی داری بین کلیه مولفه های عدالت
سازمان و بهره وری کارکنان شعب بانک تجارت تبریز وجود دارد.
احمدی و صالحی (  ) 1391پژوهشی تحت عنوان تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی در
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری انجام داده است .براساس پژوهش مذکور استراتژی های مدیریت دانش
(مستندسازی و شخصی سازی) به شکل مستقیم و همچنین غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی نوآوری سازمانی بر عملکرد
سازمانی تأثیر مثبت داشتند.
خادم عباس خیابانی (  ) 1387پژوهشی تحت عنوان رابطه بین رویه های مدیریت دانش و سطح نوآوری در شرکتهای زیر
مجموعه بنگاههای اقتصادی منتخب شهر اصفهان انجام داده است .در این تحقیق ،محقق دو فرضیه کلی را برای تحقیق در
نظر گرفته است .نخست ،بین سه شیوه مدیر یت دانش (از جمله کسب دانش ،انتشار دانش و پاسخ دانش) رابطه وجود دارد.
دوم ،بین شیوه های مد یریت دانش و نوآوری رابطه وجود دارد .نتا یج نشان داد که ،اوالً ،بین سه رفتار و رویه های مدیریت
دانش و ثانیاً ،بین این رویه ها و نوآوری رابطه مستقیم وجود دارد .به عبارت د یگر ،شواهد تجربی الزم برای حمایت از فرضیه
های تحقیق ارائه شد.
عالقه بند (  ) 1382در پژوهشی با عنوان توانایی مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی برای کسب رقابت پذیری در
سازمانها :با تاکید بر مد یریت ارتباط با مشتری به انجام رسانده است.جامعه آماری تحقیق متشکل از نخبگان صنعت بانکداری
و سیستم های آگاه از مدیریت دانش و مدیر یت ارتباط با مشتری است .نتایج تحقیق نشان می دهد که تقاضای روزافزون
مشتریان برای کیفیت و نوآوری کاالها و خدمات ،شرکت ها را تحت فشار قرار داده است .این امر ،همراه با رقابت جهانی ،قوانین
بازار را تغییر داده و شرکت ها را وادار کرده است تا به سرعت خود را با تغییر وفق دهند.
مطالعات خارجی
کاالی( ) 2016در تحقیقی با عنوان" تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان" انجام داد .هدف از این مطالعه تجزیه و
تحلیل تاثیرات سه جنبه عدالت سازمانی بر بهره وری و عملکرد کارکنان بود .یافته های این مطالعه نشان داد که جنبه های
عدالت سازمانی بر بهره وری کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
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کارلینا و آنجل (  310 ) 2011شرکت اسپانیا یی را در تحقیقی تحت عنوان "مدیریت دانش استراتژیک :نوآوری و عملکرد
سازمانی" مطالعه کرده اند .بر اساس این مطالعه ،دو استراتژی مدیریت دانش (مدون و شخصی ) می توانند مستقیماً بر عملکرد
سازمان و به طور غیر مستقیم (با افزایش توانایی نوآوری ) تأثیر بگذارند.
شرودر و پائولین (  ) 2007در یک مطالعه سلطه مد یریت دانش و تأثیر آن را بررسی کردند .هدف از این مطالعه بررسی
تأثیر مدیریت دانش یک سازمان و تحقیق در مورد تأثیر آن بر توسعه مدیریت دانش بود .نتایج حاکی از اهمیت ساختار متمرکز
مدیریت دانش برای ایجاد هم افزایی بین جنبه های مختلف مدیریت دانش است .این مطالعه همچنین اهمیت رهبری ،ارتباطات
و همکاری در ارتقا مدیر یت دانش را نشان داد.
لی و چو (  ) 2003تحقیقی را با عنوان "بررسی رابطه بین تقویت کننده های مد یریت دانش ،فرایندها و عملکرد سازمانی"
انجام دادند .این مطالعه شامل سه تقویت کننده فرهنگ ،ساختار و فناوری اطالعات بود .در این تحقیق که بر شرکت های
بزرگ تمرکز دارد ،فرایند ایجاد دانش شامل اجتماعی سازی ،برون سازی ،ترکیب و داخلی سازی است .برای ارزیابی روایی بین
ایجاد دانش و عملکرد سازمانی ،نوآوری و خالقیت سازمانی به عنوان یک متغیر مداخله گر به مدل اضافه شده است .داده های
این مطالعه از شرکت های کره ای جمع آوری شده است .نتایج حاکی از نیاز فرهنگ سازمانی برای ا یجاد دانش است و متغیر
ساختار سازمانی تأثیر کمی در ایجاد دانش داشت .متغیر فناوری اطالعات تنها متغیری بود که بر ترکیب متغیرهای ایجاد
دانش تأثیرگذار بود .در همین حال ،ایجاد دانش با نوآوری سازمانی رابطه مثبت داشت که با عملکرد سازمانی رابطه مثبت
نشان داد.

مدل مفهومی تحقيق
چارچوب نظری ،الگویی مفهومی بوده و بر روابط نظری میان تعدادی از عوامل که در مساله پژوهش با اهیمت تشخیص
داده شده اند ،تاکید دارد .این چارچوب درباره پیوندهای درونی میان متغیرهای اصلی تحقیق اعم از خلق مدیریت دانش،
بهرهوری کارکنان و تصمیم گیری عقالیی بحث می کند .در شکل شماره  ،1چارچوب نظری پژوهش نشان داده شده است .در
شکل شماره  ،1مدل مفهومی تحقیق آمده است.
تصمیم گیری عقالیی

خلق مدیریت دانش

بهره وری کارکنان

شکل شماره  -1مدل مفهومی تحقيق

با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش می توان فرضیه های پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:
فرضیه اول تحقیق :خلق مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان با نقش تعدیل گر تصمیم گیری عقالیی تاثیر دارد.
فرضیه دوم تحقیق :خلق مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر بهرهوری کارکنان دارد.
فرضیه سوم تحقیق :بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان از لحاظ درک از خلق مدیریت دانش تفاوت معنی داری
وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی و از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز ،تک مقطعی می باشد .روش نمونه
گیری این تحقیق ،نمونه گیری تصادفی است .هدف کلی پژوهش بررسی نقش خلق مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان با
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اعمال متغیر تعدیلگر تصمیم گیری عقالیی در شرکت نواندیشان سمارایان است .جامعهی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان
نواندیشان سمارایان به تعداد  171تشکیل می دهند .تعداد نمونه های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان
 95%و خطای نمونه گیری  0.05شامل  118نفر می باشد .ابزار اندازه گیری در این پژوهش ،پرسشنامه است .پرسشنامه مورد
استفاده شامل سه بخش بوده که از  38سوال به ترتیب  16سوال مربوط به متغیر خلق مدیریت دانش 13 ،سوال مربوط به
متغیر بهره وری کارکنان و  9سوال مربوط به متغیر تصمیم گیری عقالیی می باشد .برای روایی پرسشنامه ابتدا سواالت
استاندارد گشت و سپس پرسشنامه ابتدا بین  30نفر از کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان توزیع شده و ضمن اینکه با وضعیت
شرکت تطابق داده شد ،نظرات اصالحی و تکمیلی آن ها در پرسشنامه لحاظ گردید .برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره
گرفته شده است .نتایح مربوط به ضریب آلفای کرونباخ  0.921می باشد که نشان دهنده آن است که چون مقدارش از مقدار
 0.7بیش تر است ،سوالها از پایایی باالیی برخوردار است و بنابراین سواالت پایا هستند.

یافته هاي پژوهش
آمار توصيفی
از نظر جمعیت شناختی نتایج آمار توصیفی تحقیق در جدول شماره  1که در بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان
حاصل شده است ارائه می گردد.
جدول شماره  -1اطالعات آمار توصيفی تحقيق

نوع
جنسیت
وضعیت تاهل

سن

میزان تحصیالت

سابقه کار

بعد

فراوانی

درصد

مرد

67

56

زن
متاهل

51
88

44
74

مجرد

30

26

زیر  30سال
31 -40

8
36

6
30

41 -50

45

39

بیشتر از  50سال

29

25

فوق دیپلم و پایین تر

9

8

لیسانس

71

60

فوق لیسانس
دکتری

27
11

23
9

زیر  10سال

4

3

 15 -11سال
 20 -16سال

21
37

18
31

 25 -21سال

45

39

باالی  25سال

11

9

آمار استنباطی
بعد از تحلیل آمار توصیفی از دیدگاه های مختلف ،به آمار استنباطی تحقیق می پردازیم .یکی از مراحل اصلی در آمار
استنباطی بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی فرضیه می باشد .اهمیت نرمال بودن از این نظر اهمیت دارد که اگر متغیرهای

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،22تابستان  ،1400ص 53 -65
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

اصلی تحقیق نرمال باشند بایستی تحلیل آمار استنباطی بر اساس پارامتریک و اگر غیر نرمال باشد بر اساس ناپارامتریک
بایستی صورت پذیرد .سپس از ابعاد مختلف در راستای بررسی فرضیههای تحقیق پرداخته می شود .در جدول شماره  ،2نتیجه
آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف گزارش شده است .همانطور که مشاهده میشود میزان
سطح خطا متناظر با آنها بررسی میگردد .همانطور که مشاهده میشود متغیرهای اصلی فرضیه تحقیق ،خلق مدیریت دانش،
بهرهوری کارکنان و تصمیم گیری عقالیی میزان سطح معنیداری هر کدام از متغیرها کمتر از  0.05است که نتیجه گرفته می
شود داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند .به عبارت دیگر توزیع داده ها از توزیع نرمال انحراف قابل توجهی دارند  .بنابراین
برای تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک استفاده می گردد.
جدول شماره  ، 2آزمون بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسميرنوف

تصمیم گیری عقالیی

بهرهوری کارکنان

خلق مدیریت دانش

عنوان

118

118

118

تعداد

2.69

2.68

2.69

میانگین

0.82

0.91

0.76

انحراف استاندارد

0.11

0.16

0.16

اختالف( مطلق)

0.11

0.16

0.16

اختالف( مثبت)

-0.10

-0.12

-0.10

اختالف( منفی)

0.165

0.165

0.167

مقدار آماره آزمون

0.000

0.000

0.000

مقدار سطح خطا

بررسی فرضيه هاي تحقيق
در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
فرضيه اول تحقيق :خلق مدیریت دانش بر بهرهوري کارکنان با نقش تعدیل گر تصميم گيري عقالیی تاثير
دارد.
برای پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق ،از تحلیل عاملی در معادالت ساختاری استفاده می شود .معادالت ساختاری بر
اساس سنجش ب ارهای عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند .تحلیل عاملی ،عمل تقلیل یافته متغیرها را از طریق گروه
بندی کردن متغیرهایی که با هم همبسگی متوسط یا نسبتا زیاد دارند انجام می دهد .با توجه به اینکه توزیع داده های تحقیق
نرمال نیستند ،از آزمون های ناپارامتری و نرم افزار  SMARTPLSاستفاده می گردد .با توجه به نمودار شماره  ،2تمامی
ضرایب استاندارد بار عاملی بین متغیرهای خلق مدیریت دانش و تصمیم گیری عقالیی برابر  ،0.898بین متغیرهای خلق
مدیریت دانش و بهرهوری کارکنان برابر  0.475و بین متغیرهای تصمیم گیری عقالیی و بهرهوری کارکنان  0.513است .تمامی
این ضرایب بیش از  0.4است که نشان می دهد ضرایب استاندارد بار عاملی مدل مورد تائید است.
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شکل شماره  -2م عادالت ساختاري فرضيه سه در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی

در ادامه برای اینکه مدل تائید گردد ،از آزمون معناداری ضرایب " "t-valuesاستفاده می شود .در شکل شماره  ،3معادالت
ساختاری فرضیه یک در حالت " "t-valuesارائه شده است.

شکل شماره  3معادالت ساختاري فرضيه سه در حالت ()t-values

همانطور که از شکل شماره  ،3قابل مشاهده است این است مقدار ضرایب " "t-valuesبین متغیرهای خلق مدیریت دانش
و تصمیم گیری عقالیی برابر  ،29.297بین متغیرهای خلق مدیریت دانش و بهرهوری کارکنان برابر  3.996و بین متغیرهای
تصمیم گیری عقالیی و بهرهوری کارکنان  4.451است و این مقدار خارج از محدوده ممنوعه ] [- 1.96, 1.96قرار دارند .بر
طبق این مدل ضریب مسیر در سطح اطمینان  0.95معنادار می باشد .بنابراین فرضیه اول تحقیق با اعتبار باال مورد تائید قرار
می گیرد .یعنی خلق مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان با نقش تعدیل گر تصمیم گیری عقالیی تاثیر دارد.
فرضيه دوم تحقيق :خلق مدیریت دانش تاثير مثبتی بر بهرهوري کارکنان دارد.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون( تحلیل  ) ANOVAبین فرایند خلق دانش و بهرهوری کارکنان استفاده می گردد.
خالصه نتایج در جدول شماره  3ارائه شده است.
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جدول شماره  -3ضرایب بين خلق مدیریت دانش و بهرهوري کارکنان

مقدار

آزمون t

سطح خطا
0.000
0.000

ضرایب استاندارد

4.163
20.825

ضرایب غیر استاندارد

ضریب بتا

ضریب استاندارد خطا

B

0.848

0.119
0.041

0.495
0.846

مدل
مقدار ثابت
خلق مدیریت دانش

متغير وابسته :بهرهوري کارکنان

با توجه به جدول شماره  ،3مقدار سطح خطای مقدار ثابت و مقدار متغیر مستقل( خلق دانش) ،صفر شده است .بنابراین
نتایج آزمون رگرسیون بین متغیر مستقل (خلق دانش) و متغیر وابسته(بهرهوری کارکنان ) مورد تایید است .مقدار ضریب بین
متغیر خلق دانش و عملکرد سازمانی مقدار  0.848است که نشان دهنده است که متغیر مستقل خلق دانش بر بهرهوری
کارکنان تاثیر باالیی دارد .یعنی با تقویت خلق مدیریت دانش شاهد رشد فزاینده بهرهوری کارکنان در شرکت نواندیشان
سمارایان خواهیم بود .بنابراین فرضیه دوم تائید می گردد.
فرضيه سوم تحقيق :بين کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان از لحاظ درک از خلق مدیریت دانش تفاوت
معنی داري وجود دارد.
به علت اینکه به صورت دقیق این فرضیه را پاسخ دهیم ،تفاوت معناداری خلق مدیریت دانش کارکنان شرکت نواندیشان
سمارایان از حیث" ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل ،سابقه کاری و سن" به روش آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
به کمک نرم افزار  SPSSدر جدول شماره  4ارائه شده است.
جدول شماره  -4تفاوت معناداري کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان به روش آزمون ناپارامتري کروسکال واليس

نوع

عامل
جنسیت

میزان
تحصیالت
خلق
مدیریت

وضعیت
تاهل

دانش
سابقه کاری

سن

مقدار آزمون

میانگین

درجه

مقدار

کای-دو

رتبه بندی

آزادی

سطح خطا

1

0.394

زیر عامل

تعداد

مرد

67

زن

51

فوق دیپلم و پایین تر

9

لیسانس
فوق لیسانس

71
27

دکتری

11

متاهل
مجرد

88
30

زیر  10سال

4

95.40

15-11
20-16

21
37

85.47
92.83

25-21

45

105.62

باالی  25سال
زیر  30سال

11
8

82.50
93.13

40-31

36

0.727

85.41
93.67
30.58

95.398

82.35
139.44

3

0.000

148.87
0.33

3.351

47.585

93.23
91.60

65.54

1

4

3

0.856

0.501

0.000
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50-41

45

136.90

باالی  50سال

29

101.22

نتایج جدول شماره  ،4به قرار زیر است:
میانگین درک از خلق مدیریت دانش از لحاظ جنسیت بین زن ها و مردها به ترتیب  93.67و  85.41است .مقدار سطح
خطای متغیر درک از ساختار سازمانی  0.394است که بیش از  0.05می باشد که بیا نگر آن است که بین کارکنان شرکت
نواندیشان سمارایان از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.
میانگین درک از خلق مدیریت دانش از لحاظ تحصیالت بین شرکت نواندیشان سمارایان از فوق دیپلم و پایین تر ،لیسانس،
فوق لیسانی و دکتری به ترتیب  139.44 ،82.35 ،30.58و  148.87است .مقدار سطح خطای متغیر درک از خلق مدیریت
دانش از لحاظ تحصیالت در بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان  0.000است که کمتر از  0.05می باشد که بیایانگر آن
است که بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان از لحاظ تحصیالت تفاوت معناداری وجود دارد .از لحاظ درک از خلق مدیریت
دانش از بعد تحصیالت بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان ،کارکنان با تحصیالت دکتری با مقدار میانگین  148.87درک
و اعتقاد به خلق مدیریت دانش چابک برای اجرای ماموریت شرکت نواندیشان سمارایان دارند .در رتبه های بعدی فوق لیسانس
ها ،لیسانسه ها و در انتها کارکنان با تحصیالت فوق دیپلم و پایین تر قرار دارند.
مقدار سطح خطای متغیر درک از خلق مدیریت دانش از لحاظ وضعیت تاهل در بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان
 0.856است که بیش از  0.05می باشد که بیایانگر آن است که بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان از لحاظ وضعیت
تاهل تفاوت معناداری وجود ندارد.
میانگین درک از خلق مدیریت دانش از لحاظ سابقه کار زیر 10سال 25-21 ،20 -16 ،15 -11 ،و باالی  25سال به ترتیب
 105.62 ،92.83 ،85.47 ،95.40و  82.50است .مقدار سطح خطای متغیر درک از خلق مدیریت دانش از لحاظ سابقه کار در
بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان  0.501است که بیش از  0.05می باشد که بیایانگر آن است که بین کارکنان شرکت
نواندیشان سمارایان از لحاظ سابقه کار تفاوت معناداری وجود ندارد.
میانگین درک از خلق مدیریت دانش از لحاظ سن بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان ،زیر  30سال-41 ،40 -31 ،
 50و باالی  50سال ،به ترتیب  136.90 ،65.54 ،93.13و 101.22است که اختالف فاحشی وجود دارد .مقدار سطح خطای
متغیر درک از خلق مدیریت دانش از لحاظ سن در بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان  0.000است که کمتر از 0.05
می باشد که بیایانگر آن است که بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان از لحاظ سن تفاوت معناداری وجود دارد .از لحاظ
درک از خلق مدیریت دانش از بعد سن بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان با سن  50 -41با مقدار میانگین 136.90
درک و اعتقاد به خلق مدیریت دانش برای اجرای ماموریت شرکت نواندیشان سمارایان دارند .در رتبه های بعدی باالی 50
سال ،زیر  30سال قرار دارند و در رتبه آخر سنین  31تا  40سال هستند.

نتيجه گيري و پيشنهادات
این پژوهش با هدف بررسی نقش خلق مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان با اعمال متغیر تعدیلگر تصمیم گیری عقالیی
در شرکت نواندیشان سمارایان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از معادالت ساختاری نشان می دهد که خلق مدیریت
دانش بر بهرهوری کارکنان با نقش تعدیل گر تصمیم گیری عقالیی تاثیر دارد ،خلق مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر بهرهوری
کارکنان دارد .همچنین بین کارکنان شرکت نواندیشان سمارایان از لحاظ درک از خلق مدیریت دانش در حالت جنسیت،
وضعیت تاهل و سابقه کاری تفاوت معناداری وجود ندارد ولی از لحاظ میزان تحصیالت و سن تفاوت معنی داری وجود دارد.
با توجه به نتایج و یافته های این پژ وهش پیشنهادهای زیر برای محققین آتی مطرح می شود:
پیشنهاد می شود در فرآیند خلق دانش ،مدیریت دانایی را بر عملکرد سازمانی در شرکت نواندیشان سمارایان مد نظر قرار
گیرد.
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پیشنهاد می شود در فرآیند بهره وری کارکنان در شرکت نواندیشان سمارایان ،عملکرد ها بر اساس مدل کارت امتیاز
متوازن(  ) BSCمد نظر قرار گیرد.
پیشنهاد می شود آموزش های الزم در زمینه تصمیم گیری بهینه در شرکت نواندیشان سمارایان مد نظر قرار گیرد.
پیشنهاد می شود آموزش های الزم برای مدیران سطح باال در زمینه تصمیم گیری بهینه در شرکت نواندیشان سمارایان
مد نظر قرار گیرد.
پیشنهاد می شود روش های کنترل بر هوش های هیجانی بر پایه آموزش در زمینه تصمیم گیری بهینه در شرکت
نواندیشان سمارایان مد نظر قرار گیرد.
پیشنهاد می شود یادگیری سازمانی در شرکت نواندیشان سمارایان مد نظر قرار گیرد.
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