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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of managers' knowledge 

management on employee welfare in the workplace in Bani Chao Iranian Broadcasting 

Company. Conducting the present research can give new knowledge to the distribution 

managers of companies about knowledge management and employees' sense of well-being 

and examine whether it is useful or unhelpful. It can identify and solve potential problems 

that will arise in knowledge management. 
Methodology: The present study is applied research in terms of purpose and a survey in 

terms of data collection and analysis. The statistical population of the present study is the 

employees of Bani Chao Iranian Broadcasting Company. In the present study, a standard 

questionnaire was used to collect the data required for the research model. The sampling 

method in this study included simple random sampling in a number appropriate to the size of 

the statistical population and the sample was selected based on Cochran's formula. 
Findings: The validity of the questionnaire was confirmed by convergent validity, and 

the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha (0.845). The results 

were analyzed using structural equation modeling and 22PSPSS and Smart PLS software. 

The results showed that the knowledge management of managers has an effect on the welfare 

of employees in the workplace in Bani Chao Iranian Broadcasting Company. Also, acquiring 

knowledge, sharing knowledge, creating knowledge, compiling knowledge, and maintaining 

knowledge have an impact on the well-being of employees in the workplace in Bani Chao 

Iranian Broadcasting Company. In a comparative analysis, it can be said that previous 

research on the concept and methods of knowledge management has been extensively 

studied. Besides, researchers in the past have shown that the process of knowledge consists of 

the exchange of knowledge and the cultivation and perception (result) of knowledge. 

Researchers also introduce knowledge creation and knowledge sharing as methods of 

knowledge management. 
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Conclusion: Although the structure of information systems is relatively good, but does 

not provide good statistical results and does not necessarily lead to improving knowledge 

management performance in organizations. It seems that the main challenge of knowledge 

management in the studied organizations is the optimal management of information to turn it 

into organizational knowledge. Applying the results is felt to develop and improve the 

performance of the organization. Knowledge management practices and employees 'sense of 

well-being at work are essential in any organization, and managers should combine 

knowledge management practices as a priority to improve employees' sense of well-being at 

work. 
 

Keywords: Knowledge management, knowledge creation, Maintenance of knowledge, 

Welfare of employees. 
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 چکیده

در شرکت پخش  ،کار طیبر رفاه کارکنان در مح رانیدانش مد تیریمد ریتأث یبررسهدف تحقیق حاضر،  هدف:
در ها  شرکتپخش ن یبه مسئول یدیتواند دانش جد ق حاضر مییانجام تحقبوده است.  انیرانیچاو ا یبان یسراسر
د. مشكالت ینما ید بودن آن را بررسیرمفیا غید یزان مفیدهد و م ساس کارکنان از رفاهاحمدیریت دانش و مورد 
 حل ارائه کند. و راه ییبه وجود خواهد آمد را شناسا مدیریت دانشکه در  یاحتمال

و تحلیل اطالعات،  یو از نظر شیوه گردآور بوده پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیق کاربردی شناسی: روش
ق حاضر یکارکنان شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان است. در تحق حاضر پژوهش یآمار جامعه ت.اس یپیمایش

گیری در  نمونه های مورد نیاز مدل پژوهش، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روش آوری داده به منظور جمع
فرمول کوکران  براساس و آماری امعهج حجم با متناسب تعداد به و بوده تصادفی ساده گیری نمونه این پژوهش
 انتخاب شد.
 ( تأیید548.0روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ) ها: یافته

 مورد تحلیل قرار Smart PLSو  22SPSSافزارهای  . نتایج با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمشد
د مدیریت دانش مدیران بر رفاه کارکنان در محیط کار در شرکت پخش سراسری بانی چاو گرفت. نتایج نشان دا

 دانش یو نگهدار حفظو دانش  نیتدو، دانش خلق، دانش یگذار اشتراک به، کسب دانشایرانیان تاثیر دارد. همچنین 
ای  در یک تحلیل مقایسه رفاه کارکنان در محیط کار در شرکت پخش سراسری بانی چاو ایرانیان تاثیر دارد. بر

 مطالعه کرده است. ده،دانش به طور گستر تیریمد یها وهیمفهوم و ش یبر رو یقبل قاتیتحقتوان بیان کرد  می
( جهی)نت دانش متشكل از تبادل دانش و پرورش و برداشت ندینشان دادند که فرآ محققین در گذشته نیا عالوه بر

 یدانش، معرف تیریمد یها وهیدانش را به عنوان ش یگذار به اشتراکخلق دانش و  ،همچنین محققین است. دانش
 ند. نک یم

اما نتایج آماری مطلوبی را به همراه  مناسب بوده است، های اطالعاتی نسبتاً هرچند ساختار سیستم گیری: نتیجه
 مدیریتاصلی الش چد رس نظر می . بهشود ها نمی عملكرد مدیریت دانش در سازمانبهبود  به منجر الزاماًندارد و 
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در این زمینه  مدیریت بهینه اطالعات به منظور تبدیل آن به دانش سازمانی باشد. های مورد مطالعه، دانش در سازمان
آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات و  ریزی و طرح جامعی را برای جمع تشكیل واحد مدیریت دانش که بتواند برنامه

های مدیریت دانش و حس  شیوه .شود د سازمان تدوین و اجرا نماید، احساس میکارگیری نتایج در بهبود عملكر به
های مدیریت دانش را به عنوان یک  در هر سازمانی ضروری است و مدیران باید شیوه ،کارمحیط کارکنان از رفاه در 

 ر بهبود یابد.محیط کااولویت با هم ترکیب کنند تا حس کارکنان از رفاه در 

 

 یبان یشرکت پخش سراسر، دانش، رفاه کارکنان یدانش، حفظ و نگهدار نیدانش، تدو تیریمد ها: کلیدواژه

  ، خلق دانش.انیرانیچاو ا
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 مقدمه. 9

است که  یآنان منابع انسان یها هیسرما نیتر مهم که اند افتهیها در امروز، سازمان یایدر دن
بدون وجود آن نخواهد  یانسازم چیهر سازمان بوده و ه شرفتیو پ تیدر موفق یعامل مهم

و  تیکه موفق دگاهید نیا تی. ظهور و حاکمابدیاهداف مورد نظر خود دست  یتوانست به تمام
داند، موجب شده تا در  یمنابع م ژهیبه و یمنابع انسان حیصح تیرا در گرو هدا نسازما یاثربخش

آنان توجه قابل  دسازیتوانمنجمله  کارکنان، از یو مطالعه رفتارها یبه بررس ریاخ یها سال
، در یسازمان اتیاست که ح نیکرد ا انیب حیتوان به طور صر یمعطوف شود. آنچه م یا مالحظه

. با توجه به مطالب گفته شده، کارکنان، نقش حیاتی و مهمی را در است ارکنانکتوانمندسازی گرو 
ابراین رفاه آنها باید به دقت نفعان سازمان هستند و بن کنند. آنها بخشی از ذی هر سازمانی ایفا می

بررسی شود تا مطمئن شد که سازمان به نحو مطلوبی، کارآیی و اثربخشی دارد )گرانت و 
دهد، شامل: رفاه  سه ُبعد رفاهی به خوبی این تعریف را پوشش می .(27، ص 7117 ،1همکاران

ملکرد فردی است، بلکه بر کننده ع روانی، فیزیکی و اجتماعی. رفاه کارکنان نه تنها یک عامل تعیین
(. رفاه ضعیف یا پایین 278، ص2،7182عملکرد سازمانی هم تاثیرگذار است )کیانتو و همکاران

تواند خود را نشان دهد، مانند عملکرد پایین، غیبت، مرخصی  کارمندان ، به چندین روش می
ها ضروری  مان(. دانش برای همه ساز031، ص7111، 3استعالجی و گردش مالی باال )باپتیست

باشد. دانش یکی از کلیدهایی است که بر موفقیت کسب و کار یک سازمان اثرگذار بوده و  می
شوند که این به سازمان مزیت رقابتی  کارمندان، با نوعی از اطالعات درست و ضروری مجهز می

 (. 072، ص 7117، 4بهتری نسبت به رقبای خود، خواهد داد )هان و آنانتاتموال
جوهای انجام شده، فقط چند مطالعه یافت شد که با توجه به موضوعات مدیریت در جست

بر تاثیر تعامل کار، اعتیاد به کار،  مطالعات پیشیندانش و حس کارکنان از رفاه، انجام گرفته است. 
، 7180 ،5خانواده بر رفاه، بحث کرده است )کیسنز و همکاران -ارتباط محیط کار و تضاد کار
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 (.182ص

رسد یکی از متغیرهایی که مدیریت دانش روی آن تاثیرگذار است، رفاه کارکنان در  ظر میبه ن
درک  ،یشغل تیرضا رفاه عبارتند از یها شاخص ،ریاخ اتبراساس مطالعباشد.  محیط کار می

به کار را بر رفاه کارگران  ادیو اعت یتعامل کار ریتاثاین مطالعات  مسائل مربوط به خواب و استرس.
  د مطالعه قرار دادند.مور

  بیان مسأله. 2

 یاریبس ی. حتباشد ها می شرکت تیموفق یو فاکتورها یرفاه کارکنان از موضوعات اصل
 یور و بهره دیخاطر به تول تیدر رفاه باشند تا با رضا دیمعتقدند که در درجه اول، کارکنان با

از قبیل نبود تحقیقات کافی در  وجود مشکالتی باشند. یمشتر زبانیپرداخته و در وهله بعد، م
و نیاز کارکنان به عملکرد  احساس کارکنان از رفاهسازی مدیریت دانش و اثرات آن بر  زمینه پیاده

ترین زمان و لزوم روزآمد بودن کارکنان و نیاز به استفاده از تجربه  سریع و أخذ تصمیمات در کوتاه
ضروری  1دانش در بین مدیران شرکت بانی چاوبه مقوله مدیریت  نسبت نو یکدیگر، ایجاد نگرشی

آوری و تجهیزات خود،  کارگیری صحیح فن رسد تا بتوانند با استفاده از نیروی انسانی و به به نظر می
خصوصی نیز  بخش با رقابت تیقابل را در کارکنان افزایش داده، رفاه کارکنان ارتقاء یابد و یور بهره

 تینها ها، افزایش درآمد، توسعه و پیشرفت و در نهیهز اهد کاهشفراهم شود و بتوانند در آینده ش
وکار و ورود  کسب طیمح عیسر راتییبا توجه به تغرفتار کارکنان خود باشند. همچنین  و رفاه بهبود

 یراهبرد یزری برنامه ازمندیرقبا، ن گریخود از د ساختن زیمتما شرکت بانی چاو برای د،یجد یرقبا
رفاه در  یدیها عنصر کل انتظارات آن نیو تأم کارکنان یازهاین یبررس ،رگید یاز سو .هستند

 ،نیبنابرا .دآی یحساب م  به یارزشمند و مهم ییدارا ،در سازماناست. دانش موجود کارکنان 
 . شود یدر نظر گرفته م رفاه کارکنان یارتقا یبرا یدیکل یعامل ،دانش

های مدیریت دانش بر حس کارکنان از رفاه  از شیوه کند تا تاثیر پنج مورد این مطالعه، کمک می
در شرکت پخش بانی چاو بررسی شود. پنج شیوه مدیریت دانش عبارتند از: کسب دانش، به 

ق یانجام تحقگذاری دانش، ایجاد دانش، تهیه و تدوین دانش و حفظ و نگهداری دانش.  اشتراک
احساس مدیریت دانش و در مورد ها  شرکتپخش ن یبه مسئول یدیتواند دانش جد حاضر می

                                                           

1. Bani Chao 
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که در  ید. مشکالت احتمالینما ید بودن آن را بررسیرمفیا غید یزان مفیدهد و م کارکنان از رفاه
مدیریت که  یاحتمال یایحل ارائه کند. مزا و راه ییبه وجود خواهد آمد را شناسا مدیریت دانش

و توسعه  یبه وجود بازار رقابت نظر بینی کند. آید را پیش به وجود میهای پخش  در شرکت دانش
 ندهایکه فرآ استالزامی شرکت،  یاستراتژ ندهآیانداز  مطابق با چشم ،مرزی برون و درون یبازارها

در شرکت بانی  احساس کارکنان از رفاهمدیریت دانش و نقش آن در مورد استفاده در  یو ابزارها
بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر این  شوند.کارگیری  بندی و به اولویت ،ییشناسا یخوب بهچاو، 

 یکار شرکت پخش سراسر طیبر رفاه کارکنان در محچه تاثیری  ،رانیدانش مد تیریمداست که: 
 دارد؟ انیرانیچاو ا یبان

 اهداف تحقیق. 9

 یهدف اصلا -الف
 یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیبر رفاه کارکنان در مح رانیدانش مد تیریمد ریتأث یبررس

 چاو  یبان
  یفرع اهداف -ب
چاو  یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیکسب دانش بر رفاه کارکنان در مح ریتاث یبررس( 8

 ،انیرانیا
در شرکت پخش  ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح یگذار به اشتراک ریثأت یبررس( 7

  ،چاو یبان یسراسر
چاو  یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیخلق دانش بر رفاه کارکنان در مح ریتاث یبررس( 3

 ،انیرانیا
 یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح نیتدو ریتاث یبررس( 0
 ،انیرانیچاو ا
در شرکت پخش  ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح یحفظ و نگهدار ریتاث یبررس( 2

  .چاو یبان یسراسر

 شناسی پژوهش روش. 4

و تحلیل  یحاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآور پژوهش
کارکنان شرکت پخش  حاضر پژوهش یآمار جامعهاست.  یو از نوع پیمایش یاطالعات نیز توصیف
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 از نوع گیری در این پژوهش نمونه روشنفر(.  7780باشد )تعداد  سراسری بانی چاو ایرانیان می
فرمول کوکران  براساس و آماری جامعه حجم با متناسب تعداد به بوده و هتصادفی ساد گیری نمونه

 انتخاب شد.

  

    

  

  
 

 
(
    

    )
 

              

     

  
 

    
 
              

        
            

های مورد نیاز مدل پژوهش، از پرسشنامه استفاده  آوری داده ق حاضر به منظور جمعیدر تحق
سنجد. سؤاالت  یق را میات تحقیسؤال بسته بوده که فرض 55شد. پرسشنامه مورد استفاده شامل 

 است.   شده یای )کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم( طراح گزینه 5کرت یف لین بخش براساس طیا
 متغیرهای پژوهش -1جدول 

 مقیاس ها گویه ابزار منبع مقیاس خرده ابعاد متغیرها

متغیر 
 مستقل

مدیریت 
 دانش

 0تا  3 31تا  31 پرسشنامه Fung & Chi (2009) کسب دانش

 0تا  3 21تا  38 پرسشنامه Newman & Conrad (2000) گذاری دانش به اشتراک

 0تا  3 1تا  3 پرسشنامه Fung & Chi (2009) خلق دانش

 0تا  3 22تا  .2 پرسشنامه Newman & Conrad (2000) تدوین دانش

 0تا  3 32تا  8 پرسشنامه Newman & Conrad (2000) حفظ و نگهداری دانش

متغیر 
 وابسته

رفاه 
 کارکنان

Argyle ــــ  & Crossland (2002) 0تا  3 08تا  15 پرسشنامه 

شد  نشگاه درخواست نفر از متخصصین شرکت و استاد دا 12در بررسی کیفی روایی محتوا، از 
های اصالحی خود را به صورت کتبی ارائه نمایند. همچنین تاکید  پس از مطالعه دقیق ابزار، دیدگاه

شد که در ارزیابی کیفی روایی محتوا، موارد رعایت دستور زبان، استفاده از کلمات مناسب، 
طراحی شده را مدنظر اهمیت سواالت، قرارگیری سواالت در جای مناسب خود، زمان تکمیل ابزار 

 آوری نظرات متخصصین، تغییرات الزم در ابزار اعمال شد. قرار دهند. پس از جمع
ابزار پژوهش محاسبه شده است. هرگاه یک یا چند  1در پژوهش حاضر روایی همگرای
ها دو شاخص  گیری گیری شوند، همبستگی بین این اندازه خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه

ی واحدی را  هایی که خصیصه سازد. اگر همبستگی بین نمرات آزمون بار را فراهم میمهم اعت

                                                           

1. Convergent Validity 
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باشد. وجود این همبستگی برای  کند، باال باشد، پرسشنامه دارای اعتبار همگرا می گیری می اندازه
سنجد، ضروری است. برای روایی همگرا  اطمینان از اینکه آزمون آنچه را که باید سنجیده شود، می

 شود و باید روابط زیر بر قرار باشد: محاسبه می 2و روایی مرکب 1نگین واریانس استخراجمیا

CR > 0.7 
CR > AVE 

AVE > 0.5 

 روایی همگرا و پایایی متغیرهای تحقیق -2جدول 

 
AVE CR 

 0.894 0.519 خلق دانش

 0.883 0.602 حفظ و نگهداری دانش

 0.836 0.706 کسب دانش

 0.877 0.598 نشگذاری دا به اشتراک

 0.849 0.631 تدوین دانش

 0.799 0.592 رفاه کارکنان

است. بنابراین، روایی همگرا نیز  5/0تر از  مقدار میانگین واریانس استخراج شده همواره بزرگ
 است. AVEتر از  شود. مقدار روایی مرکب نیز بزرگ تایید می

 یبرا روش نیشد. ا استفاده کرونباخ یآلفا روش از ییایپا نییتع منظور به قیتحق نیا در
 کار به کند، یم یریگ اندازه را مختلف یها صهیخص که یریگ اندازه ابزار یدرون یمحاسبه هماهنگ

 رمجموعهیز هر یها نمره انسیوار دیبا ابتدا کرونباخ یآلفا بیمحاسبه ضر یرود. برا یم

از روابط  یکیبا  ینباخ به طور کلکرو یآلفا .کرد محاسبه را کل انسیپرسشنامه و وار یها سؤال
 شود. یر محاسبه میز

𝛼  
 

   
(  

∑   
  

   

  
)            𝛼  

  ̅

 ̅        ̅
 

  تعداد سواالت،    ن روابطیدر ا
 ̅ سواالت،  یانس مجموع کلیوار   ام،  iانس سوال یوار  

 باشند. ین سواالت میانگیانس میوار ̅ االت، و ن سویانس بین کواریانگیم
                                                           

1. Average Variance Extracted (Ave) 

2. Composite Reliability (Cr) 
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 آلفای کرونباخ -3جدول 

 
 کرونباخ یآلفا

 0.843 خلق دانش

 0.817 حفظ و نگهداری دانش

 0.784 کسب دانش

 0.847 گذاری دانش به اشتراک

 0.806 تدوین دانش

 0.781 رفاه کارکنان

 0.845 کل

توان  است، می 7/0ها باالتر از  شده در تمامی مؤلفهبا توجه به اینکه آلفای کرونباخ محاسبه 
 باشد. گفت ابزار پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار می

 قیتحق یها هیفرض. 5

 یاصل هیفرض -الف
چاو  یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیبر رفاه کارکنان در مح رانیدانش مد تیریمد

 دارد. ریتأث انیرانیا
 یفرع یها هیفرض -ب
 ریتاث انیرانیچاو ا یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح کسب( 8
 دارد.

چاو  یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح یگذار به اشتراک( 7
 دارد. ریتاث

 ریاثت انیرانیچاو ا یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیخلق دانش بر رفاه کارکنان در مح( 3
 دارد.

 انیرانیچاو ا یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح نیتدو( 0
 دارد. ریتاث

چاو  یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح یحفظ و نگهدار( 2
 دارد. ریتاث

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

با گذشته متفاوت دانش ت یریامروزه نقش مدکه  باشد ینظر م نیاز ا حاضر قیتحق تیاهم
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دا یت پیسازمان، اهم یها ر بخشیاندازه سا  شتر، حداقل بهیم بییاگر نگو که  یطور  شده است، به
ت آن یز بر نقش و اهمیروز ن آن منظور شده و روزبه یبرا یتر مهم یها تیف و مسئولیکرده و وظا

که  اند دهیجه رسین نتیسازمان به ا یباال ران ردهی. در عصر حاضر، مدشود یدر سازمان افزوده م
 ،گرید  عبارت  به. ممکن نخواهد بود یسازمان یها دن به هدفی، رسبکارگیری مدیریت دانش بدون

 کند، یجاد میا یت رقابتیما مز یکه برا یارزشمند یین باورند که دارایران موفق بر ایامروزه مد
. دارند یم اهشتاز نگیصحنه رقابت پ هستند که ما را درالگوها  نیو تنها هم آفرینی بوده الگوی ارزش

و روزافزون  ینقش محور ومدیریت دانش ها امروزه به توان بالقوه و در حال ظهور راهبرد  سازمان
 .اند واقف شدهآفرینی  الگوهای ارزشنامشهود و  یها ییدارا

 دیشا ،با توجه به نو بودن آن مطرح شده است. دیجد یا به عنوان رشته راً یدانش اخ تیریمد
ن نکته یتوجه به ا ،دانش تیریمد رشیضمن پذ. خود باشد یهنوز در حال توسعه خاستگاه نظر

 جینتا ایبه چه معناست  واقعاً  شموثر دان تیریکه مدمورد اینموجود، در  اتیکه ادب ضروری است
باشد که  نیعلت اه ب یکاست نیا دی. شای داردکم یرهنمودها، باشد ،تواند یآن چه م ریپذ تیکم  

از دانش و  یا بودن بخش عمده یدانش با توجه به ضمن تیریدانش و مد یریگ و اندازه ییشناسا
رشته، اکنون  نیدر ا العاتبا توجه به کمبود مط باشد. میدانش، دشوار  تیریمد یها مولفه
 .ردیستفاده قرار گمورد ا دیرشته جد نیاست که بتواند در ا ازیمورد ن یلیتحل یها روش

چاو  یبان یشود که در شرکت پخش سراسر یم یمسئله ناش نیاز ا زین حاضر قیتحق ضرورت
ارباب رجوع  تیبه منظور رضا شرکت نیو در ا بوده زیخدمات ناچ ینوآور زانیم انیرانیا
چاو  یبان یارشد شرکت پخش سراسر رانیمد ،نیآورد. بنابرا یرو مدیریت دانشبه  ستیبا یم
که با  شندیندیرا ب یا صنعت، راه چاره نیموجود در ا یها تیظرف زاستفاده ا یبرا ستیبا یم انیرانیا

در کل  .ابندیتوانند به آن دست  یمرفاه کارکنان در محیط کار دانش و  تیریاستفاده از مفهوم مد
 خالصه کرد: ریآن به شرح ز جیضرورت پژوهش حاضر را در نتا توان یم

 ،کار طیبر رفاه کارکنان در مح رانیدانش مد تیریمد ریتأث یبررسبا عنوان  یتاکنون پژوهش

 است. با توجه به متغیرهای پژوهش انجام نشده انیرانیچاو ا یبان یدر شرکت پخش سراسر

رفاه در جهت بهبود  رانیبه مد یآموزش های چارچوب نیبه تدو تواند یپژوهش حاضر م جینتا
 یو پژوهش یمتون نظر یبه غنا تواند یپژوهش م نیا جینتا ینهمچن کمک کند.کارکنان شرکت 

چاو  یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیبر رفاه کارکنان در مح رانیدانش مد تیریمد ریتأث
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 بیافزاید. انیرانیا

 
 (2112، 1پژوهش )براساس پژوهش مورنی یمدل مفهوم -1شکل 

 چارچوب نظری پژوهش. 7

شود  یم فیتعر یقرار دادن دانش جمع ریو تحت تاث ییشناسا ندیدانش به عنوان فرآ تیریمد
 . کند کمک می یاتیبازار عمل برای رقابت درها  و به سازمان کردهکمک  یسازمان یرقابت تی  که به مز
 پیرامون و  مطالعه کرده ،دانش تیریمد یها وهیمفهوم و ش یرو دهبه طور گستر یقبل قاتیتحق

 تیری، نشان دادند که مد(7182) 2کیانتو و همکاران .اند کرده دانش بحث یآور بخشش و جمع
ناشناخته  یادیتا حد ز یقبل یها که در پژوهش یست. مسائلااثرگذار  یانسان نرمدانش بر مسائل 

 ند.ا داده شده حیتوض ادامهدانش به طور خالصه در  تیریمد وهیش 2 نیهر کدام از ا مانده است. یباق
 کسب دانش (، 7182کیانتو و همکاران )دانش است.  تیریمد یها جنبهاز  یکی :دانش کسب

 فیتعر نیکند. ا یم فیها تعر سازمان یاطالعات برا یاز منابع خارج یا را به عنوان مجموعه
انتقال دانش از  ،کسب دانش فهیکرد که وظ انیاو ب ،قرار گرفت تیمورد حما(، 7181) 3آیاالتوسط 

                                                           

1. Murni 

2. Kianto & et al. 

3. Ayala 

رفاه کارکنان 

 در محیط کار

 مدیریت دانش مدیران

H1 

H3 

 کسب دانش

 گذاری دانشبه اشتراک

 خلق دانش

 تدوین دانش

 حفظ و نگهداری دانش

H2 

H4 

H5 
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خبره است که شامل  ستمیتوسعه س ندیکسب دانش، فرا اربران است.ک گریبه د عچند منب ای کی
فوق  اتیاز ادب بر چند منبع دانش است. یو مبتن بودهدانش  یو سازمانده یاستخراج، ساختارده

هر  ایاست تا به حل مساله اقدام شود  یانتقال دانش خارج ندیکه کسب دانش فرآ دیتوان فهم یم
تمرکز بر رابطه کسب دانش با  در موردشود.  ییمطرح شده، شناساله أمس یبرا ری کهگیحل د راه

دانش،  تیریجنبه مد 2که از  دندیرس جهینت نیبه ا (،7182کیانتو و همکاران ) حس رفاه کارگر
دهد.  یقرار نم ریکارگر را در محل کار تحت تاث هو رفا نبودهمرتبط  یشغل تیکسب دانش با رضا

 گرفتند.  جهیانجام شده در فنالند، نت را از مطالعات نکته نیآنها ا
 دانش را به عنوان  یگذار به اشتراک ،یبه طور کل اتیادب نیچند :دانش یگذار اشتراک به
انجام ( 7181) 1وانگ و نوکه توسط  یا مطالعه .ندا هدانش مشخص کرد تیریمد ندیاز فرآ یبخش

 2شده است که به عنوان  جادیا حوزه 2دانش در  یگذار به اشتراک رچوبنشان داد که چا ،شد
حوزه  2 نیدهد. ا یقرار م ریثأدانش را تحت ت یگذار و به اشتراک شود میعامل در نظر گرفته 

 یفرد اتیخصوص ی،فرهنگ یها یژگیو ی،میو ت یفرد نیب یها یگیژو ی،سازمان نهیعبارتند از: زم
اطالعات  یگذار د که به اشتراککر دأییت( 7118) 2لی ،ی. از نظر بافت سازمانیزشیو عوامل انگ

 یگذار کاشترا تیبر موفق یقو یریثأت یفرد یها یژگیو. شود یم یسپار برون تیمنجر به موفق
 داریپا یتیشخص یها یژگیو نیب یمعنادار یثابت کرد که همبستگ(، 7111) 3متزلیر. دارددانش 

 وجود دارد. یمهندس شرکت کیاطالعات در  یگذار و باز بودن( و اشتراک انتی)موافقت، د
اطالعات با توجه به  یگذار ادعا کردند که سطح به اشتراک( 7183) 4جادین و همکاران ن،یهمچن

 ریثأت نیافکار( و همچن یرهبر ش،یگرا جادیا ،یاجتماع یها به ارزش شی)گرا یتیصفات شخص
دهند. عالوه بر  یقرار م ریثأرا تحت ت یاجتماع یها به ارزش شیو فقط گرا بودهمتفاوت  زشیانگ

 ریثأدانش، ت یگذار در به اشتراک ،یسازمان تیکنترل نظارت و حما لیاز قب یزشیعوامل انگ ن،یا
 ی دارند.مثبت

 به  ازیو در حال رشد امروز وجود دارد، ن یکه در اقتصاد رقابت یهر کسب و کار :دانش خلق
                                                           

1. Wang & Noe 

2. Lee 

3. Matzler 

4. Jadin & et al. 
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تا حد  امر نیا زیرا ،شود یانداز تا در سازمان راه خواهد داشتمحکم  یدانش و خلق دانش تیریمد
کند  یو به خلق فرصت کمک م کرده جادیا یرقابت تیهر صنعت مز کنانیباز انیدر م یقابل توجه
خلق (، 7182کیانتو و همکاران )شود.  یانداز در جهت حذف رقابت راه یآب انوسیاق یتا استراتژ

 یسازمان معرف یی، به عنوان توانادیو مف دیجد یها حل ها و راه دهیتوسعه ا قیدانش را جهت تشو
کارکنان است. خلق دانش در واقع به  انیدر م یو نوآور تیفرهنگ خالق رندهیدربرگ امر نیکند. ا یم

به  دیبا ،نیکند. بنابرا یرا خلق م دینوآورانه و جد یها دهیباشد که ا یعنوان ستون فقرات سازمان م
توسعه  یلق دانش مرتبط هستند، اذعان کرد و امروزه براکه با خ ییهاندیها و فرآ آن در روش تیاهم

 است. یضرور ی این امیرهر سازمان
 شود که دانش را به  دهیدانش نام یساز رهیذخ یها تیتواند به عنوان فعال یم: دانش نیتدو

 یاز دانش را برا روزآمدیمستند و  نسخهدر همان زمان  نیکند و همچن یم نیتدو حیشکل صر
 اطالعاتمستند به  ریاطالعات غ لیتبد ندی، فرآتدوین دانششود که  یفته مگ .دهد یائه مسازمان ار

شود و  شتریبه دانش ب یکند تا دسترس یها کمک م به سازمان ،دانش نیو تدو هیته مستند است.
نشان داده  یقابل استفاده باشد. همان طور که در مطالعات قبل یریگ میتصم ندیفرآ یبرا نیهمچن

 نیتدو .باشد میاست که با رفاه کارگر در سازمان مرتبط  یاز عوامل یکیدانش  نی، تدواست شده
 .بر رفاه کارکنان دارد یمثبت ریبخشد و تاث یکارکنان بهبود م انیرا در م رفتار خالقانه نش،دا

 برجسته بوده یاریبس یتیریدر مقاالت مد یاستراتژ کیبه عنوان  :دانش یو نگهدار حفظ 
آگستام و ی، گریپژوهش د در .ابدی ءها ارتقا دانش شرکت تیریکه مد دنبال این استبه و 

 لیدانش، شامل تما یدر حفظ و نگهدار تیموفق یکه عامل اصل ند(، ثابت کرد7180) 1همکاران
خود دانش  نیاطالعات و همچن یفناور یها ستمیکار و س ندیبه فرآ یکمک، دسترس یکارمند برا

 یمفهوم ی، چارچوب پژوهشیمطالعه فعلی، ها و مطالعات قبل افتهی اسبراس باشد. یم یسازمان
 این مرحله .دانش بر حس کارکنان از رفاه بود تیریمد یها وهیش ریثأهدف آن، ت ه ورا توسعه داد

سازی و جاسازی دانش کسب یا تولید شده در حافظه سازمانی و حفظ و  از دانش به ذخیره
سازی دانش وابسته به انتخاب،  ذخیره. زآمدسازی آن اشاره داردنگهداری و در عین حال رو

 ها باید این واقعیت را بپذیرند سازمان. بندی و نیز روزآمدسازی دانش است سازماندهی یا طبقه

                                                           

1. Aggestam & et al. 
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 پذیر بوده و هر لحظه ممکن است به معنای واقعی، سازمان را که دانش سازمانی بسیار آسیب
 این نگهداری دانش. گردآوری و محافظت از این دانش است ها چالش امروز سازمان. ترک کند

 نظام حافظه سازمانی نظامی است که دانش سازمان را گردآوری. توان حافظه سازمانی نامید را می
 کند، به نحوی که سازمان بتواند در مواقع مورد نیاز، دانش یاد و در قالب مناسب ذخیره می

سازی و  ده مجدد قرار دهد. این مرحله از دانش به ذخیرهشده را بازیابی نموده و مورد استفا
جاسازی دانش کسب یا تولید شده در حافظه سازمانی و حفظ و نگهداری و در عین حال 

بندی و نیز  سازی دانش وابسته به انتخاب، سازماندهی یا طبقه ذخیره. روزآمدسازی آن اشاره دارد
واقعیت را بپذیرند که دانش سازمانی بسیار ها باید این  سازمان. روزآمدسازی دانش است

چالش امروز . پذیر بوده و هر لحظه ممکن است به معنای واقعی، سازمان را ترک کند آسیب
توان حافظه سازمانی  این نگهداری دانش را می. ها گردآوری و محافظت از این دانش است سازمان

را گردآوری و در قالب مناسب ذخیره  نظام حافظه سازمانی نظامی است که دانش سازمان. نامید
کند، به نحوی که سازمان بتواند در مواقع مورد نیاز، دانش یاد شده را بازیابی نموده و مورد  می

  استفاده مجدد قرار دهد.

 پیشینه پژوهش. 8

 پیشینه پژوهش -4جدول 

 نتایج ینمحقق سال

3122 
رضایی و 
 همكاران

یه فكری و ابعاد آن با میزان کیفیت ارائه طور کلی بین مدیریت دانش، سرما به
 کنندگان رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. خدمات از دیدگاه مراجعه

3121 
طینت و  پاک
 نژاد ینیهج

نتایج رگرسیون بیانگر آن است که ابعاد: تشخیص دانش، بكارگیری دانش، توسعه 
 اند.  یت خدمات داشتهدانش و نگهداری دانش، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کیف

312. 
 ،پاشازاده

 یضیصادق ف
 یمهدو و

ها، ارتباط مثبت و معنادار بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت  تایید آزمون فرضیه
رساند. همچنین سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان را نیز  خدمات را به اثبات می

 کند. مشخص می

312. 
قلیچ لی و 

 رحیمی
د مدیریت دانش مشتری بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری در تأثیر مثبت ابعا

 های تهران و البرز تأیید شد. استان« بانک ملّی»و « بانک ملت»

 رزم آرا 3120
سازی دانش( بر  مدیریت دانش )تسهیم دانش، خلق دانش، بكارگیری دانش و ذخیره

کارمندیابی، یادگیری عملكرد نوآورانه )نوآوری اداری و نوآوری فنی( و منابع انسانی )
 سازمانی، مشارکت کارکنان، ارزیابی عملكرد و جبران خدمات( تاثیر مثبتی دارند.
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 نتایج ینمحقق سال

 حنیفی 3120
طور غیرمستقیم و با نقش میانجی خلق دانش، ذخیره دانش،  گرا به رهبری دانش

 انتقال دانش و بكارگیری دانش بر نوآوری تاثیر مثبتی دارد.

3120 
میرغفوری و 

 نبهارستا

داری دارد. همچنین  یر قوی، مستقیم و معنیفناوری اطالعات بر مدیریت دانش تأث
داری دارد. از  یر مثبت، مستقیم و معنیمدیریت دانش بر زنجیره تأمین چابک تأث

گری را در رابطه بین فناوری  تواند نقش میانجی  طرف دیگر، مدیریت دانش می
تواند به   . در ضمن، فناوری اطالعات میاطالعات و زنجیره تأمین چابک ایفا نماید

کننده اثر مثبتی را که مدیریت دانش بر زنجیره تأمین چابک  عنوان متغیر تعدیل 
 دارد، ارتقاء دهد.

3121 
مقدم  محمدی

 و همكاران

ت دانش و یریت مدین قابلین شده، رابطه بیتدو یها هیفرض یج حاصل از بررسینتا
ت ین قابلین رابطه بیدهد. همچن یمعنادار نشان مد را مثبت و یتوسعه محصول جد

د یو توسعه محصول جد یو رابطه دانش مشتر یت دانش و دانش مشتریریمد
 معنادار است.

3121 
 یمناف
 آباد شرف

 یکارکرد یایت و مزایت دانش، اهمیرین مفهوم مدیین پژوهش پس از تبیدر ا
 یها انش محور و روشد یا پروژه یها طیمح یت دانش پروژه، به بررسیریمد

ت یت دانش پروژه پرداخته شده است. در نهایریمد یساز ادهیپ یبرا یمناسب سازمان
پروژه محور  یها عملكرد پروژه در سازمان یت دانش بر اثربخشیریاقدامات مد

 بررسی گردید.

2532 
و  کیانتو

 همكاران

 شیوه اصلی کسب دانش، خلق دانش، نگهداری دانش، تدوین دانش و 0
روزآمدسازی دانش مهم هستند و مدیریت دانش بر مسائل نرم انسانی اثرگذار است. 

 های قبلی تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است.  مسائلی که در پژوهش

2532 
و  3گیبرت

 همكاران

های مدیریت دانش با هدف  باشد. روش یم CRMمدیریت دانش عامل موفقیت 
 و KM ها نشان داد که ید فرآیندگرا باشند. بررسبای CRM از فرآیندهای یپشتیبان
CRM زیادی دارند و باید با هم ترکیب شوند یافزای پتانسیل هم. 

 2مورنی 2538

دهنده کسب دانش،  این پژوهش با هدف ایجاد یک چارچوب مفهومی که نشان
بینی  اشتراک دانش، خلق دانش، تدوین دانش و نگهداری دانش به عنوان یک پیش

شود که این مطالعه،  بینی می باشد. پیش از احساس رفاه کارکنان است، می کننده
دامنه اهمیت مدیریت دانش برای مدیران را گسترش دهد تا رفاه کارکنان به عنوان 

 اولویتی در سازمان، شناخته شود.

                                                           

1. Gibbert 

2. Murni 
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 های تحقیق یافته. 1

 . تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق1-9

ق از پارامترهای مرکزی )میانگین، میانه و مد( و جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقی
 پارامترهای پراکندگی )انحراف معیار، واریانس و دامنه تغییرات( استفاده شده است.

 قیتحقی رهایمتغ یفیتوص لیتحل -5جدول 

 مد میانه میانگین تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار
 واریانس

دامنه 

 تغییرات
 بیشینه کمینه

 04555 34555 4555. 54055 54151 14255 14.55 14231 121 خلق دانش

 04555 34205 14105 54030 54138 14055 14055 14153 121 حفظ و نگهداری دانش

 04555 34255 14855 54.82 54221 4555. 14255 14.21 121 کسب دانش

 04555 34555 4555. .54.8 54222 14055 14055 14.23 121 گذاری دانش به اشتراک

 04555 34555 4555. 54132 548.8 4555. 14111 14222 121 ین دانشتدو

 04555 34555 4555. 54251 54112 14111 14111 14038 121 مدیریت دانش

 04555 34555 4555. 54112 54825 4555. 14111 14.35 121 رفاه کارکنان

 ها آزمون نرمال بودن داده. 1-2

 است الزم ات،یفرض آزمون منظور به آماره نوع تخابان یبرا ق،یتحق اتیفرض آزمون از قبل
 این .ردیگ قرار یبررس مورد رنفیاسم-کولموگروف آزمون از استفاده با ها داده بودن نرمال فرض
ی متغیر یک های داده توزیع مورد در شده مطرح ادعای بررسی جهت آزمون  قرار استفاده مورد کم 

 :شود می مطرح زیر صورت به نرمال عتوزی به مربوط آماری های فرض. گیرد می
1H :8 .هستند نرمال توزیع دارای ها دادهH :نیستند نرمال توزیع دارای ها داده. 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق -6جدول 

 
خلق 

 دانش

حفظ و 

 نگهداری دانش

کسب 

 دانش

گذاری  به اشتراک

 دانش
 تدوین دانش

مدیریت 

 دانش

رفاه 

 کارکنان

N 121 121 121 121 121 121 121 

 14.35 14038 14222 14.23 14.21 14153 14231 میانگین

 54825 54112 548.8 54222 54221 54138 54151 انحراف معیار

 ks 34.55 34218 34280 24501 14213 14228 142.8آماره 

 54532 54555 54555 54552 54555 54552 .5455 معناداری
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تر از  اسمیرنوف، در تمامی موارد مقدار معناداری کوچک-وفبراساس نتایج آزمون کولموگر
ها نرمال نیست. لذا، از معادالت  ( بدست آمده است. بنابراین، توزیع داده12/1سطح خطا )

 شود. استفاده می 1ساختاری پی ال اس

 قیتحق یها هیو آزمون فرض یحداقل مربعات جزئ یکنکت. 1-9

( 8117) 2توسط ُولد (PLS-SEM)ل مربعات جزئی روش معادالت سختاری با رویکرد حداق
 PLS-SEM .شد( ارائه 8111) 3تر این روش توسط ُلمولر گردید و در ادامه نسخه پیشرفته ابداع

های نسل  و در مقایسه با روش بودهسازی معادالت ساختاری  یکی از رویکردهای نسل دوم مدل
 .دهایی را دار مزیت ،اول که کواریانس محور بودند

های مولفه محور  روشیعنی  4سازی معادالت ساختاری از روش نسل دوم مدل در این بخش
  شده است.استفاده  ،داده قل مربعات جزئی تغییر نامأکه بعدًا به روش حد

گیری،  زهاهای اند ( بررسی برازش مدل8 از دو مرحله اصلی تشکیل شده است: PLS روش
 .ها بط میان سازه( آزمودن روا7 مدل ساختاری و مدل کلی.

و  ، تجزیه تکنیک حداقل مربعات جزئیهای تحقیق به تفکیک با استفاده از  هر یک از فرضیه
تحلیل شدند. همچنین در نهایت مدل کلی تحقیق نیز با استفاده از همین تکنیک مورد آزمون قرار 

 ر است:گرفت. در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردا
قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده  .8

باشد، رابطه،  3/1تر از  شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کم می
وده و قابل قبول ب 2/1تا  3/1شود. بار عاملی بین  نظر می ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف

 باشد، خیلی مطلوب است. 2/1تر از  اگر بزرگ
زمانی که همبستگی متغیرها شناسائی گردید، باید آزمون معناداری انجام شود. برای بررسی  .7

و یا برش  5سازی )بوت استراپ( های خودگردان های مشاهده شده، از روش معناداری همبستگی
                                                           

1. PLS structural equations 

2. Wold 

3. Lohmoller  
4. Component-based SEM techniques  

5. Bootstrap  
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سازی استفاده شده که آماره  عه از روش خودگردانشود. در این مطال استفاده می 1متقاطع جک نایف
t اگر مقدار آماره بوت استراپینگ 2دهد. در سطح خطای  را به دست می ،%t-valueتر از  ، بزرگ

 های مشاهده شده معنادار است.  باشد، همبستگی 12/8

 گیری( )مدل اندازه یرونی. مدل ب1-4

است، یعنی جهت بررسی  یدییل عامل تایتحلارز  هم ی،رونیهمانطور که بیان شد، مدل ب
استفاده  یرونیهای سنجش آنها از مدل ب مدل، نخست برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه

ها مورد بررسی قرار  با سازهرا یا همان سواالت پرسشنامه  ها گویهارتباط  یرونیشده است. مدل ب
اند،  گیری کرده غیرهای پنهان را به خوبی اندازهدر واقع تا ثابت نشود سواالت پرسشنامه، متدهد.  می

 برای آنکه نشان داده شود متغیرهای پنهان به درستیتوان روابط را مورد آزمون قرار داد.  نمی
 شده است. استفاده بیرونی از مدل  ،اند گیری شده اندازه

 گیری( مدل بیرونی حداقل مربعات جزئی )مدل اندازه -7جدول 

 
 خلق دانش

نگهداری  حفظ و

 دانش
 کسب دانش

گذاری  به اشتراک

 دانش
 رفاه کارکنان تدوین دانش

Q01 0.797  
  

  

Q02 0.649  
  

  

Q03 0.673  
  

  

Q04 0.603   
 

  

Q05 0.759   
 

  

Q06 0.794   
 

  

Q07 0.665   
 

  

Q08  0.614  
 

  

Q09 
 

0.717     

Q10 
 

0.806     

Q11 
 

0.771     

Q12 
 

0.586     

Q13 
 

 0.594    

Q14 
 

 0.799    

Q15 
 

 0.588    

Q16 
 

 0.742    

Q17 
 

 0.558    

Q18 
 

  0.671   

                                                           

1. Jacknife  
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 خلق دانش

نگهداری  حفظ و

 دانش
 کسب دانش

گذاری  به اشتراک

 دانش
 رفاه کارکنان تدوین دانش

Q19 
 

  0.649   

Q20 
 

  0.611   

Q21 
 

  0.541   

Q22 
 

  0.790   

Q23 
 

 
 

0.683   

Q24 
 

 
 

 0.458  

Q25 
 

 
 

 0.561  

Q26 
 

 
 

 0.695  

Q27 
 

 
 

 0.662  

Q28     0.750  

Q29     0.620  

Q30      0.576 

Q31      0.789 

Q32      0.767 

Q33      0.520 

Q34      0.442 

Q35      0.460 

Q36      0.685 

Q37      0.648 

Q38      0.728 

Q39      0.530 

Q40      0.415 

Q41      0.649 

Q42      0.620 

Q43      0.765 

Q44      0.565 

Q45      0.810 

Q46      0.763 

Q47      0.732 

Q48      0.765 

Q49      0.647 

Q50      0.503 

Q51      0.579 

Q52      0.642 

Q53      0.401 

Q54      0.493 

Q55      0.539 

Q56      0.572 

Q57      0.714 

Q58      0.449 
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بار عاملی مشاهده در تمامی موارد  ،7شمارهجدول ی مندرج در گیر براساس نتایج مدل اندازه
دهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابل مشاهده با  دارد که نشان می 3/1تر از  مقداری بزرگ

غیر اصلی به درستی توان نتیجه گرفت هر مت متغیرهای پنهان مربوط به خود وجود دارد. بنابراین، می
آزمون توان به  های حاصل از این مقیاس می مورد سنجش قرار گرفته است و با عنایت به یافته

 پرداخت. پژوهش یها هیفرض

  R2معیار . 1-5

سازی معادالت  گیری و بخش ساختاری مدل معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه
 گذارد. زا می زا بر یک متغیر درون دارد که یک متغیر برونرود و نشان از تاثیری  ساختاری به کار می

گردد و در مورد  )وابسته( مدل محاسبه می یزا های درون تنها برای سازه R2این است که  اصلینکته 
یک  یزا های درون مربوط به سازه R2مقدار این معیار صفر است. هرچه مقدار  ،زا های برون سازه

با توجه به سه  0.707برای سازه  R2برازش بهتر مدل است. مقدار  دهدهن نشان ،مدل بیشتر باشد
 . کند برازش مدل ساختاری را تایید می ،مقدار مالک مناسب بودن

 ( GOFبرازش کلی مدل )معیار. 1-6

 به وسیلههای معادالت ساختاری است. بدین معنی که  این معیار مربوط به بخش کلی مدل
 گیری و بخش ساختاری مدل س از بررسی برازش بخش اندازهتواند پ محقق می این معیار،

بق فرمول زیر محاسبه . این معیار طبرازش بخش کلی را نیز کنترل نماید ،کلی پژوهش خود
 :شود می

     √                      
 :GOFمحاسبه معیار 

R2=0.707 
     √            √             

 ای پژوهشه آزمون فرضیه. 1-7

ی با  رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیه های تحقیق براساس یک ساختار عل 
گیری )رابطه هر یک از متغیرهای  آزمون شده است. مدل اندازه PLSتکنیک حداقل مربعات جزئی 

ردیدند. قابل مشاهده با متغیر پنهان( و مدل مسیر )روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر( نیز محاسبه گ
 های تحقیق براساس روابط هر یک از متغیرها نیز به تفکیک ارائه شد. آزمون فرضیه
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 تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل کلی پژوهش  -1شکل 
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 مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ t-valueآماره  -2شکل 

 ریتاث انیرانیچاو ا یبان یسراسر در شرکت پخش ،کار طیکسب دانش بر رفاه کارکنان در مح :8 هیفرض
 .دارد

مقدار قابل توجهی محاسبه شد که  212/1متغیر کسب دانش بر رفاه کارکنان برابر  تاثیرقدرت 
%، یعنی 2در سطح خطای  tمقدار بحرانی تر از  بدست آمد که بزرگ 283/7نیز  آماره آزمون. است



 9911 زمستان، 4شامره ، 6دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 828

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

کسب  %12بنابراین، با اطمینان  ار است.معناد مشاهده شدهدهد همبستگی  بوده و نشان می 12/8
 دارد. ریتاث انیرانیچاو ا یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح

 کسب دانش بر رفاه کارکنانتاثیر  -2جدول

 tآماره  ضریب تاثیر متغیرها

 14231 54050 کسب دانش بر رفاه کارکنان

چاو  یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیرفاه کارکنان در مح دانش بر یگذار به اشتراک :7 هیفرض
 .دارد ریتاث انیرانیا

مقدار محاسبه شد که  017/1دانش بر رفاه کارکنان برابر  یگذار متغیر به اشتراک تاثیرقدرت 
در سطح  tمقدار بحرانی تر از  که بزرگ بدست آمد 101/0نیز  آماره آزمون. قابل توجهی است

بنابراین، با  معنادار است. مشاهده شدهدهد همبستگی  بوده و نشان می 12/8ی %، یعن2خطای 
 یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح یگذار به اشتراک %12اطمینان 

 دارد. ریتاث انیرانیچاو ا یبان
 دانش بر رفاه کارکنان یگذار به اشتراکتاثیر  -9 جدول

 tه آمار ضریب تاثیر متغیرها

 45.5. 54.81 دانش بر رفاه کارکنان یگذار به اشتراک

 ریتاث انیرانیچاو ا یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طی: خلق دانش بر رفاه کارکنان در مح3 هیفرض
 .دارد

مقدار قابل توجهی محاسبه شد که  013/1متغیر خلق دانش بر رفاه کارکنان برابر  تاثیرقدرت 
%، 2در سطح خطای  tمقدار بحرانی تر از  که بزرگ بدست آمد 201/2نیز  آماره آزمون. است
%، 12بنابراین، با اطمینان  معنادار است. مشاهده شدهدهد همبستگی  بوده و نشان می 12/8یعنی 

 ریتاث انیرانیچاو ا یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیخلق دانش بر رفاه کارکنان در مح
 دارد.

 ش بر رفاه کارکنانخلق دانتاثیر  -11 جدول

 tآماره  ضریب تاثیر متغیرها

 042.5 54.21 خلق دانش بر رفاه کارکنان
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 ریتاث انیرانیچاو ا یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح تدوین: 0 هیفرض
 .دارد

قابل توجهی  مقدارکه  محاسبه شد 217/1دانش بر رفاه کارکنان برابر  نیمتغیر تدو تاثیرقدرت 
%، 2در سطح خطای  tمقدار بحرانی تر از  که بزرگ بدست آمد 171/2نیز  آماره آزمون. است
 %12بنابراین، با اطمینان  معنادار است. مشاهده شدهدهد همبستگی  بوده و نشان می 12/8یعنی 

 دارد. ریاثت انیرانیچاو ا یبان یکار در شرکت پخش سراسر طیدانش بر رفاه کارکنان در مح نیتدو
 دانش بر رفاه کارکنان نیتدوتاثیر  -11 جدول

 tآماره  ضریب تاثیر متغیرها

 24828 54082 دانش بر رفاه کارکنان نیتدو

چاو  یبان یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح حفظ و نگهداری: 2 هیفرض
 .دارد ریتاث انیرانیا

مقدار که  محاسبه شد 281/1دانش بر رفاه کارکنان برابر  ینگهدار متغیر حفظ و تاثیرقدرت 
در سطح  tمقدار بحرانی تر از  بدست آمد که بزرگ 821/1نیز  آماره آزمون. قابل توجهی است

بنابراین، با  معنادار است. مشاهده شدهدهد همبستگی  بوده و نشان می 12/8%، یعنی 2خطای 
 یدر شرکت پخش سراسر ،کار طیاه کارکنان در محدانش بر رف ینگهدار حفظ و %12اطمینان 

 دارد. ریتاث انیرانیچاو ا یبان
 دانش بر رفاه کارکنان ینگهدار حفظ وتاثیر  -12 جدول

 tآماره  ضریب تاثیر متغیرها

 84302 54238 دانش بر رفاه کارکنان ینگهدار حفظ و

چاو  یبان یرکت پخش سراسردر ش ،کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح مدیریت: اصلی هیفرض
 .دارد ریتاث انیرانیا

مقدار قابل که  محاسبه شد 108/1دانش بر رفاه کارکنان برابر  تیریمتغیر مد تاثیرقدرت 
در سطح خطای  tمقدار بحرانی تر از  بدست آمد که بزرگ 201/72نیز  آماره آزمون. توجهی است

بنابراین، با اطمینان  معنادار است. ه شدهمشاهددهد همبستگی  بوده و نشان می 12/8%، یعنی 2
 انیرانیچاو ا یبان یکار در شرکت پخش سراسر طیدانش بر رفاه کارکنان در مح تیریمد 12%
 دارد. ریتاث
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 های تحقیق هیجه فرضیخالصه نت -13جدول 

 هیجه فرضینت هیان فرضیب هیفرض

 اصلی 
شرکت  مدیریت دانش مدیران بر رفاه کارکنان در محیط کار، در

 پخش سراسری بانی چاو ایرانیان تأثیر دارد.
 پذیرفته شد

 اول
کسب دانش بر رفاه کارکنان در محیط کار، در شرکت پخش 

 سراسری بانی چاو ایرانیان تاثیر دارد.
 پذیرفته شد

 دوم
گذاری دانش بر رفاه کارکنان در محیط کار، در شرکت  به اشتراک

 یر دارد.پخش سراسری بانی چاو ایرانیان تاث
 پذیرفته شد

 سوم
خلق دانش بر رفاه کارکنان در محیط کار، در شرکت پخش 

 سراسری بانی چاو ایرانیان تاثیر دارد.
 پذیرفته شد

 چهارم
تدوین دانش بر رفاه کارکنان در محیط کار، در شرکت پخش 

 سراسری بانی چاو ایرانیان تاثیر دارد.
 پذیرفته شد

 پنجم
ر رفاه کارکنان در محیط کار، در شرکت حفظ و نگهداری دانش ب

 پخش سراسری بانی چاو ایرانیان تاثیر دارد.
 پذیرفته شد

 تیریمد یها وهیمفهوم و ش یبر رو یقبل قاتیتحقتوان بیان کرد  ای می در یک تحلیل مقایسه
دانش  ندینشان دادند که فرآ محققین در گذشته نیعالوه بر ا .ندا مطالعه کرده ده،دانش به طور گستر

خلق دانش و همچنین محققین  ( دانش است.جهی)نت متشکل از تبادل دانش و پرورش و برداشت
 نیچند کهی ند. در حالنک یم یدانش، معرف تیریمد یها وهیدانش را به عنوان ش یگذار به اشتراک

دانش  تیریکه مد دادنشان  تحقیق نیا .دانش وجود دارد تیریمد یاه وهیدر ش یبند مفهوم و طبقه
 نیدانش، خلق دانش، تدو یگذار شود: کسب دانش، اشتراک میتقس یاصل وهیش پنجتواند به  یم

 دانش.  یدانش و حفظ و نگهدار

 گیری نتیجه. 91

های مدیریت دانش بر رفاه کارکنان در محل کار، پژوهش  مطالعه حاضر، با بررسی تاثیر شیوه
های مدیریت دانش در سازمان هم  حضور شیوه دهد. های مدیریت دانش را بسط می بر روی شیوه

برای کارفرمایان و هم برای کارکنان مفید است. مفهوم رفاه، با دیدگاه فرد از تجربه زندگی خود، 
های عاطفی، مرتبط است. بنابراین، این نکته مهم است که حس مثبت رفاه  رضایت فردی و ویژگی

پذیر خواهد  های مدیریت دانش امکان ا اجرای شیوهدر میان کارکنان گسترش داده شود و این امر ب
های موثر مدیریت دانش درگیر هستند، از داشتن  بود. کارکنان ممکن است زمانی که در شیوه

وری و عملکرد سازمانی را بهبود  های مثبت زیادی نفع ببرند. این امر به نوبه خود، بهره جنبه
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و حس کارکنان از رفاه در محیط کار هر سازمانی  های مدیریت دانش بخشد. به طور کلی، شیوه می
های مدیریت دانش را به عنوان یک اولویت با هم ترکیب کنند تا  ضروری است و مدیران باید شیوه

 حس کارکنان از رفاه در محیط کار بهبود یابد.
ه های اطالعاتی نسبتًا مناسب بود دهد که هرچند ساختار سیستم نتایج مطالعه حاضر نشان می

است، اما نتایج آماری مطلوبی را به همراه ندارد و الزامًا منجر به بهبود عملکرد مدیریت دانش در 
های مورد مطالعه،  رسد چالش اصلی مدیریت دانش در سازمان گردد. به نظر می ها نمی سازمان

واحد  مدیریت بهینه اطالعات به منظور تبدیل آن به دانش سازمانی باشد. در این زمینه تشکیل
آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات  ریزی و طرح جامعی را برای جمع مدیریت دانش که بتواند برنامه

 .شود کارگیری نتایج در بهبود عملکرد سازمان تدوین و اجرا نماید، احساس می و به

 پیشنهادهای کاربردی. 99

 گردد. ئه میبا توجه به اهمیت موضوع پژوهش و همچنین نتایج حاصل، پیشنهاداتی ارا
 کار طیبر رفاه کارکنان در محمبنی بر تاثیر مدیریت دانش  فرضیه اصلیبا توجه به نتیجه ـ 

 مختلف آشنایی با مدیریت دانش یها اطالعات و برگزاری دوره یستم فناوریگردد، س پیشنهاد می
ت یریابعاد مد و استفاده از یریکارگ تر شود. موانع به مدیران و به خصوص کارکنان، کارآمد برای

 یمناسب در راستا یدانش و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف دانش کارکنان و ارائه راهکارها
 شود. ییدن به حد مطلوب، شناسایرس

پیشنهاد  کار طیکسب دانش بر رفاه کارکنان در محمبنی بر تاثیر  فرضیه اولبا توجه به نتیجه ـ 
 تیریمد منابع پیرامون نیو تأم یزیر برنامه، یگذار استی، سیجهت هماهنگ گردد، کارگروهی می

 دانش و کسب دانش در سازمان تشکیل شود.
پیشنهاد  دانش بر رفاه کارکنان یگذار به اشتراکمبنی بر تاثیر  فرضیه دومبا توجه به نتیجه ـ 

 دریافتدانش، اطالعات،  یگذار تمام کارکنان جهت به اشتراک انیم یجلسات هفتگ گردد، می
 ی برگزار شود.و الزام آنها به انجام کار گروه ها دهینظرات و ا

، پیشنهاد کار طیخلق دانش بر رفاه کارکنان در محمبنی بر تاثیر  فرضیه سومبا توجه به نتیجه ـ 
های نو و خلق دانش جدید  گردد، جوایز نقدی و غیر نقدی قابل توجهی در مقابل ارائه ایده می

راستا با استراتژی شرکت یا فرآیندی در جهت بهبود  جدید، هم توسط کارکنان اعم از تولید خدمات
 های مدیریت دانش در جهت بهبود رفاه کارکنان قرار داده شود. فعالیت
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، کار طیدانش بر رفاه کارکنان در مح نیتدو مبنی بر تاثیر فرضیه چهارمبا توجه به نتیجه ـ 
های  در بخش کارگیری دانش و به ، تدوینیریگ بهره یبرا مناسب قیگردد، پاداش و تشو پیشنهاد می

 سازمان برقرار شود.  مختلف

، پیشنهاد دانش بر رفاه کارکنان یحفظ و نگهدارمبنی بر تاثیر  فرضیه پنجمبا توجه به نتیجه ـ 
مدار از سازمان توسط مدیران جلوگیری شده و  دانش گردد، از خارج شدن همیشگی افراد می

 فاده از دانش آنان فراهم گردد.بسترهای مناسب در جهت است

 ندهیآ محققان به شنهادیپ

ارائه  پژوهش موضوعرابطه  نهیزم درتر  در این بخش پیشنهادهایی برای ارائه نتایجی کامل
 از: عبارتندشود که  می

و  یابیبازار ،یمال ،یور بهره ت،یفیک ،یابعاد عملکرد مثل عملکرد نوآور ریدر نظر گرفتن سا
 وابسته.  ریعنوان متغه ب ی،مدار یمشتر

 یو استراتژ یور بهره ت،یفیک ،یمانند فرهنگ سازمان یگریمستقل د یرهایدر نظر گرفتن متغ
  سازمان.

 یو دانشگاه یموثر بر مدیریت دانش در مراکز آموزش یسازمان عوامل درون ییشناسا

 آنها ل به ترک خدمتیبر مدیریت دانش و تما یاخالق یر فضایمطالعه و شناخت تاث

 یسازمان یها یژگیو یگر لیتعد نقش با مدیریت دانش و حس رفاه کارکنان ریتاث یبررس

های زمانی متفاوت  و در بازه یشترب ۀنمونمشابه با حجم تر، مطالعات  های جامع برای بررسی
 انجام شود.
  سنجی اجرای مدیریت دانش از دیدگاه همه کارکنان و مدیران در سطوح مختلف امکان

و  رانیا های سازماندانش در  تیریمد یاجرا در خصوص عوامل موثر بر یقیام مطالعه تطبانج
 کشورها ریسا

 رانیمد دگاهیاز د یو خصوص یدولت های سازماندانش در  تیریمد یاجرا یسنج امکان سهیمقا
 ارشد و کارکنان

 .سازمانعملکرد کارکنان  تیفیدانش بر ک تیریمد یاجرا یاثربخش یبررس
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  .خوزستان

 نیخدمات در مراکز سازمان تام تیفیدانش و ک تیریمد نیرابطه ب یبررس .(8313) س. نژاد، ینیهج ؛ا. نت،یط پاک .7
 :بابلسری. مل کردیبا رو یکاربرد تیریکنفرانس اقتصاد و مد نیاول . در:کارکنان مربوطه دگاهیشهر کرمان از د یاجتماع

 .طرود شمال یشرکت پژوهش

و  یدانشکده حسابدار .دانش تیریمد یانجیبا نقش م یسازمان یگرا بر نوآور دانش یسبک رهبر ریتاث. (8312) ص. ،یفیحن .3
  .دانشگاه خاتم، تیریمد

. بزرگ یها ورانه در شرکتآبر عملکرد نو دیدانش با تاک تیریمد یبر مبنا یمنابع انسان تیریارائه مدل مد .(8312) س.آرا،  رزم .0
 .نور استان تهران امیدانشگاه پ ،عیصنا یدانشکده مهندس. ارشد یکارشناس نامه پایان

در بهبود  یفکر هیدانش و سرما تیرینقش مد یبررس. (8317) ف. ،یمنوچهر ؛ل. ،ییرضا ؛ح. ،یی؛ رضاغ. ،ییرضا .2
 .71-30 (:8)7، سالمت یحسابدار .(رازیش یهیفق دیشه مارستانی: بیارائه خدمات )مطالعه مورد تیفیک

. یمشتر تیخدمات و رضا تیفیو ابعاد آن بر ک یمشتردانش  تیریمد ری(. تأث8310. )ی، فمیرح ب.؛ ،یل چیقل .2
 .833-820(:0)80،یت بازرگانیریانداز مد چشم

ت یریت مدیر قابلیتاث ی(. بررس8317) .، خیمحمد ؛، س.یمحمدآباد یمنصور ؛، ا.یشعبان ؛، ی.مقدم یمحمد .7
 .37-73 (:38)82 ،یصنعت یتوسعه تکنولوژ د.یند توسعه محصول جدیش بر فرادان

پروژه محور.  یها عملکرد پروژه در سازمان یت دانش بر اثربخشیریر اقدامات مدی(. تاث8317. )، قشرف آباد یمناف .1
 .777-788 (:7)3 ،ینخبگان علوم و مهندس

. نیتأم رهیزنج یدانش بر چابک تیریاطالعات و مد یاورفن ریتأث ی. بررس(8312، ا. )بهارستان ؛ح.، یرغفوریم .1
 .21-02: 27 ،نیتام رهیزنج تیریمد
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