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 یو عملکرد سازمان  ، چرخه مدیریت دانشدانش یریتمد یتوانمندسازها ینرابطه ب

 1مرتضی سمیعی زفرقندی 
 :چکیده
. از آنجاکهه  صورت گرفته است یبه منظور بهبود عملکرد در بخش دولت یمتنوع یهاتالش یراخ یهادر دهه

ها در عصر حاضهر اسهتل لهدا در    سازمان یعوامل بهبود عملکرد و اثربخش ینتریاتیاز ح یکیدانش  یریتمد
در  یدانهش و عملکهرد سهازمان    یریتدانشل چرخه مهد  یریتمد یرابطه توانمندسازها یپژوهش به بررس ینا

 ینهه در زم یهی و اجرا گیهری ی تصهم  ینهادهها  ینتهر از مهه   یکیکه  یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه
دانش صورت گرفته  یریتمد ینهدر زم یادیز یهاژوهشآموزش و پرورش کشور استل پرداخته شده است. پ

به عنوان  یاطالعات و رهبر یو فناور یساختار سازمان یلبرآن شد تا فرهنگ سازمان یپژوهش سع یناما در ا
و  یگدانش و یریترابطه چرخه مد یبه بررس ینو همچن دانش در نظر گرفته شود  یریتمد یتوانمندسازها
و کارکنهان سهازمان    یرانمهد  یانپژوهش که در م ینپرداخته شود. ا یوبا توجه به مدل اچ  یعملکرد سازمان

از  یناست و همچن یهمبستگ یفیلو توص یصورت گرفته استل از نوع کاربرد یآموزش یزیرو برنامه ژوهشپ
 یناست که به از آن  یپژوهش حاک ینا یجاطالعات استفاده شده است. نتا یپرسشنامه به عنوان ابزار گردآور

دانهش و   یریتچرخهه مهد   یندانهش و همچنه   یریتو چرخه مهد سازمانیل فناوری اطالعاتل رهبری  فرهنگ
 وجود دارد. یرابطه معنادار یآموزش یزیردر سازمان پژوهش و برنامه یسازمان ردعملک

 واژگان کلیدی:
    یسازمان دانشل عملکرد یریتچرخه مد یلساختار سازمان یلدانشل فرهنگ سازمان یریتمد

 

 مقدمه
مهدیریت  از طرفهی  . باشهد مهی هال ارتقاء و بهبود عملکرد از عوامل موثر بر بهبود و توسعه سازمان یکی

شهود  ها در عصر دانش شناخته میوری سازمانبه منظور بهبود عملکرد و بهره دانش به عنوان یک ابزار موثر
(Salo, 2009, pp.95). بهه طهور    یریدانش بهه طهور چشهمگ    یریتمد یرو گدارییهسرما یبلترت ینبه ا

در سهال   یکهایی آمر یهاشرکت 2بازار یشرفتهپ یقاتاست. طبق مطالعات موسسه تحق یشمداوم در حال افزا
ل 7انهد. طبهق پهژوهش فورسهتر    کرده گدارییهدانش سرما یریتمد هاییست س یدالر رو یلیاردم 27ل 2002
 یرو 2000تها سهال    2000و اروپا در سال  یشمال یکایکوچک و متوسط در آمر یکارها ودرصد کسب 20
 یرانکشور ا ین(. همچنMills & Smith, 2011, pp.156کردند ) یزیردانش برنامه یریتمد سازییادهپ
منهد دارد کهه از   برنامه مهدون و نظهام   یکبه  یازن یتوسعه و نوآور یقاتلتحق یواقع یگاهبه جا یابیدست یبرا

                                                 
 ل پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش   عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 0
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ل 0711عباس زاده و رجبلهول است ) یرپدامر کامالً امکان یندانش در سطح کالن ا یریتمد سازییادهپ یقرط
 یهد دانهش با  یریتکشور در ارتباط بها مهد   یهادر سازمان ییهابرنامه یننبودن چن ی(. با توجه به کاف01ص
هها  در سازمان میمه یاربس یکیدانش جنبه استراتژ یریت. مدیردخصوص صورت گ یندر ا یشتریب یقاتتحق
 یهل از دال یکی یبلترت ین(. به اJoe, Yoong & Patel, 2013, pp.914بزرگ دارد ) یهاسازمان یژهبو
 یریتاست که مد یدانش یتقابل یک یجاددانش به منظور ا یریتمد یرو گدارییهسرما یها براسازمان یاصل

 (.Mills & Smith, 2011, pp.157) ازدسیم یسردانش و اطالعات را داخل سازمان م یانموثر جر
ها در عصر دانش سازمان یورابزار موثر به منظور بهبود عملکرد و بهره یکدانش به عنوان  یریتمد    
. بر این اساسل نقهش مهدیریت دانهش بهه یهک مسهئله مهه  در        (Salo, 2009, pp.95) شودیشناخته م

کامهل   لیهت یادگیری پویال حل مسئله و تحقق بخشیدن به قابهای استراتژیکل گیریها و تصمی ریزیبرنامه
 یشو پها  یرهبهر  یلسهازمانده  یهزیل رامر ضرورت برنامه ینا یجهشده است. در نت یلهای سازمان تبددارائی

داشته باشدل  ییو کارا یکه اثربخش یابه دانش را درست به گونه یدسترس یندفرآ ینو همچن یدانش سازمان
هها و  از شهرکت  یاریبس ابراینل(. بن011ل ص0730 یلخواجه لول و احمد ی, حاج یالقاسم)ابو دهدینشان م
در کسب و  یتارزش و موفق یجادبه ا یدنرس یو از آن برا یرندکارگدارند تا بهتر دانش را به یلها تماسازمان

و تحوالت  ییردر سطح جهان و تغ یریتو تحوالت دانش مد ییر(با توجه به تغWu, 2012)کار استفاده کنند
 ینهکالن کشور ما در زم یهابا توجه به برنامه ینمختلف و همچن یدر ساختار آموزش و پرورش در کشورها

و چهه در   یآموزش و پرورش چه در بخهش دولته   نظاماست که   یدر جامعهل ضرور یداربه رشد پا یابیدست
کشهور و در   یو اجتمهاع  یخهود در توسهعه اقتصهاد    نقش یفبا تعر یزن یحرکت مل یندر ا صوصیلبخش خ
شهده در   یندر جههت تحقهق اههداد تهدو     یشدهل مشارکت مناسب ینتدو یتحقق نقشه جامعه علم یراستا
 یهک  انبه عنو یآموزش یزیراست به سازمان پژوهش و برنامه یضرور رولینکند. ازا یفاءساله ا 20انداز چش 

به ویژه برنامه ریزی درسی وتالیف کتاب های  در عرصه آموزش و پرورش کشور گداریاستسازمان مؤثر و س
نگهرش   یهن شهود. الزمهه ا   یسهته سازمان دانش محهور نگر  یکرددانش استل با رو یدکه رسالت آن تول درسی
 یهن موضهوعل ا  یهن و تحقهق ا  سهازی ینهه زم یدانش در  سازمان مورد نظر است. بهرا  یریتنظام مد یریبکارگ

در سازمان پژوهش و  یدانش و عملکرد سازمان یریتدانشل چرخه مد مدیریت یه توانمندسازهاپژوهش رابط
رابطه به استقرار هرچه بهتر چرخه  ینا یلو تحل یهنموده است تا بتوان با تجز یرا بررس یآموزش یزیربرنامه
مهک کهرد و در   ک یآموزشه  یهزی رسازمان پژوهش و برنامهه  یدانش در جهت بهبود عملکرد سازمان یریتمد

 ها ارائه داد.آن یبرا ییکرده و راهکارها ییها را شناساآن ییلهاصورت وجود نقص

 مبانی نظری

 مدیریت دانش
دادهل اطالعهات و   یهها است تا به تفاوت یدانش پرداخته شودل ضرور یریتاز آنکه به مبحث مد یشپ 

. در هر یستآن ن یورا یخام و بدون محتواست. داده فقط وجود دارد و مفهوم داده یتماه دانش اشاره شود.
 ,Groff & Jones, 2003نباشهد )  یها توانهد قابهل اسهتفاده باشهد      یوجود داشته باشدل م تواندیم یقالب

pp.2 .) یو سهازمانده  یشپهاال  یهرهل ذخ یلبنهد است که گروه یاخالصه شده یکم یهاشامل دادهاطالعات 
اسهت کهه بها ادرا  و     ی(.  دانهش اطالعهات  3ل ص0730یلو صالح یشوند )احمد داریاند تا بتوانند معنشده
بها توجهه بهه     (.Groff & Jones, 2003, pp.3)دارد  یشده است و در اذهان مهردم جها   یبترک ییتوانا

 شود.  تعاریف فوق در ادامه به مفهوم مدیریت دانش پرداخته می
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 کنهد یمه  یزرا متمها  یکه  و  یسهت کسب و کار هوشمند قرن ب گدارییهکه سرما یدیاز عوامل کل یکی
بهاال و   یبها تکنولهو    یعلسهر  یهری گگدشته جهت یکارهاودانش و اطالعات است. برخالد کسب یرو یدتاک
کهردن   یتریمهد  یلخدمت کردن بهتر بهه مشهتر   ییلامروزل به منظور بهبود دادن کارا یکارهاوکسب یجهان

دارنهد.   یهاز و کهاربرد دانهش و اطالعهات ن    یریتاخدل مهد  ییبه توانا پایانیب ییراترقابت و همگام بودن با تغ
 یریتتر از آن دانش را بهتهر مهد  اطالعات و مه  توانندیها ممه  است که سازمان یلهوس یکدانش  یریتمد

 یفوظها  ی لاز مفهاه  یفیط یراز یستن سانآ یشهدانش هم یریتمد یفتعر یگرلد هاییککنند. برخالد تکن
انهد  دانهش جمهع شهده    یریتچتهر مهد   یهر هها ز که همه آن گیردیمو اقدامات را در بر هایتکنولو  یریتیلمد
(Gupta, Sharma & Hsu, 2008, pp.1.) 

کمک به رقابهت   یسازمان برا یکدر  یاخد و اعمال نفوذ دانش جمع ییلشناسا ینددانش فرآ یریتمد
 (.Alavi & Leidner, 2001, pp.113سازمان است )

 توانمندسازهای مدیریت دانش
 ینسازمان هستند تا دانش خود را توسعه دهد و همچن یبرا یزمیدانش مکان یریتمد یهاتوانمندساز

بهبهود  الزم در  یسهنگ بناهها   ینهها همچنه  . آنیزانهد و محافظت دانش را داخل سازمان برانگ ی خلقل تسه
نه تنها  یراز ندلمشخص گرد یدسازمان با یکدانش هستند. عوامل توانمندساز در  یریتاقدامات مد یاثربخش

 ) کنندیم یبترغ یگرانبا د یاتشاندانش و تجرب ی تسه یمردم را برا ینبلکه همچن کنندیدانش را خلق م

Theriou, Maditinos, Theriou, 2011, pp.98 .) 
 یهت از موفق ینهان اطم یگهام بهرا   تهرین یهاتی و ح ینتهر دانش مهه   یریتمد یتوانمندسازها یصتشخ

توسعهل اشترا   یبرا یزمیمکان یکدانش به عنوان  یریتمد یدانش است. توانمندسازها یریتمد سازییادهپ
ها تنها آن.  نه کندیم یکخلق دانش را تحر یندفرآ ینو بنابرا کندیسازمان عمل م یکو محافظت از دانش 

 یکهدیگر بها   شهان یهات اشترا  دانهش و تجرب  یمردم را برا ینمحر  خلق دانش هستندل بلکه همچن یروین
دانهش   یریتدانش در مد یریتمد یتوانمندسازها یتکه اهم دهدینشان م ی. مطالعات قبلکنندیم یکتحر

عملکرد  یرو یادیز یردانش تاث یریتمد یکه توانمندسازها یافتهر روز در حال برجسته شدن است. هو  در
 (.Nejatian, Nejati, Zarei, Soltani, 2013, pp.107 & 108دارد ) یسازمان

اطالعهات   یو فناور ی( معتقد است که افرادل فرهنگ سازمان0333) 1وکار آرتور اندرسونمشاوره کسب
 یریتمهد  یوانمندسهازها ت یهقل تحق یهن دانش هستند. طبهق ا  یریتمد سازییادهپ یتوانمندسازها ینبزرگتر

 ,Theriou ) کنندیم یینسازمان تع یکدانش را داخل  یریتمد یهستند که اثربخش یدیدانشل عوامل کل

Maditinos, Theriou, 2011, pp.101 & 102 ). فرهنهگ   یلارتبهاط  یسهت  ( س2005) 5اکهی یجان
دانهش مطهرک کهرد.     یریتمد یضرور یاطالعات را به عنوان توانمندسازها یتحول و فناور یرهبر یلهمگان
 یتحهولل فنهاور   یرهبر یلفرهنگ همگان  یلارتباط سازمان یست س ینرابطه مثبت ب یکمطالعات  ینا یجنتا

 ههای یشگوکنندهپ یترینتحول قو یو رهبر یهر حالل فرهنگ همگان بهاطالعات و انتقال دانش را نشان داد. 
 ,Allame, Zareانتقال دانهش داشهت )   یرا رو یرتاث یناطالعات کمتر یانتقال دانش بودند. کاربرد فناور

Davoodi, 2011, pp.1216.) انهدل  شهده  یمعرفه  یاتدانش در ادب یریتمد یانواع مختلف توانمندسازها
که  یدیاطالعات به عنوان چهار توانمندساز کل یو فناور یرهبر یلساختار سازمان یلسرانجامل فرهنگ سازمان

 اند.پژوهش مشخص شده ینسودمندتر باشند در ا رسدیبه نظر م
                                                 

1 Arthur Anderson Business Consulting 
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 مدیریت دانش چرخه
 ,Smith & Lyles, 2011) رسندیبه نظر م یاتچرخه ح یکبه شکل  یندهادانشل فرآ یریتدر مد

pp.163وجهود داردل   یهات چرخه ح یا یافتهساخت یندفرآ یککه در  هایییژگیدانش بر حسب و یریت(. مد
بهه   یمهوثر بهرا   یتوضهع  یهک شهده و تها   آن شهروع   یجهاد چرخهه از مفههوم و ا   ینکه ا یابد یانجر تواندیم
 یچهه  (.2ص ل0713یلو ثقف یدسترنج ممقان یاییلاخوانل اول) یابدیدانش ادامه م یریو بکارگ گداریترا اش

دانش وجود ندارد. به سبب نقطه نظرات دانشمندان مختلفل سه تها هشهت    یریتمد یندهایفرآ یرو یتوافق
 ,Allame, Zareدارند وجهود دارد   یزن یهمپوشان یکدیگردانش که با  یریتچرخه مد یبرا یمرحله متوال

Davoodi, 2011, pp.1212).) یهن داشهتهل در ا  یهت جامع 6یگدانش و یریتچرخه مد ینکهبا توجه به ا 
 .شودیدانش استفاده م یریته به عنوان چرخه مدچرخ ینپژوهش از ا

و  کندیها را مشخص مسازمان یادانش توسط افراد  یریخلق و بکارگ یوهش یگدانش و یریتچرخه مد
 یلو صهالح  یاحمهد نشان داده شهده اسهتل عبارتنهد از )    0شماره  شکل آنل همانطور که در یچهار گام اصل

 (:027-020ل 0730
ههای نمونههل   هایی اشاره دارد که دامنه آن از تحقیق بازار تا گروهدانش به فعالیت. خلق دانش: خلق 0
 هال هوشمندی رقابتیل کاربردهای داده کاوی است.پیمایش
 یگهانی . حفظ دانش: حفظ دانش شامل به خاطر سپردنل انباشت و گنجانیدن دانهش در مخهازن و با  2

 شود.کردن آن می
اشهتن دانهش شهامل همهاهنگیل تجمیهعل دسترسهی و بازیهابی دانهش         گد. تسهی  دانش: به اشترا 7

 شود.می
 یتفعال یکانجام  یاستفاده از دانش مستند شده برا تواندیکاربرد دانش م یها. کاربرد دانش: روش1

موجهودل اسهتفاده از دانهش بهه منظهور       ییاسهتثنا  هاییتوضع یلتحل یبرا یاستفاده از دانش عموم یلجار
 یدکه با ییدرباره کارها گیریی مختلف با استفاده از دانشل تصم یراهکارها یابیسئلهل ارزشقلمرو م یفتوص

 انجام شوند با استفاده از دانش باشد.
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 (1931،یصالح و یاحمد) گیو دانش تیریمد چرخه. 1شکل 

 عملکرد سازمانی 
. بدون کندیم یینسازمان به اهدافش را تع یدنرس یزاناست که م یاسیبه عنوان مق یعملکرد سازمان

 یهابی (. ارزLee & Choi, 2003, pp.181) رودیمه  یناز به  یرانکارکنان و مد یاقاشت یتلسنجش موفق
 یینهها  عیارقرار دارد. م یرانرفتار کارکنان و مد یربه شدت تحت تاث یراز یستن یاکار ساده یعملکرد سازمان

 یبحثه  یک (.Chen, 2008, 52&53است ) یبهبود قابل سنجش در عملکرد سازمان یلهر سازمان یابیارز
بهه در    یدنکهار رسه  وکسب یهاپژوهش یشترمورد است که هدد ب ینمحققان وجود دارد در ا ینکه در ب

 یعملکهرد سهازمان   یرو شودیگرفته م یرانکه توسط مد یماتیاست که چطور تصم یننسبت به ا ترییقعم
 (.Carton & Hofer, 2006) داردگیم یرتاث

 یپراکنهدگ  یهز و ن یرانتفهاعی و غ یدر بخش دولته  یعملکرد سازمان یاتدر ادب یمفهوم یابهام و آشفتگ
 یهن همهه مقهاالت ا   یلو سامرمتر  پس از مطالعه و تحل یگلآنها به حدی است که س یانمدل ها و تناقض م

عناصهر   ینتهر  مهه  رشتهل فاقد نظر روشن دربهاره   یندانش انباشه در ا یلهستند که به طور کل یحوزه مدع
ل 0732یلو زاههد  یهاوری اسهت )  یرانتفهاعی و غ یعملکرد سازمان های دولته  یابیبرای سنجش و ارز یینیتب
پهدیری دریافهت اطالعهات    از لحها  قابلیهت کهاربرد و امکهان      2(. با توجه به ویژگیهایی که مدل اچیو10ص

نمهودل  ا  ریشه یابی مشکالت و تعیین استراتژی برای رفع آنها ایجاد مهی دربرداشت و نیز ظرفیتی که از لح
 این مدل در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت.

اند: مشهوقل  انتخاب نموده یهبق یانرا از م یمربوط به عملکرد سازمان یرهفت متغ  یتو گلداسم یهرس
معادل عملکردل کلمه  یوا ه هفت حرف یکبازخور و اعتبارل  یطیلسازش مح یلسازمان یتدر ل حما ییلتوانا

achieve کردن  یناست که با جانشability ییلتوانا یبه جا clarity   وکلوضه  یبهه جها help   یبهه جها 
اعتبههارل  یبههه جهها validityو  یههابیارز یبههه جهها evaluationمشههوقل  یبههه جهها incentiveکمههکل 

environment (.05ل ص0713یانله وجود آمد )عباسپور و باروتب یومدل اچ یطلمح یبه جا 
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 مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
 یریتمهد  یرا بهرا  یاز محققان سه جزء اصهل  یاریدانشل بس یریتچارچوب مد اییسهدر مطالعات مقا

دانش و جزء سهوم   یریتدانشل جزء دوم چرخه مد یریتمد یاند جزء اول با نام توانمندسازهادانش برشمرده
 یشر شهود. په  یتفسه  یخروجه -ینهد فرآ-یبه صورت ورود تواندیسه جزء م یناست. رابطه ا یعملکرد سازمان

قهرار   یردانهش تحهت تهاث    یریتچرخه مهد  یقعملکرد را از طر یلمدل آن است که که عوامل ورود ینفرض ا
 . دهندیم

 یلسهاختار سهازمان   یلفرهنهگ سهازمان   از یشینپ یهاو پژوهش یاتمرور ادب یجهپژوهش در نت ینا در
 یبهرا  یاند. فرهنهگ سهازمان  دانش استفاده شده یریتمد یبه عنوان توانمندسازها یاطالعات و رهبر یفناور
نشان داد  لانجام شده 0331در سال  1یسکه توسط چ یبررس یکاست. در  یدانش ضرور یریتمد یتموفق

سازمان  یک یجادعامل ا یندادند که فرهنگ مهمتر یصکننده در مطالعه تشخکه هشتاد درصد افراد شرکت
 ,Lee & Choi, 2002)دانهش اسهت    یریتمهد  یبهرا  یبنها اساسه  سهنگ  یهک محور است. فرهنگ دانش

pp.40)د. کنه یمه  یازنقش مه  به  یکدانش  یریتو ه  در ممانعت از مد یقه  در تشو ی. ساختار سازمان
 ,Gan) گهدارد یمه  یرکارکنان تهاث  یندانش ب یگداراشترا خلق دانش و به یرو ینساختار سازمان همچن

Ryan, Gururajan, 2006, pp.3)یندانهش اسهتل و همچنه    یریتمهد  ینداطالعات اساس فرآ ی. فناور 
فنهاوری اطالعهات و   (. Ho, 2009, pp.110) کنهد یمه  یدانهش بهاز   یریتمهد  یرا برا یبانپشت یکنقش 

 ی(. رهبهر 015صل0730 یلخواجه لهول و احمهد   ی, حاج یالزم و ملزوم یکدیگرند )ابوالقاسم نشمدیریت دا
 ییبه عنوان توانا ی. رهبرشودیها شناخته مدانش اثربخش در سازمان یریتمحر  مد یرویاغلب به عنوان ن

 شهود یف مه یکرده تعر ینکه سازمان تدو یهدافبه ا یدنرس یبرا های کردن و پرورش دادن افراد و ت یبترغ
(Gan, Ryan, Gururajan, 2006, pp.3) 

 یندانش در ا یریتبه عنوان چرخه مد یگدانش از چرخه و یریتمتنوع مد یهاتوجه به مرور چرخه با
 دهد:مدل مفهومی پژوهش را نشان می 2شماره شکل  پژوهش استفاده شده است.

 

ینام ا  گ  ر 

ینام ا   ا خا 

 ا   ا ی وا  

یر   

ینام ا  درک م 

شناد تیریدم هخرچ

شناد   خ

شناد   ح

شناد      

 در  ا 
شناد

H₁ 

H₂  

H₃  

H₄  

H₅  

ا  ا د منا  
یریدم ی
ناد ت
ش

 

 پژو ش یم   م مدل. 2شکل 

انجام گرفته شده  یدانش و فرهنگ سازمان یریتکه در مورد مد یاز مطالعات یکل یدد یک یاتلمرور ادب
 ینرابطهه به   یبررس»خود تحت عنوان  یق( در تحق2007) 3. همچنانکه شرون الوسوندهدیاست را نشان م
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 یمعنهادار  طهه دانهش راب  یریتو مهد  یفرهنگ سهازمان  یننشان داد که ب« دانش یریتو مد یفرهنگ سازمان
. ی هست یآموزش یزیررابطه در سازمان پژوهش و برنامه ینا یپژوهش به دنبال بررس ینلدا در ا .وجود دارد

 .گرددیم یشنهادرابطه پ ینا یبررس یبرا یرز یهفرض ینبنابرا
 H₁ :رابطهه   یآموزشه  یهزی ردانهش در سهازمان پهژوهش و برنامهه     یریتو چرخه مهد  یفرهنگ سازمان ینب

 وجود دارد. یمعنادار
( 2007)00یو چهو  یدانش باشد. ل یریتمانع مد یامشوق  تواندیسازمان م یکداخل  یسازمان ساختار

دانش  یریتو مد یترسم ینب یوجود داشته ول یتمرکز و خلق دانش رابطه منف یننشان دادند ب یدر پژوهش
و  یسهازمان  ختارسا ینرابطه ب یپژوهش به دنبال بررس یندر ا یننشده است. همچن ییدتا یوجود رابطه منف

 یشهنهاد رابطهه پ  یهن ا یبررسه  یبهرا  یرز یهفرض ین. بنابرای دانش در سازمان مورد نظر هست یریتچرخه مد
 .گرددیم

 H₂ :رابطهه   یآموزشه  یهزی ردانش در سازمان پژوهش و برنامه یریتو چرخه مد یساختار سازمان ینب
 وجود دارد. یمعنادار
 یمتفهاوت  هاییافتهدانش به  یریتاطالعات و مد یرابطه فناور ینهدر زم یشینپ یهامطالعه پژوهش با
 یفنهاور  ینبه  ی( به وجود رابطه معنهادار 0730)یگرانو د یابوالقاسم یمثال در پژوهش یبرا یابی یدست م

 .گرددیم یشنهادمدکور پ نرابطه در سازما ینوجود ا یبررس ین. بنابرایافتنددانش دست  یریتاطالعات و مد
 H₃ :رابطهه   یآموزشه  یزیردانش در سازمان پژوهش و برنامه یریتاطالعات و چرخه مد یفناور ینب
 وجود دارد. یمعنادار
( نشهان داد کهه   2001) 00مهاس ماکوکها   خهود هسهتند.   یروانپ یآنها الگو یرارهبران مه  هستند ز  
دانش  یریتمد یهاپرو ه یاثربخش اشیدانش مرتبط است و همراه یریتمد یتطور مثبت با موفقبه یرهبر
دانهش در   یریتچرخهه مهد   یانهد رو تویمه  یگرفت که رهبهر  یجهنت توانیم ینبنابرا .خواهد داد یشرا افزا

 خواهد شد.  یپژوهش بررس یندر ا یهفرض ینمنظور ا ینگدار باشد به ا یرسازمان موردنظر تاث
 H₄ :یرابطهه معنهادار   یآموزش یزیردانش در سازمان پژوهش و برنامه یریتو چرخه مد یرهبر ینب 

 وجود دارد.
و  سهازی یهاده جهال پ انتخاب بهه  یبرا یریتمد یتمسئول"کندیم یفتعر ینطوردانش را ا یریتمد 02یرما

 یسهازمان و برون یسازمانکار با دانش درون یتحما یبرا یطیمح یجاددانش که قصد ا هاییاستراتژ یابیارز
در سهال   07ونیم(. مهارکوس و سه  Birasnav, 2013, pp.2) "را دارنهد  یبه منظور بهبود عملکرد سهازمان 

 یهلسهرما  یاست که سرانجام منجر به سهودآور  یرقابت یتمنبع مز یکدانش  یریتنشان دادند که مد 2006
. بهه طهور خالصهه    شهود یمه  یافتهه بهبود یرقهابت  یهت و موقع نفعانیذ یترضا یاتیلو عمل یمال ییل کارارشد
 ,Jayasingam, Ansariدارنهد )  یعملکهرد سهازمان   یارتقها  یرو یقهو  یردانهش تهاث   یریتمد یهاپرو ه

Ramayah, Jantan, 2013, pp.257گرددیم یشنهادرابطه پ ینا یبررس یبرا یرز یهفرض ین(. بنابرا. 
H₅رابطهه   یآموزشه  یهزی ردر سازمان پژوهش و برنامه یدانش و عملکرد سازمان یریتچرخه مد ین: ب
 وجود دارد. یمعنادار
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07 Marques & Simon 
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 روش پژوهش 
 یهن است. ا یاز نوع همبستگ یفیاست و طرک پژوهش توص یپژوهش حاضر از نظر هدد از نوع کاربرد

  و پژوهش را کارکنان یصورت گرفته است و جامعه آمار یآموزش یزیرپژوهش در سازمان پژوهش و برنامه
نفهر   216هها  کهه تعهداد  آن   دهنهد یمه  یلتشهک  یآموزش یزیرسازمان پژوهش وبرنامه ان ومدیرانکارشناس

 یدهنفر محاسبه گرد 050ل 05/0 یبا استفاده از فرمول کوکران و با سطح خطا ی. نمونه آماریدمشخص گرد
جامعهه   یساده صورت گرفت. با توجه به نوع پژوهش و گسهتردگ  یتصادف یوهشبه  یریگاست و روش نمونه

اطالعات موردنظر استفاده شده اسهت. پرسشهنامه پهژوهش حاضهر      یآوراز پرسشنامه به منظور جمع یآمار
بههود. سههواالت  یو سههواالت اختصاصهه شههناختییههتسههه بخههش شههامل نامههه همههراهل سههواالت جمع  یدارا
و نهوع اسهتخدام پاسه      یسابقه خهدمتل پسهت سهازمان    یالتلتحص یزانم لیتشامل جنس شناختییتجمع

 یریتچرخهه مهد   لدانهش  یریتمد یاز سه بخش شامل توانمندسازها یو سواالت اختصاص باشدیدهندگان م
(ل چرخهه  2007)یو چهو  یاز سهه پرسشهنامه له    یقهی دانش و عملکرد سازمان است. سواالت پرسشهنامه تلف 

 بود.  01یتو گلداسم یو عملکرد هرس یگدانش و یریتمد
قرار گرفت. به منظور  یمورد سنجش و بازنگر یدر نمونه آمار یعاز توز یشپرسشنامه پ یاییو پا روایی
 یآورو پس از جمهع  یدپژوهش ارائه گرد ینهو خبرگان در زم یدپرسشنامه به چندتن از اسات ییلسنجش روا

بهه   یرهها متغ یبیو ترک گرااعتبار هم ینقرار گرفت و همچن ینگرو خبرگان مورد باز یدبر اساس نظرات اسات
 قابل مشاهده هستند.  0شماره  ولها در جدآن یجشد که نتا یدهسنج 05ال اس ینرم افزار اسمارت پ یلهوس

 

  ا  ا ه ی مگرا ا   ا  و ی   ر  ا   ا  جین ا. 1جدول 

واریانس میانگین  اعتبار ترکیبی سازه
 خروجی

 0/276516 0/137156 فرهنگ سازمانی
 0/515161 0/200223 ساختار سازمانی

 0/000000 0/000000 فناوری اطالعات

 0/000000 0/000000 رهبری

 0/212371 0/320267 چرخه مدیریت دانش

/0 0/160031 عملکرد سازمانی 232652  

 

قابل قبول  یبیترک یاییپا یبرا 2/0از   یشب یرمقاد لهااز سازه یکهر  یبیاعتبار ترکبه منظور بررسی 
ها قابل سازه یبیترک یاییبوده و پا 2/0از  یشترب یبیترک یاییپا یها داراهستند. با توجه به جدول  همه سازه

( 06AVEاستخراج شهده )  یانسوار یانگینم یارمع یرها از مقاداعتبار همگرا سازه یبررس یبرا .باشدیقبول م
استل مقدار  یریاندازه گ یاعتبار مناسب ابزارها یانگرکه ب یارمع ینا یقابل قبول برا یرمقاد شودلیاستفاده م

کهه اعتبهار    باشهد یمه  5/0بهاالتر از     یرهها همه متغ یخروج یانسوار یانگیناست. با توجه به جدول  م 5/0

                                                 
01 Heresy & GoldSmit 

05 Smart PLS 

06 Average Variance Earned 
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 .کندیم یانرا ب یریاندازه گ یمناسب ابزارها
کرونبها    یکهه مجمهوع آلفها    یهده اسهتفاده گرد  02کرونبها   یاز آزمون آلفها  یاییسنجش پابه منظور 

 بودن پرسشنامه دارد. یابدست آمده که نشان از پا 312/0پرسشنامه 

 های پژوهش یافته
بهر اسهاس ههر کهدام از      هها یآزمهودن  یو درصهد فراوانه   یآمده است فراوان یلکه در ذ 2شماره جدول 

 .دهدیرا نشان م شناختییتجمع یرهایمتغ
 

    حق یر ا م غ ی    ص آما  جین ا. 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 جنسیت

 62/2 31 مرد

 72/7  56 زن

 000 050 جمع

 سابقه خدمت

 1/0 6 00کمتر از 

20تا  00بین   13 72/2 

70تا  20بین   61 15/7 

70بیشتر از   22 01/0 

 000 050 جمع

 تحصیالت

 0/7 2 فوق دیپل 

 72/2 13 لیسانس

 56/2 15 فوق لیسانس

 3/7 01 دکتری

 000 050 جمع

 پست سازمانی

 3/7 01 کارمند

 16/0 63 کارشناس

 71/2 52 کارشناس مسئول

 7/7 5 هیات علمی

مدیریت)معاون و 
 باالتر(

00 6/2 

 000 050 جمع

 نوع استخدام

 10/2 020 رسمی

 03/7 23 قراردادی

 000 050 جمع

                                                 
02 Cronbach's alpha 
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ال  یافزار اسمارت پنرم یلهبه وس یرمس یلاز تحل  7شماره  با توجه به شکل یاتفرض یبه منظور بررس

 .یداس استفاده گرد

0.294984

0.003019

0.373645

0.277709

0.817368

 گنهرف
ینامزاس

ینامزاس راتخاس

 یروانف
تاعالطا

یربهر

شناد تیریدم هخرچ
 درکلمع
ینامزاس

 

  خم ن ضرایب م  ر. مدل پژو ش د  حالت 9شکل 

 .دهدینشان م یهمراه با سطح معنادار یرمس یبرا در قالب ضرا هایهحاصل از آزمون فرض یجنتا 7 شماره جدول
 

  رض ا  پژو ش مقدا  مع ادا ی . ضرایب م  ر و9جدول 

 نتیجه ضرایب مسیر آماره تی هافرضیه

 تایید 0/231311 1/061311 فرضیه اول

 رد 0/007003 0/015651 فرضیه دوم

 تایید 0/727615 5/777051 فرضیه سوم

 تایید 0/222203 1/060260 فرضیه چهارم

 تایید 0/102761 22/312000 فرضیه پنج 

 
او ل و سوم و چهارم و  هاییهفرض یآماره ت یرمقاد کنیدیمشاهده م 7 شماره همانطور که در جدول

است و  36/0دوم کمتر از  یهفرض یدار است و آماره ت یها معنآن یرمس یبضرا یعنی 36/0پنج  باالتر از 
 .یستآن معنا دار ن یرمس یبضر

شده  یینتب یانسوار یزانم یرهالشده توسط هر کدام از متغ بینییشپ ییراتدرصد تغ یبه منظور بررس
 .کنی یم یپنهان را بررس یرهر متغ یبرا

 

 پ  ان ر م غ  ر ی را شده ن     انسیوا  زان م. 4جدول 

 R Squares متغیرها
 0/622612 چرخه مدیریت دانش
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 0/661030 عملکرد سازمانی

 
 یراتدرصد از تغ62دانش  یریتچرخه مد یرمتغ کنیدیمشاهده م 1 شماره همانطور که در جدول

و  یرهبر یلساختار سازمان یلفرهنگ سازمان یرهایو متغ کندیم بینییشرا پ یعملکرد سازمان یرمتغ
 .کنندیم بینییشدانش راپ یریتچرخه مد یرمتغ ییراتدرصد از تغ 62اطالعات  یفناور

 گیریبحث و نتیجه
و  یفرهنهگ سهازمان   ینب یجهو در نت گرددیم ییداول پژوهش تا یهل فرضهای پژوهشیافتهبا توجه به 

در  ینوجهود دارد. همچنه   یرابطهه معنهادار   یآموزش یزیردانش در سازمان پژوهش وبرنامه یریتچرخه مد
 یهها د بهر ارزش یسازنده)با تاک یها( ثابت کردند که فرهنگ2007) 01بالتاهازد و کو  یشینلپ یهاپژوهش

نهش دسهت   دا یریتمد یشترب هاییتدارند به موفق یل( تماییو خودشکوفا یتاتحادل موفق یقلمربوط به تشو
مشهوق   یسازمان یهافرهنگ یقو تشو یشترب یتکه حما یافتند( 2000)03یگرانو د . به طور مشابه گلدیابند
 یجهه در نت. گدارندیم یمثبت یرت دانش تاثیریاقدامات مد یجدانش و نتا یریتمد هاییرساختز ییتوانا یرو

و  یو رشهد فهرد   یهادگیری  یلنهوآور  یهتل دانش در سازمان باشد. خالق یریتمد یحام یدبا یفرهنگ سازمان
بهه عنهوان عامهل     توانهد یمه  یصهورت فرهنهگ سهازمان    ینبه عنوان ارزش محسوب شوندل در ا یدبا یسازمان

دانش و اطالعات خود رال  یدکه با رسندیباور م ینسازمانل به ا یدانش باشد و همه اعضا یریتمد برندهیشپ
 یمه  یتو حما یقتفکر در سازمان تشو ینبه اشترا  گدارند و ا یکدیگرسازمانل با  یتدر جهت رشد و موفق

 شود. یداده م یادگیریو خطال تجربه و  یشود. به کارکنان اجازه سع
و چرخهه   یسهاختار سهازمان   ینبه  یجهه که در نت گرددیدوم رد م یهفرض های پژوهشیافتهتوجه به  با

( 0712زارع) ینوجود ندارد. همچن یطه معنادارراب یآموزش یزیردانش در سازمان پژوهش و برنامه یریتمد
در شهرکت پهاالیش نفهت     شها بر فرآیندهای مدیریت دانه تحت عنوان بررسی تأثیر توانمندساز یدر پژوهش

که رابطه ساختار با فرآیندهای مدیریت  یداصفهان در بین جامعه کارکنان و جامعه مدیرانل به این نتیجه رس
 دانش معنادار نیست. 

اطالعهات و چرخهه    یفنهاور  ینبه  ینکه بنابرا گرددیم ییدتا های پزوهشیافتهسوم با توجه به  فرضیه
و  یوجهود دارد. ابوالقاسهم   یرابطهه معنهادار   یآموزشه  یهزی ردانهش در سهازمان پهژوهش و برنامهه     یریتمد
 تقراردر اسه  یتوانمندسهاز سهازمان   ههای یزمتحهت عنهوان نقهش مکهان     یدر پژوهش ین( همچن0730)یگراند
پهژوهش بهه    ههای یافتهاندل در انجام داده ییرجا یدشه یردب یتدانش که در دانشگاه ترب یریتمد یندهایفرآ

 یهد انهد. سهازمان با  دانش اشاره کرده یریتمد یندهایاطالعات و فرآ یفناور ینوجود رابطه مثبت و معنادار ب
 یاطالعهات سهازمان   یهه رده و کلکه  یتریمهد  یستماتیکخود را به صورت س یو خارج یداخل یمنابع اطالعات

اطالعات با ارزش سازمان را به  تواندیسازمان م یاطالعات یگاهپا یکمرتبط را تحت کنترل خود داشته باشد. 
اطالعهات از نظهر    یفیهت ک ینمنظ  به روز شود. همچنه  یدر مقاطع زمان یدکرده که با یطور مناسب نگهدار
سازمان خواهنهد بهود و    یماتو تصم یتهااز فعال یاریاساس بس تطالعاا ینکنترل شود. ا یدصحت و اعتبار با

 یشده تها دسترسه   یسازمانده یداطالعات با ینصحت و اعتبار آنها حفظ شود. ا یددر طول زمان با یجهدر نت
 باشد. یربه آنها با سهولت امکان پد
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و چرخه  یرهبر یناز وجود رابطه معنادار ب یدارد و حاک یهفرض ینا ییدچهارم نشان از تا یهفرض نتایج
تحهت عنهوان روابهط     یا( در مقاله2003است. هو) یآموزش یزیردانش در سازمان پژوهش و برنامه یریتمد
و  یدانهش رهبهر   یریتمهد  یتوانمندسهازها  یهان از م یافهت دانهش  در  یریتتوانمندسازها و عملکرد مهد  ینب

اذعان داشت  توانیم یندانش دارند. بنابرا یریتعملکرد مد یهاصرابطه مثبت را با شاخ یشترینب یاستراتژ
 ینبرخوردار باشد. در چنه  یرهبر یتاز حما یدسازمان با یکدانش در  یریتمد یهال اجرابرنامه یشترمانند ب
منبهع   ینبه حداکثر رساندن ارزش ا یبرا ید و اقداماتشویم یمنبع با ارزش تلق یکدانش به عنوان  یصورت

 یهت ماه یراناز مهد  یتعهداد کمه   یلمعنهو  یهو سرما یفکر یروی. با وجود همه مباحث درباره نشودیانجام م
 دانش را در  کرده اند. یسازمان بر مبنا یواقع

 ینبه  یجهه و در نت گیهرد یقرار مه  ییدپنج  پژوهش مورد تا یهفرض لهای پژوهشیافته یجتوجه به نتا با
و  یدپهژوهش بها پهژوهش سها     یجوجهود دارد. نتها   یرابطه معنهادار  ید سازماندانش و عملکر یریتچرخه مد

 یرا بررسه  اندانش و عملکرد سازم یریت(ل رابطه مد2007) یانو سو یدداردل سا ی( همخوان2007) 20یانسو
مسهتمر   یندفرآ یک یجادتجارب و دروس آموخته و ا ی دانش )تسه یریتمد سازییادهارتباط پ یکردند و رو

 یستگیشا یریتو مد یلموثر دانشل توسعه فرهنگ نوآور یریتمستمر کارکنانل مد یادگیریدانشل  یریتمد
نفهر از کارکنهان بها     102 یبهر رو  همطالعهه که   یهن ا یجمطالعه کردنهد. نتها   ی( و عملکرد سازمانیدیکل یها

ملکهرد  ع یدانهش رو  یریتگوناگون صورت گرفتل نشهان داد کهه تمهام اقهدامات مهد      یریتیمد هاییتموقع
 یهها در سنجش عملکرد شهاخص  یدداشت که سازمان با یانب یدبا ینهزم یندارند. در ا یمثبت یرتاث یسازمان

نباشدل  یریلحا  کند. اصوالً آنچه قابل اندازه گ یزرا ن مانلنامشهودل از جمله دانش ساز هایییمرتبط با دارا
 یلدانشل موفق هستندل در فواصل زمان یریتزه مدکه در حو ییهانخواهد بود. اکثر سازمان یزن یریتقابل مد
از  یکهی  ین. همچنه دهنهد یارائه مه  ینفعانذ یرخود به سهامداران و سا یفکر هایییدارا یتاز وضع یگزارش

 ینهدهای مشهارکت کارکنهان در فرآ   یهار سهودمند باشهد اسهتفاده از مع    توانهد یم ینهزم ینکه در ا یارهاییمع
دانهش   یریتدانهش و مهد   یگهدار صورت اشهترا   ینهاست که در اعملکرد آن یابیدانش جهت ارز یریتمد
 .رودیها به شمار مآن یفاز وظا یجزئ

 
Abstract 

 
In recent decades, various efforts have been made to improve performance in 
the public sector. Because knowledge management is a critical factor in 
performance improvement and organizational effectiveness . Therefore, this 
study examines the relationship enablers of knowledge management, knowledge 
management cycle and organizational performance. one of the most important 
research and educational planning and executive decision-making bodies in the 
field of education has been discussed. Many experiments have been done, but in 
this study, knowledge management has decided to organizational culture, 
organizational structure and information technology and knowledge 
management leadership to be considered as enablers As well as the relationship 
cycle knowledge management and organizational performance by model consist 
Whig be addressed. The research among managers and staff research and 
educational planning has been made, applied and descriptive, correlational and 
also questionnaire was used to collect information. The results of this study 
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show that between organizational culture, information technology, leadership 
and knowledge management cycle and the cycle of knowledge management and 
organizational performance and educational planning there is a significant 
relationship. 
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