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 تاثیر مدیریت دانش درسازمان

2شهین شریفات، 1سید احمد هاشمی
 

 چكیده
بوده است.  اداره آموزش و پرورش استان خوزستانهدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد 

اداره آموزش و پرورش استان فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت است که بین مدیریت دانش و عملکرد 

رابطه معناداری وجود دارد. در این تحقیق که برمبنای مدل الوسون است فرآیند مدیریت  دانش شامل شش  انخوزست

مرحله خلق دانش ، کسب دانش ، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش می شوداین تحقیق از 

جامعه آماری این پژوهش با روش  ی باشد.نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش ، توصیفی پیمایشی و همبستگی م

نمونه گیری و نمونه گیری اولیه جامعه آماری درین تحقیق کلیه اساتید و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان 

ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد.که روایی  نفر هستند.  161خوزستان شامل 

مورد  اداره آموزش و پرورش استان خوزستانتوسط چند نفر از اساتید مدیریت و همچنین کارشناسان محتوایی آن 

 ای تحقیق مورد استفاده قرار گرفت؛تایید قرار گرفت.آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده ه

تحلیل اطالعاتتحقیق از روشهای آمار برای تجزیه و اصلی و فرعی تحقیق را تایید کرد. یافته های تحقیق فرضیه

 بهره گرفته شد.  spssافزار  توصیفی و استنباطی و نرم

 استان خوزستان اداره آموزش و پرورش کلمات کلیدی: مدیریت دانش،عملکرد سازمانی،

 

 مقدمه
اکثر  در حال حاضر رویه های مدیریت دانش به صورت گسترده به عنوان یک مزیت رقابتی شناخته شده است. و

سازمان ها به طراحی و اجرای استراتژی های مدیریت دانش مبادرت نموده اند. مدیریت دانش را به عنوان یک فرآیند 

خاص و نظام مند سازمانی برای کسب، سازماندهی ، نگهداری، و کاربرد و تسهیم دانش تعریف می کند. دانش به 

دار برای سازمانهاست . نگرش های مبتنی بر منابع به نگرش سرعت در حال تبدیل شدن به مهمترین مزیت رقابتی پای

های مبتنی بر دانش تبدیل شده است و این تغییر در منابع مهمترین چالش سازمانها در عصر دانش می باشد. لذا در 

ن عصر کنونی ، سازمانهایی موفق خواهند بود که سهم بیشتری از دانش به خود اختصاص دهند. و با مدیریت صحیح آ

بتوانند اهداف سازمانی و و فردی را به طور موثر و کارا تحقق بخشند. از سویی دیگر منابع انسانی، خود خالق و 

 کاربر دانش می باشند و عملکرد آنها نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد .

  
 شرح و بیان مساله تحقیق

شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی کلیدی و ارزشمندی شناخته 

ماندگار یک سازمان به شمار می رود.در جو فعلی رقابت فزاینده جهانی در مورد ارزش های دانش و یادگیری در 

 بهبود شایستگی سازمانی هیچ گونه شکی وجود ندارد)پرتو و رویال(

ای اطالعات و دانش مرحله به مرحله رو به افزایش است. با ورود به قرن جدید توجه به جامعه و تقاضای افراد بر

بنابراین جامعه به طور اجتناب ناپذیری به تقویت مدیریت اطالعات و دانش نیاز دارد. کشورهایی که خود را برای 

 آماده می کنند باید به منحصر عنصر دانش و نحوه نگرش آن و بهره برداری از آن در جامعه توجه جدی کنند 21قرن 
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و با سنجش های دقیق رشد آن را تضمین کنند. و با پایش مستمر بر شتاب آن بیفزایند. تعریف دانش موضوعی بحث 

برانگیز است و محققان سازمانی چنین عنوان می کنند که دانش یک مفهوم چند بعدی با معانی چند الیه نسبت به 

 شرایط مختلف و افراد مختلف می باشد.) نوناکواو تاکوچی(

( دانش را موضوعی که می تواند رمز گذاری توزیع، درک و کاربردی شود. به منظور دستیابی به 2002الهواری) 

مجموعه ای از اهداف تعریف می کنند. در مورد فرآیندهای مدیریت دانش تعریف یکساینی وجود ندارد. چرخه 

ه می باشند. این مراحل به ترتیب است و با مدیریت دانش با توجه به دیدگاه های مختلف محققان بین سه تا هشت مرحل

با ترکیب فرآیندهای  سه مدل مختلف، مدلی را ارائه نمود. مدل الوسون حال  2001یکدیگر هم پوشانی دارد.الوسون

می  2002باریخ اورویج و آرماستگ  1991ترکیب و پاالیش فرآیندهای مدیریت سه گروه از محققین شامل ویگ 

ل چرخه مدیریت دانش به شش فرآیند متفاوت دسته بندی می شود: خلق دانش ، کسب دانش ، باشد. براساس این مد

سازماندهی دانش، ذخیره دانش انتشار دانش ، بکارگیری دانش. هدف اصل این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش بر 

مدیریت دانش دارد.زیرا به منظور افزایش عملکرد خود نیاز به  اداره آموزش و پرورش استان خوزستانعملکرد 

مدیریت دانش مجموعه ی ابزار ها تکنیک  و استراتژی هایی برای خلق، حفظ، سازماندهی ، بهبود تبادل دانش و 

( تأثیر مدیریت دانش بر عملكرد مدیران را بررسي كرده  1132افزایش عملکرد در سازمان می گردد. روزدار ) 

یریت دانش و افزایش نوآوري در محیط كار و بهره وري و عملكرد و نیز است. محقق به این نتیجه رسید كه بین مد

( 2002و دیگ2001بین مدیریت دانش و هریك از شاخصهاي عملكرد رابطه وجود دارد. برخی از محققان )گلد

یریت درباره ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی پژوهش هایی انجام داده اند. آنها اذعان داشته اند که مد

دانش و عملکرد سازمانی رابطه دارند. چون تمامی فعالیت های سازمان ها در عملکرد آنها متجلی است. سپس 

عملکرد و کلیه متغیرهایی که باعث بهبود عملکرد در سازمانها می شوند برای مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان ها 

مهمی است که چنانچه گفته شد رابطه مستقیمی با عملکرد مهم هستند و همچنین چون مدیریت دانش یکی از متغیرهای 

اداره دارد. بنابراین برای بررسی وجود رابطه بین مدیریت  دانش و ارزیابی عملکرد برای سازمانها مهم خواهد بود. 

از قبیل مراکزی است که به دنبال بهبود عملکرد و همچنین ارزیابی فرآیند مدیریت دانش در آموزش و پرورش 

زمان خود است. با توجه به اینکه مدل های مختلفی برزای مدیریت دانش توسط محققین معرفی شده است. درین سا

پژوهش از مدل الوسون استفاده شده است. که به علت کاربردی تر بودن توسط محققیمن مختلف به دفعات مورد 

اد گردیده نکات مثبت مدل های دیگر را در بر استفاده قرار گرفته است.و به دلیل اینکه از ترکیب سه مدل مختلف ایج

می گیرد. مدل الوسون حال ترکیب فرآیندهای مدیریت سه گروه از محققین شامل ویگ، پاریخ، هارویج و آرماکسات 

  است.

 کاربرد نتایج تحقیق
ن خود توسعه هرچه سازمان بزرگتر باشد احتمال آنکه دانش سازمان مورد نیاز جهت حل مشکالت خود را از قبل درو

داده باشدبیشتر خواهد بود از طرفی چالش اساسی فراروی تصمیم گیران سازمانی آنست که نمی دانند که این دانش 

اداره آموزش و پرورش استان مورد نیاز جهت حل مشکالت سازمانی در کدامیک از کارکنان توسعه یافته است.

شی خود از جمله مراکزیست که با عنایت به بحث فوق بایستی به دلیل گستردگی و پیچیدگی فرآیندهای آموز خوزستان

نهایت اهتمام و تالش خود را جهت شناسایی جذب و بهره برداری موثر از دانش سازمانی کارکنان خود از طریق 

بین کارکنان به عمل آورد. بدیهی است انجام چنین پژوهشی به اداره آموزش و پرورش ایجاد فرهنگ تبادل دانش و 

ین راهگشای شناسایی تنگناهای فرهنگی تبادل دانش بین کارکنان و نیز شناسایی میزان حاکمیت هریک از این تعی

فرآیندهای مدیریت دانش خواهد بود.در ادامه راهکارهای عملی جهت بهبود در هر یک از فرآیندهای مدیریت دانش 

گیرندگان سازمانی را برای بهبود سیستم مدیریت ارائه می گردد.راهکارهای ارائه شده می توانند مدیران و تصمیم 

 دانش در سازمان به استفاده از مزایایی آنی به صورت کامل و مفید یاری رساند.
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 اهداف تحقیق
  استان خوزستان اداره آموزش و پرورش هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد 

 اهداف فرعی تحقیق
 استان خوزستان اداره آموزش و پرورش عملکرد  بررسی تاثیر خلق دانش بر -1

 استان خوزستان اداره آموزش و پرورش بررسی تاثیر اکتساب دانش بر عملکرد  -2

 استان خوزستان اداره آموزش و پرورش بررسی تاثیر سازماندهی دانش بر عملکرد  -1

 استان خوزستان اداره آموزش و پرورش بررسی تاثیر ذخیره دانش بر عملکرد  -2

 استان خوزستان اداره آموزش و پرورش  عملکرد  تاثیر انتشار دانش بر بررسی -5

 استان خوزستان اداره آموزش و پرورش عملکرد  بررسی تاثیر بکارگیری دانش بر -6

 فرضیات تحقیق
 

 فرضیه اصلی تحقیق:
 استان خوزستان رابطه معناداری وجود دارد. اداره آموزش و پرورش بین مدیریت دانش و عملکرد 

 ضیات فرعی:فر
 استان خوزستان رابطه معناداری وجود دارد. اداره آموزش و پرورش بین خلق دانش و  عملکرد  -1

 استان خوزستان رابطه معناداری وجود دارد. اداره آموزش و پرورش بین اکتساب دانش و  عملکرد  -2

معناداری وجود  استان خوزستان رابطه اداره آموزش و پرورش بین سازماندهی دانش دانش و  عملکرد  -1

 دارد.

 استان خوزستان رابطه معناداری وجود دارد. اداره آموزش و پرورش بین ذخیره دانش و عملکرد  -2

 استان خوزستان رابطه معناداری وجود دارد. اداره آموزش و پرورش و  عملکرد  دانش بین انتشار -5

 رابطه معناداری وجود دارد.استان خوزستان  اداره آموزش و پرورش بین بکارگیری دانش و  عملکرد  -6

 طرح تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی پیمایشی و همبستگی است. ابزار گردآوری 

اطالعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن از طریق نخبگان و کارشناسان، پایایی آن از 

بدست آمد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه فرضیه ها مورد آزمون  طریق آلفای کرونباخ

 161می باشد.و شامل اداره آموزش و پرورش قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اساتید و کارشناسان 

 نفر تعیین گردید. 90مونه طبقه ای است. که میزان حجم ن-نفر و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی

 قلمرو تحقیق
 قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه مدیریت دانش می باشد.

 قلمرو مکانی تحقیق
 اداره آموزش و پرورش استان خوزستان

 قلمرو زمانی تحقیق
 صورت گرفته است. 1196این تحقیق در شش ماهه اول سال 
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 روش تحقیق:

پیمایشی و  -کاربردی می باشد و از نظر روش جز تحقیقات توصیفی تحقیق حاضر از نظر هدف ، از نوع تحقیقات 

همبستگی می باشد. توصیفی بودن به خاطر بررسی وجود یا عدم وجود فرآیند های مدیریت دانش و میزان عملکرد 

است.ماهیت پیمایش از بررسی صفات و نگرش های افراد ناشی می شود. بررسی رابطه میان متغیرهای تحقیق  اداره

نیز نشان دهنده نوع همبستگی می باشد. البته از آنجا که از نمونه استفاده شده است. و نتایج به جامعه تعمیم داده می 

  شود تحقیق را از نوع میدانی در نظر می گیرند.

 متغیرهای تحقیق
اداره متغیر عملکرد  متغیرهای مستقل درین تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش هستند که با توجه به اینکه اثر آنها روی

به عنوان متغیر وابسته تعریف اداره آموزش و پرورش سنجیده می شودعملکرد  آموزش و پرورش استان خوزستان

 می شود.

 روش گردآوری اطالعات
ابزار گردآوری اطالعات درین پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از طریق نخبگان و کارشناسان و 

ریق آلفای کرونباخ به دست آمد و سواالت پرسشنامه از نوع سواالت محقق ساخته بوده و مقیاس اندازه پایایی آن از ط

 گیری سواالت طیف لیکرت بوده است. 

 ابزار سنجش 
ابزار سنجش درین تحقیق پرسشنامه است. پرسشنامه مذکور از سه قسمت متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای 

تشکیل شده است. متغیرهای جمعیت شناختی شامل اداره آموزش و پرورش تغیر عملکرد فرآیندهای مدیریت دانش و م

جنسیت ، سن، سطح تحصیالت، شغل و سابقه کار می شود. در جدول زیر سطوحی که برای هر متغیر در نظر گرفته 

 شده است نمایان است. 

 جدول سطوح مورد نظر متناسب با هر متغیر

 سطوح نام متغیر

 مردزن،  جنسیت

 سال به باال 25سال،  25تا21سال،  20تا16سال،  15تا11سال،  10وزیر  10 سن

 فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری تحصیالت

 کارمند، کارشناس،مدرس شغل

 سال به باال 25سال،  25تا  21سال، 20تا  11سال،  10تا  6سال،5و زیر 5 سابقه کار

 

ند مدیریت دانش در پرسشنامه اولیه که سوال تحقیق داده شده بود که البته در بررسی به ازای هریک از متغیرهای فرآی

 پایایی پرسشنامه اصل بعضی سواالت پس از برگزاری پیش آزمون حذف گردید.

سوال اختصاص داده شدکه منتها یک سوال در پرسشنامه اصل  5نیز اداره آموزش و پرورش بررسی متغیر عملکرد 

مرتبط با هر متغیر در جدول نشان داده شده است. مشخص کردن جامعه آماری با روش نمونه  حذف شد. سواالت

آموزش و پرورش استان  کل ادارهگیری و نمونه گیری اولیه جامعه آماری درین تحقیق کلیه اساتید و کارشناسان 

از نظر سطح تحقیقات هستند رش اداره آموزش و پرونفر هستند. از آنجا که اساتید و کارشناسان  161شامل  خوزستان
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طبقه ای استفاده می شود. تعداد  –و سطح تحصیالت در پاسخگویی به سواالت موثر است. از نمونه گیری تصادفی 

 به تفکیک طبقات در جدول نشان داده شد.  ادارهکل اساتید و کارشناسان 

 به تفکیک سطح تحصیالت ادارهتعدادکارکنان 

 نسبت افراد هر طبقه هر طبقه در جامعه تعداد افراد سطح تحصیالت

 0001 12 فوق دیپلم

 001 16 لیسانس

 0011 115 فوق لیسانس

 0012 20 دکتری

 1 161 کل

 

نفر از جامعه طوری  10به منظور برآورد حجم نمونه نیاز به نمونه گیری اولیه می باشد. نمونه اولیه حجم دلخواه 

نتخاب داشته باشیم. تعداد افراد از هر طبقه در نمونه اولیه در جدول زیر ارائه انتخاب می شود که از طبقات مختلف ا

 شده است.

 تعداد افراد هر طبقه در نمونه اولیه

 درصد تعداد افراد هر طبقه درنمونه اولیه سطح تحصیالت
 1601 5 فوق دیپلم

 2601 3   لیسانس

 2601 12 فوق لیسانس

 10 1 دکتری

 100 10 کل

 

 پایایی در نمونه اصلیمیزان 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 00130 خلق دانش

 00162 کسب دانش

 00313 سازماندهی دانش

 00351 ذخیره دانش

 00112 انتشار دانش

 0.843 بکارگیری دانش

 0.703 اداره آموزش و پرورشعملکرد 

 0.946 مدیریت دانش

 

بیشتر است که نشاندهنده مناسب بودن سواالت و پایایی  001موارد از مشاهده می شود مقدار آلفای کرونباخ در تمامی 

 آنها می  باشد.

 تجزیه و تحلیل داده ها
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تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری جمع آوری در نمونه 

زش می شوند تا در زمینه برقراری انواع تحلیل ها استنباط فرآهم آمده اندخالصه کدبندی دسته بندی و در نهایت پردا

بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. با استفاده از آمار توصیفی ویژگی های نمونه ا لحاظ متغیرهای 

ن های جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده شده است. آزمو

تک متغیره، ضریب  t( ، آزمون ksاسمیرنوف)-آماری که مورد استفاده قرار گرفته شامل آزمون کولموگوروف

همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند گانه، تجزیه و تحلیل باقی مانده ها و همچنین نمودارهایی مانند نمودار پراکنش، 

مع آوری شده با استفاده از پرسشنامه ا طریق نرم افزار نمودار جعبه ای ، نمودار هستوگرام می باشد. داده های ج

spss15 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 

 

 نتیجه گیری:
اداره آموزش و پرورش استان نتایج زیر مربوط به میزان وجود هریک از فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد 

 می باشد. خوزستان

 :1نتیجه 
بوده و با توجه به آزمون ، وجود متغیر )با بیشتر  1012دارای میانگین ش و پرورش اداره آموزمتغیر خلق دانش در 

 (p value=0.0000شدن میانگین آن از حد متوسط ( اثبات می گردد.)

 :2نتیجه 
بوده و با توجه به آزمون ، وجود متغیر )با بیشتر  1023دارای میانگین اداره آموزش و پرورش متغیر کسب دانش در 

 (p value=0.0000نگین آن از حد متوسط ( اثبات می گردد.)شدن میا

 :3نتیجه 
بوده و با توجه به آزمون ، وجود متغیر )با  1026دارای میانگین اداره آموزش و پرورش متغیر سازماندهی دانش در 

 (p value=0.0000بیشتر شدن میانگین آن از حد متوسط ( اثبات می گردد.)

 :4نتیجه 
بوده و با توجه به آزمون ، وجود متغیر )با بیشتر  1022دارای میانگین اداره آموزش و پرورش ش در متغیر ذخیره دان

 (p value=0.0000شدن میانگین آن از حد متوسط ( اثبات می گردد.)

 :5نتیجه 
)با بیشتر  بوده و با توجه به آزمون ، وجود متغیر 1012دارای میانگین اداره آموزش و پرورش متغیر انتشار دانش در 

 (p value=0.0000شدن میانگین آن از حد متوسط ( اثبات می گردد.)

 :6نتیجه 
بوده و با توجه به آزمون ، وجود متغیر با  1012دارای میانگین اداره آموزش و پرورش متغیر بکارگیری دانش در 

 (p value=0.052فرض برابری یا کمتر شدن از حد متوسط رد نمی شود.)

 :7نتیجه 
بوده و با توجه به آزمون، وجود متغیر )با بیشتر شدن میانگین  1021دارای میانگین  ادارهیر کلی مدیریت دانش در متغ

 (p value=0.001آن از حد متوسط ( اثبات می گردد.)
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 :8نتیجه 
حد بیش از در  ادارهبوده و با توجه به آزمون ، میزان رضایت از عملکرد  1012دارای میانگین  ادارهمتغیر عملکرد 

 (p value=0.00متوسط اثبات می گردد.)

 بررسی نتایج آزمون فرضیه های پژوهش:

 فرضیه فرعی اول:
می باشد و چون آن مثبت و مخالف عدد صفر است و  r=0.630ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده درین فرضیه 

رد می شود و با اطمینان  H0فرضیه  درصد کمتر می باشد لذا 5از سطح  sig=0.000همچنین به علت اینکه مقدار 

 رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ادارهدرصد می توان اذعان داشت که بین خلق دانش و عملکرد  95

( در تحقیق خود عنوان کرده اند که خلق دانش به عنوان 2000( چوی و لی )2001( عمر خلیل )1132عسگری )

ود. که در تحقیق حاضر نیز متغیر)مولفه( خلق دانش یکی از یک از مولفه های مدیریت در نظر گرفته می ش

( در تحقیق خود 2000( چوی و لی)2001متغیرهای مدیریت دانش در نظر گرفته شده است. همچنین عمر خلیل)

عنوان کرده اند که خلق دانش به عنوان یکی از مولفه های مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمان 

 که این نتیجه با نتیجه حاصل از این تحقیق در مورد رابطه بین خلق دانش و عملکرد سازمانی همخوانی دارد.دارد.

 فرضیه فرعی دوم:
رابطه معناداری وجود دارد ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده اداره آموزش و پرورش بین کسب دانش و عملکرد 

از  sig=0.000صفر می باشد و همچنین به علت اینکه  می باشد و چون مثبت و مخالف r=0656درین فرضیه 

درصد می توان اذعان داشت که بین کسب  95رد می شود و با اطمینان  H0درصد کمتر می باشد فرضیه  5سطح 

( در تحقیق خود عنوان کرده که کسب 2001رابطه مبت و معناداری وجود دارد. عمر خلیل ) ادارهدانش و عملکرد 

کی از مولفه های مدیریت دانش در نظر گرفته می شود و رابطه مثبت و معناداری با عملکرد دانش به عنوان ی

 سازمانی داردکه این نتیجه حاصل از این تحقیق در مورد رابطه بین کسب دانش و عملکرد سازمان همخوانی دارد. 

 فرضیه فرعی سوم:
اداری وجود داردضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداره آموزش و پرورش بین سازماندهی دانش و عملکرد 

مثبت و مخالف صفر می باشد و همچنین به علت اینکه  می باشد و چون r=0.742محاسبه شده در این فرضیه 

sig=0.000  درصد کمتر می باشد فرضیه  5از سطحH0  درصد می توان اذعان  95رد می شود و با اطمینان

( در تحقیق 2001رابطه مبت و معناداری وجود دارد. عمر خلیل ) دارهاداشت که بین سازماندهی دانش و عملکرد 

خود عنوان کرده که سازماندهی دانش به عنوان یکی از مولفه های مدیریت دانش در نظر گرفته می شود که در تحقیق 

عمر خلیل  حاضر متغیر )مولفه( سازماندهی دانش یکی از متغیرهای مدیریت دانش در نظر گرفته شده است. همچینین

( در تحقیق خود عنوان کرده که سازماندهی دانش به عنوان یکی از مولفه های مدیریت دانش رابطه مثبت و 2001)

معناداری با عملکرد سازمانی دارد که این نتیجه با نتیجه حاصل از این تحقیق در مورد رابطه بین سازماندهی دانش و 

 عملکرد سازمانی همخوانی دارد.

 فرضیه فرعی چهارم:
رابطه معناداری وجود داردضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده اداره آموزش و پرورش بین ذخیره دانش و عملکرد 

از  sig=0.000مثبت و مخالف صفر می باشد و همچنین به علت اینکه  می باشد و چون r=0.574در این فرضیه 

درصد می توان اذعان داشت که بین ذخیره  95با اطمینان  رد می شود و H0درصد کمتر می باشد فرضیه  5سطح 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ادارهدانش و عملکرد 
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( در تحقیق خود عنوان کرده اند که ذخیره دانش به عنوان یکی از مولفه های مدیریت دانش در 2000چوی و لی )

ود عنوان کرده اند که ذخیره دانش به عنوان یکی از ( در تحقیق خ2000نظر گرفته شده است. همچنین چوی و لی )

 مولفه های مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمان دارد. 

 فرضیه فرعی پنجم:
رابطه معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون محاسبه اداره آموزش و پرورش بین انتشار دانش و عملکرد 

 sig=0.000مثبت و مخالف صفر می باشد و همچنین به علت اینکه  می باشد و چون r=0.509شده در این فرضیه 

درصد می توان اذعان داشت که بین  95رد می شود و با اطمینان  H0درصد کمتر می باشد فرضیه  5از سطح 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ادارهانتشار دانش دانش و عملکرد 

(، در تحقیق خود عنوان کرده اند که انتشار دانش به عنوان یکی از مولفه های 2000(،چوی و لی )2001عمر خلیل )

مدیریت دانش در نظر گرفته می شودکه در تحقیق حاضر نیز متغیر)مولفه( انتشار دانش یکی از متغیرهای مدیریت 

ق خود عنوان کرده ( و در تحقی2000( چوی و لی )2001دانش در نظر گرفته شده است. همچنین سلیم و عمر خلیل)

اند که انتشار دانش به عنوان یکی از مولفه های مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارد. که 

 این نتیجه با نتیجه حاصل از این تحقیق در مورد رابطه بین انتشار دانش و عملکرد سازمانی همخوانی دارد.

 فرضیه فرعی ششم:
رابطه معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون اداره آموزش و پرورش عملکرد  بین بکارگیری دانش و

مثبت و مخالف صفر می باشد و همچنین به علت اینکه  می باشد و چونr=0.595محاسبه شده در این فرضیه 

sig=0.000  درصد کمتر می باشد فرضیه  5از سطحH0  درصد می توان اذعان 95رد می شود و با اطمینان 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ادارهداشت که بین بکارگیری دانش دانش و عملکرد 

( در تحقیق خود عنوان کرده اند که بکارگیری دان به عنوان یک از مولفه های مدیریت دانش در 2001چوی و لی )

رده اند که که بکارگیری ( در تحقیق خود عنوان ک2000نظر گرفته می شود که در تحقیق حاضر همچون چوی و لی )

دانش به عنوان یکی از مولفه های مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارد. که این نتیجه با 

 نتیجه حاصل از این تحقیق در مورد رابطه بین بکارگیری و عملکرد سازمانی همخوانی دارد.

 فرضیه اصلی تحقیق:
رابطه معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون محاسبه ره آموزش و پرورش ادابین مدیریت دانش و عملکرد 

 sig=0.000مثبت و مخالف صفر می باشد و همچنین به علت اینکه  می باشد و چونr=0730 شده در این فرضیه 

ن درصد می توان اذعان داشت که بی 95رد می شود و با اطمینان  H0درصد کمتر می باشد فرضیه  5از سطح 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ادارهمدیریت دانش دانش و عملکرد 

( در تحقیق خود عنوان کرده اند مدیریت دانش 2001( ،عمر خلیل )1133( ، قلی پور گلوجه )1131رجای پور )

رابطه بین رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارد که این نتیجه با نتیجه حاصل از این تحقیق در مورد 

 مدریت دانش و عملکرد سازمانی همخوانی دارد .

 بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون

می باشد. مشاهده می شود که  ادارهدر رگرسیون هدف بررسی همزمان هریک از متغیرهای مدیریت دانش با عملکرد 

ر است و فرض صفر رد می شود. همچنین ضریب درصد کمت 5سطح معناداری تنها برای متغیر سازماندهی دانش از 

به  ادارهمی باشد . بدن معنا که وجود رابطه میان متغیر سازماندهی دانش و عملکرد  005استفاده شده برای آن برابر 
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به طور مستقیم  ادارهواحد افزایش می یابد. سایر متغیرها قبال با بررسی همبستگی دیده شد که با عملکرد  005اندازه 

بطه دارند ولی با حضور متغیری چون سازماندهی دانش دیگر سهمی ندارند. یعنی اگر از میزان تاثیر این متغیرها را

تاثیر گذار هستند ادارهسهمی از آن را که مربوط به تاثیر روی سازماندهی دانش است و از آن طریق روی عملکرد 

ی رگرسیون میان تمام فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد را کم کنیم دیگر سهم قابل توجهی باقی نمی ماند. در بررس

ابتدا مشاهده مربوط به نفر سوم به عنوان داده پرت حذف گردید و سپس مدل همراه با برآورد اداره آموزش و پرورش 

 پارامترهای مربوطه به صورت زیر حاصل گردید:

6+0.05X50.08X-4+.10X3+0.40X2+0.14X1Y=1.41+0.60X 

 Pدرصد مشاهده شد.) 95ن هریک از اثرات تنها مربوط به سازماندهی دانش در سطح که در آزمو

VALUE=0.000)   درصد معنادار می گردد.) 90البته پارامتر مربوط به متغیر کسب دانش نیز در سطحp 

value= 0.0088) 

عملکرد تاثیر داشته باشند می  اگر هدف شناسایی متغیرهای تاثیر گذار باشد یعنی متغیرهای که در کنار یکدیگر ... و

توان از روش گام به گام بهره گرفت مشاهده می شود که تنها متغیرهای سازماندهی دانش و کسب دانش در حضور 

درصد از تغییرات  60سایر متغیرها تفاوت قابل توجهی در مقدار مربع ضرایب تغییرات بوجود نمی آید. و هنوز 

دل است.با توجه به مقدار ضرایب استاندارد شده نیز می توان گفت که به ازای یک متغیر پاسخ مربوط به متغیرهای م

افزایش می  0022و  0053به ترتیب به اندازه  ادارهواحد افزایش متغیرهای سازماندهی دانش و کسب دانش عملکرد 

متغیرهای مربوط به  یابد. مدل رگرسیون در ان حالت عبارتند از بکارگیری روش گام به گام در رگرسیون ، تنها

ی ادارهمتغیر عملکرد  Yسازماندهی دانش و کسب دانش وارد مدل شوند و مدل به صورت زیر حاصل شد که در آن 

،X2  متغیر سازماندهی دانش و X3  :متغیر کسب دانش می باشد 

3+ 0.175X2+ 1.474 + 0.462X 3X 2β + 2X 1+ β0 Y=β 

 محدودیت های تحقیق:

 محدودیت هایی می باشد که نتایج آن تحقیق را باید با توجه به این محدودیت ها در نظر گرفت: هر تحقیق همراه با

می باشد و نتایج بدست آمده براساس نمونه اداره آموزش و پرورش نمونه آماری این تحقیق محدود به  -1

ای دیگر متفاوت باشد و یا سازمان ه ادارهمی باشد. بنابر این نتایج ممکن است در  ادارهاستخراج شده در این 

تعمیم این نتایج باد با احتیاط صورت گیرد . و باید تحقیقات مشابهی در سایر مراکز متناسب با آنها صورت 

 گیرد.

از سوی دیگر این تحقیق محدود به استفاده از مدل الوسون در فرآیندهای مدیریت دانش بوده است. با توجه   -2

ختلفی وجود دارد و تقسیم بندی های مختلفی در این حوزه صورت به اینکه در مدیریت دانش مدل های م

 استفاده کرد.  ادارهگرفته است می توان از مدل دیگری برای ارزیابی مدیریت دانش در 

عدم وجود تجربیات فر اوان و پرسشنامه استاندارد در زمینه تحقیق مورد نظر باعث شد تا پژوهشگر با  -1

جه به پایان نامه های مرتبط با موضوع درآمد به طراحی پرسشنامه نموده و مرور دقیق مبنای نظری و با تو

سپس روای و پایایی آن را از طریق روای محتوایی و آزمون آلفای کروناخ تست نمایند. از این رو ان 

 احتمال وجود دارد که بنا بر این دالیل میزان تعمیم پذیری نتایج تا حد زیادی مخدوش گردد.

 

 پیشنهادات
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می باشد. اداره آموزش و پرورش تغیر مستقل این تحقیق مدیریت دانش می باشد.از سوی دیگر متغیر وابسته عملکرد م

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق مشخص می شود که بین این دو متغیر رابطه خطی وجود داشته و بهبود 

عملکرد را به همراه داشته باشد. پیشنهاد های تحقیق مدیریت دانش به صورتی که مطلو عملکرد است می تواند بهبود 

اداره آموزش و در راستای این متغیرها بوده سعی بر آنست تا با این پیشنهاد ها محیط بستر تحقق مدیریت دانش در 

 را فراهم نماید. پرورش 

این به مدیران تاثیر دارد. بنابر ادارهبا توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که خلق دانش بر عملکرد  -1

برای خلق دانش در میان  ادارهشرایط برای خلق دانش در سازمان فراهم آورند . پیشنهاد می شود اداره

کارکنان باید در میان آنها اشتیاق و انگیزه ایجاد کرده به آنها اختیار و استقالل داده ، منابع مالی و انسانی 

راهم آورده اعتماد افزایش داده و از ارتباطات غیر رسمی الزم و ابزارهای مانند کتابخانه و اینترنت را ف

باید  ادارهحمایت کند. تبدیل دانش ضمنی و آشکار به یکدیگر می تواند به خلق دانش گردد. و در نتیجه 

محیطی را فراهم آورد که در آن دانش ضمنی افراد آشکار و انتقال داده شود.استفاده از الگوی چهارگانه 

ایده ها و نظرات کارکنان را مورد  ادارهی می تواند در خلق دانش کمک کنده باشد. در نوناکا و تاکوچ

مالحظه قرار داده  برای آنها پاداش و مشوق هایی در نظر گرفته و در مورد آنها به کارکنان باز خورد 

د بدهد. برگزاری کارگاه های آموزشی خالقیت نوآوری و تفکر راست مغزی ، طوفان مغزی می توان

 منجر به خلق دانش جدید گردد.

تاثیر دارد با توجه به این نکته که کارکنان  ادارهنتایج نشان داد که کسب دانش تا حد زیادی بر عملکرد  -2

پیشنهاد می شود که کسب دانش را  ادارهتا حد زیادی به این متغیر توجه کرده اند بنابراین به مدیران 

باید  ادارهرا به طور صحیح و جامع پیاده کنند. برای این منظور خیلی زیاد مورد توجه قرار داده و آن 

 ادارههمکاری بین افراد سازمان با افراد خارج راحمایت کرده و کسب دانش از آن ها را تشویق کند. 

برای کسب دانش می تواند از دانش کارشناسان بیرونی شرکت های دیگر ، ذینفعان سازمان و مشتریان 

ر در کنفذانس ها و همایش های مختلف ، روزنامه ها ، تجمع های اجتماعی ، استخدام استفاده کند. حضو

مشاور،مطالعه مجالت و کتب مرتبط ، نمایش فیلم های مرتبط ، استخدام کارکنان جدید، مسیرهایی برای 

کسب دانش می باشد. تعداد زیادی ابزار برای کسب دانش مورد نیاز می باشد. ابزارهای سنتی شامل 

واژه پرداز کلمات، صفحات گسترده ، ایمیل و نرم افزارهای نمایش ، می باشد. تکنولوژی های جدید 

مانند تشخیص صدا ، فضای کاری مشترک و ویدیو کنفرانس برای حمایت و پشتیبانی از فرآیند کسب 

 دانش مورد استفاده قرار می گیرد.

تاثیر دارد  ادارهدانش تا حد زیادی بر عملکرد  با توجه به نتایج بدست آمده ، مشخص شد که سازماندهی -1

برای بهبود فرآیند سازماندهی دانش در سازمان باید سیاست های روشن و مشخص برای  اداره. لذا 

بررسی دانش موجود ، بروز رسانی و کاربردی نمودن آن به کارکنان ایفا کند. از روش های و مکانیزم 

دسته بندی و فهرست کردن انواع –اتی برای خالصه کردن های مشخص بویژه تکنولوژی های اطالع

سعی نماید سه مرحله سازماندهی دانش شامل انتخاب و ارزیابی دانش ،  ادارهمختلف دانش استفاده نماید. 

باید اطالعات مفید را از  ادارهسازماند هی و انتخاب مجدد ، برنامه و روش های مشخص داشته باشد. 

ها شناسایی کرده و سپس بر بنای نیازهای یادگیری عملیات سازمانی رمزگذاری طریق ارزیابی ارزش آن

 نماید.

اداره آموزش و پرورش استان با توجه به پاسخ های داده شده ، مشخص شد که ذخیره دانش بر عملکرد   -2

سازمانی می تواند با استفاده از کامپیوتر و سیستم های اطالعاتی ذخیره  ادارهتاثیر دارد. لذا  خوزستان

دانش و اطالعات را پشتیبانی کند. همچنین استفاده از مجالت، نشریات گزارشات و جزوات می تواند در 

امر ذخیره سازی دانش کمک کننده باشد. در فرآیند ذخیره دانش توجه به تجربیات و مستند ساختن آنها 
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های امنیتی و حفاظتی برا حفظ  برای استفاده های آتی از آنها بسیار مهم می باشد. استفاده از سیستم

اطالعات مورد نیاز را به صورت دقیق و روشن داشته و دسترسی به اطالعات را مقدور سازی دانش 

نه تنها باید بر اساس طبقه بندی موضوعی بلکه مطابق نیازهاس ادگیری کارکنان و اهداف سازمانی 

 برای بهود مستمر و تخصیص کاربر نیز ذخیره شود.

با استفاده از  ادارهتاثیر دارد. لذا اداره آموزش و پرورش ان داد که انتار دانش بر عملکرد نتایج نش -5

سیستم های چون اینترنت ، اینترانت ، اتوماسیون و مانند آنها انتشار دانش در سازمان را تسهیل 

ابخانه ها کند.ارائه گزارش ها از سوی سازمان ها برای کارکنان به صورت مناسب و صحیح ، ایجاد کت

برای کنفذانس ها ، نشست های منظم ، سخنرانی ها ، جلسات آموزش ف همچنین  اداره، سالن مطالعه، 

کمک کند. ادارهچرخش شغلی و ترکیب کردن تیم خا و تشکیل گروه همگی می تواند به تسهیم دانش در 

باید  ادارهیم دانش در در فرآیند تسهیم دانش نقش زیر ساختی فرهنگ قابل کتمان نبوده و فرهنگ تسه

باید حاکم  ادارهحاکم گردد. دانش ضمنی ا طریق ارتباطات افراد بخصوص ارتباطات غیر رسمی در 

به جای شعار "  ادارهمنتقل می گردد.   ادارهگردد. دانش ضمنی از طریق ارتباطات غیر رسمی در 

ها فرهنگی را ایجاد  ادارهقا کند. دانش قدرت است" ، شعار " تسهیم دانش قدرت است" را به کارکنان ال

کنند که در آن افراد از تسهیم دانش هیچ گونه هراسی نداشته و در مقابل پاداش هایی نیز دریافت کنند. 

 اعتماد و مشوق ها دو عامل اساسی در تسهیم دانش می باشند. 

دارد. کاربرد دانش  تاثیر ادارهبا توجه به نتاج بدست آمده مشخص شد که بکارگیری دانش بر عملکرد  -6

برای حمایت از تصمم گیری ها اقدام و حل مساله می باشد و می تواند نهایتا منجر به خلق دانش 

با روش های مشخص دانش بدست آمده را توسعه داده و از آن برای ایجاد الگوها و کاربرد  ادارهشود.

اشتباهات قبل ، استفاده از دانش برای حل در آینده استفاده کند. کاربرد موثر دانش شامل استفاده از دانش 

مسائل جدید ، انطباق دانش برای حل مسائل ، بهره برداری از دانش ذخیره شده برای بهبود اثربخشی ، 

استفاده از دانش برای تنظیم مسیر استراتژیک و قابل دسترسی ساختن منابع دانش برای حل مساله می 

نند که کاربران از دانش موجود استفاده کنند. محیط کاری باید از باشد. مدیران باید شرایطی را ایجاد ک

کاربرد دانش جدید حمایت کند و باید افراد و  هم گروه ها را تشویق کند تا به اموال فکری شرکت 

سعی نماید موانع کاربرد دانش را که ناشی از کوری سازمانی ، ترس از آشکار  ادارهدسترسی پیدا کنند. 

 خود ، بی اعتمادی عمومی را به دانش عمومی را از بین ببرد.شدن ضعف های 

با دانش و مدیرت دانش آشنا نمی باشند،  ادارهدر آخر پیشنهاد می شود با توجه به اینکه اکثریت افراد  -1

سعی نماید با برگزاری سمینار ، سخنرانی از طریق خبرنامه ها ، بروشورو کاتالوگ های مختلف  اداره

دانش و فرآیندهای مربوطه کارکنان را با این مفاهیم آشنا کرده و بستر مناسب را  در زمینه مشترک

 .برای تحقق مدیریت دانش فرآهم آورد
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The Effect of Knowledge Management on Organizational Performance in 

Education Office of Khuzestan ProvinceSummarySummary 

The main purpose of this research was to investigate the effect of knowledge 

management on the performance of the education department of Khuzestan 

province. The main hypothesis of this research is that there is a meaningful 

relationship between knowledge management and performance of the 

education department of Khuzestan province. In this research, based on the 

Lawson model, Knowledge Management involves six stages of knowledge 

creation, knowledge acquisition, knowledge organization, knowledge storage, 

knowledge dissemination and application of knowledge. This research is 

applied in terms of purpose and in terms of method, survey descriptive and 

correlation. The statistical population of this study was sampling and initial 

sampling of the population. In this study, all professors and experts of the 

Education Department of Khuzestan province have 163 people. Data 
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gathering tool in this research is a researcher-made Whose content validity 

was confirmed by some management professors and experts from the 

Khuzestan Provincial Education Office. Descriptive and inferential statistics 

and SPSS software were used to analyze the data. 

 

 

 

 

 


