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 :چکیده

ان را های معمولشتوانند یافتهها، دانش و همچنین تجربه خود میوسیله نشر، اشتراک متقابل اندیشهافراد در یک سازمان به

ای مناسب و مؤثر دانش خود را مدیریت کنند، موفق خواهند بود. گونههایی که بتوانند بهمحک بزنند، در این راستا سازمان

نجام شده ا کاوه متانول پتروشیمی در کارکنان عملكرد بر دانش تأثیر مدیریت بررسیبال پژوهش حاضر به دنبر این اساس، 

باشد. ها، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی مییک تحقیق کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری داده این تحقیقاست. 

حجم نمونه باشند. نفر می 1211به تعداد  مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی متانول کاوهجامعه آماری این تحقیق شامل 

گیری تصادفی سیستماتیک گزینش نفر تعیین شده است که با استفاده از روش نمونه 291نیز با استناد به جدول مورگان، 

، CVRها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی صوری آن از طریق محاسبه منظور گردآوری دادهشدند. به

بود،  7/1تأیید قرار گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه شده است و با توجه به اینكه باالتر از  مورد

ایموس  افزارکارگیری نرمیابی معادالت ساختاری و با بههای گردآوری شده با استفاده از مدلمورد تأیید قرار گرفته است. داده

جاد ای وتحلیل چهار فرضیه این تحقیق، حاکی از آن است کههای حاصل از تجزیهتند. یافتهوتحلیل قرار گرفمورد تجزیه

و  ریزیکارگیری دانش از فرایندهای مدیریت دانش، تأثیر مثبت و معناداری بر سه بعد برنامهدانش، تسهیم دانش و به

های ا ضبط و ذخیره دانش، تنها بر خروجی، دارند. امها و توانایی تحلیل و حل مشكالتدهی، خروجی شایستگیسازمان

 .شایستگی کارکنان مؤثر است

   هاکارگیری دانش، شایستگیمدیریت دانش، عملكرد کارکنان، ایجاد دانش، به های کلیدی:واژه
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Investigating The Effect Of Knowledge Management On Employee 

Performance(Case Study: Kaveh Methanol Petrochemical) 

 
Abstract 

 

Individuals in an organization can test their usual findings by publishing, sharing ideas, knowledge, 

and experience, and organizations that can manage their knowledge appropriately and effectively will 

be successful. Accordingly, the present study was conducted to investigate the effect of knowledge 

management on employee performance in Kaveh methanol petrochemical. This research is an applied 

research and in terms of data collection, it is a descriptive survey and correlational description. The 

statistical population of this research includes the managers and employees of Kaveh Methanol 

Petrochemical Company with a number of 0011 people. . The sample size was determined based on 

Morgan table, 090 people who were selected using systematic random sampling method. In order to 

collect data, a standard questionnaire was used, the face validity of which was confirmed by calculating 

CVR, and its reliability was calculated by calculating Cronbach's alpha, and since it was higher than 

1.7, it was confirmed. . The collected data were analyzed using structural equation modeling and Emus 

software.The findings of the analysis of the four hypotheses of this study indicate that knowledge 

creation, knowledge sharing and application of knowledge from knowledge management processes 

have a positive and significant effect on the three dimensions of planning and organization, output of 

competencies and the ability to analyze and solve problems. But the recording and storage of 

knowledge only affects the competency outputs of employees. 

 

 

Keywords: Knowledge management, employee performance, knowledge creation, knowledge 

application, competencies
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 مقدمه:

، در پیشبرد رشد اقتصادی 21ها در قرن عملكرد کارکنان در سازمان

کشورها و ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان، عامل مهمی بوده 

است، چراکه کارکنان یكی از منابع اصلی مزیت رقابتی در هر 

باشند و عملكرد آنان نقشی حیاتی در دستیابی به اهداف سازمانی می

های جهان، بر این باورند که کند. بیشتر سازمانسازمان بازی می

و همكاران،  3ها به عملكرد کارکنان وابسته است )چیراشابقای آن

 بر مبتنی به اقتصاد شدن وارد حال در هاسازمان (. امروزه2112

 نامشهود، هایدارایی و دانش آن در که اقتصادی هستند دانش

 مزیت ترینعنوان مهمبه همچنین و تولید عامل ترینمهم عنوانبه

 شناخته آن کارمندان و سازمان بهتر عملكرد جهت هاسازمان رقابتی

اندازه چیز به(. درواقع هیچ1391است )عسگرانی و اصغری،  شده

ها در دنیای رقابتی کمک کند. تواند به پیشرفت سازماندانش نمی

عنوان صاحبان دانایی و ها بهلذا شایسته است به کارکنان سازمان

ها، بیش از هر چیز دیگری، توجه شود. در این ترین سرمایه آنمهم

تواند دانش موجود را عنوان ابزاری که میمیان، مدیریت دانش به

گردآوری کرده و به آن، نظم و پویایی بخشد و آن را در کل سازمان 

 (. 1391اشاعه دهد، اهمیت یافته است )جعفری الكامی و همكاران، 

 چیزدر محیط بسیار رقابتی و همراه با عدم اطمینان امروزی، که همه

مدیریت دانش، تبدیل به عنصری سرعت در حال تغییر است، در آن به

 ، هتجرب به دستیابی بسیار مهم شده است. مدیریت دانش، فرایند

های جدیدی را تولید کرده، عملكرد تخصصی است که مهارت و دانش

شغلی و سطح نوآوری را در سازمان بهبود بخشیده و باعث خلق 

یله سترین وگاه مبتنی بر دانش، اساسیشود. از نظرارزش مشتری می

های نامشهود هستند که متمرکز بر سرمایه انسانی برای تولید، دارایی

 از ادهاستف نحوه ها، انگیزه کار وها، تجربیات، شایستگی)یعنی مهارت

(. 2111و همكاران،  4باشند )کروکسازمان( می نفع به هامهارت این

 ، کارآمد اجرای از اطمینان پایه اصلی مدیریت دانش، اطمینان از 

 جذب دانش، دانش یعنی ایجاد مدیریت فرایندهای گسترده و مؤثر

 دانش، از استفاده و کاربرد و دانش اشتراک اطالعات، ذخیره و دانش

و  5بیاحبااست )ال سازمانی مطلوب عملكرد نتایج به دستیابی برای

 (. 2112همكاران، 

                                                           
3 Chirasha 
4 Crook 

 ند،ک گیریاندازه را خود کارکنان عملكرد بتواند سازمان اینكه برای

عملكردی  استانداردهای و عملكرد کلیدی هایشاخص وجود به نیاز

 1تک کارکنان است. بنا بر مطالعات ددریکنسبت به عملكرد تک

های عملكرد کارکنان، شامل شایستگی کارکنان، (، شاخص2114)

ند باشدهی و توانایی حل و تحلیل مشكالت میریزی و سازمانبرنامه

 (. 2114)ددریک، 

حال مطالعات متعددی در حیطه مدیریت دانش و رغم اینكه تابهعلی

احبابی و همكاران، تأثیر آن بر عملكرد کارکنان انجام شده است )ال

یک از این مطالعات، تأثیر فرایندهای مدیریت دانش (، اما هیچ2112

دانش، تسهیم دانش و  ذخیره و را از چهار جنبه ایجاد دانش، ضبط

های عملكرد کارکنان ارگیری و استفاده از دانش، بر تمام شاخصکبه

اند. بر این اساس، دغدغه اصلی (، ارزیابی نكرده2114)ددریک، 

پژوهشگر از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت 

دهی، ریزی و سازماندانش بر عملكرد کارکنان از سه جنبه برنامه

ایی تحلیل و حل مشكالت، در شرکت شایستگی کارکنان و توان

باشد. با توجه به این توضیحات، سؤال پتروشیمی متانول کاوه می

 باشد:اصلی این تحقیق به شرح زیر می

فرایندهای مدیریت دانش چه تأثیری بر عملكرد کارکنان شرکت 

 پتروشیمی متانول کاوه دارند؟

 

 اهمیت و ضرورت
محور و عدم شناسایی استعدادها و انتقال به دلیل نبود یک نظام دانش

از سازمان یا اخراج، فوت و بازنشستگی افراد، دانش اندوخته شده از 

نظام، خارج شده و بازیافت آن نیاز به صرف زمان و هزینه دارد. وجود 

هایی که فرایندهای مدیریت دانش را چنین مشكالتی در سازمان

کنند، ضرورت اجرای این فرایندها و دستیابی به جرا نمیخوبی ابه

تر این فرایندها در سازمان )شرکت پتروشیمی( را نشان شناخت کامل

 دهد. می

 تأکید آفرین دانش هایشرکت در 21 قرن در کلیدی عوامل از یكی

 گونهاین در امروزی وکارکسب تأکید. است دانش و اطالعات بر

 و دانش استفاده و مدیریت جذب، توانایی ه،گذشت برخالف هاشرکت

 یتمدیر و هامشتری به بیشتر خدمت و کارایی توسعه برای اطالعات

5 Al Ahbabi 
6 Deadrick 
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 اهسازمان برای مهم ابزار دانش مدیریت. است هاشرکت بین رقابت

است. دستیابی به  دانش آن از ترمهم و اطالعات بهتر مدیریت جهت

ی هادرکی جامع از روابط بین فرایندهای مدیریت دانش و تمام جنبه

سازد تا گذاران را قادر میعملكردی کارکنان، افراد شاغل و سیاست

های مدیریت دانش را در راستای اهداف سازی تمام گامپیاده

عملكردی شرکت، در اولویت قرار دهند. این توضیحات، حاکی از 

 اشد. بانجام این مطالعه در شرکت پتروشیمی متانول کاوه میضرورت 

 

 مبانی نظری

 مدیریت دانش
 که است شده ارائه متون، در دانش مدیریت از متنوع و بسیار تعاریف

ترین این تعاریف ای از مهم(، مجموعه1میان جدول شماره ) در این

 دهد. را نشان می

 

تعاریف مدیریت دانش :1جدول 

 

 منبع تعریف

 زا ترکیبی که است سازمانی و فرایندهایی هافعالیت شامل دانایی و دانش مدیریت

 زمینه در سازمان با توانمندی را اطالعات و هاداده زمینه در سازمان ظرفیت پردازش

 کندمی جستجو نوآوری کارکنان، و خالقیت

 (2117و همكاران ) 7گولد

 قرار دادن دانش، در دسترس برای که است هاییفعالیت کلیه شامل دانش مدیریت

 .هستند ضروری گیرد، قرار "مناسب افراد " در اختیار ،"درست دانش" کهنحویبه
 (1992) 2پروساک و داونپورت

 (2119) 11( و چانگ و لین2111) 9مارتینز دانش و کاربرد توزیع نشر، خلق، ایجاد، فرایند

کند که های دانشی خود را اداره میهایی است که سازمان، داراییشامل همه روش

روزرسانی و ایجاد دانش کارگیری، بهسازی؛ انتقال، بهآوری، ذخیرهشامل چگونگی جمع

 است. 

 (2117) 11راماسینگه و روبیتزویک

 (2115) 12تریوال و دیمیتریوس آوری است.افراد، فرهنگ، فرایند و فنبرداری از دانش و شامل توانایی بهره

یک سیستم برای اعمال و استفاده از اصول مدیریت دانش از طریق فرایند ایجاد، انتقال 

 باشد. و استفاده از دانش در سازمان می
 (2115) 13سیدال

رای است از تالش بتوان گفت که مدیریت دانش عبارت طورکلی میبه

کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی 

که مجموعه وسیعی از افرادی که در طوریسازمانی، به

های شرکت دخیل هستند، بتوانند از آن استفاده کنند گیریتصمیم

 (. 1391)رحیمی، 
 

                                                           
7 Gold 
8 Davenport and Prozac 
9 Martins 
01 Chuang and Lynn 

 فرایندهای مدیریت دانش

توافقی وجود ندارد. محققان در مورد فرایندهای مدیریت دانش 

اند. مختلف، فرایندهای متفاوتی را برای مدیریت دانش شناسایی کرده

های مختلف این ( نیز ویژگی2111) 14در این میان، علوی و لیدنر

مدل را موردبررسی قرار دادند و چهار فرایند خلق، ذخیره/ بازیابی، 

00 Wickramasinghe and Rubitz 
00 Trivella, and Dimitrios 
03 El Said 
04 Alavi, and Leidner 
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 نیز بر اساس ایناند که این پژوهش تسهیم و کاربرد را معرفی کرده

 بندی انجام شده است. تقسیم

 دانش آن طریق از که هایی استمجموعه فعالیت شامل دانش خلق

 یدهپاداش مانند هاییفعالیت. شودمی تولید و خلق سازمان در جدید

 مورد در آشكار بحث کارکنان، جدید هایایده ها ونوآوری تشویق و

 در یادگیری هایگروه تشكیل سازمان، هایشكست و تجارب

 در را جدید دانش خلق که است هاییفعالیت همگی ازجمله سازمان،

 (.1391کند )محمدی، می تسهیل سازمان

 که است هاییفعالیت مجموعه شامل دانش مستندسازی و ثبت

 یهایفعالیت. گیردصورت می سازمان در موجود دانش ثبت منظوربه

 سازمانی، دانش ثبت برای دهدا هایپایگاه از استفاده مانند

 دانش ثبت هایازجمله فعالیت ناموفق و موفق تجارب مستندسازی

 (.1391باشند )محمدی، می سازمان در

 انتقال منظوربه که هایی استفعالیت مجموعه شامل دانش انتقال

 مانند هاییفعالیت. گیردمی صورت میان اعضا سازمان دانش

 کاری، هایشیوه و تجارب ارائه برای نظرتبادل و بحث هایجلسه

 بهبود برای همكاری به کمک و همكاری به مشارکت اعضا و تمایل

 گذاشتن اختیار در و داده هایپایگاه از استفاده کاری، هایروش

 برای سازمان تالش میزان دهندهنشان اعضاء تمام برای دانش سازمان

 (.1391باشد )محمدی، می سازمانی دانش انتقال

 شدان سازمان دهدنشان می که است هاییفعالیت شامل دانش کاربرد

 جدید هایایده کارگیریبه ازجمله،. است گرفته بكار را خویش

 سازمانی دانش فروش به یا توجه و سازمانی فرآیندهای در کارکنان

باشد )محمدی، می سازمان در دانش کاربرد هایفعالیت ازجمله

1391.) 

 

 عملکرد کارکنان

 موفقیت کلیدهای از یكی کارکنان اثربخش و مناسب عملكرد

 و سودآوری کیفیت، وری،معنی بهره به خوب عملكرد. هاستسازمان

 موفق هایسازمان که است دلیل همین به. است مشتری مداری

 نانکارک رفتار و عملكرد بر مؤثر عوامل تا کنندمی تالش زیادی جهان

 با که دنماین دست پیدا توفیق این به و کنند مدیریت و شناسایی را

                                                           
05 Khosh Bavar Rostami 

زاده، بیفزایند )قربان کارکنانشان عملكرد بر عوامل، این کردن فراهم

1392.) 

 فرد یک وظیفهانجام نحوه یا دهد،می انجام کار در کارمند یک آنچه

 از است عبارت( عمل فرآیند) عملكرد بنابراین،. نامندمی را عملكرد

 بروز خودشان از افراد که شغل با ارتباط در فرد مجموعه رفتارهای

 هانتیجه سنجش یا محاسبه را عملكرد توانمی به عبارتی. دهندمی

 در انسان عملكرد (. همچنین2119، 15باور رستمیدانست )خوش

. اوست اخالقی هایو ارزش رفتار مهارت، دانش، بازتاب سازمان

 صایصخ سنجش منظوربه که است عملی کارکنان شایستی ارزشیابی

 یشكوفای و ارتقا انگیزه اصالح، ایجاد و قدرت و ضعف نقاط و مذکور

 مناسب و سیستم ارزشیابی طورکلیبه. پذیردمی صورت انسان

 وجبم فعالیت افراد، و تالش سنجش معیار داشتن و تنبیه و تشویق

 (. 1395شود )میرکمالی و کرمی، می هاسازمان در وریبهره رفتن باال

 

 دهیریزی و سازمانبرنامه 

مدیریت  فرآیند از مرحله اولین عملكرد گذاریهدف و ریزیبرنامه

همین  بر اساس فرآیند این بعدی مراحل ازآنجاکه. است عملكرد

 همین مبنای بر کارکنان ارزیابی و شودمی بنا هابرنامه و اهداف

 اهمیت و از حساسیت مرحله این گردد،می انجام هابرنامه اهداف و

 مسیر) شدن( بودن روشن و هدف داشتن. است خاصی برخوردار

 ار افراد انرژی و افزایدمی کار سهولت و سرعت بر به آن، دستیابی

 برخی که است ایاندازهبه ریزیبرنامه اهمیت .کندمی متمرکز

 زیریبرنامه معنی به ریزیبرنامه در معتقدند شكست نظرانصاحب

 (.1392زاده، اناست )قرب شكست برای

ه ب تعاملی گفتگوی یک در دوره، هر ابتدای در کارمند و مدیر وقتی

در  و پردازندمی دوره آن هایبرنامه و اهداف مورد در بررسی و بحث

 دکننمی پیدا دست مشترک فهم و درک به و کرده توافق هاآن مورد

 را زمانی هایاولویت و جدید شرایط که شودمی فراهم هم این امكان

 بر را کارمند هایمأموریت و هاپروژه و دهند دخالت فرآیند در این

 (.1392زاده، کنند )قربان تعیین  سازمان مشكالت و اساس مسائل
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 شایستگی کارکنان 

کار بردن دانش و (، شایستگی، نتیجه به1993بنا به تعریف کیو )

(، نیز 2111) 11باشد. طبق تعریف هانشتاینطور مناسب میمهارت به

های مرتبط، عنوان مجموعه رفتارها یا فعالیتشایستگی، عموماً به

نیازهای رفتاری، فنی ها است که پیشها و انگیزهانواع دانش، مهارت

آمیز در یک نقش یا شغل مشخص و انگیزشی برای عملكرد موفقیت

های کارکنان، (. بر همین اساس، شایستگی2111است )هانشتاین، 

ها است؛ ها و انگیزهها و تواناییای از دانش، مهارتاز مجموعه متشكل

خوبی انجام دهد )محمدی که فرد بتواند وظایف محوله را بهطوریبه

(. شایستگی کارکنان، متمرکز بر ظرفیت 1391زنجیرانی و همكاران، 

آنان برای به عهده گرفتن و اجرای وظایف مرتبط با شغلشان است 

 (. 2111كاران، و هم 17)چیگوموه

 

 توانایی تحلیل و حل مشکالت 
 و رفتاری- شناختی فرایندی مسئله حل نیز شناختی دیدگاه از

 رایب سازگارانه و مؤثر راهبردهای آن به کمک فرد که است مبتكرانه

 رچها دارای این مؤلفه. کندمی ابداع یا شناسایی را روزمره مشكالت

 اندگفته مسئله حل مراحل را هاآن مؤلفان، از برخی که است فعالیت

 هایحلراه ایجاد مسئله، مندیضابطه و تعریف: از اندو عبارت

 این از هرکدام. حلتصریح راه و انجام گیری،تصمیم جانشین،

 ایمقابله پاسخ یک ابداع و کشف در ماهرانه و هدفمند هایفعالیت

 دارند عمدهای سهم ویژه آفرین مسئله موقعیت برابر در سازگارانه

 (. 1322)آهنگی و همكاران، 

 

 پیشینه تجربی
های تجربی در حیطه موضوع موردمطالعه و روابط بین پیشینه

مدیرت دانش و عملكرد، در دو بخش مطالعات داخلی و مطالعات 

 اند. خارجی ارائه شده

 مطالعات داخلی

(، پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه 1392هاتفی و روستا ) -

 هایمدیریت دانش با عملكرد سازمانی: نقش میانجی سبک

 نفری 411 نمونه یک منظور این مدیریتی، انجام دادند. برای

 شده انتخاب صداوسیما به وابسته هایشرکت کارکنان از

                                                           
06 Haunstein 

. شد استفاده نامهپرسش از هاداده آوریجمع برای. است

 متغیر عنوانبه نیز رهبری سبک از پژوهش این در چنینهم

 یریتمد سبک کدام شود بررسی تا است شده استفاده میانجی

 ودنب نرمال بررسی برای .دارد را تأثیر ترینبیش میان این در

 است شده استفاده اسمیرنوف - کلموگروف آزمون از هاداده

 هایفرضیه بررسی برای. است شده تأیید هاداده بودن نرمال و

 معادالت مدل روش از پژوهش این در شده گرفته نظر در

 پژوهش این از حاصل نتایج .است شده استفاده ساختاری

 دهش گرفته نظر در مستقل متغیرهای بین از که دهدمی نشان

 دارد سازمان عملكرد بر را تأثیر ترینبیش سازمانی یادگیری

 سبک سازمان عملكرد و دانش ایجاد فرایند بین ارتباط در و

 .دارد را تأثیر ترینبیش کارمدار مدیریتی

(، پژوهشی را با عنوان 1397رجبی فرجاد و مطیعیان نجار، ) -

نقش  بامالحظه سازمانی عملكرد بر دانش مدیریت تأثیر

انسانی، انجام دادند.  منابع مدیریت راهبردی اقدامات میانجی

 خودروایران شرکت کارکنان کلیه تحقیق این آماری جامعۀ

 انکوکر فرمول از استفاده با که بودند نفر 751 تعداد دیزل به

 ابزار. شدند ساده انتخاب تصادفی روش به نفر 254 تعداد

بود که روایی و پایایی  پرسشنامه اطالعات، آوریجمع اصلی

 آن بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است. اطالعات

 ساختاری معادالت سازیاستفاده از مدل با شدهآوریجمع

انش د مدیریت داد نشان تحقیق هایافتهی. شد وتحلیلتجزیه

 راهبردی اقدامات از طریق غیرمستقیم و مستقیم صورتبه

 .تأثیر دارد سازمانی عملكرد بر انسانی منابع

(، پژوهشی را با عنوان بررسی 1391عسگرانی و اصغری ) -

 کارکنان در سازمانی عملكرد با دانش مدیریت بین رابطه

 کلیه شامل دادند. جامعه آماری، انجام 4 شهرداری منطقه

 چهار منطقه شهرداری مطلع و باتجربه مدیران و کارشناسان

 جدول از استفاده با هاآن از میان که بود نفر 1111 تعداد به ،

 عنوانبه نفر 225 ساده تصادفی گیرینمونه روش و مورگان

 بر هاداده آوریجمع روش. شد نظر گرفته در نمونه حجم

 دانش مدیریت نامهپرسش استاندارد پرسشنامه دو اساس

 هرسی سازمانی عملكرد ( و پرسشنامه2119چوی ) و فونگ

07 Chigumwe 
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 استنباطی بخش در .گرفت (، صورت1921اسمیت ) گلد و

 آزمون تحت و SPSS21ها با استفاده از داده تحلیل پژوهش

 انجام متغیره چند رگرسیون و)  پیرسون(همبستگی

 مثبت و معنادار تأثیر دهندهنشان درنهایت نتایج.شودمی

 جامعه در کارکنان شغلی عملكرد بر دانش مدیریت

 .بود موردمطالعه

(، پژوهشی را با 1394ذرات داخلی پرست و جمشیدی ) -

نان، کارک عملكرد میزان بر دانش مدیریت تأثیر عنوان بررسی

 مدیریت مفهوم با آشنایی هدف با پژوهش انجام دادند. این

 در آن از استفاده و هاسازمان موفقیت در آن یرتأث و دانش

 این آماری جامعه.است شده انجام کارکنان عملكرد بهبود

 هک باشد اکسینمی شرکت فوالد کارکنان همه شامل پژوهش

 انتخاب ایمرحله تصادفی طوربه نفر 343 هاآن بین از

 میزان چه هر که داد نشان پژوهش این هاییافته.شدند

 بیشتر دانش مدیریت هایمؤلفه با کارکنان آشنایی

 بموج و است بیشتر هامؤلفه به هاآن باشد،میزان دستیابی

 .گرددمی هاآن عملكرد افزایش

 رابطه (، پژوهشی را با عنوان بررسی1394درانی و ادیبان ) -

 در کارکنان شغلی عملكرد با دانش مدیریت فرایندهای

، انجام دادند. (تهران دانشگاه موردی مطالعه)عالی آموزش

تهران بود  دانشگاه نفر از کارکنان 115 شامل پژوهش نمونه

 کرانکو فرمول وسیلهبه ساده تصادفی گیرینمونه روش که از

 وارسی از فهرست استفاده با پژوهش هایداده. شد تعیین

 تجزیه شد، گردآوری دانش مدیریت و پرسشنامه عملكرد

 مستقل،T)آماری هایروش از استفاده با اطالعات تحلیل

و  ونپیرس همبستگی ،ضریب وایتنی یومن واریانس، تحلیل

 با دانش مدیریت هایشاخص بین .شد انجام( میانگین

 با دانش کسب شاخص تنها شغلی، عملكرد هایشاخص

( ایو زمینه ایوظیفه عملكرد)شغلی عملكرد هایشاخص

 یمعنادار رابطه متغیرها دیگر و بین داد نشان معناداری رابطه

 .نشد یافت

 ( پژوهشی با عنوان ارتقای1394پور و همكاران ) قلی -

دانش را اجرا  تسهیم پرتو در شناختیروان توانمندسازی

                                                           
08 Susanto 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه توانمندسازی نمودند. 

شناختی و تسهیم دانش کارکنان است. این پژوهش روان

پیمایشی، و ازنظر  -ها، توصیفیازنظر نحوه گردآوری داده

مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، 

وپرورش استان مازندران نفر از کارکنان آموزش 327

عنوان نمونه انتخاب شدند. برای نفر به 172باشند، که می

کار گرفته شد، های استاندارد بهها، پرسشنامهآوری دادهجمع

 LISREL و SPSS فزارهایاها با نرموتحلیل دادهو تجزیه

-دهد بین توانمندسازی روانها نشان میانجام گرفت. یافته

شناختی و همه ابعاد تسهیم دانش ارتباط مثبت و معنادار 

، تسهیم دانش عاملی شدهمشاهدهوجود دارد. با توجه به نتایج 

بسیار قوی است، که به توانمندسازی روانی کارکنان منجر 

 .شودمی

 

 خارجیمطالعات 

(، پژوهشی را با عنوان تأثیر 2119و همكاران ) 12سوسانتو -

مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و رضایت شغلی از طریق 

تعهد سازمانی و تأثیر آن بر عملكرد کارکنان، انجام دادند. 

 ،تحقیق این در مورداستفاده هایداده وتحلیلتجزیه تجهیزات

 آماری ایهمدل سنجش برای که است توصیفی نوع از

 اب تأیید هایآزمون و میانگین مقادیر بر مبتنی توصیفی

داده  ساختاری معادالت سازیمدل تجهیزات از استفاده

(SEMو به کمک برنامه ) هایAMOS است شده انجام. 

 ایترض سازمانی، یادگیری دانش، مدیریت که داد نشان نتایج

 جراا حال در خوبیبه کارکنان عملكرد و سازمانی تعهد شغلی،

 أثیرت شغلی رضایت و سازمانی یادگیری دانش، مدیریت است،

 ایرس نتایج دارد، کارکنان سازمانی تعهد بر معناداری و مثبت

 و یادگیری سازمان مدیریت، دانش که کرد ثابت نیز مطالعات

 نکارکنا عملكرد بر معناداری و مثبت تأثیر شغلی رضایت

 ازمانیس یادگیری شایستگی، از غیرمستقیم تأثیر سپس. دارد

 کارمند تعهد طریق از کارکنان عملكرد بر شغلی رضایت و

 .دارد وجود سازمانی
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(، پژوهشی را با عنوان تأثیر 2112و همكاران ) 19الیوبی -

مدیریت دانش بر عملكرد شغلی کارکنان در عربستان 

 تأثیر سنجش ، مطالعه این از سعودی، انجام دادند. هدف

 ، دانش اشتراک ، دانش کسب) دانش مدیریت فرایندهای

 دانش مدیریت رویكردهای و( دانش حفظ و دانش ایجاد

 بر( سازیشخصی و نویسیبرنامه ، اجتماعی هایشبكه)

افزایش عملكرد شغلی  چگونگی بررسی و شغلی رضایت

 و فرایندها که داد نشان هاوتحلیل دادهکارکنان است. تجزیه

 ایترض بر مثبتی و دارمعنی دانش تأثیر مدیریت رویكردهای

 حفظ دانش، گذاریاشتراک به. دارد شغلی عملكرد و شغلی

 بر داریمعنی تأثیر سازیشخصی و نویسیبرنامه دانش،

 رویكرد و دانش ایجاد دانش، کسب و دارد شغلی رضایت

  .اردند شغلی رضایت بر داریمعنی تأثیر اجتماعی هایشبكه

 تأثیر عنوان با تحقیقی( 2115) همكاران و 21سانچز -

 مانساز استراتژیک انسانی منابع توسعه هایروش گرمیانجی

 از هدف. نمودند اجرا را سازمانی عملكرد و دانش مدیریت بر

 بررسی منظوربه مدلی آزمون و پیشنهاد پژوهش این

 عنوانبه استراتژیک سازمانی هایسرمایه توسعه هایروش

 بر دانش مدیریت تأثیر زمینه در کنندهتسریع مكانیسمی

 هک نمودند تأیید پژوهش هاییافته. باشدمی سازمانی عملكرد

 دانش مدیریت تأثیر گرمیانجی مشخصی و معین هایروش

 کارمندیابی چون هاییروش. بود خواهند سازمانی عملكرد بر

 ارزیابی و فعال مشارکت پر شدت، کارآموزی گزینشی،

 .جامع عملكرد

( تحقیقی با عنوان رفتار تسهیم 2111) 21اوزببک و توپلو -

دانش کارکنان توانمند را انجام دادند. در این مطالعه، رابطه 

گذاری شناختی و رفتار به اشتراکبین توانمندسازی روان

هدف اصلی از این پژوهش بررسی  دانش بررسی شده است.

ه انش است. نمونگذاری درابطه بین توانمندسازی و به اشتراک

آوری ( جمعFMCGپژوهش از بخش کاالهای تند مصرفی )

-گذاری دانش به خاطر محیطگردید که در آن به اشتراک

سرعت در حال تغییر؛ بسیار مهم تصور شده است. زیست به

                                                           
09 Alyoubi 
01 Sánchez 

( 1995گیری از مقیاس توانمندسازی اسپریتزر )هنگام اندازه

ذاری گر به اشتراکگیری رفتااستفاده شده است و برای اندازه

-( استفاده شده است. نتایج تجزیه2119دانش از مقیاس یی )

ها نشان داد همبستگی میان وتحلیل همبستگی داده

توانمندسازی و رفتار تسهیم دانش معنادار است و نشان 

طور مثبت با رفتار تسهیم دانش دهد توانمندسازی بهمی

 ارتباط دارد.

 

 های تحقیقفرضیه
ایجاد دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملكرد کارکنان  .1

های دهی، شایستگیریزی و سازماناز سه جنبه برنامه

 کارکنان و تحلیل و حل مشكالت دارد. 

ضبط و ذخیره دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملكرد  .2

دهی، ریزی و سازمانکارکنان از سه جنبه برنامه

 و حل مشكالت دارد.  های کارکنان و تحلیلشایستگی

تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملكرد کارکنان  .3

های دهی، شایستگیریزی و سازماناز سه جنبه برنامه

 کارکنان و تحلیل و حل مشكالت دارد. 

کارگیری دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملكرد به .4

دهی، ریزی و سازمانکارکنان از سه جنبه برنامه

 های کارکنان و تحلیل و حل مشكالت دارد. شایستگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00 Özbebek and Toplu 
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 (2112( و چیراشا و همكاران )2112احبابی و همكاران )مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مطالعات ال :1شکل 

 قلمرو تحقیق
 الف( موضوعی: مدیریت دانش و عملكرد کارکنان )رفتار سازمانی(

 ب( مكانی: شرکت پتروشیمی متانول کاوه

 1399ج( زمانی: فروردین و اردیبهشت 

 

 پژوهش شناسیروش

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه
 گردآوری درزمینه نحوه و باشدمی کاربردی نوع از حاضر تحقیق

پیمایشی و  نوع از توصیفی ایمطالعه حاضر مطالعه نیز هاداده

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و همبستگی است. 

ها باشند که تعداد آنمی کارکنان شرکت پتروشیمی متانول کاوه

حجم نمونه متناسب با این اندازه از نفر گزارش شده است.  1211

نفر تعیین شده  291مورگان، جامعه آماری نیز با مراجعه به جدول 

برای اینكه بتوان نتایج را تعمیم داد یا ادعا کرد که نمونه معرف است. 

یا بر اساس  گیری مطابق با قواعد احتمالبایست نمونهاست، می

تصادف صورت گیرد، بر این اساس در پژوهش حاضر از روش 

گیری تصادفی سیستماتیک برای انتخاب نمونه آماری استفاده نمونه

 4گیری شده است، به این صورت که با توجه به فاصله نمونه

(
حجم جامعه

حجم نمونه
در میان، بین افراد جامعه توزیع  4صورت ها به(، پرسشنامه

پرسشنامه  291و این فرایند تا دستیابی پژوهشگر به تعداد شدند 

 سالم ادامه داشت. 

 

 هاروش و ابزار گردآوری داده

ها از روش میدانی استفاده منظور گردآوری دادهدر این تحقیق به

ها نیز پرسشنامه استاندارد بوده که از شده است. ابزار گردآوری داده

 مدیریت دانش

 ایجاد دانش عملکرد کارکنان

ضبط و ذخیره 

 دانش

 تسهیم دانش

کارگیری دانشبه  

ریزی و سازماندهیبرنامه  

های کارکنانشایستگی  

 تحلیل و حل مشکالت
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مقاالت معتبر انگلیسی استخراج و ترجمه شده و با توجه به 

 سازی شده است. موردمطالعه این پژوهش، بومی

 هایهای فردی و سؤالپرسشنامه این تحقیق شامل دو قسمت سؤال

های فردی شامل جنسیت، سن، تحصیالت باشد. سؤالتخصصی می

باشند. سؤال می 29های تخصصی نیز شامل و سابقه کاری و سؤال

ا، ه(، نحوه تخصیص سؤاالت به متغیرها و ابعاد آن1در جدول شماره )

 اند.منابع سؤاالت پرسشنامه و نوع متغیرها، معرفی شده
 

نحوه تخصیص سؤاالت به متغیرها -1جدول 

 

 منابع سؤاالتتعداد و شماره  ابعاد متغیرها نوع متغیرها

 مدیریت دانش مستقل

 (4-1سؤال ) 4 ایجاد دانش

 (2112احبابی و همكاران )ال
 (9-5سؤال ) 5 ضبط و ذخیره دانش

 (13-11سؤال ) 4 تسهیم دانش

 (17-14سؤال ) 4 کارگیری دانشبه

 عملكرد کارکنان وابسته

 (21-12سؤال ) 4 دهیریزی و سازمانبرنامه

 (27-22سؤال ) 1 هاخروجی شایستگی (2112همكاران )چیراشا و 

 (29-22سؤال ) 2 توانایی تحلیل و حل مشكالت

های ها، روایی صوری گویهدر تحقیق حاضر، پیش از توزیع پرسشنامه

پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و خبرگان متخصص در حوزه 

، مورد تأیید CVRمدیریت دانش و رفتار سازمانی و محاسبه شاخص 

که تعداد ارزیابان برای سنجش روایی سؤاالت قرار گرفت. ازآنجایی

موردقبول با توجه به این تعداد  CVRنفر بودند، لذا حداقل  11

 CVR(. با توجه به اینكه 1322باشد. )میرزایی، می 12/1ارزیاب، 

ها از میزان مطلوب برخوردار بود، آمده برای تمام گویهدستبه

ان روایی صوری پرسشنامه را مورد تأیید قرار داد. روایی تومی

ها از طریق انجام تحلیل عاملی محتوایی نیز پس از توزیع پرسشنامه

 تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

پایایی یا قابلیت اطمینان پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای 

پرسشنامه  25کرونباخ برای تمام متغیرها پس از توزیع اولیه تعداد 

محاسبه شده و مورد تأیید قرارگرفته است چراکه مقادیر آلفای 

آمده و دستبه 7/1کرونباخ برای متغیرها و کل پرسشنامه، بیش از 

 ارزیابی شده است. لذا در حد مطلوبی 

 

 

                                                           
00. Latent Exogenous Variable 

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه

 ساختاری معادالتیابی لمد از تحقیق این درها منظور تحلیل دادهبه

 22مكنون مستقل پذیرش متغیر علی روابط است. شده استفاده

 از)عملكرد کارکنان(،  23و متغیر مكنون وابسته)مدیریت دانش( 

 AMOS افزارنرم با معناداری عدد و استاندارد ضریب طریق

 هافرضیه رد یاتأیید  به نسبت آن اساس بر گرفت و قرار موردسنجش

برای تأییدی  عاملی تحلیل که ابتدا ترتیب شد. بدین گیریتصمیم

 برایمدل ساختاری و  صورت گرفتپرسشنامه  هایگویه بررسی کل

مكنون مستقل بر ابعاد متغیر متغیر ابعاد  درجه تأثیرگذاریآزمون 

 گرفته است. انجاممكنون وابسته 

 

 های تحقیقیافته

های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد داده

 هایوتحلیل قرار گرفتند. در بخش آمار توصیفی، ویژگیتجزیه

های توصیفی متغیرهای شناختی پاسخگویان و ویژگیجمعیت

قرار گرفت و در بخش آمار استنباطی، تحقیق، موردبررسی 

 های تحقیق انجام شد. های الزم جهت آزمون فرضیهتحلیل

03. Latent Indigenous Variables 
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 های پاسخگویانتوصیف ویژگی

شناختی پاسخگویان )مدیران های جمعیت(، ویژگی2جدول شماره )

و کارکنان شرکت پتروشیمی متانول کاوه( را بر اساس درصد فراوانی 

 هرکدام نشان داده است. 

 

 شناختی نمونه آماریهای جمعیتویژگی: 2جدول 

 ویژگی غالب درصد تعداد هاویژگی

 جنسیت

 

 درصد 3/27 254 مرد
 مرد

 درصد 7/12 37 زن

 سن

 

 

 

 درصد 4/2 7 سال 21زیر 

 سال 41 -31

 درصد 7/45 133 سال 21-31

 درصد 7/41 131 سال 31-41

 درصد 2/3 11 سال 41-51

 درصد 4/1 4 سال 51باالتر از 

 تحصیالت

 

 

 درصد 5/1 19 دیپلم

 لیسانس
 درصد 9/7 23 دیپلمفوق

 درصد 9/13 121 لیسانس

 درصد 1/21 13 لیسانس و باالترفوق

 سابقه کار

 

 

 درصد 1/21 252 سال 11زیر 

 درصد 1/12 35 سال 21-11 سال 11زیر 

 درصد 4/1 4 سال 21باالتر از 

  های تحقیقیافته منبع:

 توصیف وضعیت متغیرهای تحقیق
ها نآ (، وضعیت اجرایی فرایندهای مدیریت دانش و ابعاد عملكرد کارکنان را در شرکت پتروشیمی متانول کاوه با توجه به میانگین1نمودار شماره )

های توان گفت تمام سازهدهد. بر این اساس میمی نشان را متغیر از قوی وضعیت نیز ،5/3 باالی و متوسط وضعیت ،5/3 تا 5/2 دهد. بازهنشان می

 موردبررسی در این پژوهش از وضعیت اجرایی متوسطی برخوردارند. 
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 هاتوصیف سازهنمودار ستونی  : 1نمودار 

 

 تحلیل عاملی تأییدی
 گیریسازی معادالت ساختاری، ابتدا با استفاده از مدل اندازهدر مدل

-مدل شود.بررسی می هاروایی و پایایی سازه، تأییدیو تحلیل عاملی 

ها سازه یابی معادالت ساختاری برای بررسیگیری در مدلهای اندازه

ن تریمهم گیرند.ازنظر سنجش مناسب متغیر مورداستفاده قرار می

هدف تحلیل عاملی تأییدی، تعیین میزان توان مدل از قبل 

در تحلیل  شده است.های مشاهدهای از دادهشده با مجموعهتعریف

ته همبستگی باالیی داش سازهکه با یک  نشانگرهاییعاملی تأییدی 

ا هر ب نشانگرگیرند. همبستگی بین هر قرار می باشند، در آن عامل

یی شانگرهاندر این رابطه،  شود.از طریق بار عاملی نشان داده می سازه

از  تربار عاملی کوچکگیری مفهوم وابسته خود دارای که برای اندازه

 ازی سفرایند مدل ازاز کارایی الزم برخوردار نبوده و  باشند عمالً 15/1

 
 

های گیری سازه(، مدل اندازه2شكل ) خواهند شد. کنار گذاشته

داده شده روی دهد. در این شكل، اعداد نشانتحقیق را نشان می

نشانگرهای متصل به هر سازه، حاکی از بار عاملی آن نشانگرها 

 های پرسشنامه( هستند. )گویه

 

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

ایجاد دانش ضبط و ذخیره

دانش

تسهیم دانش به کارگیری 

دانش

برنامه ریزی و 

سازماندهی

خروجی 

شایستگی ها

ل و توانایی تحلی

حل مشکالت

3.55

3.33

3.25
3.29 3.28 3.27

3.39

ایجاد دانش ضبط و ذخیره دانش تسهیم دانش

به کارگیری دانش برنامه ریزی و سازماندهی خروجی شایستگی ها

توانایی تحلیل و حل مشکالت
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 گیری متغیرهای تحقیقاندازهمدل : 2شکل 

گیری نیز به شرح زیر از مقادیر های برازش مدل اندازهشاخص

 نند. کگیری را تأیید میقبول برخوردار بوده و برازش مدل اندازهقابل

 (𝑥2 / df = 24541, CFI = 14927, IFI = 14929, NFI= 

14954, RMSEA = 14151). 

 
 

 

نشان داده  (5) پژوهش در جدول شماره هایگویهبارهای عاملی 

 17و  15و  14، 1های جز گویهها بهبر این اساس تمام گویهاند. شده

از اعتبار کافی برای سنجش متغیرها برخوردار هستند و با احتساب 

مدل ساختاری پژوهش برای آزمون فرضیات های معتبر، این گویه

  .شده استپژوهش اجرا 
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 بارهای عاملی )نتایج تحلیل عاملی تأییدی( :5جدول 

 بارهای عاملی هاشاخص ابعاد متغیرها

 مدیریت دانش

 ایجاد دانش

 774/1 1پرسش 

 772/1 2پرسش 

 214/1 3پرسش 

 145/1 4پرسش 

 ضبط و ذخیره دانش

 

 721/1 5پرسش 

 495/1 1پرسش 

 759/1 7پرسش 

 712/1 2پرسش 

 121/1 9پرسش 

 تسهیم دانش

 531/1 11پرسش 

 112/1 11پرسش 

 552/1 12پرسش 

 523/1 13پرسش 

 کارگیری دانشبه

 311/1 14پرسش 

 395/1 15پرسش 

 143/1 11پرسش 

 219/1 17پرسش 

 عملکرد کارکنان

 دهیریزی و سازمانبرنامه

 721/1 12پرسش 

 779/1 19پرسش 

 752/1 21پرسش

 741/1 21پرسش

 هاخروجی شایستگی

 117/1 22پرسش

 752/1 23پرسش

 711/1 24پرسش

 719/1 25پرسش

 732/1 21پرسش

 255/1 27پرسش

 توانایی تحلیل و حل مشكالت
 721/1 22پرسش

 715/1 29پرسش

  های تحقیقیافته منبع:
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عالوه بر روایی عاملی که برای بررسی اهمیت نشانگرهای انتخاب 

ها نیز الزم رود، روایی سازهها به کار میگیری سازهشده برای اندازه

)متوسط واریانس  AVEبه بررسی است. بر این اساس، سه شاخص 

)آلفای کرونباخ(، محاسبه  CA)پایایی ترکیبی( و  CRاستخراجی(، 

 شدند. 

(، مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرها باالتر 1با توجه به جدول شماره )

ها را تأیید آمده که پایایی گویهدست(، به1951)کرونباخ،  1/1از 

(، بوده 1921)فورنل و الکر،  5/1نیز باالتر از  AVEکند. مقدار می

آمده است دست(، به1972ی، ) نونال AVEبیشتر از  CRو مقدار 

 کند.که روایی سؤاالت هر متغیر را تأیید می

 

 های تحقیقهای روایی سازهشاخص :6جدول 

 هاسازه

 نتایج روایی روایی های شاخص

CA CR AVE 
CR>AVE 

AVE>5/5 

Alpha> 5/6 

 مدیریت دانش

 مطلوب 574/1 211/1 271/1 ایجاد دانش

 مطلوب 531/1 912/1 724/1 ضبط و ذخیره دانش

 مطلوب 114/1 253/1 299/1 تسهیم دانش

 مطلوب 529/1 275/1 225/1 کارگیری دانشبه

 عملكرد کارکنان

 مطلوب 139/1 274/1 279/1 دهیریزی و سازمانبرنامه

 مطلوب 125/1 217/1 724/1 هاخروجی شایستگی

 مطلوب 711/1 214/1 775/1 حل مشكالتتوانایی تحلیل و 

  های تحقیقیافته منبع:
 

 های تحقیقآزمون فرضیه

ساختاری پژوهش ، 3 شكل ضیهمدل  شان میهای تحقیق برای آزمون فر شاندهدرا ن ساختاری، . اعداد ن صلی مدل  سیرهای ا شده روی م داده 

  (، ارائه شده است.7ها نیز در جدول شماره )استاندارد بوده و حاکی از شدت تأثیر متغیرها بر یكدیگر هستند. نتایج فرضیهضرایب 
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 های تحقیقمدل ساختاری آزمون فرضیه :3شکل 

 

های برازش مدل ساختاری نیز به شرح زیر از مقادیر شاخص

 نند. کگیری را تأیید میقبول برخوردار بوده و برازش مدل اندازهقابل

 (𝑥2 / df = 24112, CFI = 14912, IFI = 14915, NFI= 

14923, RMSEA = 14147). 

 

ساختاری پژوهش برای  لمد نتایجدهنده نشان(، 7شماره )جدول 

 باشد. با توجه به مقادیر ارائه شده در های تحقیق میآزمون فرضیه

( و یا کمتر 91/1که عدد معناداری بیش از مقدار )این جدول، زمانی

تأیید  موردنظر( حاصل شود، در این صورت فرضیه -91/1از مقدار )

جز هب تحقیق، تمامی فرضیات این زیرگردد. بنابراین، طبق جدول می

 .شدندواقع  تأییدمورد  مسیر اول و سوم در فرضیه دوم،
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 های تحقیقنتایج آزمون فرضیه :7جدول 

 نتیجه فرضیات ضریب استاندارد آماری تی مسیر فرضیه

 اول

 تأیید 434/1 132/7 دهیریزی و سازمانبرنامه <<<< ایجاد دانش

 تأیید 239/1 112/11 هاخروجی شایستگی <<<< ایجاد دانش

 تأیید 121/1 224/2 توانایی تحلیل و حل مشكالت <<<< ایجاد دانش

 دوم

 تأییدعدم 112/1 112/1 دهیریزی و سازمانبرنامه <<<< ضبط و ذخیره دانش

 تأیید 111/1 912/1 هاخروجی شایستگی <<<< ضبط و ذخیره دانش

 تأییدعدم 132/1 531/1 توانایی تحلیل و حل مشكالت <<<< ذخیره دانشضبط و 

 سوم

 تأیید 211/1 215/2 دهیریزی و سازمانبرنامه <<<< تسهیم دانش

 تأیید 214/1 229/2 هاخروجی شایستگی <<<< تسهیم دانش

 تأیید 241/1 332/2 توانایی تحلیل و حل مشكالت <<<< تسهیم دانش

 چهارم

 تأیید 221/1 932/2 دهیریزی و سازمانبرنامه <<<< کارگیری دانشبه

 تأیید 241/1 274/3 هاخروجی شایستگی <<<< کارگیری دانشبه

 تأیید 575/1 119/2 توانایی تحلیل و حل مشكالت <<<< کارگیری دانشبه

 های تحقیقیافته منبع:

 

 گیرینتیجه

 عملكرد بر دانش تأثیر مدیریت بررسیهدف از انجام این مطالعه 

ت بود تا بتوانند فرایندهای مدیری کاوه متانول پتروشیمی در کارکنان

تری اجرا کرده و عملكرد دانش را در شرکت خود به نحو مطلوب

های اصلی سازمان، بهبود بخشند. با توجه عنوان سرمایهکارکنان را به

آمده مشخص شد که سه گام از مدیریت دانش یعنی ستدبه نتایج به

کارگیری و استفاده از دانش، عملكرد ایجاد دانش، تسهیم دانش و به

دهی، خروجی ریزی و سازمانکارکنان را از سه منظر برنامه

 د. در بخشنها و توانایی تحلیل و حل مشكالت، بهبود میشایستگی

 

 

از چهار فرضیه تحقیق، به تفكیک ادامه نتایج حاصل از آزمون هر یک 

 اند.بیان و تفسیر شده

نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که اولین گام از فرایند 

مدیریت دانش، یعنی ایجاد دانش، تأثیر مثبت و معناداری بر 

ها و توانایی تحلیل و دهی، خروجی شایستگیریزی و سازمانبرنامه

ی نیز نشان دادند که شدت اثر ایجاد حل مشكالت دارد. نتایج آمار

های عملكرد کارکنان، بسیار قوی است و دانش در بهبود این جنبه

های در این میان ایجاد دانش، بیش از هر چیزی بر خروجی شایستگی

هایی که شرکت موردمطالعه کارکنان اثرگذار است. درواقع مكانیسم

باعث ایجاد کند، سازمانی، اجرا میبرای ایجاد دانش درون

های چندگانه در کارکنان، کارایی بیشتر هایی نظیر مهارتشایستگی

ا از هکارکنان در تبادل اطالعات و ارتباط با دیگران، افزایش درک آن

ها نسبت به حجم کاری که انجام وظایف تخصصی، بازدهی بیشتر آن

شود. بر های کارکردی مطلوب دیگر میدهند و بسیاری ویژگیمی

درصد، اظهار داشت که با افزایش  95توان با اطمینان اساس میاین 

درصد در میزان  24یک واحد در میزان دانش ایجادشده در سازمان، 

درصد در میزان توانایی تحلیل و حل  12ها، خروجی شایستگی

دهی ریزی و سازماندرصد در میزان توانایی برنامه 43مشكالت و 

 ود. شکارکنان، افزایش مشاهده می

نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که دومین گام از فرایند 

مدیریت دانش، یعنی ضبط و ذخیره دانش، تنها بر خروجی 

ند تواها در عملكرد کارکنان، تأثیر معناداری دارد و نمیشایستگی
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دهی و تحلیل و حل مشكالت را در ریزی و سازمانتوانایی برنامه

عناداری افزایش دهد. این گام از فرایند مدیریت کارکنان به میزان م

های هایی نظیر بایگانی کردن ایدهدانش، اشاره دارد به فعالیت

هایی برای ضبط های آتی، وجود مكانیسمکارکنان برای استفاده

سازمانی، ثبت دانش جدید دانش از عوامل بیرونی و حتی درون

ذخیره دانش  ایجادشده در شرکت با نام شرکت، رمزگذاری و

شده سازمانی برای همه دسترس بودن دانش ذخیرهشده و قابلضبط

 های اجراییتوان احتمال داد که مكانیسمکارکنان. بر این اساس می

ستی درشرکت پتروشیمی متانول کاوه برای ضبط و ذخیره دانش، به

د باشنشوند و یا در برخی از موارد یادشده دارای نواقصی میاجرا نمی

ه طور که باعث شده این مرحله از فرایند مدیریت دانش، نتواند آنک

رود اثرگذار باشد، همچنین احتماالً در شرکت موردمطالعه انتظار می

گر و انجام مراحل این مرحله از مدیریت دانش، نیازمند عوامل مداخله

طور غیرمستقیم عملكرد کارکنان را ارتقا دیگری است تا بتواند به

حال، همین سطح از ضبط و ذخیره دانش در شرکت ا باایندهد. ام

طور مستقیم خروجی تواند بهپتروشیمی متانول کاوه، می

 درصد، افزایش دهد. 11های کارکنان را به میزان شایستگی

نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که سومین گام از فرایند 

و معناداری بر  مدیریت دانش، یعنی تسهیم دانش، تأثیر مثبت

ها و توانایی تحلیل و دهی، خروجی شایستگیریزی و سازمانبرنامه

حل مشكالت دارد. نتایج آماری نیز نشان دادند که شدت اثر تسهیم 

های عملكرد کارکنان، متوسط است و دانش در بهبود این جنبه

های عملكردی مذکور را تقریباً به یک تسهیم دانش، هرکدام از جنبه

دهد. طبیعی است که هر چه سطح اجرایی تسهیم ازه، افزایش میاند

ها، برگزاری همایشهای خبری منظم به افراد، دانش )ارسال گزارش

ها و جلسات آموزشی منظم، تشویق کارکنان ها، کنفرانسسخنرانی

های های غیررسمی و استفاده از جدیدترین فناوریبه شرکت در بحث

، در شرکت پتروشیمی متانول کاوه، موجود برای تسهیم دانش(

افزایش یابد، عملكرد کارکنان به ترتیب از سه منظر توانایی تحلیل و 

درصد( و  22ها )درصد(، خروجی شایستگی 24حل مشكالت )

 درصد(، ارتقاء خواهد یافت.  21دهی )ریزی و سازمانبرنامه

از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه چهارم نشان داد که سومین گام 

کارگیری و استفاده از دانش، تأثیر فرایند مدیریت دانش، یعنی به

                                                           
04 Alyoubi 

ها دهی، خروجی شایستگیریزی و سازمانمثبت و معناداری بر برنامه

و توانایی تحلیل و حل مشكالت دارد. نتایج آماری نیز نشان دادند 

های عملكرد کارگیری دانش در بهبود این جنبهکه شدت اثر به

ر بوده و از متوسط رو به باال است. در این میان، کارکنان، متغی

دهی ریزی و سازمانکارگیری دانش، بیشترین اثر را توانایی برنامهبه

کارکنان دارد به این معنا که بیش از هر چیزی توانایی کارکنان را در 

ریزی برای راهكارها خالقیت و ابتكار، تنظیم اهداف مشخص، برنامه

ا توان بدهد. بر این اساس میاز منابع، افزایش می برداری مؤثرو بهره

درصد اظهار داشت که با افزایش یک واحد در میزان  95اطمینان 

کارگیری و استفاده از دانش در سازمان، به ترتیب توانایی به

درصد، توانایی  29دهی کارکنان به میزان ریزی و سازمانبرنامه

ها به و خروجی شایستگی درصد 57تحلیل و حل مشكالت به میزان 

 یابند. درصد، افزایش می 24میزان 

 های پیشین حاکی ازهای پژوهشمقایسه نتایج این پژوهش با یافته

باشد. های متعددی میراستا بودن نتیجه این پژوهش با پژوهشهم

های داخلی، مطالعات متعددی نظیر در این میان، در حیطه پژوهش

( و 1397جبی فرجاد و مطیعیان نجار، )(، ر1392هاتفی و روستا )

های خارجی نیز ( و در حیطه پژوهش1391عسگرانی و اصغری )

و همكاران  24( الیوبی2119مطالعاتی نظیر سوسانتو و همكاران )

(، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر عملكرد 2112)

در دند. های متفاوت بوهای مختلف و با فرهنگکارکنان در سازمان

اند که مدیریت دانش های پیشین، مطالعاتی انجام شدهبین پژوهش

های مدیریت دانش های مختلف بررسی کرده و تأثیر گامرا از جنبه

های ها، یافتهاند که از میان آنطور جداگانه بر عملكرد نشان دادهرا به

(، که فرایند مدیریت دانش را 2112احبابی و همكاران )پژوهش ال

ه راستا با نتیجاند، همهای مشابه با پژوهش حاضر، بررسی کردهجنبه

پژوهش حاضر، نشان دادند که ایجاد دانش، تسهیم دانش و 

های مختلف عملكرد سازمان تأثیر کارگیری دانش بر عملكرد جنبهبه

مثبت و معناداری دارند. اما در رابطه با ضبط و ذخیره دانش با نشان 

های مختلف عملكرد سازمانی، این عامل به جنبه دادن اثر معنادار

در  حالحاکی از نتایجی مخالف با نتیجه پژوهش حاضر بودند. بااین

ها شدت اثرگذاری ضبط و ذخیره دانش بر عملكرد، کمتر پژوهش آن

 های فرایند مدیریت دانش بود. از سایر گام
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 پیشنهادهای کاربردی
ها، های این پژوهش و نتایج آزمون فرضیهبر اساس یافته

پیشنهادهایی جهت توسعه سطح مدیریت دانش، به مدیران و 

 شود. مجریان شرکت پتروشیمی متانول کاوه، ارائه می

هایی برای ایجاد و به دست شود مكانیسمپیشنهاد می -

آوردن دانش از منابع متفاوتی نظیر کارکنان، مشتریان، 

 تجاری و رقبا، طراحی و اجرا شوند. شرکای

جهت استخدام نیروی جدید از منابع انسانی دانشگر  -

عنوان عنصر کلیدی در سیستم مدیریت دانش استفاده به

 شود.

شایسته است این شرکت، فرایندهایی را برای تبادل  -

ریزی و طراحی ها برنامهها و دانش بین افراد و گروهایده

هایی را برای ترغیب کارکنان به این کار در کرده و مشوق

 نظر بگیرد. 

های جدید کارکنان و دانشی که شود به ایدهپیشنهاد می -

بخشی تعلق زههای انگیدهند، پاداشبه سازمان ارائه می

گیرد و محیطی ایجاد شود که کارکنان بدون نگرانی از 

های توجهی و یا مسخره شدن به ارائه نظرات و ایدهبی

 خود در جلسات بپردازند.

کنندگان، های شرکتدر جلسات طوفان مغزی تمام ایده -

حتی در صورت غیرمتبط و ناکارآمد بودن ثبت و بایگانی 

ان دیگر بتوانند برای شوند، تا سازمان و کارکن

  ها بهره بگیرند.های آتی و در شرایط دیگر، از آنپیشرفت

شود های شرکت، ایجاد میهر دانش جدیدی که با تالش -

 رایت، بهبه نام این شرکت و با برخورداری از حقوق کپی

 ثبت برسد.

 ها و جلسات آموزشیها، کنفرانسها، سخنرانیهمایش -

نتقال اطالعات و دانش جدید به برای تبادل اطالعات و ا

 طور منظم برگزار شوند. تمام کارکنان شرکت، به

های های آزادی برای استراحت و گردهماییساعت -

های گیری بحثکارکنان، در نظر گرفته شود تا به شكل

کاری غیررسمی کمک شود، چراکه تحقیقات ثابت 

های مطلوب و کاربردی در اند، بسیاری از ایدهکرده

های غیررسمی و زمانی که ذهن کارکنان دارای حثب

نفس بیشتری برای بروز تراوشات ذهنی آرامش و اعتمادبه

 گیرند.است، شكل می

راحتی تبادل و طورکلی، دانش در تمام واحدها باید بهبه -

منتشر شود. از طریق جلسات بحث گروهی، سؤال و 

ق جواب با افراد متخصص و یا حتی ارسال پیام از طری

های اجتماعی، دانش موردنیاز به کارکنان منتقل رسانه

 شود.

منظور تماس و مبادله های مجازی بهها و گروهاز درگاه -

 اطالعات بین کارکنان استفاده شود.

مدیریت به تعامالت بین کارکنان دارای تجربه زیاد و  -

کارکنان جدید ارج نهد و زمینه ارتباط کاری و تعامل 

ها ایجاد ن را با کنار هم قرار دادن آندانشی این کارکنا

 کند. 

 کارگیری دانشها و فرایندهایی برای بهالزم است سیستم -

 شده از تجربیات پیشین وجود داشته باشد.حاصل

های اطالعاتی هایی در سیستمشایسته است مكانیسم -

سازمان وجود داشته باشند که منابع دانشی را با مشكالت 

 ها، پیوند دهند. و مسائل مرتبط با آن

-  

 ها و پیشنهادهایی برای محققان آتیمحدودیت

ترین محدودیت این مطالعه، احتماالً انتخاب نمونه موردمطالعه، مهم

های آتی تنها از یک سازمان واحد است. بر این اساس، پژوهش

های مختلف، های دیگر فعال در حوزهتوانند با مطالعه سازمانمی

طور بالقوه نتایج را تر، بهبرای انجام پژوهش در سطح وسیع

 عتبار خارجی نتایج را افزایش دهند. پذیرتر ساخته و اتعمیم

های تحقیق، محدودیت ذاتی پرسشنامه در یكی دیگر از محدودیت

ارتباط با تعداد سؤاالت پرسشنامه است. هرچه تعداد سؤاالت یک 

 رود ولی تمایل به پاسخپرسشنامه بیشتر باشد دقت ابزار باال می

 سؤاالتشود و ممكن است دقت کافی در پاسخگویی به کمتر می

های آتی، شود در پژوهشنداشته باشند. در این راستا، توصیه می

عالوه بر پرسشنامه، از سایر ابزارها ازجمله مصاحبه و گزارشات 

 ها استفاده شود.آوری دادهشخصی نیز برای جمع
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 منابع

(، 1322. )جلیل ،فتح آبادی. علیرضا .عابدین ،آهنگی اکرم .1
های حل مسئله در های شخصیت با سبکرابطه بین تیپ

 .11-41(، 4) 3، روانشناسی کاربردی، کارکنان دانشگاه

 علیخان و سید رضا ریاضی، اله؛ ولی الكامی، جعفری .2
در  دانش مدیریت نقش (،1391حسین، ) گرگانی،

 نقش ایمنطقه همایش انسانی، منابع توانمندسازی
 هایحل بحران و هاسازمان تعالی در حسابداری و مدیریت

 چالوس. واحد اسالمی آزاد دانشگاه چالوس، مالی،
 رابطه بررسی(. 1394. )هاشم4 ادیبان4 کمال4 درانی .3

 رد کارکنان شغلی عملكرد با دانش مدیریت فرایندهای
 فصلنامه(. تهران دانشگاه موردی مطالعه)عالی آموزش

 .25-1(4 4)41 شناسی دانش مطالعات
 ، جمشیدی، اسماعیل زینب. پرست، داخلی ذرات .4

 عملكرد میزان بر دانش مدیریت تأثیر بررسی (،1394)
 نایعص بنیان دانش توسعه ملی کنفرانس دومین کارکنان،

 یمهندس روز کنفرانس ششمین و پتروشیمی و گاز نفت،
 ربند پتروشیمی شرکت ماهشهر، امام، بندر پتروشیمی

 امام.
(. 1397. )مجید4 نجار مطیعیان4 حاجیه4 فرجاد رجبی .5

 شنق بامالحظه سازمانی عملكرد بر دانش مدیریت تأثیر
. انسانی منابع مدیریت راهبردی اقدامات میانجی
 .214-191(4 3)411 انسانی منابع مدیریت هایپژوهش

(، بررسی تأثیر مدیریت دانش بر 1391رحیمی، ابراهیم. ) .1
گری یادگیری سازمانی، عملكرد مالی با میانجی

  .21-7(، 42؛ 4) 12های مدیریت آموزشی، نوآوری
بررسی (، 1391، )مرتضی ،اصغری .مرتضی ،عسگرانی .7

رابطه بین مدیریت دانش با عملكرد سازمانی در کارکنان 
 .24-13(، 23؛ 4) 3، شباک، 4شهرداری منطقه 

(، مدیریت عملكرد کارکنان، 1392زاده، منصور، )قربان .2
-29، 11ماهنامه اجتماعی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 

52. 
 صمدی4 حمزه4 میارکالئی صمدی4 اهللرحمت4 پور قلی .9

 توانمندسازی ارتقای(. 1394. )حسین4 میارکالئی

 مدیریت" علمی مجله. دانش تسهیم پرتو در شناختیروان
 (34)413 "سازمانی فرهنگ

محمدی زنجیرانی، داریوش. اشتیاقیان، ندا. رازنهان،  .11
(، رویكرد چندمعیاره و تلفیقی نیازسنجی 1391فیروز. )

های کارکنان، آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگی
 . 131-117(، 15؛ 1) 7رویكردهای نوین آموزشی، 

ی رابطه مدیریت دانش با عملكرد محمدی، رضا. بررس .11
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