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  چكيده
جامعـه آمـاري   . همبستگي بررسي اثر مديريت دانش بر عملكرد سازماني در سازمان جهاد كشاورزي اسـتان البـرز بـود    -توصيفيتحقيق هدف اين 

نفر از آنـان از   213مورگان، تعداد  -جهاد كشاورزي در استان البرز بودند كه با توجه به جدول كرجسي نفر از كارشناسان سازمان 272تحقيق شامل 
هـاي اسـتاندارد اسـتفاده     ها از پرسشـنامه  براي گردآوري داده. اي با انتساب متناسب براي انجام تحقيق انتخاب شدند گيري طبقهطريق روش نمونه

در سطح (داري هاي آن شامل خلق، كسب، ثبت، انتقال و كاربرد دانش از اثر مثبت و معنيديريت دانش و مؤلفهنتايج تحقيق نشان داد كه م. گرديد
درصد از واريانس عملكرد سازماني در سازمان جهاد كشاورزي اسـتان البـرز را تبيـين     54بر متغير وابسته برخوردار بودند و در مجموع ) درصد 01/0

هاي آن به طور مستقيم منجر به بهبود عملكرد سـازماني  توان نتيجه گرفت تقويت مديريت دانش و مؤلفه ي پژوهش، ميهابا توجه به يافته. كردند
  .شوددر سازمان جهاد كشاورزي مي

 
  . مديريت دانش، عملكرد سازماني، سازمان جهاد كشاورزي: هاي كليديواژه

                                                 
 rohollahrezaei@yahoo.com مكاتبات، مسئول نويسنده⃰

 

 )28 پياپي( 1393 زمستان ، 4، شماره هفتمسال هاي ترويج و آموزش كشاورزي، پژوهش  
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 )28پياپي ( 1393، زمستان  4شماره  سال هفتم،،هاي ترويج و آموزش كشاورزي مجله پژوهش

  
  مقدمه

ها در سرتاسر دنيا، سازمانهمواره در بيشتر 
هاي مديران به دنبال ارتقاء و بهبود عملكرد سازمان

 به ،)1390مقيمي و همكاران، (باشند خويش مي

ها بخواهند جايگاه عبارت ديگر، امروزه اگر سازمان 
خود را حفظ كرده و به نحوي عمل كنند كه باعث 

شان شود، ضروري است كه بقاء، توسعه و موفقيت
عملكرد خود تجديد نظر كرده و تعهدات خود در 

رجوعان را به درستي ايفا كنند نسبت به ارباب
در اين زمينه، وقوع ). 1390پور و آذر،  حسين(

 فناوري پيشرفت رقابت، گسترش هايي مانند رويداد

 ها و واحدهايسازمان جانبه تالش همه اطالعات و

به  توجه ضرورت اقتصادي براي كسب جايگاه بهتر،
دو چندان نموده  را عملكرد سازماني مستمر بهبود

در چنين ). 1391زاده و همكاران،  قرباني(است 
ها ناگزيرند در جستجوي شرايطي، سازمان

هاي جديدي براي بهبود عملكرد خود باشند  روش
)Noruzy et al., 2013(از ؛ در اين راستا يكي 

روي دانش  ترين راهبردها، تمركز بر مناسب
آذرين و  بدري(است  صحيح آن مديريت و انيسازم

امروزه، اهميت مديريت دانش به ). 1391همكاران، 
عنوان يك سالح مهم براي حفظ مزيت رقابتي و 

ها به رسميت شناخته شده و بهبود عملكرد سازمان
هاي متعدد صورت گرفته در نقاط  نتايج پژوهش

مختلف دنيا حاكي از اثر مستقيم مديريت دانش بر 
كيفيت  چنانچه كه باشد، به طوريبهبود عملكرد مي

توان انتظار داشت دانش سازماني خوب باشد، مي
كه عملكرد مديريت و سازمان به ميزان قابل توجهي 

   ). Zaied et al., 2012(بهبود يابد 
در خصوص مفهوم عملكرد سازماني، رهنورد 

آن را يك سازه كلي در نظر گرفته است كه ) 1387(
گونگي انجام عمليات سازماني اشاره دارد و بر چ

هاي غيرملموس اي از دريافتيتركيب گسترده
هاي عيني دريافتيدانش سازماني و  يشافزا همچون

و ملموس مانند نتايج اقتصادي و مالي به شمار 
  .)1391صفرزاده و همكاران، (رود  مي

Ngah & Ibrahim (2010)  نيز عملكرد سازماني
را به عنوان مقايسه نتايج مورد انتظار با نتايج واقعي، 

بيني شده  بررسي انحراف سازمان از چارچوب پيش
در برنامه، ارزيابي عملكرد فردي كاركنان در 
سازمان و بررسي ميزان پيشرفت سازمان در دستيابي 

. اندبه اهداف از پيش تعيين شده تعريف كرده
چگونگي تعريف عملكرد سازماني، در  نظر ازصرف

ها و رابطه با ارزيابي و سنجش آن نيز شيوه
هاي مختلفي ارايه شده است كه يكي از  مدل
است كه  1ها مدل اچيو ترين آنترين و جامع مهم

ارايه شده و  Hersey & Goldsmith (1980)توسط 
اي از سوي دانشمندان و محققان به شكل گسترده
عات گوناگون به گرفته شده است مختلف در مطال

بر اساس اين مدل، ). 1389پور و باروتيان،  عباس(
/ براي سنجش عملكرد سازماني بايد هفت متغير

حمايت، / مؤلفه شامل توانايي، وضوح، كمك
را مورد توجه قرار  2محيط مشوق، ارزيابي، اعتبار و

 ,.Hersey et al., 2008; Sarfarazi et al(داد 

2012:(   
هاي  مهارت اشاره به دانش و :توانايي -1

شان وظايف آميزموفقيت منظور انجام كاركنان به
: وضوح -2؛ )Torabi Shahidi et al., 2013(دارد 

به درك كاركنان از نقششان در سازمان و نگرش 
آن  و روشن بودن چگونگي انجام كار ها نسبت بهآن

 -3؛ )Torabi Shahidi et al., 2013(شود  اطالق مي

                                                 
1 A.C.H.I.E.V.E. 
2 Ability, Clarity, Help, Incentive, Evaluation, 
Validity, Environment 
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 براي كاركنان كمك سازماني كه :حمايت/ كمك

دارند  نياز آن به اثربخش بودن در كار خود تكميل و
به انگيزه  :مشوق -4؛ )1389رحيميان و همكاران، (

بدون هر شان وظايفانجام و تمايل كاركنان براي 
 - 5؛ )Sadeghi et al., 2013(اشاره دارد  گونه اكراه

 عملكرد كاركنان و روزانه به بازخورد :ارزيابي

 Hasanpour(شود  گاه گفته مي به گاه هاي بررسي

Ghavkadehi et al., 2012( به  :اعتبار -6؛
از سوي مديران در گيري معتبر و مناسب  تصميم

خصوص مسايل مختلف سازمان اشاره دارد 
)Kheradmand et al., 2010( عوامل: محيط - 7؛ و 

لي كافي، شرايط از قبيل وجود منابع ما محيطي
فيزيكي محيط كار، وجود امكانات و تسهيالت، 

 با حتي توانند مي دهي و غيره كهسيستم پاداش

 و حمايت توانايي، وضوح، داشتن تمامي وجود

اثرگذار  عملكرد بر باز هم شغل، براي الزم انگيزه
  ). Azizpour et al., 2013(باشند 

متعددي در مورد مفهوم مديريت دانش، تعاريف 
از سوي صاحبنظران و محققان مختلف ارايه شده 

مديريت دانش را ) 1388(است؛ واعظي و مسلمي 
ها به واسطه آن توانايي  دانند كه سازمان فرآيندي مي

تبديل داده به اطالعات و اطالعات به دانش را پيدا 
كرده و همچنين قادر خواهند بود دانش كسب شده 

هاي خود به كار گيري يماي مؤثر در تصم را به گونه
در تعريف ديگري، ابوالقاسمي و همكاران . گيرند

مديريت دانش را به عنوان مجموعه ) 1390(
گيرند كه از دانش به منزله فرآيندهايي در نظر مي

. كننديك عامل كليدي براي ايجاد ارزش استفاده مي
به طور كلي، بسياري از محققان بر روي اين 

-كه مديريت دانش مراحل نظامموضوع توافق دارند 

مندي است كه دانش مورد نياز براي موفقيت يك 
سازي، سازمان را از طريق خلق، سازماندهي، ذخيره

سازد برداري از دانش فراهم ميتسهيم و بهره

)Asoh et al., 2007; Lin, 2007; Ramachandran, 

2010; Yang et al., 2010; Allameh et al., 

هاي مديريت دانش ابعاد و مؤلفه در مورد). 2011
ابطحي و آغاز، (هاي گوناگوني ارايه شده  ديدگاه
 Bhatt (2001)كه در اين تحقيق از نظريه ) 1387

ترين  بر اساس اين نظريه، مهم. استفاده شده است
هاي مديريت دانش شامل خلق، كسب، ثبت، مؤلفه

باشند؛ در اين خصوص، انتقال و كاربرد دانش مي
دانش به عنوان توانايي سازمان براي ايجاد و خلق 

اشاعه دانش جديد در تمامي سطوح سازماني و 
تجلي دانش در دستاوردهاي سازمان در نظر گرفته 

كسب دانش، به ). Yang et al., 2010(شود مي
معناي به دست آوردن دانش جديد از منابع مختلف 
به ويژه شركاي خارجي بوده و در بسياري از 

رود ها به مثابه يك اهرم رقابتي به شمار مينسازما
)Lin, 2007 .( ثبت دانش، در برگيرنده مجموعه

هايي است كه به منظور ثبت و مستندسازي فعاليت
 Yang(پذيرد دانش موجود در سازمان صورت مي

et al., 2010 .( ،انتقال دانش به تبادل دانش
ها و تجارب كاركنان در تمامي واحدها و  مهارت
 ,Lin(هاي مختلف سازماني اشاره دارد بخش

در نهايت، كاربرد دانش كه به طور ساده به ). 2007
عنوان استفاده از دانش در راستاي دستيابي به 

 ,.Aosh et al(شود اهداف سازماني تعريف مي

2007 .(     
بخش دولتي و نظام اداري يك كشور از 
ي بسترهاي مهم رشد و توسعه و از ابزارهاي اصل

شود؛  ها و وظايف دولتي محسوب مي اجراي فعاليت
رو، ناكارآمدي اين بخش مشكالت متعددي از اين

در سه . را براي يك جامعه به همراه خواهد داشت
اخير در كشور به دليل مشكالت اقتصادي و   دهه

هاي اداري متعدد، دولت همواره با مسايل و چالش
ده است؛ هاي مختلف روبرو بواي در زمينهعمده
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طي اين دوره تشكيالت حجيم و بيش از حد بزرگ 
هاي دولتي از عملكرد و كارايي الزم سازمان

برخوردار نبوده و از هدف اصلي خود يعني 
عبياوي و ( رساني به مردم دور مانده استخدمت

با ) 1387(در اين زمينه، رهنورد ). 1391همكاران، 
دولتي بيان  هايتأكيد بر پايين بودن عملكرد سازمان

هاي مختلف ها در زيربخشدارد اگر اين سازمانمي
رزي عملكرد بهتري از خود نشان از جمله كشاو

هاي سازماندادند، شكاف موجود بين عملكرد  مي
هاي دولتي موفق در بخش دولتي ايران و سازمان

بر اساس آمار . ساير كشورها به اين اندازه نبود
هاي دولتي در شركتها و  موجود، عملكرد سازمان

ايران تا حدود زيادي پايين بوده و ميزان هدر رفت 
درصد توليد  12الي  5ها در حدود  منابع آن

 اين در). 1389نيكواقبال، (باشد ناخالص داخلي مي
 كشاورزي بخش هاي دولتي فعال در ميان، سازمان

به ويژه سازمان جهاد كشاورزي نيز بنا به داليل 
ها  آن بي نداشته و عملكردمختلف وضعيت مناس

 توسعه برنامه در مندرج كمي اهداف از تر پايين
در چنين شرايطي ). 1391خراساني طرقي، (باشد  مي

ها ضروري است تا براي بهبود عملكرد اين سازمان
به بررسي وضعيت موجود و شناخت عوامل اصلي 

كوشازاده و همكاران، (اثرگذار بر آن پرداخته شود 
طور كه اشاره شد به  اين زمينه، همان در). 1391

رسد كه مديريت دانش بتواند به شكل قابل نظر مي
و منجر به  توجهي بر عملكرد سازماني اثرگذار بوده

بهبود و تقويت آن شود؛ علي رغم اهميت موضوع، 
تاكنون مطالعه خاصي پيرامون بررسي نحوه ارتباط 
 و مكانيسم اثرگذاري مديريت دانش بر عملكرد
سازماني در سازمان جهاد كشاورزي انجام نگرفته 

رو، اين تحقيق با هدف اصلي بررسي  است؛ از اين
 اثر مديريت دانش بر عملكرد سازماني در سازمان

بر . جهاد كشاورزي استان البرز انجام پذيرفت

اساس هدف پژوهش و بر مبناي محدوده موضوعي 
العات تحقيق، در ادامه به مرور نتايج برخي از مط

تجربي مرتبط انجام گرفته در داخل و خارج از 
  . كشور پرداخته شده است
در بررسي الگوي ) 1388(اعرابي و موسوي 

راهبردي مديريت دانش براي ارتقاء عملكرد 
داري ها دريافتند كه رابطه مثبت و معني پژوهشگاه

هاي بين ميزان هماهنگي راهبردها و فعاليت
ها وجود دارد و پژوهشگاهمديريت دانش با عملكرد 

اي از نظر انتخاب به هر ميزان پژوهشكده
تر و بهتر عمل راهبردهاي مديريت دانش هماهنگ

نمايد، به همان ميزان عملكرد باالتري خواهد 
در پژوهشي ) 1391(صفرزاده و همكاران . داشت

به بررسي اثر راهبردهاي مديريت دانش بر نوآوري 
كز آموزشي و درماني و عملكرد سازماني در مرا

بر اساس نتايج تحقيق، . اندشمال فارس پرداخته
مديريت دانش عالوه بر اثر مستقيم بر نوآوري و 
عملكرد سازماني، به صورت غيرمستقيم نيز از 
طريق نوآوري سازماني بر روي عملكرد سازمان 

 Suzana & Kasimدر تحقيق ديگري، . اثرگذار بود

عنوان بررسي رابطه  در پژوهش خود تحت (2010)
هاي مديريت دانش، صالحيت و عملكرد شيوه

سازماني ادارات دولتي در مالزي به اين نتيجه 
رسيدند كه بين مديريت دانش و عملكرد ادارات 
مورد مطالعه رابطه مثبت و معني داري وجود 

در بررسي   Al-Hakim & Hassan (2012).دارد
نوآوري و روابط ميان فرايندهاي مديريت دانش، 

عملكرد سازماني در شركت مخابرات سيار عراق 
هاي آن شامل نشان دادند كه مديريت دانش و مؤلفه

برداري از دانش، خلق، كسب، ثبت، انتقال و بهره
مستقيم از  هم به شكل مستقيم و هم به صورت غير

داري بر طريق نوآوري سازماني، اثر مثبت و معني
 Qaisarطالعه ديگري، در م. عملكرد سازماني دارند

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

81 
 

 بررسي اثر مديريت دانش بر عملكرد سازماني در سازمان جهاد كشاورزي استان البرز

Danish & Munir (2012) هاي در بررسي اثر شيوه
هاي مديريت دانش بر عملكرد سازماني در سازمان

دولتي كشور پاكستان مشخص نمودند كه بين 
مديريت دانش و عملكرد سازماني رابطه مثبت و 

 .Zaied et alبه همين منوال، . داري وجود داردمعني

-د دريافتند كه تمامي مؤلفهدر مطالعه خو (2012)

هاي مديريت دانش شامل كسب، ذخيره و نگهداري 
داري با و كاربرد دانش داراي رابطه مثبت و معني

هاي دولتي و خصوصي در كشور عملكرد سازمان
در  Noruzy et al. (2013)در نهايت، . مصر بودند

پژوهش خود روابط رهبري متحوالنه، يادگيري 
انش، نوآوري سازماني و سازماني، مديريت د

هاي توليدي را مورد  عملكرد سازماني در شركت
نتايج اين تحقيق نشان داد كه . اندبررسي قرار داده

مديريت دانش و يادگيري سازماني به صورت 
غيرمستقيم از طريق نوآوري سازماني بر عملكرد 

  .سازماني اثرگذار بودند
هاي با توجه به مطالب اشاره شده در بخش

يشين و در قالب هدف اصلي پژوهش شامل پ
بررسي اثر مديريت دانش بر عملكرد سازماني در 

جهاد كشاورزي و بر اساس مرور ادبيات  سازمان
نظري و مطالعات تجربي مرتبط، در اين بخش مدل 

  ).  1شكل (مفهومي پژوهش ترسيم شده است 

  
  

  
 اثر مديريت دانش بر عملكرد سازماني: مدل مفهومي پژوهش -1شكل 

  
بر اساس مدل مفهومي پژوهش، فرضيه اين 

  : تحقيق به شرح زير بود
مديريت دانش بر عملكرد سازماني در سازمان  

داري جهاد كشاورزي استان البرز اثر مثبت و معني
 .  دارد

  

  اهداف تحقيق
هدف كلي اين مطالعه بررسي اثر مديريت دانش 
بر عملكرد سازماني در سازمان جهاد كشاورزي 

بر اساس هدف كلي اشاره شده، . استان البرز بود
اهداف اختصاصي اين تحقيق شامل موارد زير 

گيري مديريت دانش و هاي اندازهتعيين مدل: بودند

مديريت 
 دانش

 يارزياب

  مشوق

  وضوح

 كمك/ حمايت

  محيط
عملكرد
  سازماني

 توانايي

 اعتبار

 خلق دانش

كسب 

 ثبت دانش

 انتقال دانش

 كاربرد دانش
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سازمان جهاد كشاورزي از عملكرد سازماني در 
ميزان / طريق تحليل عاملي تأييدي؛ و تعيين شدت

هاي آن بر عملكرد اثر مديريت دانش و مؤلفه
سازماني در سازمان جهاد كشاورزي از طريق 

  . برآورد مدل ساختاري
  

  روش پژوهش
، به لحاظ كاربردي ،هدفر حقيق از نظاين ت

زان و هاي كمي و از نظر ميماهيت از نوع پژوهش
درجه كنترل متغيرها از نوع تحقيقات غيرآزمايشي 

  . رودبه شمار مي

جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي 
كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي در استان البرز 

ها بر اساس آمار سازمان جهاد  بودند كه تعداد آن
نفر  272، در حدود )1392(كشاورزي استان البرز 

ين حجم نمونه، از جدول براي تعي. كارشناس بود
Krejcie & Morgan (1970)  استفاده شد كه بر

براي . نفر به دست آمد 213اساس آن، حجم نمونه 
ها از روش  ها و تكميل پرسشنامه دستيابي به نمونه

اي با انتساب متناسب استفاده شد  گيري طبقه نمونه
هاي زير به شرح  كه پس از محاسبه، تعداد نمونه

  .ها اختصاص يافتر يك از شهرستانبه ه 1جدول 
  

 هاي اختصاص يافته به هر يك از طبقات تعداد كل كارشناسان مورد مطالعه و نمونه -1جدول 
  تعداد نمونه  تعداد كل كارشناسان هاشهرستان شماره

  125 161 كرج 1
  27 34 نظر آباد 2
  45 57 ساوجبالغ 3
  8 10 طالقان 4
  8 10 اشتهارد 5

  213 272 جمع كل
  

ها در اين تحقيق پرسشنامه  ابزار گردآوري داده
اي  هاي فردي و حرفه بود كه از سه بخش مشخصه

هاي مرتبط با سنجش پاسخگويان و پرسش
دانش شامل پنج مؤلفه خلق هاي مديريت  مؤلفه

دانش، كسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش و 
هاي عملكرد سازماني شامل كاربرد دانش و مؤلفه

هفت مؤلفه توانايي، وضوح، حمايت، مشوق، 
براي . ارزيابي، اعتبار و محيط تشكيل شده بود

هاي مديريت دانش از مقياس سنجش مؤلفه
هاي عملكرد و مؤلفه Bhatt (2001)استاندارد 

مقياس سنجش . سازماني از مدل اچيو استفاده شد
هر دو بخش اشاره شده، طيف ليكرت پنج سطحي 

براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي صوري . بود

بر اساس نظر كارشناسان و متخصصان در زمينه (
شامل روايي (و روايي سازه ) موضوع مورد پژوهش

ر بررسي و به منظو) همگرا، تشخيصي و منطقي
پايايي ابزار تحقيق نيز از پايايي تركيبي استفاده شد 

)Hair et al., 2010 .( همچنين، جهت آزمون درست
هاي ميداني از بودن مدل و برازش آن با داده

هاي برازندگي استفاده شد كه در اين شاخص
ها شامل كاي اسكوير نسبي تحقيق اين شاخص

ازندگي شاخص بر ،)درجه آزادي/ اسكوير كاي(
شاخص ماندها، ، ميانگين مجذور پسفزاينده

، شاخص ميزان انطباق و شاخص برازندگي تطبيقي
. بودند ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب

هاي گردآوري شده با استفاده از  داده
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از طريق تحليل عاملي تأييدي   AMOSV20افزار نرم
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  
  هايافته
  گيري تحقيقهاي اندازهمدل

نتايج به دست آمده در مدل با توجه به 
گيري عملكرد سازماني به استثناي سه متغير  اندازه

هاي اعتبار، ارزيابي و مشوق كه به دليل در مؤلفه
گيري از مدل اندازه 5/0داشتن بار عاملي كمتر از 

كنار گذاشته شدند، ساير متغيرها داراي بار عاملي 
به همين منوال، در مدل . بودند 5/0بزرگتر از 

گيري مديريت دانش نيز چهار متغير شامل اندازه
هاي كسب دانش و كاربرد دانش يك متغير در مؤلفه

و دو متغير در مؤلفه خلق دانش به دليل داشتن بار 
  . از مدل حذف شدند 5/0عاملي كمتر از 

همچنين، نتايج مربوط به مقادير ميانگين 
ج شده نشان داد كه مقدار اين واريانس استخرا

هاي مورد مطالعه شامل شاخص براي تمامي مؤلفه
توانايي، وضوح، حمايت، محيط، مشوق، ارزيابي و 

گيري عملكرد سازماني و اعتبار در مدل اندازه
هاي خلق دانش، كسب دانش، ثبت دانش، مؤلفه

گيري انتقال دانش و كاربرد دانش در مدل اندازه
افزون بر اين دو . بود 5/0يشتر از مديريت دانش ب

شاخص، نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه مقادير 
هاي اشاره پايايي تركيبي محاسبه شده براي مؤلفه

گيري مورد مطالعه، شده در قالب دو مدل اندازه
در مجموع، با توجه به نتايج . بودند 7/0بزرگتر از 

 به دست آمده بر اساس معيارهاي سه گانه اشاره
توان بيان داشت كه ابزار تحقيق از روايي شده، مي

  . همگراي مناسبي برخوردار بود
  

  گيري تحقيقهاي اندازهخالصه نتايج بدست آمده از مدل -2جدول 
هاي بخش

  اصلي
  هاي مرتبطمؤلفه

ميانگين واريانس 
  استخراج شده

پايايي 
  تركيبي

  ها ضرايب همبستگي بين مؤلفه
  محيط  اعتبار  ارزيابي  مشوق  حمايت  وضوح  توانايي

عملكرد 
  سازماني

 -- --  --  --  --  --  1  894/0  681/0  توانايي

 -- --  --  --  --  1  512/0*  778/0  548/0  وضوح

 -- --  --  --  1  568/0*  623/0*  848/0  528/0  حمايت

 -- --  --  1  511/0*  542/0*  489/0*  758/0  514/0  مشوق

 -- --  1    497/0*  508/0*  574/0*  750/0  500/0  ارزيابي

    1  587/0*  616/0*  680/0*  555/0*  612/0*  861/0  513/0  اعتبار
  1  477/0*  544/0*  588/0*  612/0*  692/0*  536/0*  800/0  502/0  محيط

  
  ها ضرايب همبستگي بين مؤلفه

  كاربرد دانش  انتقال دانش  دانشثبت   كسب دانش  خلق دانش

  مديريت دانش

    --   --  --  1  844/0  644/0  خلق دانش
    --  --  1  515/0*  779/0  501/0  كسب دانش
    --  1  504/0*  544/0*  851/0  535/0  ثبت دانش
    1  587/0*  601/0*  654/0*  817/0  528/0  انتقال دانش
  1  498/0*  624/0*  514/0*  488/0*  788/0  555/0  كاربرد دانش

  درصد 1داري در سطح معني: *
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در خصوص روايي تشخيصي، نتايج تحقيق 

هاي مورد نشان داد كه مربع ضريب همبستگي مؤلفه
مطالعه به صورت دو به دو كوچكتر از ميانگين 

بود؛ ها واريانس استخراج شده براي تك تك مؤلفه
رو، ابزار تحقيق از اعتبار تشخيصي مناسبي از اين

در مورد روايي منطقي نيز با توجه . برخوردار بود
هاي به نتايج، ضرايب همبستگي بين تمامي مؤلفه

دار شده و در نتيجه ابزار تحقيق مورد مطالعه معني
در مورد پايايي . داراي روايي منطقي بوده است

كه مقادير پايايي تركيبي به پرسشنامه نيز از آنجايي 
 7/0هاي مختلف باالتر از دست آمده براي مؤلفه

بودند، بنابراين، ابزار تحقيق داراي پايايي مناسبي 
  ).2جدول (بود 

بر اسـاس نتـايج كسـب شـده از تحقيـق در خصـوص       
تلـف برازنـدگي،   هاي مخآزمون برازش مدل و شاخص

گيــري عملكــرد ســازماني و هــاي انــدازهبــرازش مــدل
).3جـدول  (مديريت دانش در سطح قابـل قبـولي بـود    

  
  هاي برازندگيگيري با شاخصنتايج ميزان انطباق مدل اندازه -3جدول 

  شدهمعيار پيشنهاد   شاخص برازش
  نتايج در پژوهش

گيري مدل اندازه
  عملكرد سازماني

گيري مدل اندازه
  مديريت دانش

  411/2  128/2 ≥3 )درجه آزادي/اسكويركاي(كاي اسكوير نسبي 
  917/0  925/0 90/0≥ شاخص برازندگي فزاينده

  044/0  042/0 ≥08/0 ماندهاميانگين مجذور پس
  916/0  925/0 90/0≥ شاخص برازندگي تطبيقي
  861/0  881/0 90/0≥ شاخص ميزان انطباق

  079/0  072/0 ≥08/0 برآورد واريانس خطاي تقريبريشه دوم شاخص 
  

  مدل ساختاري تحقيق
هاي تحقيق، مدل برآورد شده بر اساس يافته

داراي برازش قابل قبول و در نتيجه ساختار مناسب 
  ). 4جدول (بود 

در قالـب   پيداسـت ) 2(همچنين، همانطور كه از شـكل  
هـاي آن  مدل ساختاري تحقيق، مديريت دانش و مؤلفـه 

درصد از واريانس عملكرد سـازماني در   54در مجموع 
  .سازمان جهاد كشاورزي استان البرز را تبيين كردند

  
  هاي برازندگيشاخصنتايج ميزان انطباق مدل ساختاري تحقيق با  -4جدول 

  نتايج در پژوهش  شدهمعيار پيشنهاد  شاخص برازش
  934/1  ≥3 )درجه آزادي/اسكويركاي(كاي اسكوير نسبي

  971/0  90/0≥ شاخص برازندگي فزاينده
  088/0  ≥ 08/0 ماندهاميانگين مجذور پس

  971/0  90/0≥ شاخص برازندگي تطبيقي
  930/0  90/0≥ شاخص ميزان انطباق

  066/0  ≥ 08/0 ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريبشاخص
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  مدل ساختاري تحقيق با مقادير ضرايب استاندارد شده -2شكل 

  
افزون بر نتايج اشاره شـده در بـاال، خالصـه نتـايج بـه      
دست آمده در رابطه با آزمون فرضيه تحقيق در جـدول  

همانطور كه از نتايج پيداست فرضيه . ارايه شده است 5

تحقيق مورد تأييد قرار گرفته است، به نحوي كه متغيـر  
داري بـر متغيـر   مديريت دانش داراي اثر مثبت و معنـي 

  . باشدني ميعملكرد سازما
 

  نتايج و ضرايب رگرسيوني بر اساس مدل ساختاري -5جدول 
  فرضيه تحقيق

مقادير
  غيراستاندارد

خطاي
  استاندارد

ضرايب رگرسيوني 
 استاندارد

 tمقدار 
سطح        

 داريمعني

نتيجه 
  آزمون

مديريت 
   دانش

عملكرد 
  سازماني

328/0 116/0 735/0 835/2 005/0 
تاييد 
  فرضيه

  
  گيري بحث و نتيجه

بر اساس نتايج مشخص شد كه مديريت دانش 
خلق، كسب، ثبت، انتقال و هاي آن شامل و مؤلفه

داري بر عملكرد از اثر مثبت و معني كاربرد دانش
سازماني در سازمان جهاد كشاورزي استان البرز 

درصد از واريانس  54برخوردار بوده و در مجموع 
هاي اين يافته با نتايج پژوهش. آن را تبيين كردند

، )1391(متعددي همچون صفرزاده و همكاران 
Suzana & Kasim (2010) ،Al-Hakim & Hassan 

(2012) ،Qaisar Danish & Munir (2012) ،Zaied 

et al. (2012)  وNoruzy et al. (2013)  همخواني
در خصوص نحوه كار و چگونگي . داشت

اثرگذاري مديريت دانش بر عملكرد سازماني، مرور 
نتايج مطالعات مختلف حاكي از آن است كه 

تواند بر هاي مختلفي ميمديريت دانش به شيوه
در اين زمينه، . روي عملكرد سازماني اثرگذار باشد

Vaccaro et al. (2010)  تأكيد دارند كه بكارگيري
مناسب و اثربخش زنجيره مديريت دانش در 
سازمان از طريق كمك به بهبود كيفيت خدمات 

. شودارايه شده منجر به افزايش عملكرد سازمان مي
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تواند زمينه يادگيري همچنين، مديريت دانش مي
كارآمدتر و مؤثرتر دانش و اطالعات جديد و در 

اي كاركنان را نتيجه توانمندسازي و توسعه حرفه
ها بتوانند وظايف كاري خود را به فراهم نمايد تا آن

تري انجام دهند كه اين موضوع نيز شكل اثربخش
به نوبه خود افزايش عملكرد سازماني را در پي 

 & Becerra-Fernandez(خواهد داشت 

Sabherwal, 2010 .(سازي مديريت دانش درپياده 
-شود تا كاركنان به واسطه شبكهسازمان سبب مي

شان، قدرت انطباق و سازي و تبادل دانش و تجارب
پذيري بيشتري پيدا نموده و تغييرات مرتبط انعطاف

با بهبود سازماني براي افزايش عملكرد را به شكل 
تري قبول كرده و يا آمادگي بيشتري براي راحت

 Noruzy et(د واكنش به اين تغييرات داشته باشن

al., 2013 .( در فرايند مديريت دانش، وقتي كاركنان
ها از سوي همكاران و احساس نمايند كه دانش آن

مديران سازمان مورد توجه قرار گرفته و ارزشمند 
شود، نسبت به كار خود رضايت و برشمرده مي

كنند كه  تر كار ميتعهد بيشتري پيدا كرده و سخت
. ود عملكرد سازماني استاين امر به معناي بهب

همچنين، همبستگي بيشتر اعضاي سازمان و مبادله 
ها در محيطي باز و قابل فعال اطالعات و ايده

اطمينان، ضمن جلوگيري از فرسودگي و زوال 
، اين )1384اميرخاني، (هاي ذهني در سازمان دارايي

دهد تا توانايي را به كاركنان در سطوح مختلف مي
هاي سازمان را بهتر درك كرده و تاهداف و فعالي

ها به كند كه كار آنها القاء مياين احساس را به آن
-دار ميتر معنيعنوان بخشي از يك هدف بزرگ

باشد كه اين موضوع نيز در نهايت منجر به بهبود 
رضايت شغلي و انگيزه بيشتر كاركنان براي انجام 

-بهرهو ) 1384اميرخاني، (شان بهتر وظايف شغلي

تر از منابع انساني براي افزايش وري مناسب
صفرزاده و همكاران، (شود  عملكرد سازمان مي

همچنين، مديريت دانش از طريق تسريع در ). 1391
تواند به بهبود عملكرد فرايندهاي حل مسأله، مي

، )Kiessling et al., 2009(سازماني كمك نمايد 
با مسايل  بدين ترتيب كه به هنگام مواجه كاركنان

مختلف در سازمان، مديريت دانش به دليل ثبت و 
هاي حلمستندسازي دانش و تجارب گذشته، راه

دهد و سبب تري را به كاركنان ارايه ميمناسب
جويي در وقت، ها بتوانند با صرفهشود تا آن مي

تري را براي رفع تصميمات به موقع و آگاهانه
بهتري را نشان مسايل اتخاد نموده و عملكرد كاري 

مديريت دانش ). Ngah & Ibrahim, 2010(دهند 
ها و نمايد تا به سرعت برنامهها كمك ميبه سازمان

فرايندهاي خود را با توجه به شرايط متغير پيراموني 
تطبيق داده و در رويارويي با تغييرات بيروني به 

تري عمل نمايند و در نتيجه بتوانند شكل اثربخش
ا همواره در سطح مطلوب حفظ عملكرد خود ر

). Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2010(كنند 
همچنين، مديريت دانش از طريق كمك به مديران 

ها ترين فعاليتدر انتخاب و اجراي          مناسب
كاري، و فرايندهاي سازماني، ضمن كاهش دوباره

احتمال وقوع يا تكرار اشتباه را كاهش داده و منجر 
بود اثربخشي و در نهايت عملكرد سازمان به به
افزون بر ). AL-Hakim & Hassan, 2012(شود  مي

تواند كارايي سازمان را اثربخشي، مديريت دانش مي
در  Bontis (2003)نيز افزايش دهد، براي نمونه، 
هايي كه كاركنان مطالعه خود نشان داد سازماني

ها دانش خود را با يكديگر بيشتر تسهيم  آن
هاي مرتبط با  نمايند، از طريق كاهش هزينه مي

هاي  جستجو و دسترسي به دانش و فناوري
ارزشمند، بازدهي بيشتري داشته و به شكل كاراتري 

افزون بر موارد اشاره شده، مديريت . نمايندعمل مي
تواند با ذخيره، نگهداري و تسريع در دانش مي

به دسترسي كاركنان به دانش موجود در سازمان 
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طور مستقيم بر روي عملكرد سازماني اثرگذار باشد 
همچنين، بواسطه ). 1391و همكاران،  آذرينبدري(

سازي سيستم مديريت دانش و تكيه بر دانش پياده
تسهيم شده در بين تمامي افراد، زمينه و امكان 
بيشتري براي خالقيت و نوآوري كاركنان فراهم 

در نتيجه و ) 1391صفرزاده و همكاران، (شده 
تري براي هاي نوآورانهحلتوانند به راه ها ميسازمان

رفع مسايل مختلف دست يافته و از طريق تشخيص 
هاي جديد، موقعيت  برداري بهتر از ايدهو بهره

 ;Singh et al., 2006(رقابتي خود را تقويت كرده 

López-Nicolás & Merono-Cerdán, 2011 ( و
 & Qaisar Danish( عملكردشان را ارتقاء دهند

Munir, 2012.(  
-در مجموع، با توجه به مطالب اشاره شده مي

توان نتيجه گرفت كه مديريت دانش از متغيرهاي 
اصلي اثرگذار بر عملكرد سازماني در سازمان جهاد 

شرط اساسي براي كشاورزي استان البرز بوده و پيش
در واقع، ارتقاي . شودبهبود آن محسوب مي

ها و اين سازمان به طور مستقيم به مؤلفهعملكرد در 
ايجاد و كسب فرايندهاي مديريت دانش شامل 

اطالعات و دانش جديد در سطوح مختلف 
سازماني، ثبت و مستندسازي دانش موجود در 

ها و تجارب بين سازمان، تبادل دانش، مهارت
هاي سازماني و كاركنان در تمامي واحدها و بخش

گرفته در راستاي دستيابي به استفاده از دانش شكل 
 . اهداف سازماني بستگي دارد

  
  پيشنهادها

با در نظر گرفتن نتايج كسب شده از پژوهش، 
سازي و تقويت پيشنهادهاي زير جهت پياده

مديريت دانش در سازمان جهاد كشاورزي و در 
  : گردد نتيجه بهبود عملكرد سازماني آن ارايه مي

 جهت مناسب فضايي ايجاد منظور به -
سازي سيستم مديريت دانش و در نتيجه  پياده

شود بهبود عملكرد سازمان پيشنهاد مي
مواردي همچون فراهم كردن شرايط الزم 

و يادگيري مستمر كاركنان و  آموزشبراي 
، هاي آموزش ضمن خدمتتوسعه برنامه

و تشويق  خالقيت و نوآوريتوجه به 
 هاي خالق كاركنان، پشتيباني از توزيعكوشش

و تسهيم دانش در سازمان و تشويق افراد به 
به ساير يشان هامهارت انتقال تجربيات و 

-به ويژه از طريق برگزاري نشست كاركنان

انديشي و هاي منظم و برپايي جلسات هم
سازي و بارش فكري، تسهيل اقدامات تيم

اي در سازمان، هاي فراوظيفه تشكيل تيم
به و داراي شناسايي و حمايت از افراد باتجر

ساير الگوبرداري دانش به منظور معرفي و 
ايجاد ، هاآندانش و تجربيات كاركنان از 

آزاد بين مساعد براي بحث و گفتگوي  يفضاي
در خصوص مسايل مختلف سازمان  كاركنان

و مطالعه و تحقيق و ارزش قايل شدن براي 
تشويق كارهاي پژوهشي كاركنان، از سوي 

 . وجه جدي قرار گيرندمديران سازمان مورد ت

سازي مديريت دانش در با توجه به اينكه پياده -
سازمان به شكل قابل توجهي مبتني بر تعهد 

هاي مديريت ها از رويهمديران و حمايت آن
مين بودجه، ساختار و ساير دانش به لحاظ تأ
رو، پيشنهاد باشد، از اينميمنابع و امكانات 

هاي شيوهشود مديران سازمان از طريق مي
مشاركت فعال در مراحل مختلف از جمله 

ثير أت ،مختلف فرآيند اجراي مديريت دانش
زان عملكرد دانشي افراد در دادن مي
، ءارتقا ،هاي ارزيابي عملكرد سيستم
برسي حساو  دهي، تشويق و تنبيه پاداش
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عملكرد دانشي واحدهاي سازمان در پايان هر 
تناسب با دوره مالي و ساير راهكارهايي كه م

موقعيت و شرايط خاص سازمان باشد، تعهد 
و حمايت عملي خود را از مديريت دانش 

  .دننشان ده

هاي توجه به توسعه و تقويت زيرساخت -
اي، تكنولوژيكي الزم از قبيل ارتباطات شبكه

اي و موتورهاي  مديريت اسناد، پايگاه داده
كاوش و بازيابي اطالعات، يكپارچه و به روز 

هاي اطالعاتي سازمان، تسهيل سيستمكردن 
دسترسي كاركنان به دانش و اطالعات مرتبط 

هاي ها با استفاده از فناوريبا حوزه كاري آن
نوين اطالعاتي و ارتباطي و ساير موارد از 

توانند فرايند ديگر پيشنهادهايي هستند كه مي
سازي سيستم مديريت دانش و در نتيجه پياده

اني را به شكل بهبود عملكرد سازم
  . تري فراهم سازند اثربخش

  
  منابع و ماخذ

تاثير فرهنگ . )1387( .و آغاز، ع. ابطحي، ح .1
وزارت : مورد مطالعه(سازماني بر مديريت دانش 

پژوهشي  -دو ماهنامه علمي). صنايع و معادن
-276، صفحات 47، شماره 18، دوره دانشور رفتار

265. 

و . نريماني، م ،.، مرادي سروش، م.ابوالقاسمي، ع .2
رابطه ابتكار شخصي، ). 1390. (زاهد، ع

گيري مذهبي و سرمايه اجتماعي سازماني با  جهت
فصلنامه . عملكرد شغلي كاركنان مراكز توليدي

شناسي كاربردي، سال دانش و پژوهش در روان
 . 86 -94، صفحات 43، شماره 12

الگوي ). 1388. (و موسوي، س. اعرابي، م .3
يت دانش براي ارتقاء عملكرد استراتژيك مدير

ريزي در فصلنامه پژوهش و برنامه. ها پژوهشگاه

 -26، صفحات 1، شماره 15آموزش عالي، دوره 
1. 

كاربرد مديريت دانش در  ).1384. (اميرخاني، ا .4
، 3فصلنامه پيك نور، دوره . بهبود عملكرد سازمان

 . 131 - 140، صفحات 3شماره 

. پور، عو ايمان. ح ، سيد عامري، .آذرين، ي بدري .5
تحليل رگرسيوني رابطه بين اجزاي ). 1391(

فصلنامه . مديريت دانش و عملكرد منابع انساني
، صفحات 15، شماره 4مديريت ورزشي، دوره 

50- 35 . 

بررسي رابطه ). 1390. (و آذر، م. پور، د حسين .6
سرمايه فكري و اجتماعي با عملكرد سازماني از 

فصلنامه مديريت توسعه و  .نظر مديران و كاركنان
 .19 -29، صفحات 7، شماره 3تحول، دوره 

موانع تغيير و تحول ). 1391. (خراساني طرقي، ح .7
:  قابل دسترسي در. هاي دولتيسازمان

http://system.parsiblog.com/Posts/11
02 

). 1389. (و ظهري، ب. ، فيروزي، ع.رحيميان، ح .8
هاي  كتكاركنان شر كاري زندگي كيفيت مقايسه
 بررسي و انتقال گاز عمليات چهار و دو مناطق

 و مديريت فصلنامه. سازماني عملكرد با آن رابطه
، 10، شماره 4نفت، دوره  صنعت در انساني منابع

 .71 -89صفحات 

عوامل مؤثر بر ارتقاي ). 1387. (رهنورد، ف .9
پژوهشنامه . هاي بخش دولتي ايران عملكرد سازمان

، شماره 8عي مديريت، دوره علوم انساني و اجتما
 . 77 - 100، صفحات 4

). 1391. (و حرمحمدي، م. ، تدين، ا.صفرزاده، ح .10
ي مديريت دانش بر  ها بررسي تأثير استراتژي

مراكز : مطالعه موردي(نوآوري و عملكرد سازماني 
فصلنامه طلوع ). آموزشي و درماني شمال فارس

، شماره 11، دوره )دانشكده بهداشت يزد(بهداشت 
 . 76 - 86، صفحات 1

 رابطه بررسي). 1389. (و باروتيان، ه. پور، ع عباس .11

اساس  بر(سازماني  عملكرد اثربخش و ارتباطات
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 گاز شركت ملي ستادي واحدهاي در) اچيو دلم

 منابع و مديريت فصلنامه. 1388سال  در ايران

، 10، شماره 4نفت، دوره  صنعت در انساني
 . 7 -37صفحات 

. پور، م و حسين. ي، ، مهرعليزاده.عبياوي، ن .12
 سازماني كارآفريني ثر برؤعوامل م بررسي ).1391(

 :مطالعه موردي( عملكرد سازماني و ارتباط آن با
دومين  ).استان خوزستان امداد امام خميني كميته

و  20كنفرانس ملي دانشجويي كارآفريني، تهران، 
 .1-12، صفحات 1391مهرماه  21

زاده، ، و ابراهيم.، حبيبي بدرآبادي، ح.زاده، و قرباني .13
 در يادگيري فرايند كننده تعديل نقش). 1391. (ح
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، 5هاي مديريت عمومي، دوره  فصلنامه پژوهش

 .135 - 161، صفحات 16شماره 
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 راهبردي تفكر بر مديران به اعتماد اثر). 1391(

 سازماني بهبود عملكرد در ها آن نقص و سازماني

. عالي آموزش بستر در سازماني تعهد راه از
 مديريت در نو رهيافتي پژوهشي علمي فصلنامه

 . 163 - 187، صفحات 4، شماره 3آموزشي، دوره 
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