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چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،بررسی نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری منابع انسانی است.
روش :پژوهش حاضر توصیفی -پیمایشی و ازنظر اهداف ،کاربردی است .جامعه ممهاری ایهن پهژوهش را
 011نفر از کارمندان شرکت مجتمع گهازی پهار

جنهوبی تشه یی مهیدهنهد .بهرای جمهعموری دادههها از

پرسشنام استفاده شده است .روایی محتوای پرسشنام بها اسهتفاده ازنظهر چنهد تهن از متصصصهان مهدیریت،
اساتید و استفاده از من در چندین پهژوهش محاسهه شهد .جههت محاسهه پایهایی پرسشهنام از روش ملفهای
کرونهاخ استفاده شده است ک ضریب محاسه شده برای کهی پرسشهنام  1/140محاسهه گردیهد .درنهایهت
ب منظور بررسی و مقایس توصهیفی و اسهتنها ی دادههها از شهاخ

ههای توصهیفی و مزمهونههای اسهتنها ی

کلموگروف -اسمیرنوف ،ضریب همهسهتیی ،تحل یهی رگرسهیون و مزمهون فریهد مهن اسهتفاده شهده اسهت.
یافتهها :بین ابعاد مدیریت دانش و خالقیت سازمانی بها بههرهوری منهابع انسهانی رابطه م ههت و معنهیداری
وجود دارد .از این میان بعد خلق دانش و بعد م انیسه ههای نهوموری بیشهترین رابطه را بها بههرهوری منهابع
انسانی دارد .همچنین بعد کاربرد دانش و بعد اعتقادات و فضای سازمان بیشترین تأثیر را بهر بههرهوری منهابع
انسانی دارند .درنهایت بر اسا

رته بنهدی ابعهاد ،بعهد کهاربرد دانهش و بعهد صهالحیت منهابع انسهانی دارای

بیشترین اهمیت در بهرهوری منابع انسانی است .نتیجهگیری :سازمانها باید نسههت بهههود بههرهوری منهابع

 .0کارشناسهههی ارشهههد علههه ا العهههات و دانهههش شناسهههی ،دانشههه ده مهههدیریت و اقتصهههاد ،دانشهههیاه تربیهههت
Fatemeh.helaliyan@modares.ac.ir
 .0دانشیار گروه عل ا العات و دانش شناسی ،دانش ده مدیریت و اقتصاد ،دانشیاه تربیت
مدر hasanzadeh@modares.ac.ir

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

انسانی در جهت تقویت و استفاده از دانش نیروی انسانی ک مه تهرین عامهی افهزایش بههرهوری اسهت گها

بردارند و از تواناییهای ذهنی و ف ری کارکنان در جهت تولید کاال و خدمات باکیفیت حمایت کنند.
واژگان کلیدی :بهرهوری ،خالقیت سازمانی ،مدیریت دانش ،منابع انسانی ،مجتمع
گازی پارس جنوبی.

مقدمه
از اواخر قرن گذشت میالدی تا زمان حال ،بحث مدیریت داراییهای نامشههود سهازمان به
توانبصشی از منابع حیاتی سازمان بسیار موردتوج واقع شده است .از بین ایهن دارایهیهها،
دانش بیشترین توج را ب خود معطوف ساخت و ب عنوان مه ترین دارایی نامشهود سهازمان
مورد تأکید قرارگرفت است (ون کهرو ،،نوناکها .)0111 ،0اهمیهت دانهش به عنهوان یه
دارایههی بههاارزش ب هرای سههازمانهههای معاصههر سهههب شههده اسههت تهها نحههوه کسههب ،توسههع ،
بهرهبرداری ،اداره صحیح و ارتقای من به ی هی از مسهوولیتهها و چهالشههای اصهلی ایهن
سازمانها تهدیی شود .امروزه تأکید فزاینده بر سازمانهای دانشمحور ب جای سهازمانههای
تولید محور است (داونپورت .)0114 ،0دانش در تمامی اعصهار مهه بهوده و هسهت امها در
حال حاضر بسیار حائز اهمیتتر شده است و من ناشی از اعمال قدرت دانهش بهرای کسهب
برتری رقابتی پایدار 0است .نظری پردازان بزر ،اقتصادی و تجاری دانش را ب عنوان برتری
رقابت نهایی برای سازمانهای جدید و کلید پیروزی منها بیان کردهاند و استدالل میکنند
ک دانش تنها منهعی اسهت که تقلیدپهذیری از من امهری دشهوار و حتهی میهرمم ن اسهت.
مال
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من دارای ی

کاالی منحصرب فرد است .بدیهی است چنین منهعی باید محافظت ،به

سازی و اداره شود و از هر فن و روشی که رشهد و اشهاع بهتهر من را فهراه کنهد اسهتفاده
گردد و از مدیریت من ب وسیل شانس جلوگیری شود (بهادری فرد .)0040،در ایهن راسهتا،
مدیریت دانش ب عنوان ابزاری سودمند بهرای سهازمانهها و به ی هی از موضهوعات اصهلی
پژوهشهای مدیریتی در سراسر دنیا تهدیی شده است .مدیریت دانش را به عنهوان ابهزاری

1. VonKrog &Nonaka
2. Davenport
3. sustainable competitive advantage
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کلیدی برای مدیریت ا العات و ابزاری راههردی 0بهرای مهدیریت (مارتنسهون )0111 ،0و
راهی مؤثر برای کسب برتری رقابتی پایدار میدانند (پیو ،بون ن )0110،0امروزه بسیاری از
شرکتهای بزر ،دنیا با ب کارگیری و عملی سازی مدیریت دانش ،4در جههت رشهد و
توسهههع

گههها برداشهههت انه هد .شهههرکتهه هایی ماننهههد

Ford TOYOTA,SONY,

 MOTOROLA,Siemens,Microsoftو ...با پیادهسازی مدیریت دانش ب برتری رقابتی
در میان شرکتهای مشاب دست یافت اند .منها ب این نتیج رسیدهاند ک اجرای مدیریت
دانش از بسیاری از دوبارهکاریها جلوگیری میکند (کریمی.)0001 ،
ب ورکلی مدیریت دانش را میتهوان مجمهوف فراینهدهایی دانسهت که درنتیجه منهها
دانش ،کسب ،نیهداری و اسهتفاده مهیشهود؛ و ههدف از من بههرهبهرداری از دارایهیههای
ف ههری به منظههور افههزایش بهههرهوری ،ایجههاد ارزشهههای جدیههد و بههاال بههردن توانههاییهههای
رقابتپذیری است (جهانیان .)0101 ،سازمانهایی که مهدیریت دانهش را به منزله توانهایی
اصلی خود در نظر گرفت اند ،تفاوت چش گیری نسهت ب سایر سازمانها دارند .ازجمل ایهن
تغییرات ،سرعت فرمیندها ،شناسهایی و سهازگاری بها تغییهرات ،حفه و رشهد دارایهیههای
ف ری و برتری رقابتی پایدار از ریق خالقیت مستمر است (پهور سهلطانی زرنهدی ،ایرجهی
نقندر.)0040،
خالقیت سازمانی 1یعنی ارائ ف ر و رح نوین برای بهههود و ارتقهاك کمیهت یها کیفیهت
فعالیتهای سازمان اسهت (محمهدی .)0044 ،به هورکلی در رابطه بها مهدیریت دانهش و
خالقیت منابع انسانی در سازمان دو راههرد اساسی مطرح اسهت؛ نصسهت اسهتفاده بهینه از
فناوریهای موجود ،جهت ب کارگیری و کاربرد بهتر دانایی در سازمان و راههرد دو که
سازمان شناخت کافی دارند و قادرند ایهدهههای خالقانه خهود را بهرای تولیهد محصهول و
خدماتی نو و ارزشمند ب کارگیرند (احمدی باالدهی ،میرزائی عربی.)0040 ،
1. strategic
2. Martensson
3.Pyo &Bouncken
4. knowledge management
5. Organizational creativity
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در هر سازمان بهرهوری ازجمل ساز و کارهایی است ک پیوست بایهد موردتوجه و نظهر
سازمان باشد؛ زیرا برتری رقابتی حاصی بهرهوری است .منچ در سهازمان اسها

بههرهوری

است انسانهای فرهیصت و دانش مفرین است ک بها مگهاهی مهیتواننهد اندیشه خهود را در
قالب کاال و خدمات ارائه دهنهد .زیهرا اسها

بههرهوری در سهازمان ،بههرهوری در ف هر و

اندیش است.
امروزه برتری رقابتی سازمانها ب منابع انسانی فرهیصت و توسع یافت وابست اسهت و ایهن
ب خا ر من است ک تجهیزات ،مواد و ام انات فیزی ی ،محدود بوده و قابلیت تهدییشهدن
من ب برتری پایدار اندک است ولی منچ دارای قابلیت نامحدود بوده و مانهدگاری پایهدار
در بازار رقابت را تضمین میکند ،منابع انسانی است (مارتنسون.)0444 ،
در سازمانها ،کارکنان زیادی وجود دارند و درصورتیک قابلیتهها ،تف هر ،ذهنیهت و
مجموع توانمندیهای منان ب عمل رد مطلوب تههدیی شهود ،سهازمان شهاداب ،سهودمور و
برتر خواهد بود .سرممدی سازمانها درگرو سرممدی کارکنان است ب عههارتدییهر بهرای
داشتن سازمانی متعالی و سرممد ابتهدا بایسهتی کهار را سهرممد و متعهالی نمهود تها کارکنهان
تعالییافت  ،بتوانند راه تعالی سازمان را مماز و ادامه دهنهد .تعهالی و سهرممدی کارکنهان بها
پرورش مجموع توانمندیهای ذهنی ،ف ری ،نیرشی و دانشهی حاصهی مهیشهود .بهر ایهن
اسا

الز است سازمانها ،کار توسهع منهابع انسهانی را به صهورت روشهمند ،جههتدار و

کاربردی دنهال نمایند.
ی ی از این روشها ،پیاده کردن و به کهارگیری اصهول مهدیریت دانهش در سهازمانهها
است ک از این ریق بتوان انسانهایی توسع یافت و بالنده پرورش داد ک بتوانند برتریهای
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پایدار برای سازمان ایجاد نمایند .چون در فرایند بهرهوری منچ نقش اساسهی در بههرهوری
دارد ،بالندگی کارکنان است ک بتواند ظرفیتهای جدید ایجاد نمایند (مارتنسون.)0444 ،
با توج ب این

امروزه بهرهوری 0و مدیریت دانش از جذابترین واژهههای مورداسهتفاده

در علو مصتلف ب ویژه مدیریت میباشند ،تاکنون پژوهشهای بسیاری در رابطه بها مهدیریت

1. productivity
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دانش ،خالقیت کارکنان و نقش این دو در عمل رد سازمان انجا شهده اسهت .در اینجها به
تعدادی از منها اشاره میشود:
محمههد نیهها ( )0040در پژوهشههی به بررسههی رابطه بهین مههدیریت دانههش و خالقیههت بهها
بهههرهوری کارکنههان در سههازمان ممههوزشوپههرورش شهرسههتان المههرد پرداخههت .نتههایا ایههن
پژوهش نشان داد ک بین مدیریت دانش و خالقیت با بهرهوری منابع انسانی رابط معناداری
وجود دارد .سالجق و دانشپژوه ( )0040در پژوهشی تحت عنوان رابط مدیریت دانهش و
بهرهوری کارکنان ب مطالع رابط بین مدیریت دانش و بهرهوری کارکنان در شر کت مب
و فاضالب شهر کرمان پرداختند .نتایا نشان داد ک بین مدیریت دانش و شهاخ

ههای من

(اکتساب دانهش ،به اشهتراکگهذاری دانهش ،به کهارگیری دانهش) و بههرهوری کارکنهان
همهستیی م هت و معناداری وجود دارد .نتیجه پهژوهش احمهدی بهاالدهی ،میرزائهی عربهی
( ) 0040در بررسی رابطه بهین مهدیریت دانهش و خالقیهت کارکنهان نشهان مهیدههد ،بهین
مؤلف های مدیریت دانش یعنی تولید دانش ،کسب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش،
انتشار دانهش و کهاربرد دانهش و خالقیهت کارکنهان رابطه وجهود دارد .مرتضهوی ،منیریهان
( )0044در پژوهشی ب بررسی تأثیر مدیریت دانش بهر خالقیهت سهازمانی پرداختنهد .نتهایا
پههژوهش نشههان داد ک ه ابعههاد مههدیریت دانههش شههامی تولیههد و اکتسههاب دانههش ،ذخیههره و
سازماندهی دانش ،ب اشتراکگذاری دانش ،ارزیابی دانش ،ب کارگیری دانش بر خالقیهت
سازمانی تأثیر گذارند .لیائو و هم اران )0101( 0در پژوهشی ک بین  060واحد تولیهدی در
چین پرداختند .ب این نتیج رسیدند ک ارتهاط م هتی بین کسب دانش و افهزایش خالقیهت و
درنتیج توسع بهره وری وجود دارد .همچنهین نتهایا نشهان داد که بهین مهدیریت دانهش و
( )0100در پژوهشی ب بررسی ارتهاط مدیریت دانش با خالقیت مدیران مدرسه پرداختنهد.
نتایا این پژوهش نشان داد ک رابط م هت و معناداری بین مدیریت دانش و ابعاد من شهامی
خلق دانش ،کسب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیرهسازی دانش ،انتشار دانش و اسهتفاده از
دانش با خالقیت وجود دارد .همچنهین نتهایا تحلیهی رگرسهیون گها به گها نشهان داد که
1. Liao et al

سال اول ،شماره ،4پاییز 94

بهرهوری منابع انسانی رابط مستقی و معناداری وجود دارد .فرحهد ،عموپور و کریمی کمها

22

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

مدیریت دانش بر خالقیت تأثیرگذار است .عهدالناصر ،جواهر و محمهد ( )0100به بررسهی
نقش مدیریت دانش در افزایش عمل رد سازمان پرداختند .ب نتیجه رسهیدند که بهین همه
عناصر و قابلیتهای مدیریت دانش با عمل رد سازمان رابطه وجهود دارد .گلهوت)0100( 0
در پژوهش خود ب این نتیج رسید ک بین مهدیریت دانهش و نهوموری رابطه وجهود دارد.
موسی وند ،امیری ( )0104در پژوهشی ب بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان
دانشیاه پرداختند .نتایا بررسی منها نشان داد ک بین عناصر راههردی ،فنهاوری ا العهات،
ایجاد فرمیند و انتقال دانش و بهرهوری رابط وجود دارد .این عوامی در افهزایش بههرهوری
کارکنان ،ساختار سازمانی و فرهنگسازمانی دانشهیاه مهؤثر مهیباشهند .به عهالوه مهدیریت
دانش نیز در افزایش بهرهوری مؤثر است .دلجوان انهوری ،الهیهان نیها و جنهانی ( )0104در
پژوهشی تحت عنوان رابط مدیریت دانش و خالقیت در میان معلمهان تربیهتبهدنی به ایهن
نتیج رسیدند ک بین مدیریت دانش و خالقیت رابط وجود دارد .ب عالوه تفاوت معناداری
بین نظرات معلمان زن و مرد در مورد رابط بین مهدیریت دانهش و خالقیهت وجهود نهدارد.
امیههری ( )0101بهه بررسههی تههأثیر مههدیریت دانههش بههر بهههرهوری منههابع انسههانی کارکنههان
مموزشوپرورش پرداخت .نتایا حاصی از این مطالع نشان داد که رابطه منفهی و معنهادار
بین متغیرهای انتشار دانش و بهرهوری منابع انسانی وجود دارد .عهالوه بهر ایهن ،یه

رابطه

منفی و معنادار بین متغیرهای ذخیرهسهازی دانهش و بههرهوری از منهابع انسهانی وجهود دارد.
بااینحال ،رابط م ههت و معنهیداری بهین فراینهد دانهش و بههرهوری از منهابع انسهانی و بهین
متغیرهای انتقال دانش و بهرهوری از منابع انسانی وجود دارد .یو ا

لو ،کی باک)0101( 0

در پژوهش خود ک بررسی تأثیرات مدیریت دانش و خود ساماندهی بر خالقیهت سهازمانی
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پرداختند ب ایهن نتیجه دسهت یافتنهد که مهدیریت دانهش و خودسهامان دههی بهر خالقیهت
سازمانی مؤثر است .ب عالوه مه ترین عامی در افزایش خالقیت سازمانی ارتها ات سازمانی
و ب دنهال من نوموری شرکتهای بزر ،است.
با توج ب مرور پیشین ها میتوان اذعان کرد ک مدیریت دانهش و خالقیهت سهازمانی از
مفاهیمی هستند ک کهامالا بهاه در ارتههاط بهوده و همهدییر را ت میهی کهرده و خاصهیت
1. Gloet
2. Uslu & Çubuk

نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری منابع انسانی...

ه افزایی دارند و هردو موجب افزایش توانمندی منهابع انسهانی و افهزایش قهدرت رقابهت
سازمانها میگردند .بنابراین ،مدیران نمیتوانند بدون توجه به ههر یه

از منهها انتظهار

موفقیت در امور دییر و درنهایت ،تحقق مطلوب اهداف سازمانی را داشت باشهند .هرچنهد
عوامی متعدد و دره بافت ای باعث میشوند تها بههرهوری یه

سهازمان افهزایشیافته و در

سطح دلصواه نیز ثابت باقی بماند همچون ارزیابی عمل رد کارکنان و انتصاب افهراد مناسهب
و متعهد در تصدی پستهای مدیریت و دورههای مموزشی مفید ،همسویی اهداف سهازمان
و اهداف کارکنان و همصوانی تحلیی مشهامی و ویژگهیههای شصصهیتی شهغی (شهناختی –
هیجانی و رفتاری) – ایجاد انییزش و باال بردن کیفیت کاری ایجاد رضایت شهغلی و پهائین
موردن فشار روانی در سازمان و ایجهاد محهیف فرهنیهی مناسهب از دییهر عوامهی مهؤثر در
بهرهوری بوده و با این روی رد مموزش خالقیت و نوموری مهیتوانهد در کلیه ایهن عوامهی
تأثیرات م هت بیذارد (فریدونی.)0112،
با مشص

شدن اهمیت دو مفهو مدیریت دانش و خالقیت و تأثیر منهها بهر بههرهوری

منابع انسانی هدف از انجها ایهن پهژوهش عههارت اسهت از :افهزایش درک مهدیران از ایهن
مفاهی  ،انجا اقدامات الز در عمی بهرای عملیهاتی شهدن منهها ،شناسهایی تهأثیر مهدیریت
دانش بر بهرهوری منهابع انسهانی و شناسهایی تهأثیر خالقیهت بهر بههرهوری منهابع انسهانی .در
راستای اهداف مطرحشده ،پژوهش حاضر در پی پاسصیویی ب سؤاالت زیر اسهت )0 :میها
مدیریت دانش با بهرهوری منابع انسانی رابط دارد؟ )0میها خالقیهت سهازمانی بها بههرهوری
منابع انسانی رابط دارد؟  )0تأثیر مدیریت دانش و خالقیت سازمانی ب چه میهزان اسهت؟)4
ابعاد مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در تأثیرگذاری بهر بههرهوری منهابع انسهانی در چه
جنوبی در سرعت بصشیدن زمان ارائ محصوالت به بهازار ،توانمنهد سهاختن سهازمان بهرای
پاسصیویی ب تغییرات بازار ،کاهش هزین ها و اجتنهاب از ههدر رفهتن سهرمای ههای ذهنهی،
ارتقاك خالقیت و نوموری و ...کم

کند.
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اولویتی قرار دارند؟ در پایان نتایا این پژوهش میتوانهد به شهرکت مجتمهع گهازی پهار
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مدل مفهومی پژوهش
با توج ب ادبیات پژوهش میتوان مدل مفهومی زیر را برای تحقیق حاضر برگزید ک تهأثیر
مدیریت دانش و خالقیت سازمانی را بهر بههرهوری منهابع انسهانی مهیسهنجد .در ایهن مهدل
مدیریت دانش و خالقیت سازمانی ،متغیرهای مستقی و بهرهوری منابع انسهانی متغیهر وابسهت
است.
اعتقادات و جو
سازمانی

خلق دانش

ابعاد ساختاری

ذخیره دانش
مدیریت

دانش

نشر دانش

کاربرد دانش

نوآوری

خالقیت

سازمانی

صالحیت منابع

انسانی

بهرهوری
منابع انسانی

مکانیسمهای نوآوری

فرضیههای پژوهش
 -1خلق دانش با بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معناداری دارد.
 -0ذخیره دانش با بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معناداری دارد.
 -0انتشار دانش با بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معناداری دارد.
 -4کاربرد دانش با بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معناداری دارد.
 -1اعتقادات و جو سازمانی با بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معناداری دارد.
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 -6ابعاد ساختاری برای نوموری با بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معناداری دارد.
 -2صالحیت منابع انسانی با بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معناداری دارد.
 -0م انیس های نوموری با بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معناداری دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضهر توصهیفی -پیمایشهی و ازنظهر اههداف ،کهاربردی اسهت .روش گهردموری

25

ا العات کتابصان ای و میدانی است .جامع ممهاری پهژوهش را کارمنهدان شهرکت مجتمهع

نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری منابع انسانی...

گازی پار

جنوبی تش یی میدهند .با توج ب اشتغال کارکنان در پنا پاالیشیاه مجهزا بها

استفاده از جدول مورگان و نمونه گیهری هقه ای تعهداد  011نفهر به عنهوان نمونه ممهاری
انتصاب شدند .برای جمعموری دادهها در این پژوهش از پرسشنام استفاده شهده اسهت که
این پرسشنام در س بصش مدیریت دانهش بها  44سهؤال ،خالقیهت سهازمانی بها  01سهؤال و
بهرهوری منابع انسانی با  06سؤال راحی و میان جامع مماری توزیع شهد .الز به توضهیح
است ک از بین  011پرسشنام پصهششهده تعهداد  016پرسشهنام عهودت داده شهد .روایهی
محتوای پرسشنام با استفاده ازنظر چند تن از متصصصان ،اساتید و استفاده از من در چنهدین
پژوهش محاسه شد و جهت محاسه پایایی پرسشنام از روش ملفای کرونهاخ اسهتفاده شهد
ک ضریب محاسه شهده بهرای کهی پرسشهنام  1/140محاسهه گردیهد .درنهایهت به منظهور
بررسی و مقایس توصیفی دادهها از شاخ

های توصیفی و بهرای تجزیه وتحلیهی اسهتنها ی

دادههای تحقیق از روشهای مماری مزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،ضهریب همهسهتیی،
تحلیی رگرسیون و مزمون فرید من در نر افزار  spss21استفاده شد.

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
در این بصش ،از تجزی وتحلیی مماری ب بررسی چیونیی توزیهع نمونه ممهاری از حیهث
متغیرهایی چون جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،سن و میزان سابق کار در شرکت مجتمهع
گازی پار

جنوبی پرداخت میشود.
جدول  .1ویژگیهای متغیرهای جمعیت شناختی نمونه موردمطالعه

مرد

02/00

 01 -01سال

00/14

دیپل

4/64

کمتر از  1سال

04/14

زن

00/04

 00 -41سال

06/41

فوقدیپل

00/62

 01-1سال

04/00

 40 -11سال

00/10

کارشناسی

44/40

 00-01سال

04/00

-

-

باالتر از 11

00/1

کارشناسی ارشد

01/01

 06-01سال

00/46

-

-

-

-

دکترا

1/02

بیش از  01سال

-
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جنس

درصد

سن

درصد

تحصیالت

درصد

سابقه خدمت

درصد

جدول شماره ( )0توزیع فراوانی پاسخگویان را نشان میدهد .هق ا العات این جدول
 02/00درصد پاسخدهندگان را مردان و  00/04درصد را زنان تش یی میدههد .به لحها
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سنی ،اک ر پاسخدهندگان ( 00/14درصد) در سنین بین  01-01سال قرار داشت اند .بعدازمن
گروه سنی  41-00سال ( 06/41درصد) و سپس گروه سهنی  11-40سهال ( 00/10درصهد)
بودهاند .همچنین کمترین گروه سنی پاسخدهنده با ( 00/1درصد) باالتر از  11سال داشهتند.
همچنین 4/64 ،درصد دارای مدرک دیپل  00/62 ،درصد دارای مدرک فوقدیپل 44/40 ،
درصد دارای مدرک کارشناسی 01/01 ،درصهد دارای مهدرک کارشناسهی ارشهد و 1/02
درصد دارای مدرک دکتهرا هسهتند .افهزون بهر ایهن ،ازلحها سهابق کهار ،بیشهترین تعهداد
پاسخدهندگان ( 04/00درصد) دارای سابق کار  1-01سال بودهاند .کمترین میزان (00/46
درصد) نیز ب افراد با سابق کار  06-01سال تعلق داشت.

یافتههای استنباطی
ب منظور مزمون فرضیات از تحلیی ممار استنها ی استفاده گردیده است ک یافت های حاصی
از این تحلیی در این قسمت تشریح میشود.
قهی از مزمون فرضی ها در این قسمت ،نرمال بودن یا نهودن ابعاد و سازهها بها اسهتفاده از
مزمون کولموگروف اسمیرنوف موردبررسی قرار گرفت .نتایا این مزمهون در جهدول ()0
نشان داده شده است.
جدول  .2نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
آماره آزمون
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متغیر

تعداد نمونه

خلق دانش
ذخیره دانش

016
016

ابعاد مدیریت دانش
0/020
0/401

انتشار دانش
کاربرد دانش

016
016

0/002
0/410

اعتقادات و فضای سازمانی
ابعاد ساختاری خالقیت
صالحیت منابع انسانی

016
016
016

2/365
0/404
0/604

م انیس های نوموری
بهرهوری منابع انسانی

016
016

0/044
0/424

sig

نتیجه آزمون

1/110
1/110

نرمال نیست
نرمال نیست

1/111
1/110

نرمال نیست
نرمال نیست

1/111
1/110
1/111

نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست

1/110
1/111

نرمال نیست
نرمال نیست

ابعاد خالقیت سازمانی

با توج ب ا العات مندرج در جدول ( )0ک حاکی از نرمهال نههودن توزیهع دادههها در
56

نمون موردبررسی است جهت بررسی رابط بین ابعاد مدیریت دانش و خالقیت سهازمانی بها

نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری منابع انسانی...

بهرهوری منابع انسانی از مزمون همهستیی اسپیرمن در سطح  1/141استفاده میشود .سهپس
با استفاده از مزمون رگرسیون خطی ب روش گا ب گا به بررسهی تهأثیر مهدیریت دانهش و
خالقیت سازمانی بر بهرهوری منابع انسانی میپردازی  .درنهایت اولویتبندی ابعاد مدیریت
دانش و خالقیت سازمانی با استفاده از مزمون فریدمن انجا میشود.

بررسی فرضیههای پژوهش
جدول  .3نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان مدیریت دانش ،خالقیت سازمانی با بهرهوری منابع
انسانی
متغیر

R

sig

نتیجه

رابطه مدیریت دانش و بهرهوری منابع انسانی
خلق دانش

1/614

1/111

تأیید فرضی

ذخیره دانش

1/400

1/111

تأیید فرضی

انتشار دانش

1/104

1/111

تأیید فرضی

کاربرد دانش

1/401

1/111

تأیید فرضی

تعداد نمون 016
رابطه خالقیت سازمانی و بهرهوری منابع انسانی
اعتقادات و فضای سازمان

1/000

1/111

تأیید فرضی

ابعاد ساختاری خالقیت

1/146

1/111

تأیید فرضی

صالحیت منابع انسانی

1/420

1/111

تأیید فرضی

م انیس های نوموری

1/640

1/111

تأیید فرضی

تعداد نمون

016

تجزی وتحلیی یافت های مربوط ب فرضی های پژوهش نشان مهیدههد که بهین متغیرههای
وجود دارد .میزان رابط بین هرکدا از متغیرهای مدیریت دانش با بهرهوری منابع انسانی به
ترتیب عهارتانهد از :خلهق دانهش ( ،)R=1/614ذخیهره دانهش ( ،)R=1/400انتشهار دانهش
( ،)R=1/104کاربرد دانش ( .)R=1/401مقهدار معنهاداری مشهاهدهشهده بهرای هرکهدا از
فرضی ها برابر  1/111بوده است .این مقهدار از سهطح معنهاداری  1/11کمتهر اسهت بنهابراین
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مدیریت دانش و بهرهوری منابع انسانی در سطح خطای  P≤ 1/11رابط م ههت و معنهاداری

بیانکننده همهستیی م هت و مستقی بین ابعاد مدیریت دانش با بهرهوری منابع انسانی اسهت.
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از میان ابعاد مدیریت دانش ،بعد خلق دانش بیشترین رابط را با بهرهوری منابع انسانی دارد.
عالوه بر این ،نتایا ب دستممده از جدول ( )0نشان میدهد که سهطح معنهاداری بهرای
تمامی متغیرهای خالقیت سازمانی کمتر از سطح ملفای  1/11است ،لذا میتهوان گفهت که
بین متغیرهای خالقیت سازمانی و بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معناداری وجود دارد.
خروجی حاصی از مزمون ضریب همهسهتیی اسهپیرمن که مقهدار R

بدین ترتیب بر اسا

ب دستممده برای هرکدا از متغیرها برابهر اسهت بها خالقیهت سهازمانی ( ،)R=1/000ابعهاد
ساختاری خالقیت ( ،)R=1/146صالحیت منابع انسانی ( ،)R=1/420م انیس های نوموری
()R=1/640؛ بنابراین با ا مینان  41درصد میتوان گفت ک متغیرهای خالقیت سازمانی بها
بهرهوری منابع انسانی رابط م ههت و مسهتقی دارنهد .از میهان ابعهاد خالقیهت سهازمانی ،بعهد
م انیس های نوموری بیشترین رابط را با بهرهوری منابع انسانی دارد.
همان ور ک گفت شد ب منظور بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش ،خالقیت سازمانی بهر
بهرهوری منابع انسانی از مزمون رگرسیون خطی ب روش گها به گها اسهتفاده شهده اسهت.
خروجی حاصی از نر افزار  spssبرای این مزمون ب شرح زیر است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس رگرسیون
متغیر

B

Beta

T

Sig

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهرهوری منابع انسانی
خلق دانش

1/660

1/642

04/114

1/111

ذخیره دانش

1/041

1/460

2/402

1/111

انتشار دانش

1/404

1/440

4/240

1/111

کاربرد دانش

1/204

1/600

01/421

1/111
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بررسی تأثیر خالقیت سازمانی بر بهرهوری منابع انسانی
اعتقادات و فضای سازمان

1/241

1/104

02/410

1/111

ابعاد ساختاری خالقیت

1/411

1/600

00/04

1/111

صالحیت منابع انسانی

1/260

1/642

4/400

1/111

م انیس های نوموری

1/140

1/400

06/02

1/111

نتایا تحلیی واریانس در جدول شماره  ،4قطعیت وجهود رابطه خطهی بهین مؤلفه ههای
مدیریت دانش ،مؤلف های خالقیت سهازمانی بها بههرهوری منهابع انسهانی را نشهان مهیدههد.
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همچنههین جههدول فههوق ضههرایب میراسههتاندارد و اسههتاندارد متغیرههها در رگرسههیون را نشههان
میدهد .ضهرایب اسهتاندارد ( )Betaشهاخ

ههای مهدیریت دانهش :خلهق دانهش (،)1/660

ذخیره دانش ( ،)1/041انتشار دانش ( )1/404و کاربرد دانش ( .)1/204ضهرایب اسهتاندارد
( )Betaمؤلف های خالقیت سازمانی :اعتقادات و فضهای سهازمان ( ،)1/241ابعهاد سهاختاری
خالقیت ( ،)1/411صالحیت منابع انسهانی ( )1/260و م انیسه ههای نهوموری ( .)1/140بها
توج ب ضرایب استاندارد ب دستممده و ازمنجاییک سطح معناداری ب دسهتممهده کمتهر
از  1/11است لذا معناداری مدل رگرسیون خطی برای تمامی مؤلفه ههای تأییهد مهیگهردد.
ب اینترتیب ک شاخ

ههای مهدیریت دانهش و شهاخ

ههای خالقیهت سهازمانی به عنهوان

متغیرهای پهیشبهین و اثرگهذار بههرهوری منهابع انسهانی محسهوب مهیشهوند .از میهان ابعهاد
مدیریت دانش ،بعد کاربرد دانش و از میان ابعهاد خالقیهت سهازمانی ،بعهد صهالحیت منهابع
انسانی بیشترین تأثیر را بر بهرهوری منابع انسانی دارند.
ب منظور رته بندی مؤلف های مدیریت دانهش و خالقیهت سهازمانی از مزمهون فریهد مهن
استفاده شده است .نتایا این مزمون در جدول ( )1مشاهده میشود.
جدول  .5رتبهبندی ابعاد مدیریت دانش و خالقیت سازمانی
میانگین رتبه

ابعاد

رتبه

رتبهبندی ابعاد مدیریت دانش
خلق دانش

4/01

0

ذخیره دانش

0/01

4

انتشار دانش

0/11

0

کاربرد دانش

4/41

0

رتبهبندی ابعاد خالقیت سازمانی
ابعاد ساختاری خالقیت

0/00

4

صالحیت منابع انسانی

4/60

0

م انیس های نوموری

0/21

0

ا العات مندرج در جدول فوق مؤید این مطلب است ک نقش شهاخ

ههای مهدیریت
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اعتقادات و فضای سازمان

0/41

0

دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری منابع انسانی از اولویهت ی سهان برخهوردار نیسهتند.
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ب اینترتیب ک در بین شاخ

های مدیریت دانهش ،کهاربرد دانهش و از بهین شهاخ

ههای

خالقیت سازمانی ،صالحیت منابع انسانی دارای بیشترین اهمیت در بهرهوری منابع انسانی از
دید پاسخدهندگان است.

بحث و نتیجهگیری
امروزه نیروی انسانی ب عنوان مه ترین عامی تأثیرگذار در سهازمان و کارکنهان سهازمان نیهز
ب عنوان مه ترین صاحهان دانش موردتوج مهیباشهند .سهازمانههایی مهیتواننهد بههرهوری
دست یابند ک از اندیش ههای نیهروی انسهانی در سهازمان در جههت تولیهد کهاال و خهدمات
باکیفیت استفاده نمایند؛ بنابراین ب راحتی میتوان ایهن مطلهب را اذعهان کهرد که مهدیریت
دانش و خالقیت ی ی از عواملی است ک باعث افزایش بهرهوری منهابع انسهانی در سهازمان
میگردد .پژوهش حاضهر باههدف بررسهی نقهش مهدیریت دانهش و خالقیهت سهازمانی در
بهره وری منابع انسانی در مجتمع گازی پار

جنوبی انجا شده است .با توج ب یافته ههای

پژوهش ،نتایا حاصیشده ب شرح ذیی است :در این پژوهش در جهت بررسهی رابطه بهین
ابعاد مدیریت دانش شامی (خلق دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش ،کهاربرد دانهش) و ابعهاد
خالقیت سازمانی شامی (اعتقادات و فضای سازمانی ،ابعهاد سهاختاری خالقیهت ،صهالحیت
منابع انسانی ،م انیس های نوموری) با بهرهوری منابع انسانی هشت فرضهی مطهرح شهد و از
مزمون همهستیی اسپیرمن استفاده شد .نتایا مزمون همهستیی نشان داد که ابعهاد مهدیریت
دانش و خالقیت سازمانی با بهرهوری منابع انسانی رابط م هت و معنهاداری دارنهد؛ بنهابراین،
فرضیات مطرحشده در این پژوهش تأیید شد .از این میهان بعهد خلهق دانهش ( )R=1/614و
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بعد م انیس های نوموری ( )R=1/640بیشترین رابط را با بهرهوری منابع انسانی دارد .بدین
معنی ک افزایش هر ی

از ابعاد این دو شاخ

 ،ب افزایش و بههود بهرهوری منهابع انسهانی

میانجامد .نتایا مزمون رگرسهیون خطهی نشهان داد که ابعهاد مهدیریت دانهش و خالقیهت
سازمانی بر بهرهوری منابع انسانی تأثیرگذار است .از میان ابعاد مهدیریت دانهش و خالقیهت
سازمانی بعد کاربرد دانش ( ) R2=1/204و بعد اعتقهادات و فضهای سهازمان () R2=1/260
بیشترین تأثیر را بر بهرهوری منابع انسانی دارند .درنهایت نتایا مزمهون فریهد مهن در جههت
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رته بندی ابعاد دو شاخ

مدیریت دانش و خالقیهت سهازمانی نشهان داد که از میهان ابعهاد

نقش مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بهرهوری منابع انسانی...

مدیریت دانش ،بعد کاربرد دانش با میانیین ( )4/41و از میان ابعاد خالقیهت سهازمانی ،بعهد
صالحیت منابع انسانی با میانیین ( )4/60در رته اول قرار دارند ک نشان از اهمیهت و نقهش
مه منها در بهرهوری منهابع انسهانی دارنهد .نتهایا ایهن پهژوهش بها نتهایا تحقیهق هاهری
( ،)0000ابراهیمی ( ،)0004پاریخ )0110( 0و ژارونهین )0114( 0که بیهان داشهتند مهدیریت
دانش نقش بسیار مؤثری در افزایش بههرهوری دارد و بها گسهترش مهدیریت دانهش ،دانهش
جاری سازمان و خالقیت و نوموری ،بهرهوری منابع انسانی نیز افهزایش مهییابهد مطابقهت و
همصوانی دارد .در ایهن راسهتا ،پیشهنهاد مهیشهود سهازمانهها شهرایف الز را بهرای اسهتقرار
مدیریت دانش فراه کنند و با حمایت از ایدههای خالقان نیروی انسانی در جهت افهزایش
بهرهوری و عمل رد سازمان گا های مؤثری را بردارند.

منابع
احمدی باالدهی ،مهدی و میرزائی عربی ،محمدعلی ( .)0040بررسی رابط بهین مهدیریت
دانش و خالقیت کارکنان .مطالعات مدیریت بر مموزش انتظامی.14-40،)0(2،
ابراهیمی ،سعید ( .)0004نقش مدیریت دانش در افزایش بهرهوری .نشری مدیریت صنعتی،
.00-02
بهادری فرد ،عهدالرضها ( .)0040روی هردی بهر مهدیریت دانهش :راه ارهها و موانهع پهیش رو.
ماهنام گزارش.46-002،44،
پور سلطانی زرندی ،حسین و ایرجی نقندر ،رامهین ( .)0040ارتههاط بهین مهدیریت دانهش و
خالقیت کارکنان .نشری مدیریت منابع انسانی در ورزش20-60،)0(0،
اهری ،امید ( .)0000بررسی تأثیر عناصر مدیریت دانش در خصوصیسهازی .پایهاننامه
فریدونی ،معصوم ( .)0112خالقیهت ،نهوموری و بههرهوری نیهروی انسهانی .همهایش ملهی
بهرهوری منابع انسانی در مموزشوپرورش ،تهران.
کریمی ،ندا ( .)0001مدیریت دانش ،نیاز سازمانهای امروز .مجل نما.)6(0.
1. Parich
2. Jarvinen

سال اول ،شماره ،4پاییز 94

کارشناسی ارشد ،دانشیاه تربیت مدر .
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