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 چکيده
و ارتباط بین مقیاسهای مدیریت  1۳96ران مدارس شهر زاهدان در سال هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدی

 -یفیاطالعات، توص یگرد آور وهیاز نظر ش قیتحق نیا نیهمچن دانش است،تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق کاربردی محسوب می شود،

 ریمد  455صورت گرفته تعداد  یکه طبق بررس باشدیمدارس شهر زاهدان م رانیمدهمه ی شامل  قیتحق نیدر ا یجامعه آماراست؛ یهمبستگ

 2۳6مدیر زن هستند . همچنین تعداد مدیران مدارس ابتدایی  251مدیر مرد و  205از این تعداد . باشندیدر مدارس شهر زاهدان مشغول به کار م

مدارس شهر زاهدان به تعداد  رانیشامل مد هنموننفر است، 115نفر و تعداد مدیران مدارس متوسطه دوم  105نفر مدیران مدارس متوسطه اول 

از مقاالت معتبر و  یریگبا بهره یااز روش مطالعات کتابخانه قیتحق نیدر ا ،که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است باشدیم  20۸

با استفاده از پرسشنامه  یدانیز مطالعات معالوه بر موارد ذکر شده ا ،شودیاستفاده م یجهان یعلم یهاتیموجود در کتابخانه و سا یهاکتاب

 ریسنجش متغ ی( و برا1999) ومنیدانش از پرسشنامه استاندارد کنراد و ن تیریمد ریمتغ جشجهت سن قیتحق نیدر ا .خواهد شد یریگبهره

ی لیکرت )خیلی زیاد ، زیاد، متوسط گزینه ا 5که بر اساس طیف  ( استفاده شد200۳) تیو گلداسم یاز پرسشنامه استاندارد هرس یعملکرد سازمان

شده در  یگردآور یداده ها یبر رو یآمار یلهایبه منظور تجزیه و تحل به دست آمد، ۸91/0، کم ، خیلی کم( تنظیم شده بود؛در این پژوهش الفا 

؛نتیجه ی شودی استفاده م SPSSافزار با استفاده از نرم  رگرسیون خطی و  یتک نمونه ا Tاز آزمون متناسب با داده ها همچون  یآمار استنباط

 مدیریت یها مولفه ،دارد ریتاث زاهدان شهر مدارس مدیران در یسازمان عملکرد یها مولفه بر دانش مدیریتتجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که 

 مدارس مدیران در یسازمان عملکرد یها مولفه بر دانش مدیریت یها مولفه ،دارد ریتاث زاهدان شهر مدارس مدیران در یسازمان عملکرد بر دانش

؛ بنابراین وجود دارد یتفاوت معنا دار تیمدیران مدارس شهر زاهدان از نظر جنس یمدیریت دانش و عملکرد سازمان نیب ،دارد ریتاث زاهدان شهر

 د.فرضیه ی اصلی پژوهش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس شهر زاهدان تأثیر دارد تایید ش

 

 .شهر زاهدان مدیریت دانش، عملکرد سازمانی مدیران، مقیاس های مدیریت دانش، :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

هاي تأثير مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس و ارتباط بين مقياس

 مدیریت دانش )مطالعه موردي شهر زاهدان(

 2حسن شهرکی پور، ۱محمد علی تاجی
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 مقدمه
بت در دهه اخیر اهمیت دانش، چه در ابعاد علمی و دانشگاهی و چه در ابعاد سازمانی پررنگ شده است. امروزه، دانش به عنوان پایه اساسی رقا

اند و این بدان معناست که های جدید مبتنی بر دانشرود. سازمانها به شمار میپذیری سازماناصلی رقابتمطرح است و در حال حاضر کلید 

ای طراحی شوند که بتوانند ضمن شناسایی دانش سازمانی خود، آن را احصاء و ذخیره کرده و در موقع لزوم از آن بهره ها باید به گونهسازمان

در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را در بر می گیرد. علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال و حرکت  واژه مدیریت دانشبرداری کنند.

انواع موسسات شاهد تغییرات اساسی  سیستم های اقتصادی به سوی جامعه ای مبتنی بر دانش و توسعه اقتصاد دانش محور در دهه های اخیر،

؛دانش در سازمانهای امروزی به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت خویش بوده اند کارکرد وسبکهای مدیریتی در زمینه های ساختار،

مدیریت » از راه ایجاد باب جدیدی در مدیریت با عنوان  سازمانهاسازمانها تلقی می گردد، لذا محققین برای استفاده سیستماتیک از دانش در 

بکار گیری آن در سازمانها و به خصوص موسسات آموزشی لزوم بکارگیری  تالش هایی را آغاز کرده اند،اهمیت مدیریت دانش و« دانش 

استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است .هر چند در سالهای اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی بخصوص در بخش صنعت و 

از آنجا که بهبود عملکرد در سازمانها هاماتی وجود دارد[.تجارت برخوردار گردیده است؛اما هنوز در ارتباط با نظام آموزشی و بکارگیری آن اب

دارد، لذا  میمستق ریسازمان تأث یاستراتژ یرو ،یمجدد وتکنولوژ یمهندس ت،یفیبهبود ک ،یتوسعه منابع انسان قیاز طر یشیبه طور افزا

 یمختلف صورت م یها نهیزمدر هر سازمان در  یدایز یگذار هیدر بهبود عملکرد سازمان خود دارند. سرما ییباال تیمسئول ییمسئوالن اجرا

بهبود  تیریآورند. مد یها به دست نم یگذار هیمورد نظر خود را از سرما جهیسازمانها معموالً نت شود،ینم یچون به عملکرد توجه یول رد،یگ

 ارائه دهد. یسازمان فناسب را در جهت اهدام یشنهادهایبهبود آن پ یوبرا کرده یوبررس قیدر موضوعات مربوط به عملکرد، تحق دیعملکرد با

، توسعه و موفقیتشان شود، ضروری است که در  مروزه اگر سازمانها بخواهند جایگاه خود را حفظ کرده و به نحوی عمل کنند که باعث بقاء

نه، وقوع رویدادهایی مانند گسترش در این زمی. رجوعان را به درستی ایفا کنند عملکرد خود تجدید نظر کرده و تعهدات خود نسبت به ارباب

رقابت، پیشرفت فناوری اطالعات و تالش همه جانبه سازمانها و واحدهای اقتصادی برای کسب جایگاه بهتر، ضرورت توجه به بهبود مستمر 

 ود عملکرد خود باشنددر چنین شرایطی، سازمانها ناگزیرند در جستجوی روشهای جدیدی برای بهب .عملکرد سازمانی را دو چندان نموده است

ها در ترین سازهای در موفقیت هر سازمان داشته باشد همچنین عملکرد سازمانی یکی از مهمتواند نقش عمدهعملکرد افراد در سازمان می

عملکرد  باشد. به عبارت دیگرباشد. عملکرد سازمانی حاصل فرآیندهای اجرایی و تحقق اهداف سازمان میدستیابی به اهداف سازمان می

بنابراین مساله ی اصلی ما در  .سازمانی عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است

های مدیریت دانش )مطالعه موردی شهر زاهدان( پژوهش حاضر تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس و ارتباط بین مقیاس

 ست.ا
 

 فرضيه ي اصلی پژوهش:

 مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس شهر زاهدان تأثیر دارد.
 

 فرضيه هاي فرعی پژوهش:

 .دارد ریتاث زاهدان شهر مدارس مدیران در یسازمان عملکرد یها مولفه بر دانش مدیریت

 .دارد ریتاث دانزاه شهر مدارس مدیران در یسازمان عملکرد بر دانش مدیریت یها مولفه

 .دارد ریتاث زاهدان شهر مدارس مدیران در یسازمان عملکرد یها مولفه بر دانش مدیریت یها مولفه

 .دارد وجود یدار معنا تفاوت جنسیت نظر از زاهدان شهر مدارس مدیران یسازمان عملکرد و دانش مدیریت نیب
 

 :مفاهيم ومبانی نظري پژوهش

 یبه دنبال بهرمند تیآن، امروزه سازمان ها با جد یهایژگیتوجه به و ابباشد و  یعصر اطالعات و دانش م یااز دستاورده یکیدانش  تیریمد

بر دانش  هیبا تک نجها یهاها و شرکتاز سازمان یاریبس کند،یتنها به دانش مستند شده اکتفا نم دیدانش در عصر جد تیریمد؛از آن هستند

 تیریاهداف، مد نیبه ا دنیرس یخود هستند. در راستا یورو بهره یاثربخش شیو افزا یرقابت گاهیجا یو آشکار خود درصدد ارتقا یضمن

هر  یها ییدانش به عنوان دارا یو نگهدار یابیباز ،ی سازادهیپ زیبا ارزش افزوده کارکنان و ن اتیدانش به دنبال تصرف دانش، خرد و تجرب

را بهبود بخشند. شناخت رابطه  یسازمان خلق ارزش کرده و عملکرد سازمان یبرا توانندیدو مهر  یدانش و نوآور تیریمد ..باشد یسازمان م

 یرشد اقتصاد تاًیباالتر بوده و نها یو اثر بخش یین کننده رشد، کارایتضم تواندیم یآن بر عملکرد سازمان ریو تأث یدانش و نوآور تیریمد نیب

نوآورتر بوده و عملکرد  جهیدانش از منابع خود به صورت کاراتر استفاده نموده و در نت تیریا مدسازمان ب کیکشور را به دنبال داشته باشد. 

واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را در بر می گیرد. علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال و ، خواهد داشت یبهتر
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عه های مبتنی بر دانش و توسعه اقتصاد دانش محور است. کسب دانش به عنوان حرکت سیستم های اقتصادی مبتنی بر صنعت به سوی جام

وابسته  یدر بازار رقابت امروز تیموفق .یکی از فاکتورهای اصلی مزیت رقابتی بنگاههای بزرگ و کوچک صنعتی و خدماتی شناخته می شود

دانش  یها هیسرما یری. به کارگرندیگ یبه کار م یدیکل یها تیانجام فعال یاست که سازمان ها برا یدانش یندهایدانش و فرآ تیفیبه ک

 دانش عبارتند از: تیریمد تیاهم لیو مهم مطرح شده است. دل یاتیبه عنوان عامل ح یرقابت تیمز جادیجهت ا

 سرعت به روز شود. و به ابدیرشد  دیدانش با نیاست. بنابرا افتهی شیافزا یاست و نرخ نوآور یرقابت یا ندهیبازار، به طور فزا طیمح 

 کند. یم یدانش ارزشمند است که کسب و کار را نگهدار نیدهد و ا یکار را کاهش م یروین زانیم ،یفشار رقابت 

 کوتاه شده است. اریکسب تجربه و دانش بس یزمان، برا 

 شیزود هنگام و افزا یبه بازنشستگ شیگرا ( نقل و انتقالMobilityن )دانش شده است.کار، منجر به هدر رفتن  یروی 

 را مطرح کرده است. یا ندهیفزا یدگیچیپ ت،یریمد یضرورت ها 

 خاص شود. یا طهیدر راهبرد، ممکن است باعث از دست دادن دانش در ح رییتغ 

 اطالعات است. هیبر پا یامروز یاز کارها یاریبس یمبنا 

 کنند. یرقابت م گریکدیدانش با  یها گاهیسازمان ها در مورد پا 

 شود یبوده و از اطالعات مناسب در آنها استفاده م دهیچیپ یا ندهیخدمات به طور فزا محصوالت و. 
 

 کپارچهیکه نحوه  شودیم ینیبشیگذشته داشته است، پ یهاسال یجهان، ط یهادانش در سازمان تیریمد یهاتیکه فعال یتوجه به روند با

 2016مدیریت دانش که در سال روند مهم و اثرگذر  5شود.  یراتیین دچار تغسازما یندهایدانش با فرهنگ و فرآ تیریمد یندهایشدن فرآ

 معرفی شده اند عبارتند از:

 یشناخت یریادگی 

 استعدادها تیریمد 

 یروز و کاربرددانش ساده، به تیریمدل مد 

 انیتمرکز بر دانش مشتر 

 یزیربرنامه یو کمتر بر رو ییاقدام اجرا یبر رو شتریتمرکز ب 
 

که  یراتییتغ دیدانش در سازمان با تیریتوسعه مد یاست. برا ینوآورو  تیبر خالق یمتک یدانش، فرهنگ سازمان تیریلوبرنده مداز عناصر ج

 داتیفرصت ها و تهد نییدانش مستلزم تع تیریمد شوند. تیو حما قیگردند، به طور نظام مند تشو یم ییدانا یبازساز ایمنجر به تعامل و 

 ازیو دانش مطلوب و مورد ن یدانش موجود سازمان نیشکاف دانش سازمان که گواه بر فاصله ب نییپس از آن که تعسازمان است.  یفرارو

 کند. یرا مشخص م یسازمان است، خالء دانش سازمان

گردد. مفهوم  الق میچگونگی انجام ماموریت و وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصله از انجام آن اطبه به طور کلی عملکرد سازمانی 

 زانیاز م یسازمان به منظور آگاه هر،واژه عملکرد از آنجا حائز اهمیت است که با تعریف عملکرد می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود

دان وجود نظام فق گرید یدارد. از سو یابیمبرم به نظام ارز ازین ایو پو دهیچیپ یها طیخود باالخص در مح یها تیفعال تیو مرغوب تیمطلوب

 تاًیآن کهولت و نها یامدهایکه پ گرددیم یدرون و برون سازمان تلق طیارتباط با مح یعدم برقرار یبه معنا ستمیس کیو کنترل در  یابیارز

 مرگ سازمان است.

 

 نظریه هاي عملکرد سازمانی عبارت اند از:

 هال زشيکاهش انگ ي هینظر

عملکرد کمک  تیریمد یشرانهایو پ ها مداخله راهبردهـا، یو اجـرا یبه طراح تیریمد یستگیپاداش، سنجش و شا یالگو در حوزهها نیا

 به زشیانگ یاست. عدم ارضا زشیانگ ای ازیهدفش کاهش شدت ن یزشیانگ یکه تمام رفتارها الگـو آن اسـت نیا یمرکز یریادگی. کندیم

 کاهش ندیفرا نیرا کاهش دهند. ا یزشیانگ تـوازن تیحفظ وضـع یبرا کنندی. لذا افراد تالش مانجامدی فرد م یرونیو ب یتوازن درون عدم

 .دیوجود آ به یارتباط و اهداف کاهش زشیانگ نیب رندکهیگی شکل م یآن است که عادتها وقت یضمن مفهوم .شودیم دهینام زشیانگ
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 ۱يآشکار مورا ي هینظر

دو نوع  هینظر نی. ادیمطرح گرد یزشیانگ یرفتارها ـانیب یبـرا 1940ر دهـه د یمـورا یاست توسط هنر یمیقد هینظر کیکه  هینظر نیا

 زشیانگ تقالل و قـدرتاسـ ،یوابسـتگ ت،یعبارتند از موفق ازهاین نیشده است. ا لیتشک ازیچهار ن از کـه دینمای گسترده را مطرح م زشیانگ

 شودیم دهیدت نامش زشیدوم انگ زشی. انگکندیم تیهدا روز رفتـار خـاصب یکه افراد را برا شودیم دهینام یجهت زشیگسترده. نوع اول انگ

 یریادگیبلکه  نشده ـردهبعمـدتاً بـه ارث  ازهایمشاهده کرد که ن نیهمچن یاست. مورا ازیآن ن یدر ارضا توان و سـطح ازیشدت ن انگریکه نما

 یمثال فرد یاست. برا شده یآشکار نامگذار یازهاین هینظر رو نیا از دارنـد. یبسـتگ یرونـیب طیبه محـ ازهاین نیا یلذا فعالساز شوند،یم

به آن استاندارد  یابیدست یبـرا یرا بـه دسـت آورد امـا تـالش و ییبـاال یا باشدکه بتواند استاندارد حرفه فراگرفته را یـازیممکـن اسـت ن

 . لکرد داردبهبود عم یافراد برا زشیدر انگ یمهم ارینقش بس طیمحی عنـی. کنـدیمـ یدارد که آن فرد در آن زندگ یبستگ یطیبه مح
 

 2 يبرابر ي هینظر

 جهیاز نت یاشن یآن است که خشنود زشیانگ هینظری . موضوع مرکزدهدیکارمندان نشان م یزشیشناخت را در رفتار انگ تیاهم هینظر نیا

 زانیبا م برابر ـه آن راکننـد ک افـتیرا در یکه پاداش شوندیارضاء م یانافراد فقط زم یعنیاست.  یبرابر مشـروط بـر شـناخت یعملکـرد شـغل

برابر نداند. به  شید خورا با عملکر یافتیپاداش در زانیم فرد که یدر زمان یعنی گرددی حاکم م جیبه تدر یعملکرد خود بدانند. حس نابرابر

 .گرددیم فیتضع زشیقدرت انگ وجود داشته باشد جهیو نت عملکرد نیب یاگر نابرابر گر،یعبارت د
 

 پيشينه ي پژوهش

هدف پژوهش های پروژه محور انجام داد. (، پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان1۳96محمدی )

ها نشان  حلیل دادهیج حاصل از تحاضر، بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکتها و سازمانهای پروژه محور است. نتا

بسزایی در بهبود  داد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به اینکه مدیریت دانش نقش

فید و سودمند در مت عملکرد سازمانی سازمانها دارد، مدیران شرکت باید به دنبال ایجاد محیطی صمیمی و قابل اعتماد همراه با ارتباطا

 .تا بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش را فراهم آورند ندسازمان باش

ت دانش و نوآوری (، پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیری1۳95زارعی و همکاران )

مانی و یادگیری سازمانی تأیید شد. أثیر مستقیم و معنادار هوش سازمانی بر نوآوری سازدست آمده، تمطابق نتایج به سازمانی انجام دادند.

دانش توسط  تأثیر مستقیم و معنادار مدیریت دانش بر هوش سازمانی و نوآوری سازمانی نیز تأیید شد. همچنین مشخص شد که مدیریت

 .هوش سازمانی به صورت غیر مستقیم بر نوآوری سازمانی نقش دارد
 

 روش پژوهش: 

قیاسهای مدیریت و ارتباط بین م 1۳96این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس شهر زاهدان در سال 

اطالعات،  یگرد آور وهیاز نظر ش قیتحق نیا نیهمچن دانش پرداخته است . تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق کاربردی محسوب می شود،

صورت گرفته  یسکه طبق برر باشدیمدارس شهر زاهدان م رانیمدهمه ی شامل  قیتحق نیدر ا یجامعه آماراست؛ یهمبستگ -یفیصتو

د همچنین تعدا .مدیر زن هستند  251مدیر مرد و  205از این تعداد . باشندیدر مدارس شهر زاهدان مشغول به کار م ریمد  455تعداد 

شامل  هنموننفر است، 115نفر و تعداد مدیران مدارس متوسطه دوم  105فر مدیران مدارس متوسطه اول ن 2۳6مدیران مدارس ابتدایی 

روش مطالعات  از قیتحق نیدر ا ،که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است باشدیم  20۸مدارس شهر زاهدان به تعداد  رانیمد

عالوه بر موارد ذکر شده  ،شودیاستفاده م یجهان یعلم یهاتیموجود در کتابخانه و سا یهااز مقاالت معتبر و کتاب یریگبا بهره یاکتابخانه

رسشنامه استاندارد دانش از پ تیریمد ریمتغ جشجهت سن قیتحق نیدر ا .خواهد شد یریگبا استفاده از پرسشنامه بهره یدانیاز مطالعات م

که بر اساس  ه شد( استفاد200۳) تیو گلداسم یاز پرسشنامه استاندارد هرس یمانعملکرد ساز ریسنجش متغ ی( و برا1999) ومنیکنراد و ن

به منظور  ت آمد،به دس ۸91/0گزینه ای لیکرت )خیلی زیاد ، زیاد، متوسط ، کم ، خیلی کم( تنظیم شده بود؛در این پژوهش الفا  5طیف 

رگرسیون و  یمونه انتک  Tاز آزمون متناسب با داده ها همچون  یباطشده در آمار استن یگردآور یداده ها یبر رو یآمار یلهایتجزیه و تحل

 .شودی استفاده م SPSSبا استفاده از نرم افزار  خطی 
  

                                                             
1 Murray’s Manifest Theory 
2 Equity Theory 
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 محمد علی تاجینام نویسنده مسئول: 

 

 یافته ها:

 اصلی : مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس شهر زاهدان تأثیر دارد.فرضیه ی

 

 حاصل براي فرضيه ي اصلینتایج  ۱جدول
 

 انحراف معیار یح شدهتصح R 2R 2R مدل

1 924/0 ۸5۳/0 ۸52/0 2964/0 

 
 نتایج جدول آنووا -2جدول

 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 9۸7/1195 055/105 1 055/105 رگرسیون

   0۸۸/0 206 095/1۸ باقیمانده

    207 150/12۳ مجموع

 
 براي متغير مدیریت دانشنتایج جدول ضریب تاثير  -۳

 

 مدل
 ضریب تاثیر استاندارد ضریب تاثیر غیراستاندارد

T سطح معنی داری 
B انحراف معیار Beta 

 000/0 -260/۸  146/0 -202/1 )ثابت(

 000/0 5۸۳/۳4 924/0 0۳5/0 21۳/1 عملکرد سازمانی

 

به یک نزدیک است می توان بیان نمود تاثیر بسیار باالیی متغیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی  2Rو  Rجداول باال و مقدار با توجه به 

 و سطح معنی داری می توان بیان نمود که عملکرد سازمانی از مدیریت دانش تاثیر باالیی می پذیرد.  Beta   ،Bدارد. بر اساس مقدار 

 .دارد ریتاث زاهدان شهر مدارس مدیران در یسازمان عملکرد یها مولفه بر دانش مدیریتفرضیه ی اول : 

 

 حاصل براي فرضيه ي اولنتایج -4جدول
 

 انحراف معیار تصحیح شده R 2R 2R مدل

1 965/0 9۳2/0 9۳0/0 2041/0 

 
 نتایج جدول آنووا-5جدول

 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 1۳2/459 129/19 6 775/114 رگرسیون

   042/0 201 ۳74/۸ باقیمانده

    207 150/12۳ مجموع
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 محمد علی تاجینام نویسنده مسئول: 

 

 تایج جدول ضریب تاثير  براي متغير مدیریت دانشن -6جدول 
 

 مدل
 ضریب تاثیر استاندارد ضریب تاثیر غیراستاندارد

T سطح معنی داری 
B انحراف معیار Beta 

 000/0 -44۳/5  142/0 -770/0 )ثابت(

 499/0 677/0 024/0 0۳7/0 025/0 توانایی

 001/0 41۸/۳ 14۸/0 06۸/0 2۳2/0 وضوح

 670/0 427/0 026/0 072/0 0۳1/0 حمایت

 000/0 -067/4 -245/0 062/0 -250/0 محیط

 011/0 572/2 16۳/0 0۸۳/0 212/0 ارزیابی

 000/0 6۸6/12 929/0 069/0 ۸۸0/0 اعتبار

 

به یک نزدیک است می توان بیان نمود تاثیر بسیار باالیی متغیر مدیریت دانش بر مولفه های عملکرد  2R و Rجداول باال و مقدار با توجه به 

و سطح معنی داری می توان بیان نمود که مولفه های وضوح، ارزیابی و اعتبار از مدییت دانش تاثیر  Beta   ،Bسازمانی دارد. بر اساس مقدار 

انایی و حمایت از مدیریت دانش تاثیری نمی پذیرد و همچنین مدیریت دانش بر مولفه محیط تاثیر معکوس باالیی می پذیرند اما مولفه های تو

 دارد. 

 .دارد ریتاث زاهدان شهر مدارس مدیران در یسازمانفرضیه دوم عملکرد 

 
 حاصل براي متغير عملکرد سازمانینتایج  -۷دولج

 

 انحراف معیار تصحیح شده R 2R 2R مولفه

 2041/0 9۳0/0 9۳2/0 ۸77/0 خلق دانش

 606/0 775/0 776/0 ۸۸1/0 ثبت دانش

 465/0 709/0 710/0 ۸4۳/0 انتقال دانش

 405/0 66۸/0 670/0 ۸1۸/0 بکارگیری دانش

 529/0 457/0 459/0 67۸/0 کسب دانش
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 محمد علی تاجینام نویسنده مسئول: 

 

 نتایج جدول آنووا براي متغير عملکرد سازمانی-۸جدول
 

 F میانگین مربعات دیدرجه آزا مجموع مربعات مدل مولفه
سطح معنی 

 داری

 خلق دانش

 

 000/0 262/6۸9 0۸4/9۸ 1 0۸4/9۸ رگرسیون

   142/0 206 ۳14/29 باقیمانده

    207 ۳99/127 مجموع

 ثبت دانش

 

 000/0 629/712 ۳62/261 1 ۳62/261 رگرسیون

   ۳67/0 206 552/75 باقیمانده

    207 915/۳۳6 مجموع

 انتقال دانش

 000/0 174/505 190/109 1 190/109 رگرسیون

   216/0 206 526/44 باقیمانده

    207 716/15۳ مجموع

بکارگیری 

 دانش

 000/0 1۳2/41۸ 6۸7/6۸ 1 6۸7/6۸ رگرسیون

   164/0 206 ۸40/۳۳ باقیمانده

    207 526/102 مجموع

 کسب دانش

 000/0 070/175 92۸/4۸ 1 92۸/4۸ رگرسیون

   279/0 206 572/57 ماندهباقی

    207 499/106 مجموع

 
 نتایج جدول ضریب تاثير براي متغيراصلی -۹جدول

 

 مدل 
 ضریب تاثیر استاندارد ضریب تاثیر غیراستاندارد

T 
سطح معنی 

 Beta انحراف معیار B داری

 خلق دانش
 000/0 254/26 ۸77/0 045/0 172/1 عملگرد سازمانی

 000/0 -246/4  1۸5/0 -7۸6/0 )ثابت(

 ثبت دانش
 000/0 695/26 ۸۸1/0 072/0 91۳/1 عملگرد سازمانی

 000/0 -946/1۳  297/0 -147/4 )ثابت(

 انتقال دانش
 000/0 476/22 ۸4۳/0 055/0 2۳7/1 عملگرد سازمانی

 000/0 -949/5  22۸/0 -۳5۸/1 )ثابت(

بکارگیری 

 دانش

 000/0 44۸/20 ۸1۸/0 04۸/0 9۸1/0 عملگرد سازمانی

 1۸4/0 -۳۳۳/1  199/0 -265/0 )ثابت(

 کسب دانش
 000/0 2۳1/1۳ 67۸/0 06۳/0 ۸2۸/0 عملگرد سازمانی

 477/0 712/0  260/0 1۸5/0 )ثابت(

 

بر عملکرد سازمانی به یک نزدیک است می توان بیان نمود تاثیر بسیار باالیی مولفه های مدیریت دانش  2Rو  Rجداول باال و مقدار با توجه به 

و سطح معنی داری می توان بیان نمود که مولفه های بکارگیری دانش و کسب دانش بر روی عملکرد  Beta   ،Bدارند. بر اساس مقدار 

 سازمانی تاثیر معنی داری ندارد. اما بقیه مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری در حد باال دارد. 

 .دارد ریتاث زاهدان شهر مدارس مدیران در یسازمان عملکرد یها مولفه بر دانش مدیریت یها مولفه فرضیه ی سوم :
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 محمد علی تاجینام نویسنده مسئول: 

 

 حاصل براي مولفه هاي عملکرد سازمانینتایج  - ۱0جدول
 

 انحراف معیار تصحیح شده R 2R 2R مولفه

 2041/0 9۳0/0 9۳2/0 ۸77/0 خلق دانش

 41۳5/0 ۸95/0 ۸9۸/0 94۸/0 ثبت دانش

 ۳۳05/0 ۸5۳/0 ۸57/0 926/0 انتقال دانش

 ۳445/0 760/0 767/0 ۸76/0 بکارگیری دانش

 4726/0 566/0 57۸/0 761/0 کسب دانش

 
 نتایج جدول آنووا براي مولفه هاي عملکرد سازمانی - ۱۱جدول

 

 F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل مولفه
سطح معنی 

 داری

 خلق دانش

 

 000/0 956/۳05 1۳۸/19 6 ۸26/114 گرسیونر

   06۳/0 201 57۳/12 باقیمانده

    207 ۳99/127 مجموع

 ثبت دانش

 

 000/0 ۸۳2/294 42۳/50 6 5۳9/۳02 رگرسیون

   171/0 201 ۳76/۳4 باقیمانده

    207 915/۳۳6 مجموع

 انتقال دانش

 000/0 00۳/201 959/21 6 757/1۳1 رگرسیون

   109/0 201 959/21 اندهباقیم

    207 716/15۳ مجموع

بکارگیری 

 دانش

 000/0 4۸۸/110 112/1۳ 6 67۳/7۸ رگرسیون

   119/0 201 ۸54/2۳ باقیمانده

    207 526/102 مجموع

 کسب دانش

 000/0 95۸/45 266/10 6 59۸/61 رگرسیون

   22۳/0 201 901/44 باقیمانده

    207 499/106 مجموع

 
  



 62 - 50صفحات  | 1۳9۸ بهار|   1۳شماره   |یدر علوم انسان یرشته ا انیم یپژوهش ها    
 

 

 محمد علی تاجینام نویسنده مسئول: 

 

 نتایج جدول ضریب تاثير براي مولفه هاي مدیریت دانش و مولفه هاي عملکرد سازمانی - ۱2جدول
 

 مدل 
 ضریب تاثیر استاندارد ضریب تاثیر غیراستاندارد

T 
سطح معنی 

 Beta انحراف معیار B داری

 خلق دانش

 000/0 -415/7  17۳/0 -2۸6/1 )ثابت(

 000/0 -۳75/10 -445/0 045/0 -467/0 توانایی

 000/0 175/7 ۳75/0 0۸۳/0 59۸/0 وضوح

 000/0 520/5 410/0 0۸9/0 4۸9/0 حمایت

 000/0 04۸/5 -۳67/0 075/0 -۳۸0/0 محیط

 005/0 ۸5۸/2 21۸/0 101/0 2۸9/0 ارزیابی

 000/0 950/۸ 790/0 0۸5/0 761/0 اعتبار

 ثبت دانش

 000/0 -4۸4/11  2۸7/0 -29۳/۳ )ثابت(

 000/0 -25۳/4 -1۸6/0 074/0 -۳17/0 توانایی

 047/0 ۸41/1 09۸/0 1۳۸/0 254/0 وضوح

 0۳2/0 165/2 164/0 146/0 ۳17/0 حمایت

 019/0 ۳66/2 175/0 125/0 295/0 محیط

 116/0 577/1 122/0 167/0 264/0 ارزیابی

 000/0 679/6 599/0 141/0 9۳9/0 اعتبار

 انتقال دانش

 016/0 -4۳۸/2  229/0 -559/0 )ثابت(

 2۸۸/0 066/1 055/0 060/0 06۳/0 توانایی

 044/0 ۸60/1 117/0 11/0 205/0 وضوح

 40۳/0 -۸۳۸/0 -075/0 117/0 -09۸/0 حمایت

 000/0 -049/4 -۳54/0 100/0 -40۳/0 محیط

 6۳0/0 4۸2/0 044/0 1۳4/0 064/0 ارزیابی

 000/0 121/11 1۸1/1 112/0 250/1 اعتبار

بکارگیری 

 دانش

 755/0 ۳1۳/0  2۳9/0 075/0 )ثابت(

 000/0 650/6 4۳۸/0 062/0 412/0 توانایی

 107/0 620/1 1۳0/0 115/0 1۸6/0 وضوح

 204/0 -276/1 -146/0 122/0 -156/0 حمایت

 000/0 -077/4 -455/0 104/0 -42۳/0 محیط

 ۳91/0 ۸60/0 101/0 1۳9/0 120/0 ارزیابی

 000/0 57۸/6 ۸91/0 117/0 770/0 اعتبار

 کسب دانش

 001/0 ۳65/۳  ۳2۸/0 10۳/1 )ثابت(

 000/0 2۸9/6 55۸/0 0۸5/0 5۳5/0 توانایی

 0۸9/0 -711/1 -1۸5/0 157/0 -269/0 وضوح

 007/0 -701/2 -415/0 167/0 -452/0 حمایت

 494/0 -6۸5/0 -10۳/0 142/0 -09۸/0 محیط

 019/0 ۳65/2 ۳72/0 191/0 452/0 ارزیابی

 004/0 ۸75/2 524/0 161/0 462/0 اعتبار
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 محمد علی تاجینام نویسنده مسئول: 

 

به یک نزدیک است می توان بیان نمود تاثیر بسیار باالیی مولفه های مدیریت دانش بر مولفه های  2Rو  Rجداول باال و مقدار با توجه به 

نمود که مولفه خلق دانش بر تمامی مولفه های عملکرد و سطح معنی داری می توان بیان  Beta   ،Bعملکرد سازمانی دارند. بر اساس مقدار 

ارد؛ سازمانی تاثیر در حد باال و معنی داری دارد؛ مولفه ثبت دانش بر روی تمام مولفه های عملکرد سازمانی به جز ارزیابی تاثیر معنی دار د

روی مولفه های توانایی، حمایت و ارزیابی تاثیر معنی داری  مولفه انتقال دانش بر مولفه های وضوح، محیط و اعتبار تاثیر معنی دار دارد اما بر

ارزیابی  ندارد؛ مولفه بکارگیری دانش نیز بر روی مولفه های توانایی، محیط و اعتبار تاثیر معنی دار دارد اما بر روی مولفه های وضوح، حمایت و

مایت، ارزیابی و اعتبار تاثیر معنی دار دارد و بر روی مولفه های تاثیر معنی داری ندارد و مولفه کسب دانش بر روی مولفه های توانایی، ح

 وضوح و محیط تاثیر معنی داری ندارد. 

 .دارد وجود یدار معنا تفاوت جنسیت نظر از زاهدان شهر مدارس مدیران یسازمان عملکرد و دانش مدیریت نیبفرضیه ی چهارم : 
 

 امار گروه جنسی -۱۳جدول
 

 انحراف خطای میانگین انحراف معیار انگینمی تعداد جنسیت متغیر

 مدیریت دانش
 0672/0 7204/0 ۸054/۳ 115 زن

 0۸64/0 ۸۳2۸/0 7490/۳ 9۳ مرد

 عملکرد سازمانی
 0475/0 509۳/0 1611/4 115 زن

 069۳/0 66۸1/0 0404/4 9۳ مرد

 
 قلازمون نمونه مست -۱۸-4جدول 

 

 F  متغیر
سطح معنی 

 داری
t 

درجه 

 ازادی

معنی  سطح

داری )درجه 

2) 

میانگین 

 اختالف

انحراف 

خطای 

 اختالف

مدیریت 

 دانش

 1077/0 0564/0 602/0 206 52۳/0 ۳۸1/0 771/0 فرض واریانس برابر

 1094/0 0564/0 607/0 967/1۸2 515/0   فرض واریانس نابرابر

عملکرد 

 سازمانی

 0۸16/0 1207/0 141/0 206 47۸/1 000/0 777/16 فرض واریانس برابر

 0۸40/0 1207/0 15۳/0 720/16۸ 4۳7/1   فرض واریانس نابرابر

 

 شهر مدارس مدیران یسازمان عملکرد و دانش مدیریتبا توجه به نتایج باال می توان بیان نمود که تفاوت معنی داری از نظر جنسیت بین 

 .مشاهده نگردید زاهدان

 

 نتيجه گيري:

که مولفه های وضوح، ارزیابی و اعتبار از مدیریت دانش تاثیر باالیی می پذیرند اما مولفه های توانایی و حمایت  فرضیه ی اول؛نتایج نشان داد

از مدیریت دانش تاثیری نمی پذیرد و همچنین مدیریت دانش بر مولفه محیط تاثیر معکوس دارد، نتایج پژوهش حاضر با نتایج محمدی 

(، 1۳90(، جورابچی و خسروی )1۳9۳فر و همکاران )(، یونسی1۳94امین بیدختی و کیانی فر )(، 1۳95(، پورحسین و همکاران )1۳96)

( و چی و 2015(، سوزانا و کسیم )2012) (، الحکیم و حسن201۳) (، درسان دلن و همکاران201۳) (، یشیل و کایا2014الزاید و همکاران )

لکرد سازمانی در یک راستا می باشد اما همین نتایج برای مولفه های حمایت و ( در تاثیر مثبت مدیریت دانش بر مولفه های عم201۳لوی )

 توانایی در یک راستا قرار ندارد. 

 فرضیه ی دوم؛ نتایج نشان داد که مولفه های بکارگیری دانش و کسب دانش بر روی عملکرد سازمانی تاثیر معنی داری ندارد. اما بقیه مولفه

(، پورحسین و 1۳96سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری در حد باال دارد،نتایج پژوهش حاضر با نتایج محمدی )های مدیریت دانش بر عملکرد 

 سین و همکاران(، بون1۳90(، جورابچی و خسروی )1۳9۳فر و همکاران )(، یونسی1۳94(، امین بیدختی و کیانی فر )1۳95همکاران )

( 2015(، سوزانا و کسیم )2012) (، الحکیم و حسن201۳) (، درسان دلن و همکاران201۳) ا(، یشیل و کای2014(، الزاید و همکاران )2015)

( در تاثیر مثبت مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در یک راستا می باشد اما همین نتایج برای مولفه های 201۳و چی و لوی )

 بکارگیری دانش و کسب دانش در یک راستا قرار ندارد.
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 محمد علی تاجینام نویسنده مسئول: 

 

به یک نزدیک است می توان بیان نمود تاثیر بسیار باالیی مولفه های مدیریت دانش بر  2Rو  Rجداول باال و مقدار با توجه به  ی سوم فرضیه

و سطح معنی داری می توان بیان نمود که مولفه خلق دانش بر تمامی مولفه  Beta   ،Bمولفه های عملکرد سازمانی دارند. بر اساس مقدار 

سازمانی تاثیر در حد باال و معنی داری دارد؛ مولفه ثبت دانش بر روی تمام مولفه های عملکرد سازمانی به جز ارزیابی تاثیر معنی های عملکرد 

ی تاثیر دار دارد؛ مولفه انتقال دانش بر مولفه های وضوح، محیط و اعتبار تاثیر معنی دار دارد اما بر روی مولفه های توانایی، حمایت و ارزیاب

ی داری ندارد؛ مولفه بکارگیری دانش نیز بر روی مولفه های توانایی، محیط و اعتبار تاثیر معنی دار دارد اما بر روی مولفه های وضوح، معن

و بر حمایت و ارزیابی تاثیر معنی داری ندارد و مولفه کسب دانش بر روی مولفه های توانایی، حمایت، ارزیابی و اعتبار تاثیر معنی دار دارد 

(، امین 1۳95(، پورحسین و همکاران )1۳96وی مولفه های وضوح و محیط تاثیر معنی داری ندارد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج محمدی )ر

(، الزاید و همکاران 2015) سین و همکاران(، بون1۳90(، جورابچی و خسروی )1۳9۳فر و همکاران )(، یونسی1۳94بیدختی و کیانی فر )

( در 201۳( و چی و لوی )2015(، سوزانا و کسیم )2012) (، الحکیم و حسن201۳) (، درسان دلن و همکاران201۳) یا(، یشیل و کا2014)

 یک راستا می باشد.

 زاهدان شهر مدارس مدیران یسازمان عملکرد و دانش مدیریتفرضیه ی چهارم :نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر جنسیت بین 

 ( در یک راستا است،1۳9۳ایج پژوهش حاضر با نتایج حسینی کاشانی)مشاهده نگردید، نت
فرضیه ی  اصلی : مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس شهر زاهدان تأثیر دارد، نتایج نشان داد که عملکرد سازمانی از مدیریت 

(، 1۳94(، امین بیدختی و کیانی فر )1۳95حسین و همکاران )(، پور1۳96دانش تاثیر باالیی می پذیرد، نتایج پژوهش حاضر با نتایج محمدی )

(، 201۳) (، یشیل و کایا2014(، الزاید و همکاران )2015) سین و همکاران(، بون1۳90(، جورابچی و خسروی )1۳9۳فر و همکاران )یونسی

 ( در یک راستا می باشد. 201۳) ( و چی و لوی2015(، سوزانا و کسیم )2012) (، الحکیم و حسن201۳) درسان دلن و همکاران
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 محمد علی تاجینام نویسنده مسئول: 

 

 :منابع

(. بررسی تأثیر به کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت 1۳9۳فتحیان، م؛ اخوان، پ؛ چراغعلی، س،) .1

 .147-1۳9، صص 2، شماره 1امتیازی متوازن، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 

در حوزه  یریادگیو  یاددهی یروشها یکشور شیهما نیالگوی مدیریت دانش در حوزه های علمیه ،تهران ،  اول.(1۳9۳، م)یغالم .2

 و دانشگاه

بررسی علل رکود و موانع اجرایی نظام پیشنهادها و ارائه ی راهکارها به همراه یک مدل، کنفرانس نام  .(1۳90) .ع، م یسبحان الله .۳

 تهران یه، جهاد دانشگاها شنهادیپ

های (. بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی در دانشکده1۳9۳درویش، ح، شعبانی،ف؛ عابد سمیعی، ژ، ) .4

 24دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دوره

های دولتی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی؛ مورد مطالعه: بانک (. بررسی1۳94پور، م؛ شبگو، م؛ میرزائی دریانی، ش، )زکی .5

 .16شهر تبریز، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال پنجم، شماره 

گرگان،  ن،ینو تیریعلوم مد یمل شیهما نیدوم  ،یدانش در عملکرد سازمان تیری( ، نقش مد1۳92) ،ع یاسی، الپور ح میابراه .6

 یجرجان میحک یرانتفاعیغ یلموسسه آموزش عا

ارتقاء مباحث  یراهکارها یبررس یمل شیهما نیدوم ،یدانش بر عملکرد سازمان تیریمد ری، تأث1۳92, م و معصومه ح، یطاهر .7

 .واحد گچساران یدر سازمانها، گچساران، دانشگاه آزاد اسالم عیصنا یو مهندس یحسابدار ت،یریمد

بررسی ضرورت مدیریت عملکرد و مبانی نظری آن ، ترجمه غالم جاپلقیان ، دوماهنامه توسعه  ( ،1۳۸9سرینی و اس آر ک. ) .۸

  29انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 

های پروژه محور، دو ماهنامه مطالعات کاربردی در (. بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان1۳96محمدی، ر. ) .9

 (.۳)پیاپی  1عه، سال دوم، شمارهعلوم مدیریت و توس

(. بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین 1۳95زارعی، ع؛ مقدم، ع؛ مهمانوازان، س؛ شهریاری، م ) .10
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