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 یک توانایی است، فزاینده پیچیدگی و تالطم آن مشخصه که جدید وکارکسب محیط در - چکیده
 حاضر تحقیق اصلی هدف .است نهفته هایشدانسته در رقابتی هايمزیت حفظ و ایجاد در شرکت
 به نقش اقدامات مدیریت دانش در توجه با نوآوري عملکرد بر محور دانش رهبري تأثیر بررسی

از نوع  هدف براساس و توصیفی تحقیق روش .است بوده گیالن استان و تجاري تولیدي هايشرکت
تجاري در استان گیالن  هاي تولیدي وپژوهش شامل مدیران شرکت این آماري جامعه. است کاربردي

از طریق  گیري از روش غیر احتمالی در دسترس استفاده شده و نمونه موردنظرباشد که براي نمونهمی
روش آلفاي کرونباخ جهت پایایی سواالت پرسشنامه  از .نفر بدست آمد 282فرمول محدود کوکران 

مون توصیفی، معادالت ساختاري و ها، از طریق آزدر این پژوهش تجزیه و تحلیل داده. استفاده شد
ها حاکی از آن یافته. شده است انجام Lisrel 8.50و   SPSS 22افزارتحلیل مسیر با استفاده از نرم

خلق . خلق دانش، انتقال دانش و ذخیره دانش تاثیر دارد کاربرد دانش، است که رهبري دانش محور بر
همچنین دریافت شد که اقدامات مدیریت دانش . رددانش و کاربرد دانش بر عملکرد نوآوري تاثیر دا

  .کندنقش میانجی را در ارتباط بین رهبري دانش محور و عملکرد نوآوري ایفا می
هاي تولیدي رهبري دانش محور، عملکرد نوآوري، اقدامت مدیریت دانش، شرکت :کلمات کلیدي

  و تجاري
  

  مقدمه  -1
کنند تا اثربخشی هاي آن را توسعه و اجرا میش، طرحهاي جهانی براساس اصول مدیریت دانسازمان

ها و حلشان را افزایش داده و راهوري وکیفیت خدمتفرایندهاي تجاري را بهبود بخشند، بهره
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این راستا سبک و رفتار رهبري مدیران عامل  در. شان پیدا کنندمحصوالت جدیدي را براي مشتریان
ها دارد اثرگذاري مدیریت دانش در سازمان گیري وجهت مهم دیگري است که تاثیر چشمگیري بر

(Nguyan & Mohamed, 2011). رهبري دانش محور براي گسترش  توانند از رفتارها میشرکت
. و تمایل کارکنان به عملکرد نوآوري را ارتقاء و بهبود دهند اقدامات مدیریت دانش استفاده کنند

هاي مدیریت دانش را اقدامات و طرح کنند تا استفاده شرکت از آلی را ایجادمدیران باید شرایط ایده
به نیاز ).  Lin, 2011(پذیر سازند از طریق طراحی ابزارهایی مثل اقدامات مدیریت منابع انسانی امکان

و دسترسی به نوآوري دانش در عملکرد اقدامات  گیرد که  دانش، از این واقعیت سرچشمه میرهبري 
واقع رهبري به عنوان شرط اساسی براي توسعه و  در. شودار، عنصري مهم تلقی میمزیت رقابتی پاید

. کندهاي تکنولوژي محور تمرکز میتشویق اقدامات مدیریت دانش براي اهداف نوآوري در شرکت
- رو باید اذعان کرد که مقوله رهبري دانش محور به عنوان یکی از محورهاي رهبري در شرکتاز این

شوند که در ارتباط با رهبري دانش محور مناسب، هایی موفق قلمداد میه و شرکتها محسوب شد
عملکرد نوآوري ترکیبی از . (Donate & De Pablo, 2014) ارزش بیشتري قائل گردند توجه و
هاي صورت گرفته جهت نوکردن و بهبود دادن و به هاي کلی سازمان در نتیجه تالشموفقیت

عملکرد نوآوري در ادبیات موضوع به عنوان . باشدنوآوري در سازمان می هاي مختلفکارگیري جنبه
هاي مداوم است که به هاي عملکردي سازمان با توجه به تالشهاي سایر جنبهیکی از مهمترین پیشران

-منظور بهبود، تجدید، اکتشاف، یادگیري از اشتباهات، سازش با محیط رقابتی به سرعت صورت می
هاي اکتشافی بدست آورد توان از طریق نوآورياین مفهوم را می. Gunday et al., 2011)(گیرند 

ها، نیازهاي مشتري و پاسخ  به شرایط محیطی که از طریق اصالح دانش موجود و توسعه مهارت
فرایند  و ها به محصول جدیدسازمان نوآوري در عملکرد ). Zhou & Wu, 2010( گیردصورت می

ها آن براي شرکت). Xu  & Li، 2009( شودنوع مزیت رقابتی قلمداد می  کو ی کندآن کمک می
هاي فعالیت. آمیزي با تغییرات بازار رقابت کندحیاتی است تا رقابتی باقی بماند و به طرز موفقیت

تواند به شرکت در آمیز میهاي موفقیتنوآوري. شودنوآوري به عملکرد باالتر شرکت مرتبط می
عملکرد نوآوري با خلق دانش مورد  .Martinez, 2014)(سودهاي بیشتر کمک کند بدست آوردن 

مرادي (آید نیاز براي توسعه محصول و فرایندهاي تولیدي جدید یا بهبود فرایندهاي موجود بدست می
  ).1392و همکاران، 
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 - Tamay(شود اتخاذ ایده یا رفتار تازه و جدید براي شرکت به منظور عملکرد نوآوري گرفته می

Torres et al., 2010 .( هاي گزارش دستاوردهاي آشکار، بررسی تعداد با اغلبعملکرد نوآوري
. دشخواهد  نمایان گیرد،روال کاري خود برعهده می در شرکتکه  هاي جدیدپروژه ثبت شده و

 نشان دهنده عملرقیب  با جدیدفرایندهاي استفاده  و مقایسه کیفیت محصوالت جدیدهمچنین 
 تغییرات فراهم شده از ها امکان انطباق سریع باشرکت. (Hung, 2011) شرکت است نوآوري در

 با و شوندهاي محیطی محافظت میناپایداري برابر در آورده و نوآوري را به وجود طریق عملکرد
اهمیت با توجه به  ).Zehir et al., 2012( یابدسهم بازار آنها افزایش می توجه به عملکرد، سود و

در تمایل نداشتن توان میتجاري را  تولیدي وهاي عملکرد نوآوري شرکت در عوامل ضعفموضوع 
معرفی محصوالت یا خدمات جدید و معرفی فرایند جدید، نداشتن واکنش سریع نسبت به معرفی 
فرایندهاي جدید رقابتی، نبود آموزش کافی براي نوآوري و کاهش تعداد محصوالت با خدمات 

  ).1392، کزازي و شول(ارائه شده در بازار عنوان کرد  جدید
حافظه  ذخیره دانش شامل. باشددر این تحقیق اقدامات مدیریت دانش شامل چهار مولفه می

سازمانی، سازماندهی و بازیابی و اشکال مختلف از مستندات مکتوب، پایگاه داده و دانش انسانی 
منوریان و (باشد هاي سازمانی میندات فرایندها و رویههاي خبره، مستکدگذاري شده به شکل سیستم

تر، عملکرد نوآوري شرکت انتقال دانش با انتشار و تلفیق دانش سازمانی وسیع). 161: 1391 همکاران،
- تر در فعالیتباعث تعهد قوي دانش خلق). Donate & de pablo2014: 364( را بهتر خواهدکرد

ورود دانش جدید مانند توسعه، کشف و تسخیر دانش به سیستم است هاي تحقیق و توسعه و مرتبط با 
)Von Krogh et al., 2012: 250.( هایی است که دانش را در خلق دانش در برگیرنده فعالیت

ارتباط با تلفیق سازي و به  دانش، کاربردکند و سیستم ماندگار و حفظ آن در شرکت را تضمین می
تر و موثرتر مشکالت است که اجرا و سانآهاي سازمانی و حل یتکارگیري دانش موجود براي فعال

با توجه به مطالب ). 44: 1392میري و سادات اشکور، (کند استفاده دانش در فرایندها را تسهیل می
رهبري دانش محور با توجه به نقش اقدامات مدیریت  گفته شده سوال اصلی تحقیق این است که آیا

  گذارد؟تجاري استان گیالن تاثیر می هاي تولیدي وشرکتعملکرد نوآوري  دانش بر
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  ادبیات و پیشینه تحقیق -2
  رهبري دانش محور) 1 - 2

است که دانش جدید و ) گروهی یا فردي و عینی یا ضمنی( رهبري دانش محور هر نگرش یا عملی
کند تا خلق، میشود تهییج موجب تفکر و پیامدهاي جمعی می هایی که نهایتاًبااهمیت را در روش

ضمنی نقش  به طور رهبري دانش محور). Mabey et al., 2012( تسهیم و مورد استفاده قرار گیرد
- بیان میرا  ها براي نوآوري مدیریت دانش شرکت به منظور پی بردن به فرصتدر اقدامات برجسته 

طوري که کارکنان  رهبران باید به عنوان مشاور عمل کنند به .)Donate & de pablo, 2014( کند
توانند تشخیص دهند که چگونه  اقدامات مدیریت دانش و شغل آنها در تضمین ارتباطات شرکت می
ارتباطات براي رهبران امري حیاتی است تا به روشنی انتظارات شرکت از آنها را نشان . کمک کند

  ).Schermehorn, 2012( دهند و موانع ارتباطی را حذف کنند
  

  نوآوريعملکرد ) 2- 2
هاي جدید یا بهبود یافته عرضه خدمات و تحویل محصوالت فرایند عملکرد نوآوري به کاربرد روش

هاي جدید یا شود و از لحاظ تعداد معرفیوري مربوط مییا تکنولوژي تولید در افزایش بهره
جدید یا  هايعملکرد نوآوري برطبق معرفی روش .فرایندهاي چشمگیر بهبود یافته سنجیده خواهد شد

هاي موجود چگونگی کار، چگونگی سازماندهی و ایجاد کانال همکاري خارجی مربوط بهبود روش
عملکرد نوآوري . کارایی عملیات داخلی شرکت را افزایش دهد شود تا اثربخشی وتعریف می

ل، پذیري شغسازمانی براساس معرفی یا بهبود جدید در آموزش شغلی یا تسهیم دانش داخلی، انعطاف
کنندگان، مشتریان یا دولت عرضه مدیریت یا مدیریت تولید، خروجی وظایف ویژه و روابط با عرضه

شود اي مربوط میهاي جدید یا بهبود یافتهوري بازاریابی به معرفی روشآعملکرد نو. شودسنجیده می
محصوالت کمک که به اثربخشی افزوده شده خدمات یا شناخت مشتریان از لحاظ بازاریابی یا فروش 

کنند سهم بازار و هایی که به عملکرد نوآوري توجه میامروزه شرکت). Cho et al., 2011(کند می
  ). 1392مرادي و همکاران، (دهند اي افزایش میسود خود را به میزان قابل مالحظه

  
  اقدامات مدیریت دانش ) 3- 2

کنند تا ها استفاده میهایی است که شرکتيها و استراتژاي از فعالیتاقدامات مدیریت دانش مجموعه
در این مقاله دو مورد خلق . براي بهبود عملکرد سازمانی، دانش را ایجاد، ذخیره، انتقال و به کار گیرند
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طبق تعریف دانش در اصل از تجربه و مهارت کارکنان  .دانش و کاربرد دانش مدنظر قرار گرفته است
هاي جدیدي براي انجام کارها پیدا کنند یا شود که افراد شیوهمی دانش هنگامی ایجاد .آیدبدست می

هاي سازمانی است خلق دانش حاصل از تعامالت اجتماعی و همکاري. دانش ماهوي را توسعه دهند
آورد که شرایطی را به وجود می براي ایجاد دانش، رهبري دانش محور .)1393نیکوکار و همکاران، (

 2012(شود هاي تحقیق و توسعه براي یادگیري خالقانه و آزمایشی میفعالیت تر درمنجربه تعهد قوي
,.et al krogK Von .(هاي روي تلفیق کردن و به کارگیري دانش موجود به فعالیت کاربرد دانش بر

هدف نهایی . (Zack., et al, 2009) کندبودن آن تمرکز می تر مشکل و موثرسازمانی وحل آسان
دانش زمانی ارزشمند خواهد بود . جهت بهبود عملکرد سازمان است کاربرد دانش درمدیریت دانش، 

   ). 1393نیکوکار و همکاران، (که به کار گرفته شود 
هاي مشابه مختلفی در زمینه پیشینه موضوعی تحقیق هاي صورت گرفته پژوهشطبق برررسی

نوان بررسی نقش یادگیري تحقیقی با ع) 1392(محمدي حسینی و همکاران . صورت گرفته است
بررسی تاثیر یادگیري سازمانی بر عملکرد . سازمانی در افزایش عملکرد نوآوري را انجام دادند

جامعه آماري . هاي یادگیري در افزایش عملکرد نوآورانه صورت گرفته استنوآوري و تاثیر مولفه
باشد که این مازندران می این تحقیق کلیه سرپرستان و کارکنان شرکت تولیدي و صنعتی آب بند

نفر تعیین شد و نتایج تاثیر  196نفر است که نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان  400تعداد 
خلیفه سلطانی و همکاران . مثبت، مستقیم و معنادار یادگیري سازمان بر عملکرد نوآوري را نشان داد

این تحقیق در . مدیریت دانش پرداختند به بررسی نقش رهبري در افزایش اثربخشی اقدامات) 1389(
نفر به عنوان نمونه انتخاب  270نفر از مدیران شرکت پخش فرآورده نفتی ایران انجام شد که  950بین 

ینگ . هاي رهبري با خلق و تسهیم دانش رابطه مستقیم قابل توجهی دارندنتایج حاکی از سبک. شدند
یزم رابطه بین رهبري مشترك بر عملکرد نوآوري تحت تحقیقی با عنوان تاثیر مکان) 2013(و پنگ 

گري تسهیم دانش و متغیر تعدیل کننده پیچیدگی کار انجام شد که رهبري مشترك بر نقش میانجی
تاثیر . شدعملکرد نوآوري تاثیر داشت و به طور نسبی از طریق نقش میانجی تسهیم دانش انجام می

تحقیقی ) 2014(دونت و دپابلو  .دار بودملکرد نوآوري معنیمتغیر تعدیل کننده بر رهبري مشترك و ع
با عنوان نقش رهبري دانش محور بر اقدامات مدیریت دانش و نوآوري انجام دادند جامعه آماري 

. مدآپرسشنامه بدست  111شرکت در کشور اسپانیا بود که طبق نمونه  802تحقیق شامل مدیران ارشد 
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مات مدیریت دانش نقش میانجی را در رابطه بین رهبري دانش محور و ن بود که اقداآنتایج حاکی از 
توان مدل مفهومی در مجموع با استفاده از مبانی نظري پژوهش می. کندعملکرد نوآوري ایفا می

  :تحقیق را به صورت زیر نشان داد
  

  
  

  فرضیه هاي تحقیق  -3
  :هاي تحقیق حاضر به شرح زیر هستندفرضیه

  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي وعملکرد نوآوري شرکت نش برداخلق  :1فرضیه 
  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي ونوآوري شرکت عملکرد انتقال دانش بر :2فرضیه 
  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي وعملکرد نوآوري شرکت کاربرد دانش بر :3فرضیه 
- نوآوري شرکت عملکرد غیرمستقیم بر به طور انتقال دانش، طریق رابطه با انش ازذخیره د :4 فرضیه

  .گذاردتجاري استان گیالن تاثیر می هاي تولیدي و
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نوآوري  عملکرد غیرمستقیم بر به طور کاربرد دانش، طریق رابطه با ذخیره دانش از :5فرضیه 
  .گذاردتجاري استان گیالن تاثیر می هاي تولیدي وشرکت
  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي ودانش شرکت خلق بر رهبري دانش محور :6 فرضیه
  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي وانتقال دانش شرکت بر رهبري دانش محور :7 فرضیه
 .ردتجاري استان گیالن تاثیر دا هاي تولیدي وره دانش شرکتیذخ بر رهبري دانش محور :8 فرضیه
  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي وکاربرد دانش شرکت بر رهبري دانش محور :9 فرضیه
تجاري استان گیالن  هاي تولیدي ونوآوري شرکت عملکرد رهبري دانش محور بر :10 فرضیه

  .تاثیردارد
  

  روش و مواد تحقیق -4
- از نوع کاربردي و به لحاظ جمع این تحقیق براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی و براساس هدف

تواند براي شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاري اجراي تحقیق توصیفی می. ها، میدانی استآوري داده
در این مطالعه از روش مدلسازي معادالت ساختاري  و تحلیل . گیري باشددادن به فرایند تصمیم

اي مربوط به آن استفاده ـهیل چارچوب نظري فرضیهافزار لیزرل به منظور تحلمسیرها با استفاده از نرم
باشند و تعداد تجاري استان گیالن می هاي تولیدي وجامعه آماري این تحقیق شامل شرکت. شودمی

  . گیري در این تحقیق به صورت غیراحتمالی در دسترس استشیوه نمونه. باشدشرکت می 2600آنها 
  

  ضریب آلفاي کرونباخ) 1جدول
  درصد آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت  سشنامهابعاد پر

  764/0  سوال 7  ذخیره دانش
  801/0  سوال 8  انتقال دانش
  895/0  لاسو 4  خلق دانش

  734/0  سوال 5  کاربرد دانش
  817/0  سوال 6  رهبري دانش محور

  819/0  سوال 5  عملکرد نوآوري
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گیري دود بوده، از فرمول نمونهتجاري مورد مطالعه مح هاي تولیدي ونجایی که تعداد شرکتآاز 
یکی . نفر بدست آمد  282شود و نمونه موردنظراز طریق فرمول محدود کوکران کوکران استفاده می

باشد  اما آنچه در این تحقیق جهت ها، پرسشنامه میآوري دادهاز ابزارهاي رایج تحقیقات براي جمع
ضریب آلفاي  نی سواالت به کار رفته، استفاده ازمحاسبه ضریب پایایی پرسشنامه با تاکید همسانی درو

براي محاسبه ضریب پایایی با روش آلفاي کرونباخ، پرسشنامه به ). 1392سکاران، ( باشدکرونباخ می
  .محاسبه گردیده است SPSS 22افزار ها داده شده و بوسیله نرمنفر از مدیران شرکت 30
  
  هاي تحقیقیافته -5

  .الزم است تا میانگین، انحراف معیار و واریانس متغیرها مورد توجه قرار گیرد هاقبل از بررسی فرضیه
  

  آمار توصیفی متغیرها) 2جدول 
  واریانس  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

  48/0  69/0  3/ 82  رهبري دانش محور
  52/0  78/0  46/3  کاربرد دانش
  59/0  77/0  55/3  خلق دانش

  47/0  79/0  69/3  ذخیره دانش
  45/0  47/0  48/3  تقال دانشان

  51/0  71/0  73/3  عملکرد نوآوري
                                                         

پس از  .وضعیت مدل با توجه به دو حالت تخمین استاندارد و حالت معناداري به شرح زیر است
انگر ارتباط بین متغیرهاي مکنون گیري اکنون الزم است تا مدل ساختاري که نشهاي اندازهآزمون مدل

. هاي تحقیق پرداختتوان به بررسی فرضیهبا استفاده از مدل ساختاري می. تحقیق است، ارائه شود
با توجه به مدل  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي وعملکرد نوآوري شرکت دانش برخلق 

 -96/1[باشد و از آنجا که خارج از بازه می 27/4بر با برا t داري، میزان آمارهپایه تحقیق در حالت معنی
توان گفت که میزان با توجه به مدل استاندارد هم می .شوددارد این فرضیه تایید می قرار] 96/1 &

 28باشد و به عبارت دیگر خلق دانش به میزان می 28/0رابطه خلق دانش و عملکرد نوآوري برابر با 
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 انتقال دانش بر .ن رابطه داردهاي تولیدي وتجاري استان گیالشرکت ردرصد با عملکرد نوآوري د
  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي ونوآوري شرکت عملکرد

  

  

  
باشد و از آنجا که می 10/1برابر با   tداري، میزان آمارهبا توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی

توان با توجه به مدل استاندارد هم می. ودـشرد این فرضیه رد میدا قرار] 96/1 & -96/1[ازه ـدر ب
باشد و به عبارت دیگر  انتقال می 18/0گفت که میزان رابطه انتقال دانش و عملکرد نوآوري برابر با 

  .ن رابطه داردتجاري استان گیال هاي تولیدي وشرکت درصد با عملکرد نوآوري در 18دانش به میزان 
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با توجه به  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي وعملکرد نوآوري شرکت برکاربرد دانش 
باشد و از آنجا که درخارج از بازه می 23/8برابر با   tداري، میزان آمارهمدل پایه تحقیق در حالت معنی

ان گفت که توبا توجه به مدل استاندارد هم می. شوددارد این فرضیه تایید می قرار] 96/1 & -96/1[
باشد و به عبارت دیگر کاربرد دانش به می 53/0میزان رابطه کاربرد دانش و عملکرد نوآوري برابر با 

نتایج . ن رابطه داردتجاري استان گیال هاي تولیدي وشرکت درصد با عملکرد نوآوري در 53میزان 
همچنین ضریب مسیر . ستهمراستا ا) 2014(این فرضیه از تحقیق حاضر با مطالعات دونت و دپابلو 

درصد بود که در این  31تاثیر کاربرد دانش بر عملکرد نوآوري در مطالعه دونت و دپابلو برابر با 
  .دهد این رابطه بهبود یافته استدرصد است و نشان می 53تحقیق 

هاي نوآوري شرکت عملکرد غیرمستقیم بر به طور انتقال دانش، طریق رابطه با ذخیره دانش از
داري، میزان با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی .گذاردتجاري استان گیالن تاثیر می لیدي وتو

باشد از می 10/1و انتقال دانش با عملکرد نوآوري  12/1ذخیره دانش با انتقال دانش برابر با  t آماره
ا توجه به مدل استاندارد هم ب. شوددارد این فرضیه رد می قرار] 96/1 & -96/1[آنجا که هر دو در بازه 

-می 06/0توان گفت که میزان رابطه ذخیره دانش و عملکرد نوآوري از طریق انتقال دانش برابر با می

 درصد از طریق انتقال دانش در 6ذخیره دانش بر عملکرد نوآوري به میزان  باشد و به عبارت دیگر
  .ن رابطه داردتجاري استان گیال هاي تولیدي وشرکت
هاي نوآوري شرکت عملکرد غیرمستقیم بر به طور کاربرد دانش، طریق رابطه با یره دانش ازذخ

داري، میزان با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی .گذاردتجاري استان گیالن تاثیر می تولیدي و
از  23/8 نوآوريدانش با عملکرد  باشد و کاربردمی 88/7ذخیره دانش با کاربرد دانش برابر با  t آماره

با توجه به مدل . شوددارد این فرضیه تایید می قرار ]96/1 & -96/1[آنجا که هر دوخارج از بازه 
توان گفت که میزان رابطه ذخیره دانش و عملکرد نوآوري از طریق کاربرد دانش استاندارد هم می

د با عملکرد نوآوري با نقش درص 24باشد و به عبارت دیگر ذخیره دانش به میزان می 24/0با  برابر
  .ن رابطه داردتجاري استان گیال هاي تولیدي وشرکت کاربرد دانش در

با توجه به  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي ودانش شرکت خلق بر رهبري دانش محور
که در خارج از باشد و از آنجا می 92/7برابر با   tداري، میزان آمارهمدل پایه تحقیق در حالت معنی

توان گفت با توجه به مدل استاندارد هم می. شوددارد این فرضیه تایید می قرار ]96/1 & -96/1[بازه 
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باشد و به عبارت دیگر رهبري دانش می 48/0که میزان رابطه رهبري دانش محور و خلق دانش  برابر با 
  .ن رابطه دارداري استان گیالهاي تولیدي وتجشرکت درصد با خلق دانش در 48محور به میزان 

با توجه  .تجاري استان گیالن تاثیر دارد هاي تولیدي وانتقال دانش شرکت بر رهبري دانش محور
باشد و از آنجا که در خارج از می 78/9برابر با   tداري، میزان آمارهبه مدل پایه تحقیق در حالت معنی

توان گفت با توجه به مدل استاندارد هم می. شودد میدارد این فرضیه تایی قرار ]96/1 & -96/1[بازه 
باشد و به عبارت دیگر رهبري می 72/0که میزان رابطه رهبري دانش محور و انتقال دانش برابر با 

ن رابطه تجاري استان گیال هاي تولیدي وشرکت درصد با انتقال دانش در 72دانش محور به میزان 
  .دارد

با  .دارد تجاري استان گیالن تاثیر هاي تولیدي ونوآوري شرکت دعملکر رهبري دانش محور بر
 باشد و از آنجا که درمی 35/8برابر با   tداري، میزان آمارهتوجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی

- با توجه به مدل استاندارد هم می. شوددارد این فرضیه تایید می قرار ]96/1 & 1-/96[خارج از بازه 

باشد و به عبارت می 57/0که میزان رابطه رهبري دانش محور و عملکرد نوآوري برابر با توان گفت 
تجاري  هاي تولیدي وشرکت درصد با عملکرد نوآوري  در 57دیگر رهبري دانش محور به میزان  

  .ن رابطه دارداستان گیال
با توجه . اثیر داردتجاري استان گیالن ت هاي تولیدي وکاربرد دانش شرکت بر رهبري دانش محور

خارج از  باشد و از آنجا که درمی 90/8برابر با  t داري، میزان آمارهبه مدل پایه تحقیق در حالت معنی
توان گفت با توجه به مدل استاندارد هم می. شوددارد این فرضیه تایید می قرار] 96/1 & -96/1[بازه 

باشد و به عبارت دیگر رهبري می 62/0رابر با که میزان رابطه رهبري دانش محور و کاربرد دانش ب
ن رابطه تجاري استان گیال هاي تولیدي وشرکت درصد با کاربرد دانش در 62دانش محور به میزان 

  .دارد
  

  گیريبحث و نتیجه -6
هاي اطالعاتی گذاري دانش از پایانههایی به منظور اشتراكها و کمیتهتوانند با تشکیل گروهمدیران می

هاي ارتباطی در واحدهاي فرعی و اخذ بازخور سیستمی در میان کارکنان و استفاده از تکنولوژي به
ها مدیران شرکت. جهت بهبود ارتباطات در میان کارمندان، جریانات مبتنی بر دانش را تقویت کنند
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به تمامی توانند با توانمندسازي کارکنان در راستاي انتقال دانش راهبردي، دانش موردنظر را می
گذاري و بهترین کارکنان واحدهاي مختلف منتقل کنند تا اهداف و مقاصد مدنظر به منظور اشتراك

اي و اینترنتی بوسیله هاي شبکهتوانند از سیستمهاي تولیدي و تجاري میشرکت. اقدامات صورت گیرد
کنان بتوانند به مدارك و پایگاه ها استفاده کنند تا همه کارها و پروندهسازي فایلکامپیوتر براي ذخیره

هاي تولیدي و مدیران شرکت. داده از طریق اتصال به کامپیوترهاي یکدیگر دسترسی داشته باشند
رو شناسان خارج از شرکت باشند که اگر با مشکالتی روبهرتجاري  باید درصدد تشکیل گروهی از کا

ها با شرکت. علم و دانش حل شوند سازيهشدند به کمک انتقال دانش کاربردي آنان از طریق یکپارچ
اي علمی حداکثر توان خویش را استفاده کنند تا ههاي نوین و تغییرات روزافزون در زمینهتوجه به ایده

پیشنهاد  .بتوانند به نوعی داراي مزیت رقابتی پایدار نسبت به رقبا در عملکرد نوآوري بدست آورند
اي هاي اطالعاتی پایانهی به خوبی در پایگاه داده در سیستمشود که اگر اسناد و مدارك دانشمی

توانند در هر زمانی به پایگاه داده دسترسی داشته باشند و شرکت نگهداري و حفظ شود، کارکنان می
. اهداف به صورت اطالع رسانی به همه منتقل شده و در نهایت به عملکرد نوآوري مناسبی منجر شود

توانند جهشی بزرگ در دانش تئوري و دانش عملی به صورت انتقال دانش میمدیران و سرپرستان با 
ها سازوکارهاي مناسب در جهت برقراري ضروري است شرکت. زمینه عملکرد نوآوري داشته باشند

یکی از این راهکارها،  .ارتباط کارکنان از ذخیره سازي و انتقال دانش در بین آنها را فراهم کنند
گذاري قوي در سرمایه. راي انتقال دانش در رسیدن به عملکرد نوآوري استتشکیل کارگروهی ب
تواند احساس توسعه و کشف دانش را براي کارکنان به همراه داشته باشد و تحقیق و توسعه می

توانند از طریق جذب سرمایه در بازار در زمینه تولید دانش هاي تولیدي و تجاري میهمچنین شرکت
هاي تحقیق و توسعه شرکت فعالیت دارند کمک کنند تا توسعه و بهبود فعالیتبه افرادي که در 

دانش با  هاي مبتنی برتوانند از طریق نظارتمدیران می. تکنولوژي را براي شرکت به همراه داشته باشد
ها در واحدهاي مختلف بر روي اهداف موردنظر شرکت در انتقال استفاده از قرار دادن سرپرست

توانند با تشکیل واحدهاي مختلف دانش محور در همچنین مدیران دانش محور می. کند دانش کمک
توانند با به کارگیري دانش مناسب و مدیران می .هر حوزه در دستیابی به عملکرد نوآوري موفق باشند

هاي رقیب، به بهبود طرح یادگیري از طریق آموزش دیداري در  مورد چگونگی انجام کار شرکت
هاي نو به فکر ارائه گیري از ایدهباید با بهرههاي تولیدي میهمچنین شرکت .ت خود بپردازندمحصوال
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توانند ها و تقاضاي مشتریان خود باشند و اگر غیر از این باشد، با رقبا نمیتولیداتی مطابق با خواسته
 . رقابت کنند

  
  ماخذ منابع و

 عملکرد و انسانی منابع مدیریت راهبردي تقداماا ).1388( مریم رنجبري، و مجتبی برومند،. 1
، 24سال ششم، شماره  پلیس، انسانی توسعه ماهنامه دو دانش، مدیریت نقش بر تاکید با: نوآوري

21-52.  
رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت،  ).1391( .تاري وردي، یداله؛ دامچی جلودار، زهرا. 2

  .62-43شماره چهارم،   پژوهشنامه حسابداري مالی و حسابرسی، سال چهارم،
. تهران مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی - روش تحقیق در مدیریت. خاکی، غالمرضا. 3

1390.  
هاي رهبري سبک). 1390( .ناصر عسگري، خلیفه سلطانی، حشمت؛ حسینی، مجتبی؛. 4

مام حسین، هاي مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع افصلنامه پژوهش توانمندساز مدیریت دانش،
  .166 -149، 4 و 3سال دوم، شماره 

هاي تحقیق در مدیریت، انتشارات موسسه عالی آموزشی و روش ).1392( اوما سکاران،. 5
  .ریزي، جلد دومبرنامه پژوهشی مدیریت و

بررسی ارتباط جو ). 1390( .فاطمه؛ مهرجودي، محمدحسین؛ دهقان دهنوي، حسین شاکري،. 6
 پیاپی دوره دوم، رایند مجله علمی پژوهشی مدیریت تولید و عملیات،سازمانی و نوآور بودن در ف

  . 46-29 ، صص1 ، شماره2
 اثر: نوآوري عملکرد بر فراگیر کیفیت مدیریت تأثیر). 1392( .کزازي، ابوالفضل؛ شول، عباس. 7

 سال) تحول و بهبود( مدیریت مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه سازمانی، یادگیري کنندگی تعدیل
  .17-1، 71 شماره سوم و تبیس

 .فرزانه عاطیه؛ عبداللهیان، صفردوست، کیخسرو؛ محمدعلی؛ یاکیده، پور،محمود؛ ولی مرادي،. 8
: موردي العهمط( هانوآورانه سازمان عملکرد بر دانش جذب ظرفیت نقش بررسی). 1392(



    
  1395ماه مهر  وهشت،بیستشماره                                         هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

۵۶ 
 

 اندازچشم) تهران بهادار اوراق بورس در حاضر هاي بیمهشرکت و داروسازي هايشرکت

 . 10 - 79 صص، 13 شماره بازرگانی، مدیریت
9. Cho, I; Park,  H ; Choi, J.(2011). The impact of diversity of innovation 
channels on innovation performance in service firms , Serv Bus 5,  3, 277–
294. 
10. Donate,J,M, Jesus D. Sánchez de Pablo.(2014). The role of knowledge-
oriented leadership in knowledge management practices and innovation, 
Journal of Business Research,  68, 2,360 –370. 
11. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011).Effects of 
innovation types on firm performance .Int. J. Production Economics, 133, 
662-676.  
12. Huvila , Isto .(2014).Towards information leadership , Aslib Journal of 
Info Mgmt , 66, 663-677. 
13. Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. 
(2011).Impact of TQM and Organizational Learning on Innovation 
Performance in the High-Tech Industry. International Business Review, 
20(2), 213-225. 
14. Lin, H. F.(2011). The effects of employee motivation, social interaction, 
and knowledge management strategy on KM implementation level. 
Knowledge Management Research & Practice, 9(3), 263–275.  
15. Mabey, C., Kulich. C. & Lorenzi-Cioldi. F.(2012). Knowledge 
leadership in global scientific research, The International Journal of Human 
Resource Management, 23(12), 2450-2467. 
16. Martínez, F.J. Diaz-Garcia, C. and González-Moreno, A.(2014). 
Environmental Orientation as a Determinant of Innovation Performance in 
Young SMEs, Int. J. Environ. Res., 8(3):635-642. 
17. Nguyen, H. N., & Mohamed, S. (2011).Leadership behaviors, 
organizational culture and knowledge management practices: An empirical 
investigation. Journal of Management Development, 30(2), 206–221. 
18. Peet, M.(2012). Leadership transitions: tacit knowledge sharing and 
organizational generativity. Journal of Knowledge Management, 16, 25–60. 
19. Schermerhorn, J. R.(2012). Management (11th ed.). John Wiley & Sons: 
New York. 
20.Tamayo-Torres, I.(2010).The moderating effect of innovative capacity on 
the relationship between real options and strategic flexibility. Industrial 
Marketing Management, Vol. 39, pp. 1120-1127. 
21. Von Krogh, G., Nonaka , I., & Rechsteiner, L.(2012). Leadership in 
organizational knowledge creation: A review and framework. Journal of 
Management Studies, 49, 240–254. 



    
  1395ماه مهر  وهشت،بیستشماره                                         هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

۵٧ 
 

22. Williams, P., & Sullivan, H. (2011).Lessons in leadership for learning 
and knowledge management in multi-organisational settings. The 
International Journal of Leadership in Public Services, 7(1), 6–20. 
23. Yang, P.Y. and Chang, Y.Ch.(2010).Academic research 
commercialization and knowledge production and diffusion: the moderating 
effects of entrepreneurial commitment. Journal of Scientometrics, 83(1): 
403-421. 
24. Yang,L ,C- Huang, T Hsu.(2014). Knowledge leadership to improve 
project and organizational performance, International Journal of Project 
Management 32,40–53. 
25. Ying，H, M; Jian-peng ,W.(2013). The Impact of Shared Leadership on 
Innovation Performance ,   International Conference on Management 
Science & Engineering (20th) , Harbin, P.R. China,  1385 - 1390. 
26. Zack, M., Mckeen, J. and Singh, S. (2009).“Knowledge management and 
organizational performance: an exploratory analysis”, Journal of Knowledge 
Management, Vol. 13 No. 6, 392-409. 
27. Zehira,C, Oznur Gulen Ertosunb, Zehirc,S, Müceldilli,B.(2012).Total 
Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and 
Innovative Performance, International Conference on Leadership, 
Technology and Innovation Management, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 41, 273 – 280. 
28. Zhou, K. Z., & Wu, F.( 2010). Technological capability, strategic 
flexibility, and product innovation. Strategic Management Journal, 31(5): 
547–561. 


	ketab0
	MAHNAMEH 28
	مقدمه 28
	28

	28

