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چکیده
با توجه به نقش بیبدیل مدیریت دانش در عملکرد کارکنان ،هدف این پژوهش« ،بررسی رابطۀ بین
مدیریت دانش با میزان نوآوری و عملکرد کارکنان» بوده و بدین منظور ،از مدل مدیریت دانش در
پژوهش مك کین و زوك که مدل نسبت ًا جدید و کاملی است ،استفاده شده است .این پژوهش از نظر
هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده ،بهصورت میدانی و کتابخانهای
انجام گرفته است .جامعۀ آماری ،شامل کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان میشود
و حجم نمونۀ آماری ،تعداد  15نفر از این جامعه است که به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب
شدهاند .در این پژوهش ،محقق بهمنظور سنجش مؤلفههای مدیریت دانش ،نوآوری و عملکرد
کارکنان ،از پرسشنامۀ چهاربخشی با پایایی و روایی اندازهگیریشده استفاده میکند و تجزیهوتحلیل
اطالعات ،با استفاده از تکنیكهای آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و
انحراف استاندارد و تکنیكهای آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندمتغیره
و تحلیل مسیر (پس آنالیز )1مورد بررسی قرارمی گیرد و نتایج پژوهش نشان میدهد که ضریب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ریاست  CRMاستان لرستان و دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران (پردیس البرز) ()rezahamidikia@yahoo.com
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت پل گیشا.



عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت پل گیشا.
1. path analysis

همبستگی بین مدیریت دانش وعملکردکارکنان درکل نمونه با 1.82که درسطح خطای1.18معنیدار
میباشد .بنابراین فرضیۀ ارائهشده در این پژوهش ،در سطح اطمینان  %18مورد تائید قرار گرفته است.
این بدان معنی است که بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان ادارۀ تأمین اجتماعی استان
لرستان ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژهها :مدیریت دانش ،خلق دانش ،اکتساب دانش ،نوآوری ،عملکرد کارکنان.
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مقدمه

در سالهای اخیر ،سازمانها و شرکتهای مختلف ،پیوستن به روند دانش را آغاز کردهاند
و مفاهیم جدیدی همچون کار دانشی ،1دانشکار ،2مدیریت دانش 3و سازمانهای دانشی ،4بیانگر
شدتیافتن این روند هستند .دراکر با بهکارگیری این واژگان ،از ایجاد نوع جدیدی از
انجامشده بهوسیلۀ مارینا پلسیس در سال  7112با محوریت بررسی نقش دانش در نوآوری ،
مدیریت دانش بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نوآوری برای پاسخگویی به رقابتهای
سریع کنونی با مشخصاتی نظیر سرعت رشد فناوری ،چرخۀ عمر پایین محصوالت و  ...تشریح
شده است .براساس این نظریه ،در آینده جوامعی میتوانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته
باشند که از دانش بیشتری برخوردارند .سازمان دانشی ،به توانمندیهایی دست مییابد که قادر
است از نیروی اندک ،قدرتی بزرگ بسازد .مهمترین نقشی که میتوان به مدیریت دانش
نسبت داد ،این است که بهعنوان یک متدولوژی تغییر ،در نظر گرفته شود که از یکسو با
جذب دادههای جدید به درون سیستم و از سوی دیگر با ادارۀ مؤثر آن دانشها میتواند
مهمترین عامل تغییر یک سازمان باشد (ابطحی ،صلواتی .)0548 ،از طرف دیگر در پژوهش
انجامشده بهوسیلۀ جنی داروچ در سال  7118با موضوع مدیریت دانش ،نوآوری و عملکرد
شرکت ،مدیریت دانش بهعنوان یک سازوکار هماهنگی ،نقش ویژهای در مدیریت منابع و
افزایش توانمندی آنها برای ارائۀ عملکرد بهتر دارد؛ درنتیجه نقش مدیریت دانش برای ایجاد
مزیت رقابتی و داشتن عملکرد مناسبتر در آیندۀ شرکت ،بسیار کلیدی و حائز اهمیت است؛
بنابراین در این پژوهش ،با استفاده از روش توصیفی ـ همبستگی و استفاده از ابزار پرسشنامه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. knowledge work
2. knowledge worker
3. knowledge management
4. knowledge organization

بررسی اثر مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان)

سازمانها خبر میدهد که در آنها بهجای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکمیت دارد .در پژوهش
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در صدد بررسی نقش و تأثیر مدیریت دانش و عملکرد یک سازمان خدماتی هستیم .جامعۀ
آماری این پژوهش ،شامل کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان است .برای
پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که عبارت است از بررسی نقش و تأثیر مدیریت دانش و عملکرد
یک سازمان خدماتی ،سؤاالت فرعی مانند بررسی و شناسایی رابطۀ بین کاربردیکردن
مدیریت دانش با نوآوری ،بررسی و شناسایی رابطۀ بین مدیریت دانش با عملکرد کارکنان و
بررسی و شناسایی رابطۀ بین نوآوری با عملکرد کارکنان ،مطرح و مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مرور ادبیات

امروزه دانش بهعنوان یک دارایی ارزشمند و منبع و سرمایهای راهبردی در سازمان مطرح
است و ارائۀ خدمات و محصوالت باکیفیت و اقتصادی ،بدون بهرهگیری و مدیریت این منبع
ارزشمند ،کاری دشوار و اغلب غیرممکن خواهد بود .مدیریت دانش ،بر این اندیشه استوار
است که ارزشمندترین منبع هر سازمان ،دانش کارکنان آن می داند .این تمرکز ،از نرخ باالی
تغییرات در سازمانهای امروزی و کل جامعه نشئت میگیرد .اساس مدیریت دانش،برمبنای
دانش مداربودن کارهاشکل گرفته است و همۀ کارکنان بهنوعی کارکنان دانشی به شمار
میآیند (شاه طهماسبی ،اردکانی.)0544 ،
مدیران با استفاده از مدیریت دانش ،سعی بر استخراج دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان
و تسهیم آن در میان همۀ افراد دارند .در این حالت ،دانش ذخیرهشده در سیستم ،به یک منبع
قابل استفادۀ دائمی تبدیل میشود و برای سازمان ،مزیت رقابتی پایدار فراهم میکند (نعمتی،
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جمشیدی.)0546 ،
مدیریت دانش

مکینتاش :)0112( 1مدیریت دانش ،تجزیهوتحلیل موجود و مورد نیاز دانش ،شامل
فرایندهای برنامهریزی و کنترل برای توسعۀ داراییهای دانش بهمنظور نیل به اهداف سازمانی
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1. Annmacintosh

است.
کانتر :)0111( 1مدیریت دانش ،فرایند نظاممند و سازمانی برای کسب ،سازماندهی و
انتقال دانش صریح و تلویحی کارکنان ،با هدف استفادۀ دیگران از دانش بهمنظور اثربخشی و
بهرهوری است.
فرایندهای خلق ،جمعآوری ،سازماندهی ،اشاعه و کاربرد دانش پیوند دارد.
در جدول  ،0عناصر و معیارهای اندازهگیری در پرسشنامۀ مدیریت دانش براساس نظرات
آلبرز وبروور بیان شده است.
جدول  .۰عناصر و معیارهای اندازهگیری در پرسشنامه مدیریت دانش براساس نظرات آلبرز وبروور (دهقان نجم)۰۹11 ،

عناصر

معیارهای اندازهگیری
 -دانش ضمنی (تجربیات ،مهارتها ،بصیرت ،شعور ،درک و ایدههای نو)

خلق دانش

 دانش صریح (نمادها ،نشانهها ،عالئم ،نوشتهها ،فیلم ،عکس ،رویهها و فرایندها )... کتابها ،مجلهها ،گزارشها ،کنفرانسها ،فیلمها و... مشارکت افراد ،گروهها و استفاده از چشماندازها و دیدگاههای مختلف (سهیمسازی عقاید) -ارتباطات باز ،حمایت مدیریت ،وجود ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی مناسب

اکتساب دانش

 تشویق یادگیری و آموزش (اغلب بهطور متناوب) ،استفاده از منابع درونی و بیرونی(اجتماعات کاربران)
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اسکیم :)7115( 2مدیریت دانش ،عبارت است از مدیریت نظاممند و آشکار دانش که با

009

 -استفاده از فرصتها ،تقلید و الگوبرداری ،همکاری بینسازمانی
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1. Kanter
2. Eskim

 -حافظۀ سازمانی (افراد ،محلهای فیزیکی نگهداری بایگانیهای دیجیتال و کاغذی)

سازماندهی

 سازماندهی دانش کارکردی یا دانش فرایندی ،ابزار یا رسانۀ ذخیرهسازی عقاید قابلاستفاده
 فرایندها و رویههای کاری -ارتباط بین افرادی که میدانند با افرادی که نیاز به دانستن دارند.

توزیع

 توزیع اطالعات دربارۀ افرادی که میدانند؛ یعنی متخصصان موضوعات مهم سازوکارهای انتقال (شبکههای ارتباطی تحت بستر وب :اینترنت ،اینترانت ،نرمافزارها وگروهافزارها)
 -آزادی برای تجربه :نمونۀ اصلی ،مدلها ،راهنما ،عقایدی که در تجربه موفقاند یا خوب

کاربرد

درخشیدند.
 -پذیرش سازمان دربارۀ نادیدهگرفتن سودهای مالی

نوآوری :یکی از اهداف اصلی و راهبردی سازمانها است که بهوسیلۀ عملکردهای
خاص سازمانی محقق میشود .هدف فعالیتهای نوآورانه ،توسعۀ محصوالت و خدمات
جدیدی است که از یك جستوجوی هوشیارانه و هدفمند حاصل میشود .سازمانها ،دارای
فضای باز هستند و افراد آن ،با افراد بیرونی و سازمانهای دیگر فراتر از محدودۀ خودشان،
تعامل دارند .نوآوری همیشه مربوط به تغییراتی در ترتیب امور است و به همین علت بهعنوان
فرایندی رقابتی در حیطۀ تغییر به شمار میآیند .نوآوری ،نتیجۀ تعامل پیچیدۀ قدرت و
سیاست است )  (Theodora Asimakouو بهعنوان یك فرایند بهواسطۀ تعامالت میان افراد در
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سطوح فردی ،درونسازمانی ،برونسازمانی و اجتماعی ،با جهان پیرامون آنان تشکیل
1

2

میشود  .خالقیت  ،به قدرت ایجاد اندیشههای نو اشاره دارد .نوآوری ،معنای کاربردی
ساختن آن افکار تازه و نو است .درواقع نوآوری ،فرایندی است که بهواسطۀ آن ،سازمان،
مشکالت موجود را شناسایی و تعریف میکند و سپس فعاالنه ،دانش جدید را برای حل آنها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knowledge Sharing Networked Organization
2. Creativity

به کار میگیرد .بدینترتیب نوآوری را باید در قلب مدیریت دانش جستوجو کرد ،زیرا
مزیت رقابتی پایدار ،در نوآوری پنهان است .نوآوری دانش درعمل ،دانش فعال است ،تمام
ویژگیهای دانش را داراست و درعینحال ،از رکود دانش نیز جلوگیری میکند
(فتحیان .)0548،خالقیت ،بیشتر فعالیتی فکری و ذهنی است و نوآوری ،بیشتر جنبۀ عملی
بهطور مترادف استفاده میشوند ،ولی غالب محققان معتقدند دو اصطالح نوآوری و خالقیت
باید به طور جدا مدنظر قرار گیرند .در خالقیت ،اطالعات به دست میآیند و به آوردن چیز
جدیدی به مرحلۀ وجود اشاره دارد و تغییر در روش ایجاد هر چیزی است ،به گونهای که با
گذشته ،تفاوت داشته باشد  ،اما در نوآوری ،اطالعات به صورتهای گوناگون عرضه
میشوند و بر آوردن چیزی جدید به مرحلۀ استفاده داللت دارد (میرمیران.)0548 ،
عواملی مانند فقدان فرهنگی که از نوآوری حمایت کند ،نداشتن احساس مالکیت و از آن
خود ندانستن سازمان بهوسیلۀ مدیران ،فقدان یک فرایند گسترده و فراگیر برای نوآوری،
تخصیصندادن منابع کافی برای این فرایند ،عدم ارتباط بین پروژهها و طرحها با راهبرد
سازمان ،صرفنکردن زمان و انرژی کافی برای رفع ابهامات سازمانی ،ایجادنکردن تنوع در
فرایندها (عقاید مختلف و متضاد) ،عدم توسعۀ ابـزارها و سنجشهـای انـــدازهگیری
پیشـرفته و فقدان یک سیستم ایدهپرداز مدیریتی ،00از عوامل شکست نوآوریاند و موانعی
همچون عوامل فرهنگی (شامل ارزشها ،سنتها ،چگونگی برداشتها ،عدم وجود نگرش
انتقادی و هنجارهای فرهنگی) و عوامل ساختاری و محیطی (شامل فرایندهای داخلی سازمانها
و انگارههای ارتباطات در آنها) ،مانع رشد نوآوری در سازمانها میشوند؛ بنابراین واضح و
بدیهی است که دانش بهعنوان خردهفرهنگ و نظام آن بهعنوان یک عامل ساختاری در
نوآوری بسیار حائز اهمیت است (پیراستهفر .)0548 ،در بررسیهای صورتگرفته بهوسیلۀ
جنی داروچ در سالهای  7117و  ،7118به نقش مدیریت دانش در نوآوری و عملکرد شرکت
پرداخته شده است .داروچ با توزیع  0285پرسشنامه بین اساتید و صاحبنظران و دریافت
حدود  885پرسشنامه  ،موضوع « نقش مدیریت دانش را در نوآوری » به اثبات رسانده است.
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دارد و درحقیقت محصول نهایی عمل خالقیت است .اگرچه واژههای خالقیت و نوآوری،
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همچنین ماریا پلسیس نیز در سال  ،7112این موضوع را با بررسی ،مصاحبه و کسب تجارب
خبرگان ،به اثبات رسانده است .در سال  7111آقای آلبرتو کارنیرو با ارائۀ مدل مفهومی ذیل،
به بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پرداخته است.
شکل  .۰تأثیر مدیریت دانش در نوآوری و رقابت (کارنیرو)2۱۱۱ ،
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در این خصوص پژوهشگران متعددی به این مهم پرداختهاند؛ مانند ترزوفسکی ()7118
دربارۀ نقش دوطرفه و تعاملی مدیریت دانش و ایجاد محیط کاری مناسب برای خالقیت و

نوآوری ،کامبیز عبدی ( )7108با بررسی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی ،آقای اچ زو در
سال  7112با بررسی  681شرکت کوچک و متوسط آلمانی.
در سال  ،7100آقای کاشف اکرم و همکاران ،با ارائۀ مدل مفهومی زیر ،دربارۀ تعیین
جایگاه مدیریت دانش و نوآوری بحث و بررسی کردهاند (اکرم.)7100 ،

پایاننامۀ دکترا با عنوان نقش مدیریت دانش در حمایت از نوآوری و آموزش در صنعت
ساختوساز در ملبورن استرالیا بهوسیلۀ تایاب ماکسود ( )7111انجام شد .این تحقیق ،در دو
مرحله انجام شده است .مرحلۀ اول :در این مرحله ،از یک روش نظری نهادینهشده ،برای توسعه
و طراحی فعالیتهای مرتبط با دانش استفاده میشود که در دو سازمان بزرگ ساختوساز
استرالیایی اجرا شده است و در قالب مدلی توسعهیافته ،نشان میدهد که ایجاد تمایز میان سه
مؤلفۀ افراد ،فرایند و فناوری ،برای اجرای سازهها الزم است .مرحلۀ دوم :از سامانههای
نرمافزاری ( )SSMبهعنوان ابزار مدیریت دانش استفاده میشود تا فاصلۀ میان منابع دانش در
بیرون و درون سازمان را شناسایی کند و فواصل مانع سوقیافتن دانش از منابع بیرونی به درون
سازمان را از میان بردارد اهداف پژوهشی تحقیق ،در قالب سؤاالت زیر بیان شده است:
 .0چگونه مدیریت ،دانش نوآوری را حمایت میکند؟
 .7چگونه مدیریت دانش ،بهوسیلۀ سازمان یادگیرنده حمایت میشود؟
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شکل  .2مدل مفهومی نقش و جایگاه مدیریت دانش و نوآوری (اکرم)2۱۰۰ ،
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 .5آیا میتوان نشان داد که مدیریت دانش ،نقشی در ارتقای سطح نوآوری و یادگیری در
سازمان ایفا کند؟
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که مدیریت دانش ،به دو شیوه از نوآوری حمایت
میکند .اول اینکه به سازمانها کمک میکند دانش خالقانه را در دنیای بیرونی (کاربردی)
جستوجو کنند ،آن دانش را به داخل سازمان آورند ،به طرز مؤثری مشارکت دهند و به کار
گیرند .دوم اینکه مدیریت دانش با استفاده از دانش بیرونی ،ترکیب و تلفیق آن با دانش داخلی،
مشارکت آن در سازمان ،با استفاده از روشهای مدیریت همچون مدیریت ریسکپذیری و
مشارکت تیمی ،در اجرای خالقانۀ نوآوری ،به سازمان کمک میکند.
آن ،پارك و جوانگ ( ،)7111تحقیقی با عنوان مطالعه راجع به مدیریت دانش در شهر
«بوسان» انجام دادند .این تحقیق بهطور خاص ،مدیریت دانش را هم در بخش دولتی و هم در
بخش خصوصی آن شهر مورد مقایسه قرار داده ،توسعۀ فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی و
منابع انسانی را بررسی کرده است .این محققان معتقدند دانش ،نیروی محرکهای برای رشد
سازمانی است و میتواند بهعنوان یك مزیت رقابتی در بازار برای توسعۀ منابع انسانی به کار
برده شود .همچنین این پژوهش ،راهکارهایی برای بهبود شیوههای مدیریت دانش در آن شهر
ارائه کرده است.
کانلی و شنگ ( )7111در پژوهشی با عنوان «کارشناسی عوامل موفقیت مدیریت دانش»،
عوامل سازمانی را که بر کارآمدی مدیریت دانش تأثیر میگذارد ،بررسی کردهاند .این عوامل،
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شامل بهبود منابع انسانی ،فناوری اطالعات و مدیریت میشود .آنها چهارچوبی تهیه کردند
که عوامل مختلف سازمانی و مسیرهای آن را دستهبندی میکند و بر کارایی مدیریت دانش
تأثیر میگذارد .همچنین آنها معتقدند متصدیان مدیریت دانش ،یك درك کلینگر از چگونگی
تأثیرات مفهوم سازمانی بر کارآمدی مدیریت دانش به دست آوردهاند .این درك به آنها کمك
میکند که :الف) قبل از اقدام به انجام پروژههای مدیریت دانش ،شناختی از محیط سازمانی
خود پیدا کنند .ب) منابع ،راهکارها و فناوری الزم را برای برطرفکردن موانع سازمانی،

بهینهسازی کرده ،سازمان را بهمنظور اجرای مدیریت دانش ،فعال کنند.
هان و وانگ ( )7111در تحقیقی با عنوان «چالشهای سیستمهای مدیریت دانش در رابطه
با چالشهای پردازش دانش سازمانی»را مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش که از نظریه
تناسب تکنولوژی ـ وظیفه ( )TTFاستفاده شده بود ،یک آزمایش تجربی میدانی در زمینۀ
را اثبات کرد .نتایج آزمایش نشان داد که برای رفع مشکالت دانش ،در صورت لزوم باید یك
سیستم مدیریت دانش ( )KMSجدیدی طراحی شود که از هدف خلق و تولید دانش حمایت
کند ،زیرا چنین سیستمی میتواند از عهدۀ فرایندهای ناگهانی و پیاپی برآید .در مقابل برای
پردازش دانش از نوع همگرا ،یك سیستم مدیریت دانش با موضوعات و اهداف
ازپیشتعیینشده و قابل قبول که قابلیتها و تواناییها را بهوضوح تبیین و تحلیل میکند،
مؤثرتر است.
در همۀ تحقیقات صورتگرفته ،به بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری اشاره شده،
ولی این بررسی ،در سازمانها و شرکتهای تولید محصول صورت گرفته است .در این
پژوهش ،محقق به دنبال درک رابطۀ بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان در
یک سازمان خدماتی (سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان) است.
روش تحقیق

این پژوهش ،از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارکنان
و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان است .اعضای نمونه ،کارکنان و مدیران سازمان
تأمین اجتماعی استان لرستاناند و نظرات آنها در مورد مؤلفههای مدیریت دانش ،نوآوری و
عملکرد کارکنان ،متفاوت است .درنتیجه از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی استفاده
میشود .این پژوهش ،شامل تعداد  546نفر از جامعۀ آماری مورد نظر است که همۀ اطالعات
مورد نیاز این پژوهش را دارند .با توجه به حجم نمونۀ جامعۀ آماری ،توزیع جامعه را نرمال در
نظر میگیریم و حجم نمونه را با استفاده از فرمول ، 𝐩𝐤 = 𝐍𝑁𝐤 ∗ 100محاسبه میکنیم (عادل
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سرویسهای اشتراك دانش برمبنای اینترنت انجام دادند که نتایج آن آزمایش ،فرضیههای آنها
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آذر ،مؤمنی :)0548 ،بنابراین در سطح اطمینان  %18و با خطای  %4.8بایستی حداقل  15نمونه
انتخاب شود تا نتایج ،قابل تعمیم به جامعۀ آماری باشد.
سؤال اصلی پژوهش ،عبارت است از تشخیص میزان تأثیر مدیریت دانش بر میزان نوآوری
و عملکرد سازمان خدماتی که بدین منظور ،سؤاالت فرعی بررسی و شناسایی رابطۀ بین
کاربردیکردن مدیریت دانش با نوآوری ،بررسی و شناسایی رابطۀ بین مدیریت دانش با عملکرد
کارکنان و بررسی و شناسایی رابطۀ بین نوآوری با عملکرد کارکنان ،مطرح شده است.
مدل مفهومی استفادهشده در این پژوهش ،برگرفته از مدل مدیریت دانش مک کین و
زوک بوده و به شرح ذیل ترسیم شده است.

شکل  .۹مدل مفهومی تحقیق :اقتباسشده از مدل مدیریت دانش در پژوهش مك کین و زوك (ابطحی ،صلواتی)۰۹15 ،
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با توجه به شکل  ،5مؤلفۀ نوآوری در این پژوهش ،دو نقش متفاوت دارد )0 :بهعنوان
متغیر وابسته که تحت تأثیر مستقیم مؤلفۀ مدیریت دانش است )7 .بهعنوان متغیر مستقل که
بهصورت مستقیم ،روی مؤلفۀ عملکرد کارکنان تأثیر میگذارد .همچنین در این مدل ،مدیریت
دانش بهعنوان متغیری مستقل در نظر گرفته میشود و عملکرد کارکنان ،بهعنوان متغیری
وابسته در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
بهمنظور گردآوری اطالعات ،روش کتابخانهای و جستوجو از شبکههای وب (اینترنت،

اکسترانت ،شبکۀ محلی)1و برای آشنایی بیشتر با موضوع تحقیق و بررسی مطالعات انجامشده
در این خصوص ،پرسشنامههای مدیریت دانش ،نوآوری و عملکرد کارکنان ،بین کارکنان
سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان با هدف دریافت دیدگاهها و نگرشهای آنها توزیع شد.
در این پژوهش ،محقق بهمنظور سنجش مؤلفههای مدیریت دانش ،نوآوری و عملکرد
مربوط به ویژگیهای فردی جامعه آماری و بخش دوم آن ،مربوط به مؤلفههای مدیریت دانش
شامل سؤال  0تا  78است که بخشی از این سؤالها از پرسشنامۀ استاندارد مارکورات
(مارکوارت )0548 ،و بخش دیگر آن هم از پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط بین فرایندهای
مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش در سطح دانشگاههای شهر رفسنجان» که بهوسیلۀ
فالح الجیمی و ابراهیمینژاد ،انجام و پایایی و روایی آن نیز اندازهگیری شده است ،گرفته
شدهاند .یادآور میشود که سؤال  0تا  ،2مؤلفههای مربوط به خلق دانش ،سؤال  4تا  ،05اکتساب
دانش ،سؤال  08تا  ،06ذخیرهسازی و سازماندهی دانش ،سؤال  02تا  ،71توزیع دانش و سؤال
 70تا  ،78کاربرد دانش را اندازهگیری میکند .بخش سوم پرسشنامه ،شامل سؤالهای  76تا
 87است که با هدف شناخت متغیر وابسته (نوآوری) طراحی شدهاند .بخشی از این سؤالها از
پرسشنامۀ استاندارد کتاب خالقیت و نوآوری میرمیران و بخش دیگر آن هم از سایت اینترنتی
تخصصی 2گرفته شده است .سؤال  76تا  ،50مؤلفههای مربوط به تحمل ریسک ،سؤال  57تا
 ،58نوآفرینی و سؤال  56تا  ،87مربوط به یادگیری و ایجاد فضای تیمی است .بخش چهارم
پرسشنامه ،شامل سؤالهای  85تا  61است و بهمنظور شناخت متغیر وابسته مؤلفههای ارزیابی
عملکرد ،طراحی شده که از مدل کیفیت سازمانهای متعالی گرفته شده است .سؤال  85تا ،84
تعالی سازمان ،سؤال  81تا  ،87بهبود خدمات به مشتری و سؤال  85تا  ،61مؤلفههای مربوط به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Local Area Network
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کارکنان ،پرسشنامۀ چهاربخشی را مورد استفاده قرار داده که بخش اول آن شامل  8سؤال
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بهرهوری را اندازهگیری میکند و براساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت ،از پاسخدهندگان
خواسته شده است نظر خود را در رابطه با هر سؤال ،مطابق امتیازات درجشده اعالم کنند.
اطالعات را جمعآوری و بهوسیلۀ روشهای آماری آوردهشده در متن ،مورد تجزیهوتحلیل
قرار دادیم و اطالعات و نتایج حاصله ،در سازمان مورد پژوهش ،مورد استفادۀ مدیران و
متصدیان ذیصالح قرار خواهد گرفت.
در این پژوهش ابتدا نمونهای به حجم  51نفر بهصورت تصادفی ساده گرفته و آلفای
کرونباخ محاسبه شد تا اعتبار سؤالها بررسی شود .در صورت مقایسه با عدد ،1/2مشاهده
میشود که سؤالهای پرسشنامۀ مزبور ،از اعتبار کافی برخوردار بودهاند و هماهنگی سؤالها
یکسان است.
جدول  .2بررسی اعتبار کل پرسشنامه
تعداد متغیرها

ضریب آلفا کرونباخ

51

1/468
جدول  .۹آلفای کرونباخ

محاسبۀ آلفای کرونباخ بهوسیلۀ نرمافزار spss

018

آلفای کرونباخ مدیریت دانش

1/456

آلفای کرونباخ نوآوری

1/446

آلفای کرونباخ عملکرد کارکنان

1/414

آلفای کرونباخ نهایی

1/104

با توجه به اینکه پژوهش ،به بررسی رابطۀ  5متغیر میپردازد و دادهها بهصورت مقیاس
فاصلهای هستند ،بنابراین برای تجزیهوتحلیل آماری ،از روش تحلیل مسیر (پس آنالیز)
استفاده میشود .مضاف ًا در این تحقیق  ،اطالعات استخراج شده از پرسش نامه چهار بخشی از
طریق روش های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارهای مختلف ،جهت

بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نمونهآماری که توسط نرم افزار  SPSSانجام شده است
استفاده گردیده است.در ضمن به منظور توصیف بهتر فرضیه ها از شاخص مرکزی نظیر
میانگین و از تکنیکهای آماری بکار گرفته شده در این تحقیق میتوان به تحلیل آزمون
کلموگروف اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون اشاره نمود.
فاصلهای و همچنین تعیین جهت رابطه (مستقیم یا معکوس) استفاده شده است .همچنین مدل
پژوهش مورد نظر ،بهوسیلۀ تحلیل مسیر بررسی شده ،ضرایب تحلیل مسیر ،بهوسیلۀ
رگرسیون به دست آمده است.
فرض صفر آزمون عبارت است از نرمالبودن توزیع متغیرها و فرض مقابل عدم
نرمالبودن توزیع متغیر مورد بررسی .در صورتی که سطح معنیداری آزمون ،کمتر از 1/18
باشد ،فرض صفر رد میشود و با اطمینان  %18میتوان گفت توزیع دادهها نرمال نیست و در
صورتی که سطح معنیداری آزمون ،بیشتر از  1/18باشد ،فرض صفر پذیرفته میشود و توزیع
دادهها نرمال است.
جدول  .۴بررسی توزیع متغیرها
تعداد

مقدار آمارۀ z

سطح معنیداری

مدیریت دانش

15

0/12

1/77

نوآوری

15

0/64

1/012

عملکرد کارکنان

15

7/287

1/062

بهبود عملکرد کارکنان

15

7/27

1/526

با توجه به این جدول ،از آنجا که سطح معنیداری آزمون نرمالبودن متغیرها بیشتر از
 1/18است ،بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود و با اطمینان  %18میتوان گفت توزیع
متغیرهای باال ،نرمال است.
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در این پژوهش ،از آزمون همبستگی پیرسون بهمنظور تعیین وجود رابطه بین متغیرهای
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تجزیهوتحلیل نتایج

برای بررسی فرضیه ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میکنیم .در صورتی که سطح
معنیداری آزمون ،کمتر از  1/18باشد ،فرض صفر رد میشود و با اطمینان  %18میتوان گفت
دو متغیر مدیریت دانش و نوآوری ،با هم رابطۀ مستقیم دارند .در صورتی که مقدار ضریب
همبستگی پیرسون مثبت باشد ،رابطۀ دو متغیر مستقیم است ،یعنی با افزایش یکی ،دیگری نیز
افزایش مییابد و اگر مقدار ضریب همبستگی منفی باشد ،رابطۀ دو متغیر معکوس است ،یعنی
با افزایش یکی ،دیگری کاهش مییابد و بالعکس.
به نظر میرسد مدیریت دانش با نوآوری ،رابطۀ مستقیم دارد.
فرض صفر :عدم وجود رابطۀ معنیدار بین مدیریت دانش و نوآوری
فرض مقابل :وجود رابطۀ معنیدار بین مدیریت دانش و نوآوری
جدول  .5بررسی رابطۀ بین متغیر مدیریت دانش و نوآوری
متغیر اول

متغیر دوم

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

مدیریت دانش

نوآوری

15

1/640

1/111

با توجه به جدول ،سطح معنیداری آزمون ( ،)1/111کمتر از  1/18است ،بنابراین فرض
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صفر رد میشود و رابطۀ معنیداری بین دو متغیر وجود دارد .با توجه به مثبتبودن مقدار ضریب
همبستگی ،جهت رابطۀ دو متغیر ،مستقیم است.
به نظر میرسد مدیریت دانش با عملکرد کارکنان ،رابطۀ مستقیم دارد.
فرض صفر :عدم وجود رابطۀ معنیدار بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان
فرض مقابل :وجود رابطۀ معنیدار بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

جدول  .6بررسی رابطۀ بین متغیر مدیریت دانش و عملکرد کارکنان
متغیر اول

متغیر دوم

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

مدیریت دانش

عملکرد کارکنان

15

1/841

1/158

صفر رد میشود و رابطۀ معنیداری بین دو متغیر وجود دارد .با توجه به مثبتبودن مقدار ضریب
همبستگی ،جهت رابطۀ دو متغیر ،مستقیم است.
به نظر میرسد نوآوری با عملکرد کارکنان ،رابطۀ مستقیم دارد.
فرض صفر :عدم وجود رابطۀ معنیدار بین نوآوری و عملکرد کارکنان
فرض مقابل :وجود رابطۀ معنیدار بین نوآوری و عملکرد کارکنان
جدول  .7بررسی رابطۀ بین متغیر نوآوری و عملکرد کارکنان
متغیر اول

متغیر دوم

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

نوآوری

عملکرد کارکنان

15

1/674

1/178

با توجه به جدول ،سطح معنیداری آزمون ( ،)1/178کمتر از  1/18است ،بنابراین فرض
صفر رد میشود و رابطۀ معنیداری بین دو متغیر وجود دارد .با توجه به مثبتبودن مقدار ضریب
همبستگی ،جهت رابطۀ دو متغیر ،مستقیم است.
در این پژوهش ،برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته ،از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شده است.
در مرحلۀ اول برای تعیین ضرایب مسیر و محاسبۀ تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها،
به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون میپردازیم .در این قسمت ،عملکرد کارکنان ،متغیر وابسته
فرض شده است و نوآوری و مدیریت دانش ،بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدهاند.

بررسی اثر مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان)

با توجه به جدول ،سطح معنیداری آزمون ( ،)1/158کمتر از  1/18است ،بنابراین فرض
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جدول  .1تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل (نوآوری و مدیریت دانش) بر عملکرد کارکنان

Sig

t

1/828

1/868

BETA
(ضریب استانداردشدۀ
بتا)

خطای
استاندارد

B

4/581

8/206

عدد ثابت

1/111

1/811

1/156

1/128

1/151

نوآوری

1/111

6/725

1/866

1/014

1/621

F = 77/67 sig =1/111

مدیریت
دانش

𝐑𝟐 = 1/558

بدینترتیب همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،با توجه به مقدارۀ آزمون  Fو
معنیداری آن در سطح اطمینان باالی  ،%18معادلۀ رگرسیون ،معتبر و نتایج آن ،قابل تحلیل
است .مقدار ضریب تعیین ،برابر  1/558است .این بدان معناست که  %55/8از تغییرات متغیر
وابسته ،به کمک متغیرهای مستقل تبیین میشود .مالحظه میشود که نوآوری و مدیریت دانش
برحسب میزان همبستگی ،به ترتیب عبارتاند از:
نوآوری با وزن بتای  1/156و مدیریت دانش ،با وزن بتای  1/866است.
 :𝑹𝟐 .0ضریب تعیین چندگانه نشاندهندۀ این است که مدلها چقدر با دادهها همخوانی
دارند ،و چه نسبتی از واریانس متغیر را تبیین میکند .طبیعی است هرچه مقدار آن بیشتر باشد،
031

قدرت تبیین مدل باالتر است و واریانس بیشتری تعیین میشود .مقدار عددی آن هم بین صفر
و یک است.
 .7مقدارۀ آزمون  :Fبا کمک نرمافزار  spssمحاسبه میشود .یک جدول آنالیز واریانس
دارد که واریانس را برای تیمارها و خطاها محاسبه میکند و سپس به درجۀ آزادی ،تقسیم و
درنهایت ،این دو عدد را بر هم تقسیم میکند و آمارۀ آزمون  Fبه دست میآید .درکل آمارۀ
آزمون تحلیل واریانس تعیین میکند که استفاده از رگرسیون ،مجاز است یا خیر.

 .5مقدار اعداد ثابت نشاندهنده :عرض از مبدأ مدل رگرسیون است.
 .8مقادیر  :Bهمان ضرایب رگرسیون است (برای مثال ضریب

x3

در مدل) و

beta

استانداردشدۀ همین ضرایب را استاندارد کردهاند .از میانگین کم و به جذر واریانس تقسیم
کردهاند.
قرار میگیرند .این  ،tآمارۀ آزمون این آزمون است.
 .6مقدار خطای  :Sigعبارت است از میزان خطایی که پژوهشگر در رد فرضیۀ صفر
مرتکب میشود .هرچه مقدارsig

کمتر باشد ،بهتر است.

جدول  .۳تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل (کاربرد ،خلق دانش ،اکتساب ،سازماندهی و توزیع) بر مدیریت دانش
BETA
(ضریب استانداردشدۀ بتا)

خطای استاندارد

B

5/257

1/771

عدد ثابت

1/712

0/741

کاربرد

0/740

خلق دانش
اکتساب

Sig

t

1/185

1/181

1/111

6/750

1/575

1/111

4/218

1/568

1/082

1/111

5/121

1/548

1/724

0/018

1/111

4/114

1/555

1/712

0/622

سازماندهی

1/111

8/861

1/717

1/010

0/166

توزیع

F = 86/578 sig = 1.11

𝑹𝟐 = 1/425

بررسی اثر مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان)

 :t .8همۀ متغیرها ابتدا با این منظور که آیا میتوانند وارد مدل شوند یا خیر ،مورد آزمون
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بدینترتیب همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،با توجه به مقدارۀ آزمون  Fو
معنیداری آن در سطح اطمینان باالی  ،%18معادلۀ رگرسیون ،معتبر و نتایج آن ،قابل تحلیل
است .مقدار ضریب تعیین ،برابر  1/425است ،این بدان معناست که  %42/5از تغییرات متغیر
وابسته ،به کمک متغیرهای مستقل تبیین میشود .مالحظه میشود که متغیرهای مستقل
برحسب میزان همبستگی ،به ترتیب عبارتاند از:

کاربرد با وزن بتای  ،1/575خلق دانش با وزن بتای  ،1/568سازماندهی با وزن بتای
 ،1/555توزیع با وزن بتای  1/717و اکتساب با وزن بتای .1/548
جدول  .۰۱تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل (تحمل ریسک ،نوآفرینی ،ایجاد فضای تیمی) بر نوآوری

Sig

t

1/111

5/287

BETA

خطای

(ضریب استانداردشدۀ بتا)

استاندارد

B

2/127

76/857

1/851

1/606

1/121

1/857

1/574

1/111

8/881

1/888

1/784

0/084

1/788

0/027

1/068

1/564

1/850

عدد ثابت
تحمل
ریسک
نوآفرینی
یادگیری
و ایجاد
فضای
تیمی

= 𝟐𝑹F.1/582

= 08/671

متغیرهای مستقل برحسب میزان همبستگی ،به ترتیب عبارتاند از:
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یادگیری و ایجاد فضای تیمی با وزن بتای  ،1/068تحمل ریسک با وزن بتای  1/121و
نوآفرینی با وزن بتای .1/888
 .0میزان تأثیر مستقیم مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان ( ،)1/748برابر با ضریب بتای
استاندارد حاصل از انجام رگرسیون است .میزان تأثیر غیرمستقیم آن نیز برابر ( )1/812می باشد.
 .7میزان تأثیر مستقیم نوآوری بر عملکرد کارکنان ( ،)1/858برابر با ضریب بتای
استاندارد حاصل از انجام رگرسیون است .براساس مدل تحقیق ،متغیر نوآوری بر عملکرد

کارکنان ،تأثیر غیرمستقیم ندارد.
 .5براساس مدل تحقیق ،کاربرد دانش بر عملکرد کارکنان ،تأثیر مستقیم ندارد .براساس
مدل تحقیق ،متغیر کاربرد دانش ،بر عملکرد کارکنان تأثیر غیرمستقیم دارد .میزان تأثیر
غیرمستقیم آن نیز برابر ( )1/110می باشد.
تحقیق ،متغیر خلق دانش بر عملکرد کارکنان ،تأثیر غیرمستقیم دارد .میزان تأثیر غیرمستقیم
نیز برابر ( )1/015است.
 .8براساس مدل تحقیق ،اکتساب بر عملکرد کارکنان ،تأثیر مستقیم ندارد .براساس مدل
تحقیق ،متغیر اکتساب بر عملکرد کارکنان ،تأثیر غیرمستقیم دارد .میزان تأثیر غیرمستقیم نیز
برابر ( )1/180است.
 .6براساس مدل تحقیق ،سازماندهی بر عملکرد کارکنان ،تأثیر مستقیم ندارد .براساس
مدل تحقیق ،متغیر سازماندهی بر عملکرد کارکنان ،تأثیر غیرمستقیم دارد .میزان تأثیر
غیرمستقیم نیز برابر ( )1/118است.
 .2براساس مدل تحقیق ،توزیع بر عملکرد کارکنان ،تأثیر مستقیم ندارد و براساس همین
مدل ،متغیر توزیع بر عملکرد کارکنان ،تأثیر غیرمستقیم دارد .میزان تأثیر غیرمستقیم نیز برابر
( )1/147است.
 .4براساس مدل تحقیق ،تحمل ریسک بر عملکرد کارکنان ،تأثیر مستقیم ندارد و براساس
همین مدل ،متغیر تحمل ریسک بر عملکرد کارکنان ،تأثیر غیرمستقیم دارد .میزان تأثیر
غیرمستقیم نیز برابر ( )1/158است.
 .1براساس مدل تحقیق ،نوآفرینی بر عملکرد کارکنان ،تأثیر مستقیم ندارد و براساس
همین مدل تحقیق ،متغیر نوآفرینی بر عملکرد کارکنان ،تأثیر غیرمستقیم دارد .میزان تأثیر
غیرمستقیم نیز برابر ( )1/015است.
 .01براساس مدل تحقیق ،فضای تیمی بر عملکرد کارکنان ،تأثیر مستقیم ندارد و براساس

بررسی اثر مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان)

 .8براساس مدل تحقیق ،خلق دانش بر عملکرد کارکنان ،تأثیر مستقیم ندارد .براساس مدل
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همین مدل تحقیق ،متغیر فضای تیمی بر عملکرد کارکنان ،تأثیر غیرمستقیم دارد .میزان تأثیر
غیرمستقیم نیز برابر ( )1/778است.
بحث و نتیجهگیری

نتایج توصیفی تحقیق ،به شرح زیر است:
زنان ٪82/1 ،و مردان ٪87/0 ،نمونۀ مورد نظر را تشکیل دادهاند.
 ٪75/1نمونۀ مورد نظر را افراد مجرد و  ٪61/0آن را افراد متأهل تشکیل دادهاند .در
این پاسخگویی 6 ،نفر به این سؤال پاسخ ندادهاند و  ٪2نیز بهصورت مقادیر ازدسترفته
نوشته شده است.
از نظر سن ،بیشترین فراوانی ( )٪51/8مربوط به گروه سنی  50تا  81سال و کمترین
فراوانی ( ،)٪6/1مربوط به گروه سنی  80تا  81است که نشان میدهد وضعیت سنی کارمندان
تأمین اجتماعی ،در حد تقریب ًا جوانی است.
از نظر سطح تحصیالت ،بیشترین فراوانی ( )٪86/4مربوط به دارندگان مدرک فوقدیپلم
و کمترین فراوانی ( ،)8/5مربوط به دارندگان زیر دیپلم است.
بیشترین فراوانی از نظر سابقۀ کار ،مربوط به افرادی است که بین  0تا  8سال سابقه دارند
( )٪74/2و کمترین فراوانی ( ،)٪0/0مربوط به افرادی با سابقۀ کار بین  76تا  51سال است.
این نکته که مدیریت دانش بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نوآوری برای پاسخگویی
به رقابتهای سریع کنونی با مشخصاتی نظیر سرعت رشد فناوری ،چرخۀ عمر پایین
031

محصوالت و  ...ایفای نقش میکند و براساس این نظریه ،در آینده جوامعی میتوانند انتظار
توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردارند ،میتواند بهعنوان مبنایی
برای بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری و عملکرد سازمانهای خدماتی مورد استفاده
قرار گیرد .در این پژوهش سعی شد تا برمبنای ادبیات موضوع ،تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری
در سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان ،مورد بررسی قرار گیرد و به چالش کشیده شود .در
بررسی صورتگرفته اثبات شد که بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان سازمان

تأمین اجتماعی استان لرستان ،رابطه وجود دارد و این رابطه ،با ضریب اطمینان  %18مورد تأیید
قرار گرفت و این رابطه ،با نوآوری و عملکرد کارکنان در آن سازمان ،رابطۀ مثبت و مستقیم
دارد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت :ازجمله قابلیتهای مدیریت دانش و از مهمترین
مؤلفههای فرهنگ سازمانی ،حمایت مدیران ارشد است که مهمترین راهکارهای مدیریت
کارکنان و کمك به پشتیبانی از آنهاست .در فرهنگ مبتنی بر حمایت ،اعضای سازمان ،با
مدیران رابطۀ نزدیکی دارند .تالش مدیران ارشد سازمان بر این است که به کارکنان اجازۀ
سعی و خطا ،تجربه و یادگیری داده شود .آنان ساختار و فضای کاری را بهگونهای سامان
میدهند که افراد بتوانند بهراحتی با یکدیگر به بحث و گفتوگو بپردازند .آنان از نوآوری،
یادگیری و تسهیم دانش حمایت میکنند و اغلب این حمایت را بهواسطۀ سازوکارهای پاداش
مناسب انجام میدهند تا بتوانند با مشارکت و سهیمسازی کارکنان در تصمیمگیری ،اهداف
سازمانی را محقق سازند.
به منظور هدایت و کمک به تحقیقات آتی که توسط محققین دیگر در این حوزه صورت
خواهد گرفت پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 -0با توجه به نقش بسیار مهم مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد کارکنان الزم است
در تحقیقات آتی بر عوامل و فاکتورهای مؤثر دیگر متغیرهای مستقل و وابستۀ نوآوری و
توجه شود.
عملکرد کارکنان ل
 -7بررسی نقش مدیریت دانش در تعالی سازمان.
 -5بررسی چالش های موجود در سر راه سازمان ها برای استفاده ازمدیریت دانش و
نوآوری.
 -8دخالت دادن مؤلفههایی مانند نقش مدیریت دانش در صالحیت کارکنان و ایجاد
نوآوری در فرایندها و خدمات وبررسی آن با میزان برگشت سرمایۀ مصرفشده مقایسه کنند.
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