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 چکيده

گر  با اعمال متغیر تعدیل   کارکنانبررسی نقش خلق مدیریت دانش بر بهره وری  این پژوهش با هدف  

  تحقیق  مورد بررسی قرار گرفته است. روش  نواندیشان سمارایانتصمیم گیری عقالیی در شرکت  

 بخشی  تک  موردنیاز،  های داده  آوری  جمع برای  زمان نظر  از و است  پیمایشی -توصیفی نوع از

نواندیشان  این پژوهش را کلیه کارکنان   آماری  یجامعه  گیری تصادفی می باشد.روش نمونه    است.
  118نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  تشکیل می دهند.    171به تعداد    سمارایان

جمع آمد.  آماری بدست  های استاندارد صورت گرفت.  ها بر اساس پرسشنامهآوری دادهنمونه 

تصمیم گیری عقالیی در این   ،کارکنان بهره وریدانش، مدیریت  ررسی، خلق متغیرهای مورد ب

گر  وری کارکنان با نقش تعدیل  خلق مدیریت دانش بر بهره  تحقیق می باشند. نتایج نشان داد که،
بهرهتصمیم گیری عقالیی تاثیر دارد،  مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر    وری کارکنان دارد.خلق 

حالت  در    خلق مدیریت دانش  از لحاظ درک از  شرکت نواندیشان سمارایانکارکنان    نیبهمچنین  

جنسیت، وضعیت تاهل و سابقه کاری تفاوت معناداری وجود ندارد ولی از لحاظ میزان تحصیالت  

 در انتها نیز پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه گردید.   ی وجود دارد.دار  یتفاوت معنو سن  

عقالیی،  ،کارکنان  وری هبهردانش،  مدیریت خلق   :يديکل واژگان شرکت تصمیم گیری 

 .نواندیشان سمارایان
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عباس آزادي مقدم آرانی2، امير عباس دهناد1محمد رخشانی فر  ،3 

 .اسالمی واحد قزوین، ایران  آزاد کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه 1

 .ار، ایرانمسدانشگاه پیام نور مرکز گر  ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 2
 .دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، ایران 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 رمحمد رخشانی ف

اعمال متغير با   کارکنان وريبهرهبر  مدیریت دانش  خلق  بررسی نقش 

 نواندیشان سمارایانشرکت در عقالیی  گيري  تصميم گرتعدیل

 05/04/1400تاریخ دریافت:  

 07/06/1400تاریخ پذیرش:  

http://www.joas.ir/


 53 -65 ، ص1400 تابستان، 22پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه

 رایبرخوردار است؛ ز یا ژهیو تیشرکت ها و سازمان ها از اهم یاست که امروزه برا یدانش از جمله مباحث  تیریمدخلق 
سازمان ها و شرکت ها را واداشته که برا یایدن برتر  تیموفق یپررقابت امروز،  در عرصه کسب و کار،  یدر رقابت تنگاتنگ و 

بهتر به شکل موثرتر و  بهبود   یبرا یکاربرد  یاه  وهیرا کسب کرده و به ش  دیدانش برتر جد ایو    دهاداره کر  یدانش خود را 

 های سازمان  بقای برای  پایداری  موقعیت  به  دانش  مدیریت  خلقبنابراین    (.1389،باقری)اخوان و  ندینما  لیتبد  شانیها  تیفعال
  بستگی  سازمانی و فردی  دانش  کاربرد و  توسعه کسب،  به  تجارت  و بازارها  در  رقابت  توانایی حتی  و است  شده  تبدیل  نوآور  و  پویا

به  خلق انجام دقیق   .دارد بهینه منجر  از  یاریبه بس تواندیدانش م  تیریمدخلق  .می گردد  کارکنان  وریبهرهمدیریت دانش 

بهتر  مانند  یسازمان  یایمزا وتصم  حل  مشتر افتهیبهبود  خدمات  تر،حیصح  یریگمیمسئله  بهتر    شیافزا  ،یبه  جذب  سود، 

 انتشار  ،یسازمانده انتخاب، افتن،یدانش به سازمان در   تیریمدخلق  منجر شود. شتریب تیو خالق  یو نوآور  یموضوعات کار
 میو تصم کیاستراتژ  یزیر  برنامه  ا،یپو  یریادگی  مانند حل مسئله،  ییتهایفعال یبرا  ازیمورد ن  یتخصص وو انتقال اطالعات مهم  

 وریبهرهآن بر   ریخلق دانش و تاث  ندیدانش و مشتقات آن همانند فرآ  تیریمدخلق  پرداختن به    نیبنابرا  کند. یکمک م یریگ

عواملی که در   از طرفی  برخوردار است. ییبسزا  تیاز اهم یسازمان بهره وری  یکی از  برای از اهمیت   کارکنانافزایش  واالیی 
  است.عقالیی  تصمیم گیری  ، اخذبرخوردار است مدیران و سازمان ها

در رقابت باشد، سازمان ها در  تیکننده موفق نییتواند ضامن و تع یحاصل از آن م یکه دانش و فناور یکنون یایدر دن

 یدانش به عنوان ابزار  تیریمدخلق   میمفاه ریاخ  یاساس در سال ها نیدارند. بر ا  یا  ژهیمنابع مختلف به دانش نگاه و انیم

  گریاریقرار دارد)  تیریاز صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مد  یاریتوجه بس ردسازد، مو یمهم را محقق م نیکه ا  افتهیتوسعه  
برا  یضرور  نی(. بنابرا1386روش، سازمان مورد   یدانش در رأس برنامه ها  تیریسازمان ها، دانش روز و مد  تیموفق  یاست 

اطالعات مرتبط   نیتر  دیو جد که از دانش روز دموفق خواهند بو شیخو ماتیدر اتخاذ تصم یهنگام رانی. مدردیتوجه قرار گ

باشند که ا  م،یبا موضوع تصم پو  نیمطلع  (.  1389،یودیباشد)فر  یاز دانش روز م  یبودن و آموزش و آگاه  ایمطلب مستلزم 
محصول،   تیفیک ،ینوآور ،یسازمان یریادگی ریسازمان ها نظ   جینتا یدانش بر رو  تیریمدخلق    تیاز مطالعات به اهم یاریبس

  کارکنان  وریبهرهدانش و    تیریمد  اتیحال آنچه ادب  نی(. با ا2012اشاره کرده اند )اسکات،   یو سازمان یاقتصاد  ،یمال  لکردعم

بر    تیریمد یها رساختیو ز ندهایدر فرا یریگ  میسبک تصم  راتیدرمورد تاث  قیفاقد آن است، تحق   کارکنان  وریبهرهدانش 
بنابرا ا نیاست.  بر   تیریمدخلق    ریتاث  عقالیی  یریگ  میتصم  سبک  ایکه آ  میموضوع هست  نیبه دنبال ا مقاله  نیدر  دانش 

 ر؟ یخ ایکند   یم  لیرا تعد  نواندیشان سمارایانشرکت   کارکنان وریبهره

به اختصار مورد توجه  بررسی در این تحقیق  های موجود سعی شده است تا متغیرهای مورد  به کمک تئوری  در ادامه، 

بر  قرار  گرفته و سپس پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، روش شناسی تحقیق ارائه می گردد و در انتها یافته های تحقیق 
 اساس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 مبانی نظري تحقيق

 خلق مدیریت دانش

  ،تولید   یعنی  آن،  پیوسته بهم  فرآیندهای و  حیاتی دانش  سیستماتیک  و  صریح  مدیریت از است  عبارت  دانش  خلق مدیریت
 (. 2017رود)آدام و گراهام،   می پیش تجاری اهداف سمت  به که  حالی در دانش  از برداری بهره و استفاده انتشار، ،سازماندهی

 ،اطالعاتی های  پایگاه در  اطالعات  مانند شده  بیان و کدگذاری)  صریح دانش  و( افراد ذهن در) ضمنی دانش شامل دانش

 می  انتقال را  دانش  پایگاه این. دارد توجه  شکل دو هر و دانش  توسعه فرایندهای  به خوب  دانش  برنامه  یک.  است(  غیره و اسناد
  مانند  فعالیتهایی در  و است  مهم  اطالعات  انتشار و  سازماندهی  ،انتخاب  ،یافتن در  سازمانها  به  کمک  فرآیند دانش  مدیریت  .دهد

 (.2017دارد)بریکس،  تخصص گیری تصمیم و استراتژیک ریزی  برنامه  ،پویا یادگیری  ،مسئله حل

 می استفاده کالن سطح  در فکری  سرمایه ارتقا  یا  ایجاد  ،مبادله  مدیریت، برای  که  است  فعالیتهایی  مجموعه  دانش  مدیریت

 اشتراک به ،نوسازی  ،افزایش هدف با.. . و ساختارها  ،ابزارها ،فرایندها  هوشمندانه طراحی  از  است  عبارت  دانش  مدیریت. شود
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 شود  می  نمایان  اجتماعی و  انسانی  ،ساختاری  یعنی فکری،  سرمایه  عنصر  سه از  یک هر در  که ،دانش از استفاده  بهبود  یا گذاری

 )ویال و همکاران(. 

 همکاری  و اجتماعی روابط طریق از  موجود دانش بهبود  و  جایگزینی  یا  جدید  دانش خلق  فرآیند  توان می  را دانش خلق
 می  جدید  صریح یا ضمنی  دانش ایجاد به  منجر  و دهد  می  رخ سازمانی  و  فردی  سطح  در فرایند این.  دانست سازمانی  های

  ایجاد  که داشت  توجه  باید اما شود، می  گرفته نظر  در  دانش  مدیریت اصلی  فرایندهای از  یکی  عنوان  به دانش  خلق  فرآیند  .شود

 استفاده  و  ایجاد  دانش  سالم  سازمانهای  همه.  نیست  دانش  مدیریت  های  سیستم  با  سازمانهایی  به  محدود  سازمان در  جدید  دانش
 این  آنها  سپس.  کنند  می  تبدیل  دانش  به  را آنها و کنند می جذب  را اطالعات ،محیط با تعامل در  ،ها سازمان این. کنند می

 .کنند  فراهم خود اقدامات برای  ای  زمینه تا کنند می ترکیب  سازمان داخلی  مقررات و ها ارزش ،تجارب با را دانش

  مزیت  به  مداوم  یادگیری  طریق  از تا  دهد می اجازه سازمان  به و گذارد می تأثیر سازمان استراتژیک  تصویر بر دانش  ایجاد
  قابلیت و منابع  از تابعی سازمان  هر منابع  بر مبتنی عملکرد ،نظریه این طبق.  یابد  دست رقبا به نسبت  پایدار رقابتی تمایز  و

 اساس است، دشوار  آنها از تقلید  و هستند  ارزش  با و  کمیاب  که سازمان  های دارایی از  دسته  آن  ،بنابراین. است  سازمان  آن های

 .شوند می محسوب  سازمان رقابتی  مزیت

سازمان به دلیل برخورداری از ویژگی های زیر زمینه ساز ایجاد مزیت رقابتی  به طور کلی دانش خلق شده در درون یک 
 (:2017)بریکس،   پایدار برای سازمان گردد

 .به راحتی قابل تقلید نیست

 .ماندگاراست و به سرعت به مزیت رقابتی تبدیل می شود

لیسانس، حق امتیاز و...  تنها مختص سازمان است و سازمان می تواند به روش های گوناگون چون ثبت   اختراع، اعطای 

 .مالکیت آن را حفظ نماید

 .به راحتی نمی توان قابلیت های دیگر را جایگزین توانمندی های دانشی نمود

لق دانش مجموع نمراتی است) نمرات بر اساس طیف لیکرت خواهد بود( که  خدر این پژوهش منظور از   از حیث عملیاتی
 دهند.( می2003ه شرون الوسون)  پاسخ دهندگان به پرسشنام

 

کارکنان  بهره وري 
راستا بررسی و اندازه گیری  همیناست. در  یدر رشد اقتصادی هر کشور اساسیشاخص های مهم ترین  وری یکی از بهره

بیانگر ظرفیت تولیدی  بر بیان عملکرد اقتصادی کشور در این زمینه،  در سطح بخش های مختلف اقتصادی می تواند عالوه 
بهبود بهرهبخش های   بهترین شیوه مختلف گردد. عنصر اساسی در ایجاد و  نروی انسانی در مورد  نیروی انسانی است.  وری، 

بهبود کیفی بهبود بهرهبرای  برای  به این دلیل که نیروی ت تصمیم سازی می کند و هدایتگر هرگونه تالش  می گردد،  وری 

انسانی سازمانها تنها منبعی است که کمیاب بوده و به راحتی نمی تواند توسط رقبا کپی برداری گردد، در نتیجه موجب ایجاد  
وری است، زیرا وری نیروی انسانی مهم ترین معیار بهره(. بهره2020مزیت رقابتی پایدار سازمان می گردد)اکرم و همکاران،  

وری نیروی انسانی با اغلب تجزیه و تحلیل های سازمانی در ارتباط است و نیز نیروی انسانی راحت ترین داده قابل اندازه بهره

نیروی انسانی است)حمیگیری است. عنصر اساسی در هر گونه تالش برای بهبودی بهره  (.1398دی و همکاران، وری 

مجموع نمراتی است) نمرات بر اساس طیف    بهره وری کارکناناز حیث عملیاتی در این پژوهش در این پژوهش منظور از 
 دهند.  ( می2014لیکرت خواهد بود( که پاسخ دهندگان به پرسشنامه مهدوی و امیری) 

 

 عقالییتصميم گيري  
  ایجاد  مشکل سازمانها  برای که اندازه  همان به تغییر .کند می  دشوار  را  ماتتصمی تغییر  .است تغییر دنیای  امروز جهان

 در .دارد ارتباط گیری تصمیم نحوه با مستقیم طور  به تغییر با  برخورد نحوه  .کند می فرصت  ایجاد نیز  سازمانها برای کند، می
  پیش  و  توجیه  در تواند  می  گیری  تصمیم روند درک که  است دلیل  همین به .آورند می دلیل  خود  اقدام  از قبل  مردم  واقع،
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میان چندین مسیر انتخاب  تصمیم .باشد  مفید  انسان رفتار  بینی را از  که طی آن یک مسیر  یک فرآیند ذهنی است  گیری 

بهترین راه از میان راهمی  قرار دارد. واژه های متعددی که پیش روی انسانکنیم. در واقع تصمیم گرفتن یعنی توان تشخیص 

گیری در لغت به معنای اراده کردن، قصد کردن و در اصطالح انتخاب کردن از میان دو یا چند راه کار یا گزینه است. تصمیم
ها برای رسیدن به هدف  های موجود، بررسی پیش بینی نتایج هریک از آنها و راهگیری فرایند ارزشیابی گزینهبنابراین تصمیم

ها و ترجیحات تصمیم گیرنده است. ها بر اساس ارزشگیری روند شناسایی و انتخاب گزینهو در نهایت انتخاب است. تصمیم

تصمیم مسئولیت بر زندگی انسان تاثیر میهر  که  نتایجی دارد  عقالیی، رویکردی گذارد.  ها و  تصمیم گیری  در این راستا، 
ای قطعی و کمی تمرکز می کند. اما در میان  مدیریتی است که بر تصمیم گیری بر اساس فرآیندهای علمی به وسیله مدل ه

با   نظر وجود دارد. زیرا  عمومی اختالف  عملیات در بخش های  به کارگیری مدل ها و فنون تحقیق در  بر سر  صاحب نظران 

 (.1395وجود آنکه مخالفینی جدی به کارگیری و کاربرد این روش ها در بخش عمومی وجود دارند)رضاییان و نیسیانی،  
نمرات بر اساس  تصمیم گیری عقالییعملیاتی در این پژوهش در این پژوهش منظور از  از حیث  نمراتی است)  مجموع 

بروس)   بود( که پاسخ دهندگان به پرسشنامه اسکات و     دهند.( می1995طیف لیکرت خواهد 

 

 قيتحق  نهيشيپ

 مطالعات داخلی

عمران زاده) با عنوان پایش نقش 1399صادقی و  وری کارکنان شعب بانک تجارت  عدالت سازمانی در بهره( در تحقیقی 

عدالت   بین کلیه مولفه های  مشخص شد که رابطه مثبت و معنی داری  یافته های تحقیق،  پرداختند. بر اساس فرضیات و 

 وری کارکنان شعب بانک تجارت تبریز وجود دارد.سازمان و بهره

صالح  احمدی عنوان تأث ی( پژوهش1391)  یو  های مد  ریتحت  عملکرد سازمان تیریاستراتژی  بر نوآوری و  در  یدانش 
بخت های مد  ارییسازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و   دانش  تیریانجام داده است. براساس پژوهش مذکور استراتژی 

بر عملکرد   ینوآوری سازمان  یانجیم ریمتغ  قیو از طر میرمستقیغ  نیو همچن  میسازی( به شکل مستق  ی)مستندسازی و شخص

 مثبت داشتند.  ریتأث  یسازمان
  ری دانش و سطح نوآوری در شرکتهای ز  تیریهای مد  هیرو  نیتحت عنوان رابطه ب  ی( پژوهش1387)  یابانیعباس خ خادم

برا یکل هیمحقق دو فرض  ،قیتحق نیمجموعه بنگاههای اقتصادی منتخب شهر اصفهان انجام داده است. در ا در   قیتحق یرا 

)از جمله کسب دانش  تیریمد وهیسه ش نیب ،نظر گرفته است. نخست پاسخ دانش( رابطه وجود دارد.  ،دانش  انتشار دانش و 

نوآور  تیریمد  یها وهیش نیب  ،دوم نتا  یدانش و  که  جیرابطه وجود دارد.    تی ر یمد  یها هیسه رفتار و رو نیب  ،اوالً ،نشان داد 
  هی از فرض  تیحما  یالزم برا یتجرب شواهد ،گریوجود دارد. به عبارت د  میرابطه مستق  یها و نوآور  هیرو نیا نیب ،اًیدانش و ثان

 ارائه شد.  قیتحق یها

بند پژوهش1382) عالقه  عنوان توانا  ی( در  عامل کل تیریمد  ییبا  عنوان  به  پذ  دییدانش  رقابت  کسب  در  رییبرای 
به انجام رسانده است.جامعه آمار  تیریبر مد دیسازمانها: با تاک   یمتشکل از نخبگان صنعت بانکدار  قیتحق یارتباط با مشتری 

مد  یها  ستمیو س روزافزون   یدهد که تقاضا  ینشان م  قیتحق جیاست. نتا  یبا مشتر  باطارت تیریدانش و مد  تیریآگاه از 

با رقابت جهان ،امر  نیشرکت ها را تحت فشار قرار داده است. ا ،کاالها و خدمات یو نوآور تیفیک  یبرا  انیمشتر  نیقوان  ،یهمراه 

با تغ رییبازار را تغ  دهند. وفق رییداده و شرکت ها را وادار کرده است تا به سرعت خود را 
 

 یخارج مطالعات

با عنوان2016کاالی) عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان "( در تحقیقی  انجام داد. هدف از این مطالعه تجزیه و  "تاثیر 

عملکرد کارکنان بود. یافته های این مطالعه نشان داد که جنبه های تحلیل تاثیرات سه جنبه عدالت سازمانی بر بهره وری و 

 وری کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. بر بهرهعدالت سازمانی  
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و عملکرد   ی: نوآورکیدانش استراتژ  تیریمد"تحت عنوان  یقیرا در تحق  ییایشرکت اسپان  310(  2011و آنجل )  نایکارل

بر عملکرد   ماًیتوانند مستق  ی( میدانش )مدون و شخص  تیریمد  یدو استراتژ  ،مطالعه  نیمطالعه کرده اند. بر اساس ا  "یسازمان

 بگذارند.  ری( تأثینوآور  ییتوانا شی)با افزا  میمستق  ریسازمان و به طور غ
پائول  شرودر بررس  ریدانش و تأث  تیریمطالعه سلطه مد کی( در  2007)  نیو   یمطالعه بررس نیکردند. هدف از ا یآن را 

ساختار متمرکز  تیاز اهم  یحاک  جیدانش بود. نتا  تیریآن بر توسعه مد ریدر مورد تأث قیسازمان و تحق  کیدانش   تیریمد ریتأث

ارتباطات   ،یرهبر  تیاهم  نیمطالعه همچن  نیدانش است. ا  تیریمختلف مد یها  بهجن  نیب  ییهم افزا  جادیا یدانش برا  تیریمد
 دانش را نشان داد.  تیریدر ارتقا مد یو همکار

  "ی و عملکرد سازمان ندهایفرا  ،دانش  تیریمد یکننده ها تیتقو  نیرابطه ب یبررس"را با عنوان    یقی( تحق2003و چو )  یل

بر شرکت ها  قیتحق نیاطالعات بود. در ا  یکننده فرهنگ، ساختار و فناور  تیمطالعه شامل سه تقو نیانجام دادند. ا  یکه 
  نی ب ییروا  یابیارز یاست. برا یساز یو داخل  بیترک  ،یبرون ساز ،یساز  یاجتماع  لدانش شام  جادیا  ندیفرا  ،بزرگ تمرکز دارد

 یمداخله گر به مدل اضافه شده است. داده ها  ریمتغ  کیبه عنوان   یسازمان تیو خالق  ینوآور ،یدانش و عملکرد سازمان  جادیا

  ری دانش است و متغ جادیا یبرا  یسازمان فرهنگ ازیاز ن یحاک  جیشده است. نتا  یجمع آور  یکره ا  یمطالعه از شرکت ها نیا

متغ  یفناور  ریدانش داشت. متغ  جادیدر ا  یکم  ریتأث یساختار سازمان بر ترک  یریاطالعات تنها    جادیا  یرهایمتغ  بیبود که 
با نوآور  جادیا ،حال  نیبود. در هم  رگذاریدانش تأث که با عملکرد سازمان یسازمان  یدانش  رابطه مثبت   یرابطه مثبت داشت 

 نشان داد.

 

 تحقيق  مدل مفهومی
عوامل که در مساله پژوهش با اهیمت تشخیص  بر روابط نظری میان تعدادی از  بوده و  چارچوب نظری، الگویی مفهومی 

اعم از   پیوندهای درونی میان متغیرهای اصلی تحقیق  این چارچوب درباره  شده اند، تاکید دارد.  ، خلق مدیریت دانشداده 
پژوهش نشان داده شده است. 1بحث می کند. در شکل شماره تصمیم گیری عقالیی  و   کارکنانوری بهره در ، چارچوب نظری 

 است.  آمدهمدل مفهومی تحقیق    ،1شکل شماره 

 
 

 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقيق -1شکل شماره 

 

 پژوهش می توان فرضیه های پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:چارچوب مفهومی  با توجه به  
 .دارد  تاثیر  عقالیی  گیری تصمیم  گر  تعدیل نقش  با  کارکنان  وریبهره  بر دانش  مدیریت خلق:  تحقیق اول فرضیه

 وری کارکنان دارد.فرضیه دوم تحقیق: خلق مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر بهره

 داری  معنی  تفاوت  دانش مدیریت خلق  از  درک لحاظ  از نواندیشان سمارایان  شرکت کارکنان بین: تحقیق  سوم فرضیه

 .دارد وجود

 

 روش شناسی پژوهش  
پیمایشی و از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز، تک مقطعی می باشد. روش نمونه    -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

نمونه گیری تصادفی است.   بررسیگیری این تحقیق،  بهره وری   هدف کلی پژوهش  با   کارکناننقش خلق مدیریت دانش بر 

 بهره وری کارکنان خلق مدیریت دانش

 تصمیم گیری عقالیی
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این پژوهش را کلیه کارکنان   آماری یجامعهاست.    نواندیشان سمارایانعقالیی در شرکت گر تصمیم گیری اعمال متغیر تعدیل

تشکیل می دهند. تعداد نمونه های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان    171به تعداد    نواندیشان سمارایان

پرسشنامه است. پرسشنامه مورد نفر می باشد.    118شامل    0.05و خطای نمونه گیری   95% ابزار اندازه گیری در این پژوهش، 
به ترتیب    38از   استفاده شامل سه بخش بوده که به   13،  خلق مدیریت دانشوال مربوط به متغیر س 16سوال  سوال مربوط 

به متغیر    9و    کارکنانبهره وری  متغیر   عقالییسوال مربوط  پرسشنامه ابتدا سواالت   تصمیم گیری  روایی  باشد. برای  می 

توزیع شده و ضمن اینکه با وضعیت    نواندیشان سمارایانشرکت  نفر از کارکنان    30استاندارد گشت و سپس پرسشنامه ابتدا بین  
تطابق داده شد، نظرات اصالحی و تکمیلی آن ها در پرسشنامه لحاظ گردید. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره   شرکت

می باشد که نشان دهنده آن است که چون مقدارش از مقدار   0.921گرفته شده است. نتایح مربوط به ضریب آلفای کرونباخ 

 تر است، سوالها از پایایی باالیی برخوردار است و بنابراین سواالت پایا هستند.بیش  0.7
 

 یافته هاي پژوهش

 آمار توصيفی 

نظر جمعیت شناختی نتایج آمار توصیفی تحقیق در جدول شماره    نواندیشان سمارایانشرکت که در بین کارکنان  1از 
 حاصل شده است ارائه می گردد.

 اطالعات آمار توصيفی تحقيق -1جدول شماره 

 نوع بعد فراوانی درصد

 مرد 67 56
 جنسیت

 زن 51 44

 متاهل 88 74
 وضعیت تاهل

 مجرد 30 26

 سال  30زیر  8 6

 سن
30 36 40-31 

39 45 50-41 

 سال  50بیشتر از  29 25

 فوق دیپلم و پایین تر 9 8

 میزان تحصیالت
 لیسانس 71 60

 لیسانسفوق  27 23

 دکتری 11 9

 سال  10زیر  4 3

 سابقه کار

 سال  11-15 21 18

 سال  16-20 37 31

 سال  21-25 45 39

 سال  25باالی   11 9

 

 آمار استنباطی

پردازیم. یکی از مراحل اصلی در آمار   بعد از تحلیل آمار توصیفی از دیدگاه های مختلف، به آمار استنباطی تحقیق می 
باشد. اهمیت نرمال بودن از این نظر اهمیت دارد که اگر متغیرهای  استنباطی بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی فرضیه می 
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ناپارامتریک   بر اساس  نرمال باشد  غیر  اگر  پارامتریک و  بر اساس  استنباطی  نرمال باشند بایستی تحلیل آمار  اصلی تحقیق 

، نتیجه  2در جدول شماره   های تحقیق پرداخته می شود.در راستای بررسی فرضیه  بایستی صورت پذیرد. سپس از ابعاد مختلف

شود میزان اسمیرنوف گزارش شده است. همانطور که مشاهده می –آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف  
خلق مدیریت دانش، اصلی فرضیه تحقیق،  شود متغیرهای گردد. همانطور که مشاهده میسطح خطا متناظر با آنها بررسی می

است که نتیجه گرفته می   0.05داری هر کدام از متغیرها کمتر از میزان سطح معنیو تصمیم گیری عقالیی   کارکنانوری بهره

نرمال برخوردار نیستند. به عبارت دیگر توزیع داده ها از توزیع نرمال انحراف قابل توجهی دارندشود داده . بنابراین  ها از توزیع 
   برای تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک استفاده می گردد.

 اسميرنوف –، آزمون بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف 2شماره جدول 

 تصمیم گیری عقالیی کارکنان وریبهره مدیریت دانش خلق 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
 فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.در ادامه  

تاثير  تصميم گيري عقالیی تعدیل گربا نقش  وري کارکنانبهرهبر  خلق مدیریت دانشتحقيق:  اول فرضيه 

 دارد.

بر   پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق، از تحلیل عاملی در معادالت ساختاری استفاده می شود. معادالت ساختاری  برای 

ب ارهای عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل عاملی، عمل تقلیل یافته متغیرها را از طریق گروه اساس سنجش 

بندی کردن متغیرهایی که با هم همبسگی متوسط یا نسبتا زیاد دارند انجام می دهد. با توجه به اینکه توزیع داده های تحقیق 
نرم ناپارامتری و  به نمودار شماره  استفاده می گردد.    SMARTPLSافزار    نرمال نیستند، از آزمون های  ، تمامی 2با توجه 

عاملی بین متغیرهای   بار  برابر  ضرایب استاندارد  عقالیی  گیری  خلق  ، بین متغیرهای  0.898خلق مدیریت دانش و تصمیم 

است. تمامی   0.513  وری کارکنانو بین متغیرهای تصمیم گیری عقالیی و بهره  0.475برابر    وری کارکنانبهرهمدیریت دانش و  

  مدل مورد تائید است.  ضرایب استاندارد بار عاملی است که نشان می دهد  0.4این ضرایب بیش از 
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 در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی  سهعادالت ساختاري فرضيه م -2شکل شماره 

معادالت  ،  3استفاده می شود. در شکل شماره    "t-values"در ادامه برای اینکه مدل تائید گردد، از آزمون معناداری ضرایب  

 ارائه شده است.  "t-values"در حالت    یکساختاری فرضیه 

 (t-valuesدر حالت ) سهمعادالت ساختاري فرضيه  3ل شماره شک

خلق مدیریت دانش  بین متغیرهای    "t-values"، قابل مشاهده است این است مقدار ضرایب 3همانطور که از شکل شماره  
بهره29.297و تصمیم گیری عقالیی برابر  و بین متغیرهای   3.996وری کارکنان برابر ، بین متغیرهای خلق مدیریت دانش و 

بهره قرار دارند. بر    [1.96 ,1.96 -]و این مقدار خارج از محدوده ممنوعه  است  4.451وری کارکنان تصمیم گیری عقالیی و 

با اعتبار باال مورد تائید قرار  تحقیق اولمعنادار می باشد. بنابراین فرضیه    0.95ر در سطح اطمینان طبق این مدل ضریب مسی
 وری کارکنان با نقش تعدیل گر تصمیم گیری عقالیی تاثیر دارد.خلق مدیریت دانش بر بهرهیعنی   می گیرد.

 

 کارکنان دارد.وري بهرهدانش تاثير مثبتی بر مدیریت فرضيه دوم تحقيق: خلق 

بررسی این فرضیه از رگرسیون) تحلیل  استفاده می گردد.  کارکنان وریبهره( بین فرایند خلق دانش و ANOVAبرای 

 ارائه شده است.  3خالصه نتایج در جدول شماره 
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 کارکنان وريبهرهدانش و مدیریت ضرایب بين خلق  -3جدول شماره 

 مقدار

 سطح خطا
 tآزمون 

 ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد
 مدل

 B استاندارد خطا ضریب ضریب بتا
 مقدار ثابت 0.495 0.119 - 4.163 0.000

 دانشمدیریت  خلق  0.846 0.041 0.848 20.825 0.000

 کارکنان وريبهرهمتغير وابسته: 

 

صفر شده است. بنابراین   ،مقدار ثابت و مقدار متغیر مستقل) خلق دانش(، مقدار سطح خطای 3با توجه به جدول شماره 

)خلق دانش( و متغیر وابسته) ( مورد تایید است. مقدار ضریب بین  کارکنان وریبهرهنتایج آزمون رگرسیون بین متغیر مستقل 

عملکرد سازمانی مقدار   بر    0.848متغیر خلق دانش و  خلق دانش  که متغیر مستقل  نشان دهنده است  که   وریبهرهاست 
باالیی دارد.  کارکنان   بهرهتاثیر  شاهد رشد فزاینده  شرکت  یعنی با تقویت خلق مدیریت دانش  کارکنان در  نواندیشان  وری 

بود.  خوا  سمارایان  تائید می گردد.  دومبنابراین فرضیه  هیم 

 

تفاوت  خلق مدیریت دانش از لحاظ درک ازنواندیشان سمارایان شرکت کارکنان  نيبتحقيق:  سومفرضيه 

 ي وجود دارد.دار یمعن

نواندیشان  شرکت کارکنان   خلق مدیریت دانشتفاوت معناداری اینکه به صورت دقیق این فرضیه را پاسخ دهیم،   علتبه  

 کروسکال والیسبه روش آزمون ناپارامتری   "و سن سابقه کاریجنسیت، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل، "از حیث،   سمارایان

 ارائه شده است. 4در جدول شماره   SPSSبه کمک نرم افزار 

 کروسکال واليسبه روش آزمون ناپارامتري  شرکت نواندیشان سمارایانتفاوت معناداري کارکنان  -4جدول شماره 

 تعداد زیر عامل عامل نوع
مقدار آزمون 

 دو-کای

 میانگین

 رتبه بندی
درجه 

 آزادی

مقدار 

 سطح خطا

خلق 
مدیریت  

 دانش

 جنسیت
 67 مرد

0.727 
85.41 

1 0.394 
 93.67 51 زن

میزان 

 تحصیالت

 9 فوق دیپلم و پایین تر

95.398 

30.58 

3 0.000 
 82.35 71 لیسانس

 139.44 27 فوق لیسانس

 148.87 11 دکتری

وضعیت  

 تاهل

 88 متاهل
0.33 

93.23 
1 0.856 

 91.60 30 مجرد

 سابقه کاری

 4 سال  10زیر 

3.351 

95.40 

4 0.501 

15-11 21 85.47 

20-16 37 92.83 

25-21 45 105.62 

 82.50 11 سال  25باالی  

 سن
 8 سال  30زیر 

47.585 
93.13 

3 0.000 
40-31 36 65.54 
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50-41 45 136.90 

 101.22 29 سال  50باالی  

 
 ، به قرار زیر است:4نتایج جدول شماره 

لحاظ جنسیت خلق مدیریت دانشمیانگین درک از  مقدار سطح  .است  85.41و    93.67بین زن ها و مردها به ترتیب  از 

بیش از   است  0.394خطای متغیر درک از ساختار سازمانی  باشد که بیا  0.05که  شرکت نگر آن است که بین کارکنان می 
 از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.   نواندیشان سمارایان

لیسانس،   ،از فوق دیپلم و پایین تر  شرکت نواندیشان سمارایانبین    حاظ تحصیالتاز ل  خلق مدیریت دانشمیانگین درک از 

لیسانی و دکتری به ترتیب   خلق مدیریت  مقدار سطح خطای متغیر درک از  است.  148.87و    139.44،  82.35،  30.58فوق 
لحاظ تحصیالت در بین کارکنان  دانش می باشد که بیایانگر آن    0.05است که کمتر از    0.000  شرکت نواندیشان سمارایاناز 

خلق مدیریت  از لحاظ درک از از لحاظ تحصیالت تفاوت معناداری وجود دارد.   شرکت نواندیشان سمارایاناست که بین کارکنان  

درک    148.87ین  ، کارکنان با تحصیالت دکتری با مقدار میانگشرکت نواندیشان سمارایانبین کارکنان    از بعد تحصیالت دانش

دارند. در رتبه های بعدی فوق لیسانس    شرکت نواندیشان سمارایانچابک برای اجرای ماموریت    خلق مدیریت دانشو اعتقاد به  
 ها، لیسانسه ها و در انتها کارکنان با تحصیالت فوق دیپلم و پایین تر قرار دارند.  

  شرکت نواندیشان سمارایانوضعیت تاهل در بین کارکنان  از لحاظ    خلق مدیریت دانشمقدار سطح خطای متغیر درک از 

بیایانگر آن است که بین کارکنان   0.05است که بیش از    0.856 باشد که  نواندیشان سمارایانمی  لحاظ وضعیت   شرکت  از 
 تاهل تفاوت معناداری وجود ندارد.  

سال به ترتیب    25و باالی    25-21،  20-16،  15-11سال،  10زیر    از لحاظ سابقه کار  خلق مدیریت دانشمیانگین درک از 

از لحاظ سابقه کار در   خلق مدیریت دانشمقدار سطح خطای متغیر درک از    .است  82.50و    105.62،  92.83،  85.47،  95.40

شرکت می باشد که بیایانگر آن است که بین کارکنان    0.05است که بیش از   0.501  شرکت نواندیشان سمارایانبین کارکنان  
ندارد.    نواندیشان سمارایان  از لحاظ سابقه کار تفاوت معناداری وجود 

- 41،  40-31سال،   30زیر    ،شرکت نواندیشان سمارایانبین کارکنان   از لحاظ سن خلق مدیریت دانشمیانگین درک از 

باالی    50 است که اختالف فاحشی وجود دارد. مقدار سطح خطای 101.22و  136.90،  65.54،  93.13به ترتیب   ،سال 50و 
بین کارکنان   خلق مدیریت دانشمتغیر درک از   لحاظ سن در    0.05است که کمتر از    0.000 شرکت نواندیشان سمارایاناز 

لحاظ  از لحاظ سن تفاوت معناداری وجود دارد.  نشرکت نواندیشان سمارایامی باشد که بیایانگر آن است که بین کارکنان  از 

بعد سن خلق مدیریت دانشدرک از   نواندیشان سمارایانبین کارکنان   از    136.90با مقدار میانگین   50-41با سن   شرکت 

به  ماموریت   خلق مدیریت دانشدرک و اعتقاد  بعدی باالی شرکت نواندیشان سمارایانبرای اجرای    50 دارند. در رتبه های 
 سال هستند.  40تا   31سال قرار دارند و در رتبه آخر سنین    30سال، زیر  

 

 و پيشنهادات  نتيجه گيري 

گر تصمیم گیری عقالیی  با اعمال متغیر تعدیل  کارکنانبررسی نقش خلق مدیریت دانش بر بهره وری با هدف   وهشپژ  این

بررسی قرار گرفت.  نواندیشان سمارایاندر شرکت  نشان می دهد مورد  خلق مدیریت  که   نتایج حاصل از معادالت ساختاری 
بر بهره عقالیی تاثیر دارد،  وری کارکنان با نقش تعدیل  دانش  بر گر تصمیم گیری  وری بهرهخلق مدیریت دانش تاثیر مثبتی 

نواندیشان سمارایانکارکنان  نیبهمچنین    کارکنان دارد. لحاظ درک از شرکت  حالت جنسیت، در    خلق مدیریت دانش  از 

  ی وجود دارد.دار  یتفاوت معنوضعیت تاهل و سابقه کاری تفاوت معناداری وجود ندارد ولی از لحاظ میزان تحصیالت و سن 
 وهش پیشنهادهای زیر برای محققین آتی مطرح می شود:با توجه به نتایج و یافته های این پژ

مد نظر قرار   شرکت نواندیشان سمارایانمدیریت دانایی را بر عملکرد سازمانی در  ،پیشنهاد می شود در فرآیند خلق دانش

 گیرد. 
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نواندیشان سمارایاندر   بهره وری کارکنانپیشنهاد می شود در فرآیند  عملکرد ها بر اساس مدل کارت امتیاز  ،شرکت 

 ( مد نظر قرار گیرد.  BSCمتوازن) 

 مد نظر قرار گیرد.   شرکت نواندیشان سمارایانپیشنهاد می شود آموزش های الزم در زمینه تصمیم گیری بهینه در 

  واندیشان سمارایانشرکت نپیشنهاد می شود آموزش های الزم برای مدیران سطح باال در زمینه تصمیم گیری بهینه در 

 مد نظر قرار گیرد. 

بهینه در   زمینه تصمیم گیری  پایه آموزش در  بر  هیجانی  بر هوش های  کنترل  های  شود روش  شرکت پیشنهاد می 
 مد نظر قرار گیرد.    نواندیشان سمارایان

 مد نظر قرار گیرد.  شرکت نواندیشان سمارایانپیشنهاد می شود یادگیری سازمانی در 
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