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 چکیده
منطقه  یدر کارکنان شهردار یدانش با عملکرد سازمان تیریمد نیرابطه ب یبررس یحاضر با هدف بررسپژوهش 

بود. جامعه  یشیمایپ-یفیداده ها توص یو از نظر گردآور یصورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربرد0

که از بود نفر  1515، به تعداد  شهرداری منطقه چهار با تجربه و مطلع رانیآماری شامل کلیه کارشناسان و مد

 در نظر حجم نمونه عنوان فر بهن 231 ساده یتصادف یرنمونه گی روش و جدول مورگان از استفاده با ها آن انیم

پرسش نامه مدیریت دانش  فونگ و چوی  پرسشنامه استاندارد دوداده ها بر اساس  آوری جمع روش. شد گرفته

 با نامه پرسش نیا ییایصورت گرفت. پا( 1331هرسی و گلد اسمیت)  نیپرسشنامه عملکرد سازما ( و2553)

مناسب  ییایبدست آمد که نشان از پا 5,1از  شیابعاد پرسشنامه ها ب یتمام یکرونباخ برا آلفای روش از استفاده

روا بودن ابزار  انگریاستفاده شد که نتاج ب ظاهری و محتوایی ییاز روا ییمحاسبه روا یابزار پژوهش داشت. برا

 از استفاده با آمد، دستهب ها پرسشنامه یاجرا از که هاییداده اطالعات، لیتحل و هیتجز یبرا است. بوده قیتحق

 اتیعمل یفیتوص بخش در. گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد یاستنباط و یفیتوص بخش دو در SPSS افزار نرم

-هم. گرفت صورت SPSS افزار نرم نیفرام از استفاده با یآمار نمونه افراد یشناخت تیجمع اطالعات به مربوط

. شد استفاده بخش نیا در است،.... و یتجمع درصد ،یفراوان ن،یانگیم یحاو که یینمودارها و جداول از نیچن

تحلیل داده پژوهش  یاستنباط بخش درانجام شد.   SPSSدر نرم افزار  K-Sتست نرمال بودن نیز توسط آزمون 

 در نهایتو تحت آزمون همبستگی)پیرسون ( و رگرسیون چند متغیره انجام می شود. spss21ها با استفاده از 

 در جامعه مورد مطالعه بود.کارکنان  یعملکرد شغل بر دانش تیریمد معنادار و مثبت رینشان دهنده تاث جنتای

 

 شغلی کارکنانعملکرد  -انواع دانش -مدیریت دانش های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
 رقابتی های-موفقیت به دستیابی و بقا جهت جهانی، سریع تغییرات وجود با امروز جهانی رقابت پویای محیط در هاسازمان

 که باشند قادر و کرده بینی پیش اینده در را هادگرگونی و تغییرات مسیر بتوانند باید امروزی جامعه تحوالت با هماهنگی بر عالوه

ها در حال وارد شدن به سازمانامروزه . کنند هدایت بهتر ای اینده ساختن برای مطلوب کارکنان عملکرد ایجاد جهت را تغییرات این

مهمترین عامل تولید و همچنین به عنوان ، به عنوان های نامشهوداقتصاد مبتنی بر دانش هستند اقتصادی که در آن دانش و دارایی

 .(2553، 1ماسا و تستا) شناخته شده است آنجهت عملکرد بهتر سازمان و کارمندان  ها سازمانمهمترین مزیت رقابتی 

                                                           
1 Massa & Testa 
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بررسی های اخیر محققان نشان می دهد که باید چارچوبی برای اندازه گیری ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمان های 

ققان معتقدند عملکرد موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های یادگیرنده و تحول آفرین امروزی ایجاد شود . صاحب نظران و مح

سازمان است و مشکل می توان سازمان را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد. آنها توجه به عملکرد سازمان 

 (1932یاد می کنند )اکبری و همکاران،  را باعث ایجاد نظریة سازمان می دانند و از عملکرد  به مثابه موضوع  اصلی در فضای علمی
بایستی قادر باشند و متحول امروزی برای بهینه کردن و بهبود عملکرد خود، با دنیای متغیر  انطباقسازمان ها جهت لذا 

 )فرانکل و پی جی سی امر ایجاد نمایند کمک از سبک های رهبری را جهت هدایت و کنترل این تغییرات به مدد استراتژی هایی

  .(2511، 1اس

سازمان ها برای ادامه حیات خود در بازارهای رقابت جهانی و پیدا کردن جایگاه در منظر مردم در مقایسه با دیگر سازمان ها 

گردند و بدنبال پرورش خالقیت، نوسازی و ایجاد تعهد به سازمان در بین بدنبال راه حل مناسبی برای رفع معضالت خویش می

)اپلبام، دگبو، مک باشند، به همین جهت نیاز به سبک رهبری متناسب با سازمان بیش از پیش احساس می شودکارکنان خود می 

شود که در ارتباط با مدیریت دانش، یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین امروزه محسوب می. (2511، 2کویانگ-دونالد و نوین

ها در قرن کند که راز موفقیت سازمانبیان می9نماید. پیتر دراکر ایفا می مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان  نقش عمده ای را

جدید، همان بکارگیری موثر دانش است. پژوهشگران بسیاری اهمیت دانش را در نائل شدن به عملکرد بهتر سازمان و حفظ آن 

م از مزیت رقابتی است. برخی از پژوهشگران (، دانش منبعی بادوا1330) 1(. با توجه به گفتة نوناکو2553، 0اند )هسیهدرک کرده

 ترین منبع تسخیرشده توسط سازمان و برای ادامة حیات سازمان ضروری است.ترین و پراهمیتعقیده دارند که دانش باارزش

تمام  های دانشی یک سازمان با نگرش فرا رفتن از اهداف سازمان مرتبط است و مستلزممدیریت دانش با ایجاد و توسعه دارایی

هایی جهت ایجاد و نگهداری منابع هایی است که با شناسایی، تشریک و ایجاد دانش مرتبط هستند. این کار نیازمند سیستمفعالیت

هایی موفق هستند که دانش را به عنوان یک دانش، پرورش و تسهیل دانش و یادگیری سازمانی است. در این خصوص سازمان

دهند. مدیریت شود را توسعه میهنجارهای سازمانی که موجب حمایت از ایجاد و تشریک دانش میها و نگرند و ارزشدارایی می

حیات تشبیه شده که شامل چهار مرحلة ایجاد و کسب دانش )فعالیت هایی است که مرتبط با ورود  دانش به عنوان یک چرخه

انش را در سیستم ماندگار می کند(؛ توزیع و انتقال دانش جدید به سیستم است(؛ ذخیره و نگهداری دانش )فعالیت هایی که د

دانش )فعالیت هایی که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفری دیگر است(؛ بکارگیری دانش )فعالیت 

استراتژیک ارزش افزا های هایی که در ارتباط با اجرای دانش در فرایندهای سازمانی هستند(، است. در واقع مدیریت دانش تالش

 برای بهبود اثربخشی سازمان در تغییرات محیط کسب و کار و محیط اجتماعی است.

و ساختار سازمانی و همچنین مدیریت دانش بر خالقیت کارکنان اشاره داشته اند که مدیریت دانش تحقیقات متعددی به روابط 

هایی که در این زمینه صورت گرفته است اشاره ادامه به برخی از پژوهش تواند باعث بهبود عملکرد سازمان شود. دراین تاثیرات می

 خواهد شد:

(، در پژوهشی با عنوان مدیریت دانش و مزیت رقابتی، بیان کرد که برای داشتن مزیت رقابتی پایدار، یک 2512) 1لیراحیم

برداری نماید و در نهایت آن را در فرایندهای سازمانی سازمان باید یاد بگیرد که چگونه دانش را ایجاد کرده، توزیع و از آن بهره

 دنبال کند.

ها های یادگیری سازمانی و ارتباط آن(، در پژوهششان تحت عنوان شناسایی مدیریت دانش و شاخص2511پور )آزما و مصطفی

سپس آنها نشان دادند که هم  شود.با خالقیت، نتیجه گرفتند که ارتباط و تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری به وضوح دیده می

 (.2511، 2مدیریت دانش و هم یادگیری سازمانی بر خالقیت افراد نیز تاثیر مثبت و معناداری دارند)آزما و مصطفی پور

با عنوان ارتباط بین رهبری تحول آفرین، یادگیری سازمانی، مدیریت دانش و عملکرد  پژوهشی(، در 1932) 1نوروزی و همکاران

ر شرکت های تولیدی نتیجه گرفتند که رهبران تحول آفرین می توانند تاثیر بسزایی در نوآوری سازمانی داشته باشند.. سازمانی، د
                                                           
1 - Frankel & PGCMS 
2 - Appelbaum, Degbe, MacDonald & Nguyen-Quang 

3- peter Druker 
4 Hsieh et al 
5 Nonako 
6 Rahimli 
2- Azma & Mostafapour 
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همچنین این رهبران می توانند از طریق دانش و افزایش سطح آن در سطح سازمان بر عملکرد سازمانی نیز تاثیر گذارده و آن را 

 افزایش دهند.

 تیدانش بر کسب مز تیریمد یساز ادهیپ تیموفق ریتاث یدر پژوهششان با عنوان ارائه مدل مفهوم ،(1932و همکاران ) یانصار

 یمنابع راهبرد نیمختلف، از مهمتر یآن در سطوح سازمان تیریکردند که مباحث مربوط به دانش و مد انبی ها، در شرکت یرقابت

 باشد. یم یسازمان ها ضرور تیو موفق یرقابت تیکسب مز یشده و برا لیسازمان ها تبد

مدیریت شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک  ( در تحقیقی، به بررسی تأثیر مدیریت دانش برای1932و همکاران ) ایزدیان

مدیریت دانش مبحثی است که در آن یک سازمان آگاهانه و به طور فراگیر دانش پرداختند. براساس نتایج آنها،  های علم و فناوری

ا به صورت منابع، اسناد و مهارتهای انسانی، جمع آوری و سازماندهی میکند، به اشتراک میگذارد و تجزیه و تحلیل مینماید. خود ر

مدیریت دانش با استفاده از ذخایر پنهان و آشکار دانش و ایجاد فرهنگ مبتنی بر دانش، در پارکهای علمی که آنها تصریح کردند که 

 .بنیان هستند، میتواند یک ابزار و شیوه موفق در جهت هرچه کاراتر نمودن آنها به شمار آیدمحل تجمع سازمانهای دانش 

ای بین مدیریت چه رابطه بر ادبیات و پیشینه پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که لذا در این مقاله پس از مروری

های اصلی و فرعی تحقیق به ترتیب زیر مطرح فرضیه راستا این در وجود دارد؟ 0دانش با عملکرد سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 

  گردند:می

 رابطه وجود دارد. 0مدیریت دانش با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری منطقه بین :  (Haفرضیه اصلی )

 وجود دارد. رابطه 0بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری منطقه : فرضیه فرعی

 ی به شرح زیر می باشداندیشمندان مدل مفهوم از نظر در نهایت به استناد به ادبیات و پیشینه

 

   

 

 

 

 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل)

 

 مبانی نظری پژوهش
 دانش

ها در پرورش و اداره دانش با زمانادر جامعه فراصنعتی امروز، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل گردیده است. با وجود این، س

هستند که روز به  هاییها شاهد محیطشود، سازماندر عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می. چالشهای بی شماری مواجه هستند

دیگر تنها جزء ثابت تغییر  شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی است، به عبارتروز پویاتر و چالش برانگیزتر می

  است. 

ه علیرغم اهمیت دانش، عدم درک تفاوت بارز و فاحشی که بین داده و اطالعات وجود دارد، باعث شده سرمایه گذاری های انجام شد

گام بعدی حرکت از دانـش  بر روی تکنولوژی اطالعات نتایج و منافع اقتصادی اندک و ضعیفی را برای سازمان ها در پی داشته باشد. 

به دست می آید  1واقع از درک دانش خرد حاصل می شود و چنانچه خرد خویش را به کار ببندیم، مهارت است، در 2به سمت خرد

                                                                                                                                                                             
1- Noruzy  
2. Intelligence = Wisdom 

 عملکرد سازمانی:

 توانایی؛

 وضوح؛

 کمک؛

 مشوق؛

 ارزیابی؛

 اعتبار؛

 محیط.

 مدیریت دانش:

 کسب دانش؛

ذخیره و نگهداری 

 دانش؛

 توزیع و انتقال دانش؛

 بکارگیری دانش
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حاصل می شود و سرانجام زمانیکه بر تخصص خـود تسـلط    2دیگر مهارت ها تلفیق می کنیم، تخصصو هنگامیکه مهارت خود را با 

 .، نشان داده شده است2در شکل این فرآیند می یابیم. به این ترتیب  9پیدا کردیم، خبرگی
 

 
 

شود، ممکن است برای تعریف دقیق دانش به دلیل ماهیت مبهم و غیرملموس آن دشوار است. آنچه برای فردی دانش تلقی می

. آمیز است، ارزیابی دانش مخاطرههوری از دانش آزمون نشدفرد دیگری اطالعات باشد. بنابراین، به دلیل عدم تضمین کسب بهره

)پاولوسکی و  ای در رشد سازمانها و جوامع خواهد داشت دانش، موتور محرکه توسعه دانایی محور بوده، توجه به آن نقش فزاینده

 (.2511، 0بیک

دانش ترکیبی از تجربیات، ارزش ها، اطالعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و 

 دهد. بنابراین برخالف داده و حتی اطالعات، مشمول قضاوت نیز می شود. ی از تجربیات واطالعات جدید بدست میگیر بهره

دانش را (، 1330) کاانون(. 2551، 1)پیو کند همچنین در برخورد با اطالعات و موقعیت های جدید خود را پاالیش و تصحیح می

 .شوداعتقــادات برای توجیه منافع شخصی استفاده میکند، جایی که اعتقادات موجه و مشروع تعریف می

زمانی اطالعات به دانش تبدیل می شود که از آن برای رسیدن به بازده بیشتر، ارزش افزوده یا خلق ارزش استفاده شود. یک 

 از:  بندی جامع و کاربردی از دانش عبارت استدسته

های داده عمومی ومی و رسمی که در کتابهای درسی و مرجع و پایگاهدانش عمومی و علمی: این دانش عبارت است از دانش عم

 .وجود دارد

 دارد. رواج صنعت آن متخصصین بین در که صنعتی خاص رشته یک در تخصصی دانش یعنیدانش تخصصی: 

مقدم و مین)ا دانشی است که فقط در یک سازمان خاص وجود دارد و با تار و پود آن سازمان عجین شده است دانش سازمانی:

 (.1930ریاضی، ستوده

تواند در قالب نوشته، رکورد  : دانشی است که قابلیت به رمز در آورده شدن را داشته باشد. این رمز مییا آشکار دانش صریح

تکنولوژی توان آن را از طریق  (. دانش آشکار، مستند و عمومی است و می2553، 1د )گیسلرکامپیوتری و یا به هر شکل دیگری باش

تر  تر و فنی تر، عقالنی توان کدگذاری کرد و جنبه عینی (. دانش آشکار را می2553، 1اطالعات تسهیم کرد )بلومنبرگ و همکاران

 (. 2515، 3باشد )کبده ها، سیاستها، روشها، نرم افزار، اسناد و...( و به طور معمول به خوبی قابل ثبت و دسترسی می دارد )داده

                                                                                                                                                                             
1. Competence 

2. Expertise 

3. Mastery 
4 - Pawlowski & Bick 
5 . Pyo 
6 . Geisler 
7 . Blumenberg et al 
8 . Kebede 

 داده

 اطالعات

 دانش

 فهم روابط

 فهم اصول

 فهم الگوها

 خرد

  (2114اطالعات، دانش و خرد. منبع : )فلین،  : ارتباط داده،2شکل 
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: دانشی است که در سطح ذهن افراد وجود دارد و رسمی کردن، به رمز درآوردن و نوشتن آن به سختی نهان یا دانش ضمنی

(. دانش ضمنی 2553و همکاران،  1)لیاناگ های ذهنی، درک مستقیم و حس ششم دراین دسته قرار دارندامکان پذیر است. بینش

از دانش که از طریق تسهیم تجربیات با مشاهده و تقلید اکتساب می شخصی بوده و فرموله کردن آن بسیار مشکل است . این نوع 

شود، ریشه در اعمال، رویه ها، تعهدات، ارزشها و احساسات افراد داشته، قابل کد گذاری نبوده و از طریق یک زبان مخابره نمی شود. 

سیاری از پژوهشگران این نوع دانش، اساسی دانش ضمنی بصورت عنصری مجزا، قابل انتقال یا فروش در بازار نیست و به عقیده ب

 د:این دو دانش می توانند به صورتهای زیر به هم تبدیل شون(.  2515برای مزیت رقابتی، نوآوری و خالقیت در سازمان است )کبده، 

 )اجتماعی کردن(. دانش ضمنی به دانش ضمنی

 )درونی سازی(. دانش صریح به دانش ضمنی

 )بیرونی سازی(. دانش ضمنی به دانش صریح

 (. 2553)ترکیب( )گیسلر،  دانش صریح به دانش صریح

دانش ضمنی و صریح، مکمل یکدیگرند و این بدین معناست که برای ایجاد دانش هردوی آنها ضروری هستند، از این رو آنچه ما 

شود. نوناکا و تاکوچی در کتاب  دانش می خوانیم از طریق تعامل بین دانش ضمنی و تصریحی و نه هر کدام به تنهایی ایجاد می

مشهور خود ، به نام شرکت دانش آفرین از این هم فراتر رفته اند ومعتقدند که هر سازمان از دو نوع دانش صریح و ضمنی برخوردار 

راد است. به اعتقاد آنان دانش صریح دانشی است که در قالب نوشته ها و گفته ها درک می شود و دانش ضمنی دانشی است که اف

معموال قادر به انجام آن هستند ، اما از توصیف و بیان آن ناتوانند. این دانش ضمنی تاکنون مورد توجه کافی قرار نگرفته است. 

سازمانها باید از منافع هردو نوع دانش یاد شده آگاه باشند و بتوانند آنها را به شکلهای مختلف گردآوری و محافظت کنند )لیبوویتز و 

 (. 2511، 2فرانک

 مدیریت دانش
دانند، بلکه آن را یک الزامی (، مدیریت دانش را نه تنها یک عمل تحت راهنمایی علوم فلسفه می2553) 9لیانگ و همکاران

شان را به دانش سازمانی دانند که در آن کارکنان به طور مداوم دانش شخصیای مبتنی بر دانش میبرای جهانی شدن و جامعه

 دهند.شان گسترش میشان را از طریق دانش سازمانیاز آن دانش فردی انتقال داده و پس

ها در سازمان برای اطمینان ریزی، سازماندهی و کنترل افراد، فرآیندها و سیستم(، مدیریت دانش را شامل برنامه2553) 0کینگ

 داند.قرار گیرند، می و اینکه به طور اثربخش مورد استفاده محور بهبود یافتههای دانشاز اینکه دارایی

مدیریت دانش تالش های استراتژیک ارزش افزا برای بهبود اثربخشی سازمان در تغییرات محیط کسب و کار و محیط اجتماعی 

 (.2553، 1)جو و لیاست 

انی استفاده تواند به عنوان خلق، اکتساب، به اشتراک گذاری و بهره برداری از دانش برای ارتقای عملکرد سازممدیریت دانش می

 (. 2515، 1شود )رحمان و همکاران

 (. 2515، 1دانش )واکارو و همکاران به اطالعات سپس و به اطالعات داده تغییر از است عبارت دانش مدیریت

پیچیدگی مفهوم دانش و نیز وجود رویکردهای مختلف در مورد مدیریت دانش، همانگونه که از تعاریف مذکور مشخص است، 

(، می 99: 1931، به نقل از ابطحی و صلواتی، 1333است تا نگرش واحدی در مورد مدیریت دانش شکل نگیرد. سوکنان )باعث شده 

گوید برخی تعاریف از مدیریت دانش، به گونه ای است که آن را حتی تا سطح مدیریت داده ها تنزل داده است. مالهوترا، تعریف خود 

ها در زمینه یادگیری )درونی کردن مدیریت دانش، فرایندی است که بواسطه آن سازمان»دهد:  گونه ارائه می را از مدیریت دانش این

هاینس،  (.2555)مالهوترا،  دانش(، کدگذاری دانش )بیرونی کردن دانش( و توزیع و انتقال دانش، مهارت هایی را کسب می کنند

  :داند که مبتنی بر چهار رکن است مدیریت دانش را فرایندی می

                                                           
1 . Liyanage 
2 - Liebowitz & Frank 

3. Liyanage et al 

4 . King 
5 . Joo and Lee 
6 . Rehman et al 
7 . Vaccaro et al 
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 لف( محتوا: که به نوع دانش )آشکار یا نهفته بودن( مربوط می شود، ا

 ب( مهارت: دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش، 

 ج( فرهنگ: فرهنگ سازمانها باید مشوق توزیع دانش و اطالعات باشد، 

 (.2551، 1)هاینس د( سازماندهی: سازماندهی دانش موجود

های فردی و سازمانی ها به دنبال ان است تا نحوه چگونگی و تبدیل اطالعات و دانستهسازمان به طور خالصه، مدیریت دانش در

ها های دانش در حیطه عملکرد سازمانهای فردی و گروهی تبیین و روشن نماید. با بررسی و تحلیل اهمیت و ویژگیرا به مهارت

ناپذیر تبدیل شده است. ها به یک ضرورت انکاری ادامه حیات سازمانتوان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات روزآمد برامی

اند که شود، اغلب تعاریف، مدیریت دانش را به مثابه یک جریان و فرآیند در نظر گرفتههمانطور که از تعاریف ذکر شده مشاهده می

نمودن دانش اقدام ننماییم، اما دانش وجود دارد،  این نشات گرفته از ماهیت سیال دانش است. در واقع حتی اگر ما آگاهانه به اداره

شود تا فرآیندهای شود و به اشتراک گذارده می شود. بوسیله مدیریت بر آن، به این رویه یک ساخت عملیاتی داده میخلق می

 کند که:دانش تحت کنترل و اداره ما قرار گیرند. دقت در تعاریف مشخص می

 وده و همیشه بودن آن در سازمان یک ضرورت است.مدیریت دانش یک فرآیند مستمر ب

 های اصلی سازمان مورد توجه می باشند.افراد به عنوان سرمایه

 باشد.های جدید حائز اهمیت میطلبی و تیزهوشی برای کسب و کشف ایدهفرصت

 ارتباط مداوم و چندسویه با محیط نقش مهمی در فرآیند مدیریت دانش دارد. 

 

 مدیریت دانشاهمیت بکارگیری 
. است ناپذیر اجتناب  برای ایجاد تغییرات در سازمانها به منظور ارتقا سطح کیفی مدیریت دانش، بررسی علمی مدیریت تغییر

 برنامه سازمان نیازهای با مطابق و شده ارزیابی سازمان  نرم و  سخت بعد دو باید هاسازمان در دانش مدیریت سازی پیاده برای

توان مزایای ذیل را برای استفاده از مدیریت دانش در سازمان تدوین گردد. با توجه به چنین رویکردی می در بعد دو این در تحول

 د:سازمان ها تصور کر

 کند.شفافتر می  را دانش  ها، نقاط ضعف و قوتمدیریت دانش پتانسیل -

 د.شویریت دانش باعث ایجاد ارزش دانش محور میمد -

 هد.ه را از طریق مشارکت کارکنان افزایش می دمدیریت دانش انگیز -

 شود.پذیری میمدیریت دانش باعث ارتقای رقابت -

 (.1930ریاضی، مقدم و ستودهد )امینمنجر به دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می شومدیریت دانش  -

 

 عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای سیستم های مدیریت دانش 
موضوع دیگر از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران، وجود زیرساخت  مدیریت دانش، مانند هر

های فنی و فناوری را به عنوان عامل کلیدی موفقیت، مورد تاکید قرار داده و برخی دیگر نیز بر اهمیت عوامل فرهنگی و اجتماعی 

(، از جمله پژوهشگرانی هستند که آرای 2511) 0مردیان و همکاران( به نقل از ز2559) 9و زئیری 2تاکید کرده اند. آالزمی

صاحبنظران مختلف را در این خصوص مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این بررسی به صورت خالصه در جدول زیر نمایش داده شده 

 است. 

 

                                                           
1 . Haines 
2 .Alazemi 

3 .Zairi 

4. Zomorodian et al 
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: مهمترین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش1جدول  

 عوامل کلیدی موفقیت

 فرایندهای مدیرت دانش ، ایجاد سازماندهی ، انتقال، تبدیل ، نگهداری و بکارگیری دانش

زیرساخت های سازمانی و فنی ، ساختار دانش ، حاکمیت فرهنگ و جو دوستانه در سازمان ، اهداف روشن و زبان مشترک وجود مسیرهای 

 انگیزشیچندگانه برای انتقال دانش ، حمایت مدیریت عالی ، رفع موانع 

 فناوری ، ایجاد دانش ، انتقال دانش ، مخازن الکترونیکی دانش ، آموزش، فرهنگ و رهبری ، اعتماد

 در دسترس بودن دانش، درست بودن و بهنگام بودن دانش

 تعهد مدیریت ، ایجاد انگیزه برای توزیع دانش ، فرهنگ ، فناوری ، آموزش و یادگیری

 و دانش، ایجاد دانشفرهنگ مناسب، توزیع اطالعات 

 راهبرد مدیریت دانش، حمایت مدیریت عالی، فرهنگ حمایت از مدیریت دانش ، تشویق کارکنان به توزیع دانش، مخازن دانش، فناوری

 گروه های دانش، نظارت بر محتوای دانش، حمایت های ساختاری وفناوری، بهسازی فرآیندهای ایجاد و توزیع دانش

 اجرا وبکارگیری دانشیادگیری، توزیع، 

آموزش، مشارکت کارکنان در فرآیندهای مدیریت دانش ، تیم سازی توانمندسازی کارکنان ، حمایت مدیریت عالی ، اجبار سازمانی ، ساختار 

 دانش

 داشتن یک چشم انداز الزام آور ، رهبری دانش ، فرهنگ توزیع دانش ، یادگیری هوشمندانه و زیر ساختهای فنی

 

 شناسی تحقیقروش

پردازد؛ از شهر تهران می 0تحقیق حاضر از آنجا که به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 

چنین این باشد؛ همهمبستگی می -پیمایشی و از نظر روش تجزیه و تحلیل توصیفی -ها، از نوع توصیفینظر روش گرداوری داده

 شود. های آن در جامعه مورد نظر استفاده میکاربردی است زیرا از نتایج یافتهتحقیق از لحاظ هدف، 

 ,ان ائم از کاکنان و روسای بخش هاشهر تهر 0از کلیه کارکنان شهرداری منطقه  عبارتست یآمار جامعه حاضر پژوهش در

 برآورد شده است.نفر  1515ها معاونین، مدیران مالی، آموزشی، پژوهشی،  و ..... که تعداد آن

ای بود. در این پژوهش طبقات شامل دو طبقه روسا و معاونین و کارمندان می گیری در این پژوهش تصافی طبقهروش نمونه

 از تا نمود خواهد کمک روش نیا. شودنمونه مورد نظر انتخاب می یتصادف صورت به آن، افراد تعداد نسبت به طبقه هر ازباشد که 

 انیشا. شود یریجلوگ خاص طبقه کی از مخصوص یاعده توسط ها پاسخ به یده جهت از تا دیآ عمل به یظرسنجن هاطبقه یتمام

در  .شد گرفته نظر در نمونه حجم عنوان به نفر 231 مورگان و یکرجس جدول اساس بر ینفر 1515  جامعه یبرا که است ذکر

 جدول زیر حجم جامعه و نمونه بر اساس هر طبقه آورده شده است.

 

: توزیع نمونه و جامعه آماری بر اساس هر طبقه2جدول   

 نمونه جامعه طبقات

 92 111 مدیران، روسا و معاونین

 219 309 کارمندان

 231 1515 جمع کل

 
 در تحقیق حاضر اطالعات مورد نیاز در دو مرحله جمع آوری گردیده است. 

ها، مجالت و مقاالت علمی معتبر، مطالب مربوط به ادبیات تحقیق ای شامل کتابدر مرحله اول : با مراجعه به منابع کتابخانه

 جمع آوری شده است.
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اده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. پرسشنامه تحقیق از در مرحله دوم: در این تحقیق اطالعات به شیوه میدانی با استف

مدیریت دانش و عملکرد دو سازه های مربوط به ها و سپس پرسشسه  بخش تشکیل شده است. ابتدا مشخصات عمومی آزمودنی

دیریت دانش و  سوال مربوط به م 21مربوط به سبک های رهبری تحول آفرین و  91سوال میباشد. که 159کارکنان که شامل 

 باشد.سوال مربوط به عملکرد سازمانی کارکنان می02

 داده ها در سه بخش به شرح زیر جمع آوری شد.

الف( سؤاالت عمومی)جمعیت شناختی(: در سؤاالت عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با 

 آوری شود. پاسخ دهندگان جمع

نامه تا حد سؤال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سؤاالت پرسش 39بخش شاملب( سؤاالت تخصصی این 

 ممکن قابل فهم باشد.

 مشاهده می کنید. 9در نهایت ابعاد و سواالت پرسشنامه پژوهش شناسایی و استخراج گردید که در جدول 

 

: ابعاد و سواالت پرسشنامه های پژوهش3جدول   

تشماره سواال مولفه بعد  منبع 

 مدیریت دانش

1تا1 کسب دانش  

 

(2553فونگ وچوی)  

1تا1 دانش نگهداری و ذخیره  

12تا  3 انتقال دانش  

21تا  19 به کارگیری دانش  

 عملکرد سازمانی

25-9-2-1 توانایی  

 

 

 

 هرسی و گلداسمیت

(1331)  

93-93-3-1-1-1-0 وضوح  

11-19-12-11-3 کمک  

21-22-21-13-13-11 مشوق  

 ارزیابی
29-95-91-92-99-90-91-

91-91  

23-23-21-21-20-11 اعتبار  

02-01-05-10-15 محیط  

 
جهت باال بردن میزان روائی تحقیق سعی گردید تا سؤاالت مرتبط با موضوع طراحی گردد و حتی االمکان سلیس، روان و قابل 

های استاندارد قبلی که توسط محققان قبلی مورد استفاده قرار سعی گردید تا از پرسش درک برای پاسخگویان باشد. از طرف دیگر

های روائی ظاهری و محتوائی استفاده شده نامه از شیوهچنین در این تحقیق برای تایید روایی پرسشگرفته است، استفاده گردد. هم

خصصان این امر و همپنین استاد راهنما  قرار گرفت و روائی که پرسشنامه تحقیق در اختیار افراد خبره و متاست. بدین صورت

 باشد. توان گفت که پرسشنامه حاضر از لحاظ محتوایی روان میظاهری آن تأیید گردید. بنابراین می

ترین همین جهت مناسبباشد، بهصورت طیف لیکرت طراحی شده و در واقع از نوع نگرش سنج مینامه بهنظر به اینکه پرسش

تر از ها همگی بیشاست. مقادیر آلفای کرونباخ سه سازه اصلی به همراه ابعاد آن 1روش برای محاسبه اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ

 .توان نتیجه گرفت که پرسشنامه های  مورد استفاده از پایایی تحقیقی الزم برخوردار می باشدشده است . بنابراین می 1/5
 

 

 یافته های تحقیق 
مرحله رابطه علت و معلولی بین مدیریت دانش همراه با ابعاد آن با عملکرد سازمانی سنجیده شده است. همچنین  در این

 گرفته است.ارزیابی قرار تحلیل و مورد  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشها داده

                                                           
1.Cronbach  Alpha  Method 
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 کارکنان در این مطالعه مرد و دارای کنندگان( نشان داد که اکثرهای شرکتهای پژوهش در بخش آمار توصیفی )ویژگییافته

که  داد نشان آزمودنی ها سابقه کاری گستره دارند. همچنین سال قرار 05 از بیشتر می باشند، و اغلب در دامنه لیسانس تحصیالت

 باشد. می سال 15 تا 1 بین مطالعه این در کننده  خدمت کارکنان شرکت بیشتر سابقه

به همراه انحراف استاندارد و مقادیر کمینه و « مدیریت دانش»بین  چهار بعد متغیر پیش در جدول زیر، میانگین مربوط به

 بیشینه آنها نمایش داده شده است.

 
: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد مدیریت دانش4جدول   

  میانگین انحراف استاندارد کمینه بیشینه

 کسب دانش 9,11 1,990 1 1

نگهداری دانشذخیره و  9,13 1,293 1 1  

 توزیع و انتقال دانش 9,11 1,139 1 1

 بکارگیری دانش 9,11 5,332 1 1

 کل 9,15 5,39 1 1

 

(، در حالی است که 9,13باشد ) می «ذخیره و نگهداری دانش»دهد باالترین میانگین مربوط به  اطالعات جدول باال نشان می

بدست  9,11و  9,11، 9,11های  به ترتیب میانگین« بکارگیری دانش»و « توزیع و انتقال دانش»، «کسب دانش»ها در  آزمودنی

های  دهد که پاسخ . مقایسه انحراف استانداردها نیز نشان میباشد می 9,15ها نیز  آزمودنی «مدیریت دانش»اند. میانگین کل  آورده

 ابعاد مدیریت دانش است.  دارای پراکندگی بیشتری نسبت به دیگر «کسب دانش»مربوط به 

 آورده شده است.« عملکرد سازمانی»های پراکندگی و مرکزی متغیر مالک  در جدول زیر مقادیر شاخص

 
های آماری عملکرد سازمانی : مشخصه5جدول   

نهیشیب کمینه کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین   

-5,152 5,303 9,12 توانایی  5,212 1 1 

-5,011 5,321 9,13 وضوح  5,513 1 1 

-5,025 5,321 9,00 کمک  5,591-  1 1 

-5,001 5,532 1,511 9,29 مشوق  1 1 

-5,122 5,31 9,12 ارزیابی  5,931 1 1 

-5,101 1,511 9,1 اعتبار  5,511-  1 1 

-5,359 1,593 9,13 محیط  5,933 1 1 

-15623 1511 3553 کل  15161 1 5 

برآورد شده است.  5,11با انحراف استاندارد  9,19ها برابر با  آزمودنی «عملکرد سازمانی»بر اساس اطالعات جدول باال، میانگین 

باشد. موقعیت چولگی و کشیدگی توزیع نسبت به هم به  می 1و  1حداقل و حداکثر پاسخ افراد در این متغیر به ترتیب برابر با 

 تقریباً متقارن است. ای است که شکل توزیع گونه

مورد محاسبه « عملکرد سازمانی»با متغیر مالک « مدیریت دانش» بین یر همبستگی بین متغیرهای پیشدر جدول، زیر مقاد

 قرار گرفته شده است.

: ماتریس همبستگی بین سبک رهبری تحول آفرین، مدیریت دانش و عملکرد سازمانی6جدول   

 متغیرها مدیریت دانش عملکرد سازمانی

1 1 

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  کشور( یها )شبکه اطالعات کنفرانسماهـنامه شـباک

 

 

22 

 

 

داری وجود دارد،  رابطه مثبت و معنی 5,51در سطح  «عملکرد سازمانی»با  «مدیریت دانش»بر اساس اطالعات جدول باال، بین 

شود که شدت این رابطه در جدول فوق قابل  افزوده می «عملکرد سازمانی»بر میزان « مدیریت دانش»به عبارت دیگر با افزایش و 

 مشاهده است.

 

 نتیجه گیری
 مدیریت در سنتی روشهای به اعتمادیبی پیچیده، حس رقابت آوری،فن سریع تحوالت و تغییر چون مسائلی با هاسازمان امروزه

 رقابت توانند قدرتمی هاییسازمان بین این در .هستند کسب مزیت های رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی  به کلی میل و سازمانی

به دنبال بدست آوردن مزیت های رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی   گذار، تاثیر و فعال نقشی گرفتن عهده بر با که باشند داشته

(. در این میان، عده ای از محققین به نقش دانش در کسب مزایای رقابتی و عملکرد بهتر سازمان  اشاره 2511، 1 باشند)تن و سوسا

 ایجاد و دانش منظور به همین کنند. می یاد تغییر تسهیل کننده و نوآوری رقابت، تقویت و تحریک عامل عنوان به داشته اند و از آن

ها باید سازمان .باشد می امروز دنیای در پذیریرقابت حقیقی منابع از یکی سازمانها تمامی در مدیریت آن برای مناسب بستر

اثربخش حکمفرما شده و افراد بتوانند به طور فردی و گروهی، در شرایطی را فراهم آورند که در کل سازمان، مدیریت دانش کارا و 

بدست آوردن عملکرد  برای بسترها مهمترین از یکی شک (. بدون2519و همکاران، 9سازمان به خلق و حفظ دانش بپردازند )شنگ

 کارگیری به طریق از تنها پایدار  عملکرد مطلوب دارند،می بیان محققین است. در این راستا، دانش بکارگیری و کسب بهتر سازمان ،

 دانش مدیریت تاثیر و نقش درک نوآوری، با دانش انکار قابل غیر ارتباط به توجه بنابراین، با. شود می حاصل نوآوری برای دانش

  .(2519و همکاران، 2)هریس می باشد. برخوردار اهمیت بسزایی برعملکرد مطلوب از

مدیریت دار عملکرد سازمانی است. بعبارتی دیگر با بهبود و کاربرد  بینی کننده معنی پیش مدیریت دانشیافته ها نشان داد که 

 کرد سازمانی خواهیم بود.شاهد بهبود عمل دانش

دار عملکرد سازمانی است، بعبارتی دیگر در صورت  بینی کننده معنی یافته ها نشان می دهد که مدیریت دانش پیش در واقع

دانش باید انتظار ارتقاء عملکرد در سازمان را داشت. در واقع مدیریت دانش به مدیریت کردن دانش فردی و توجه بیشتر به مدیریت 

بعبارتی دیگر مدیریت دانش با مولفه های  سازمانی موجود در سازمان برای کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی می پردازد.

فعالیت های همچون کسب دانش که مرتبط با ورود دانش مانی را فراهم می سازد. خود زمینه و بستر الزم جهت بهبود عملکرد ساز

جدید به سیستم )سازمان( است و بهبود و اصالح فرایندهای انجام کار در سازمان کمک شایانی می کند. همچنین ذخیره و 

دسترسی به دانش کسب شده را داشته  نگهداری دانش از دیگر مولفه های عملکرد سازمانی باید تمامی کارکنان سازمان قابلیت

 باشند و از آن در جهت افزایش بهبود عملکرد خود و سازمان متبوع خود استفاده نمایند.

یافته های بدست آمده در خصوص فرضیه اصلی پژوهش که از فرضیه فرعی قابل استباط و درک است نشان می دهد بین 

داری وجود دارد، به عبارت دیگر با انتخاب و ترویج مدیریت دانش بر میزان  معنیمدیریت دانش با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و 

 فرد، به منحصر که کند می فراهم را ناملموسی های دارایی که دلیل بدین دانش نیز مدیریت شود. عملکرد سازمانی افزوده می

از آنجا . باشد داشته چشمگیری آن عملکرد سازمانی نقشو در پی  رقابتی مزیت ارتقاء در تواند می هستند بدیل بی و تقلید غیرقابل

دهد اشاره  می نشان خود از دیگران هایفعالیت کردن هدایت هنگام به رهبر که رفتاری الگوهای که سبک رهبری تحول آفرین به

 دارد و این الگوهای رفتاری در تمامی ارکان سازمان از جمله عملکرد سازمانی اثرگذار است.

 

 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
از مکانیزم های همگانی جهت کار و مدیریت دانش جهت ارتقاء عملکرد استفاده شود که در این صورت ایجاد اینترانت داخلی و 

 یا اینترنت مورد نیاز است.

 اساس بر مربوطه اطالعات تشاران آماده دیبا سازمان کارکنان شود، محسوب سازمان یبرا هنجار کی اشتراک دانش کهی هنگام

 از استفاده قیطر از گذشته در دانش یگذار اشتراک به گیچگونپیشنهاد می گردد آنها  منظور نیا یبرا ،باشند نوآوری ستمیس کی

                                                           
1- Tan & Sousa 

3- Sheng 

2- Harris 
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 موردکشور  زیرساخت ارتباطات سازمان در که دانش یگذار اشتراک ابزار با کار یبرا نیهمچنو  را فرا گرفته گزارش و یموردکاو

 الزم را ببینند. آموزش رد،یگ یم قرار استفاده
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