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 چکیده 
دانش  مقاله  این  اصلی  هدف  مدیریت  تأثیر    آموزش  موسسات   مدیران  شغلی   عملکرد   بر   بررسی 

مدیریت    که  شود  داده  پاسخ  سوال  این  به  است  شده  سعی  پژوهش  این  در.  باشد آباد میخرم   شهر  عالی
  جامعه آباد، تأثیر دارد؟  خرم  شهر  عالی  آموزش   موسسات  مدیران  شغلی  عملکردتا چه اندازه بر    دانش

این پژوهش،  باشد که در حال حاضر  می  آبادخرم  شهر  عالی   آموزش   موسسات  مدیران ی  کلیه   آماری 
گیری جدول مورگان و روش تصادفی  با استفاده از روش نمونه مدیر    108تعداد   نفر بوده که  150تعداد  

  پرسشنامه  از   ها داده  آوری جمع  برای   پژوهش  این   در   ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. 
  توسط   مدیران  شغلی  عملکرد  استاندارد  پرسشنامه  و(  2010)  همکاران  و  چن  دانش  مدیریت  استاندارد
  برای.  شده است  استفاده  استنباطی  و  توصیفی   آماری  هایتکنیک  از  آن   انجام  در  و  (1970)  پاترسون

نمونه    اعضای  شناختی  جمعیتمتغیرهای    یف ی توص  ی آمار  هایروش  از  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه
میانگین، میانه، واریانس،  پژوهش شامل:    متغیرهای   های شامل: جنسیت، تحصیالت و سن و شاخص 

انحراف  دامنه   مد،  مینیمم    معیار،  و  ماکزیمم  اسمیرنوف،    -کولموگروف  آزمون   ی استنباطو  تغیرات، 
سنج  ات یعمل  ی اجرا  ی براو  فریدمن    آزمون و    پیرسون   همبستگی   ضریب  نرم  ز ین  ی اقتصاد   افزاراز 

SPSS 26   دانش   دهد، می  نشان   پژوهش   نتایج .  گردد میستفاده  ا   تسهیم  دانش،   )ایجاد   مدیریت 
  شهر  عالی آموزش   موسسات مدیران  شغلی عملکرد بر دانش( ذخیره  و دانش (  کاربرد) بکارگیری دانش،

های مدیریت دانش، ایجاد دانش و  معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد، مولفهآباد تأثیر مثبت و  خرم
های داشتند و  باالترین رتبه را نسبت به دیگر مولفه   10/3ای  بکارگیری )کاربرد( دانش با میانگین رتبه

 باشند. از این حیث دارای اهمیت می
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 مقدمه
  اساسی   مسائل   جمله   از   عملکرد   ارتقای  برای   دانش   موثر   مدیریت   و   دانشی  منابع   از   بهینه   استفاده 

  ساختمان   در  ارزش  با  دارایی   یک  همواره  دانش.  رودمی  شمار  به  هایی سازمان   چنین  روی  پیش
  ظهور   و   سازی   جهانی   گسترش  با   کنونی  عصر  در   اما  است؛  بوده   مطرح  هاشرکت  و  افراد  هایقابلیت
  از   آگاهانه  استفاده   خواهان   که   است  وارد   هایی سازمان  بر   تغییرات   فشار  جدید،   تهدیدات   و  ها فرصت
)صابری،    آن   بکارگیری  و  دانش   به   نیاز  که  است  ایگونه  به  وضعیت  حاضر   حال   در   (. 1398هستند 
  به  را  خود   هایتوانمندی  جای  تغییرات،  فشار  تا  شده  باعث  رقابتی  بهبود  و  هانوآوری   مستمر  توسعه
  تحت   تغییرات   با  رویارویی .  بدهد  ها سازمان  در  دانشی  سرمایه  منبع  عنوان   به  انسانی  نیروی  کیفیت
  اصلی  دارایی   عنوان به دانش انواع از موثر استفاده و تبدیل خلق، به اساسأ «پویا  هایتوانمندی»  عنوان

  و   راسموسن)  دارد  بستگی  است   نهفته  انسانی   نیروی   کارکردهای   و  وظایف   روابط،   در   که  ها سازمان 
  با   ها سازمان  که   دارند  وجود   سازمان   از  خارج   در   دانش   از   منابعی   دانش،  مدیریت  در   . (2011  ،1نیلسن 

  کنند. به  خلق   را  نوینی   های قابلیت  یا   دهند   توسعه   را   خود   رقابتی   های قابلیت   توانند می  آنها  گیری بهره
  به   یابی دست  موجب   است،   آن   با   ارتباط   در   که   دانشی   کارگیری   به  با   دانش  مدیریت   دیگر،   عبارت 
  به  را   متقابل  زاییارزش  و  عملکرد   از  باالتری  سطح   نهایت  در   که  شودمی   بازاریابی  جدید  هایفرصت
  خدمات   و  محصوالت   ارائه  به  تواندمی  دو جانبه  افزایی  ارزش  برای  سازمان  در  دانش  دارد. خلق  دنبال

  آفرین   مزیت  و  ارزشمند  منبعی  عنوان  به  سازمان  با  مرتبط  دانش  دانش،  مدیریت  انجامد. دربی  بهتری
  همکاران،   و  پور   اسماعیل )  کند   عمل   عملکرد   برای  محرکی  عنوان   به  تواند می  و   رود می  شمار   به

1395 ) . 
تحقیقات دانشگاهی و مراکز آموزش عالی رو عالقه و توجه به مدیریت دانش به طور وسیعی در  

برانگیز در مراکز آموزش  به گسترش است، به گونه ای که مدیریت دانش به موضوعی مهم و بحث 
و   بوده  مشکل  آن  ارزش  شناخت  چراکه  است  انگیز  چالش  دانش  مدیریت  است.  شده  تبدیل  عالی 

جاد نماید، دشوارتر است. از این رو  بکارگیری مطلوب آن به نحوی که برای سازمان مزیت رقابتی ای
و ارائه گزارش شرکت اسکاندیا در سوئد و انتشار کتاب    2مدیریت دانش از طریق تفکرات پیتر دراکر 

می را  دانش  مدیریت  ساخت.  مطرح  را  خود  تئوریک  پایگاه  ژاپن  در  دانش  کننده  خلق  توان  شرکت 
یا فرآ  تعبیر  توانایی پردازش داده به اطالعات، دانش و خرد  یند تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح 

دانشگاه و  عالی  آموزش  مراکز  در  دانش  مدیریت  هدف  فرآیند  نمود.  طریق  از  مستمر  یادگیری  ها، 

 
1 Rasmussen & Nielsen 
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امر آموزش علی افراد درگیر در  تمامی  دانش و تجربه میان  آموزش  تسهیم  الخصوص مدیران مراکز 
مدیر  طریق  از  مستمر  یادگیری  همین  چراکه  است،  میعالی  دانش  شغلی  یت  عملکرد  زمینه  تواند 

 (. 2020، 1راجنتیران  مدیران مراکز آموزش عالی را بهبود بخشد )اگنا و
بهره و  دانش  قدرت  آزادسازی  فرآیند  شامل  عالی  آموزش  در  دانش  خالقانه، مدیریت  گیری 

های  رسالت  های موجود به منظور دستیابی به اهداف واثربخش و کارآمد از تمامی اطالعات و دانش
در   نظر  مد  محوریات  و  اهداف  به  دستیابی  با  عالی  آموزش  مراکز  مدیران  بنابراین  است.  دانشگاه 

ترین افراد  ها چه بسا باعث عملکرد شغلی مطلوب در آنها شود. متخصصان دانشگاهی مناسبدانشگاه
دانشگاه در  دانش  مدیریت  کارآمد  راهبرد  اجرای  و  نهادینه سازی  منظور  و به  عالی    ها  آموزش  مراکز 

می در  محسوب  دانش  مدیریت  اجرای  که  گردند  واقف  امر  این  بر  بایست  دانشگاهی  مدیران  شوند. 
انتهاست که در جهت رضایت شغلی آنها کامالً موثر است و  مراکز آموزش عالی فرآیندی مستمر و بی

بی راهبردی  و  فواید  دانشگاه  ابعاد  تمامی  بهبود  و  توسعه  جهت  به  شماری  را  مدیران  شغلی  رضایت 
 (. 2016، 2وانگ  و دنبال خواهد داشت )ها 

تأثیر    عالی  آموزش   موسسات   مدیران   شغلی  عملکرد   بر   دانش  مدیریت   هدف اصلی تحقیق حاضر 
باشد و اهداف مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی در سه سطح استراتژیک )در این  آباد میخرم  شهر

ذ بایستی یک  دانش  مدیریت  دانشسطح  دانشگاههنیت  در  را  ها مستقر کند چراکه مطمئن شود  گرا 
ها جهت کسب و کارهای آموزشی خود بر حسب دانش موجود و دانش مورد نیاز برای فرآیند  دانشگاه

برنامه پژوهشی  و  بطور  آموزشی  را  موجود  دانش  بایستی  دانش  )مدیریت  تاکتیکی  کند(، سطح  ریزی 
دانش جد دانشگاهمناسب شناسایی کنند و  آینده در حافظه  از  استفاده  برای  را  آموزش  ید  ها و مراکز 

شوند، در درون  های جدیدی که تخصیص کارا و موثر دانش را موجب میعالی حفظ کنند و سیستم
)در کلیه ایجاد کنند( و سطح عملیاتی  دانشگاهمراکز آموزش عالی  آموزش عالی  ی  ها و دیگر مراکز 

خواه،  زاده و شهبازی ی استفاده کنندگان قابل دسترس و استفاده باشد( )فرجبایستی دانش برای کلیه
1396 .) 

گیرد مفهوم  می  و  توجه قرار گرفته   مورد   ها تا به امروز اولین مفهومی که از ابتدای پیدایش سازمان
بتوانند در مشاغل خود    ها در عملکرد شغلی است، معموالً سازمان افرادی هستند که  خوب  پی یافتن 

عصر حاضر بررسی و    در  .دهد وری سازمان را افزایش میعمل کنند چراکه معتقدند عملکرد خوب بهره
عملکرد شغلی   برنامه  ی یک  مدیرانشناخت  در کشورهای مهم  از  عالی  آموزش  این بخش    مراکز  در 

 
1 Egena & Rajenthyran 
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است    شغلی آن است و یکی از متغیرهایی  سازمان عملکرد   ترین مسأله در هرشود. حیاتیمحسوب می
قرار زیادی  توجه  مورد  یافته  توسعه  کشورهای  از  بسیاری  در  عملکرد    که  روانشناسان  است.  گرفته 

و در نهایت    عملکرد افراد  نیازها در   و  ها معتقدند انگیزه  دانند وشغلی را محصول رفتارهای انسانی می
که عملکرد شغلی یک  این است    دارند. همچنین باور بر  تأثیر  هر سازمانی  در رشد و توسعه اقتصادی 

اصول،  ای از  ناموفق از طریق مجموعه  مدیران موفق از    مدیران ی آن  پایه   ی ترکیبی است که برسازه
 (. 1399تنکابنی،  )مرشدی  مشخص و قابل شناسایی هستند ست، های آموزش عالیقوانین و چارچوب

می شغلی  در  عملکرد  تاثیرگذار  و  مهم  عوامل  از  یکی  باشد.  تواند  سازمانی  هر  کارکنان  عملکرد 
منظور از عملکرد شغلی یک نوع لذت و احساس مثبت نسبت به کار است که آن هم تابعی است از  

 که   داشت  بیان  توانمی  دهد. لذامی  ارائه  فرد  به  شغل  آنچه   و  دارد   رابطه بین آنچه فرد از شغل انتظار
  شغلی   عملکرد  دهد.می   قرار   تأثیر  تحت  ازمانس   در  را  افراد  کارآیی  مطمئن،   طور  به  شغلی  عملکرد

.  باشد می  او  شغلی   تجارب  یا  شغل  از  فرد   ارزیابی   حاصل  که  است  خوشایندی  و  مثبت  عاطفی  حالت
  و  روانی سالمت  و  شادکامی  و  خوشایند کاری  روابط و  سازندگی  افزایش  باعث  شغلی  عملکرد  همچنین
  شود. در می   سازمان   در   آنان  خدمت  ترک  و   کارکنان   انتقاالت   و   نقل   کاهش  و   کارکنان   باالی  انگیزش

  از   فرد   ذهنی   حالت  کننده  بیان   که  است  مطرح  مهم  و  اثرگذار   متغیر  یک  عنوان   به  شغلی   عملکرد  واقع
 (. 1395  صیدزاده، و اسماعیلی )است  شغلش 

سازمان مدیران  که  است  اهدافی  مهمترین  از  یکی  شغلی  درعملکرد  آن    ها  افزایش  پی  هستند. 
سازمانی    انگیزش، توانایی، شناخت شغل، عوامل محیطی و  :عوامل بسیاری از جمله   شغلی با   عملکرد

ارتباط استویژگی   مختلف، کانون کنترل و  شغلی یعنی آنچه فرد انجام    عملکرد . های شخصیتی در 
و میمی است  مشاهده  قابل  و  هر دهد  تخصصی  اصطالحات  در  را  آن  و    کرد  گیریاندازهفرد    توان 

سه محوربُ  دارای  دانش  است:  )  و  مهارتی ،  عد  محور (.  1400  ، مهدیان توانشی  دانش  یعنی:    عملکرد 
مواقع مناسب،    قوانین در   ها، استفاده ازرویه   ها ومورد قوانین، بخشنامه  سازماندهی، داشتن اطالعات در 

  عملکرد مهارتی یعنی: شامل تجربه.  د مستندسازی و دانستن اینکه چه کاری باید انجام ده   به   اعتقاد 
ها، کار  تخلیص داده   آوری تجزیه تحلیل وکار خواسته شده، جمع   تلفیق دانش ور  کاربردی، هن  و   مفید

مهارت مستندسازی    افزارهای کاربردی و معرفی نرم  سیستم جدید، حل مشکالت جزیی، شناسایی و   با
وظایف، انجـام   انش و مهارت آموخته شده برای انجام عملکرد توانشی یعنی: توانایی استفاده از د.  است

  توانایی مستندسازی است  و  وظایف محوله در شرایط پیچیده   ماکار محوله به بهترین نحو ممکن، انج
 (. 1400  ،مهدیان)

واقعیت سرچشمه می  تحقیق ضرورت   این  از  موضوع  این  کهدرباره    عملکرد   از یک طرف؛   گیرد 
بررسی سیستم   اختصاص می سازمان جایگاه ویژهشغلی در  به خود  را  از    دهد.ای  به عنوان یکی  آن 
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یندهای سازمانی از  آدر فر   کند. از طرف دیگرای را ایفا میهها نقش ویژهای درون داد سازمانمالک
د  و شهای ارتقای کنشگران در سلسله مراتب استفاده میمالک   مقیاس عملکرد شغلی به عنوان یکی از

اخ با و جریان  منابع  در سازمان  تصاص  میزان عملکرد ارزش  با  ارتباط مستقیمی  از   ها    شغلی هرکدام 
  . شودهای ارزیابی برون داد سازمان محسوب میکنشگران سازمانی دارد. عملکرد شغلی یکی از مالک 

ها در انجام اهداف از پیش  در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان  شغلی در مرحله آخر   در واقع عملکرد 
ها و مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به فلسفه  دانشگاه . از طرف دیگر؛  یابد عیین شده انعکاس می ت

دیگر  عبارت  به  دارند.  دانش  اشاعه  و  تولید  در  را  سهم  بیشترین  مأموریتشان  و  ها  دانشگاه  ؛وجودی 
مراکز  و کیفی  توسعه کمی   .بیشترین نقش را در نهادینه کردن مدیریت دانش در جامعه بر عهده دارند 

از  ها  گیری رویکردهای نوین در مدیریت سازمان مرکزی دانشگاهاز یک طرف و شکل  آموزش عالی
اهداف  به  نیل  جهت  در  دانش  مدیریت  به  ویژه  توجه  دیگر،  عالی  طرف  آموزش  را ضروری    مراکز 

توجه (.  2020،  1)سوانسون و همکاران   ساخته است به    سعی  تحقیق   این   شده  بیان   مطالب  به  با  دارد 
دانش مدیریت  که؛  باشد  سوال  این  به  پاسخ  بر    دنبال  اندازه    موسسات   مدیران   شغلی   عملکرد تا چه 

 آباد، تاثیر دارد؟ خرم  شهر  عالی  آموزش 
 

 مبانی نظری پژوهش 

 مدیرت دانش 
  مفهوم  دو   اساس   بر   آنان   که  گفت  توان می  جدید  هایسازمان  به  علمی  و  عمیق   نگاهی  با  تردید بی

  های تفاوت  اند،شده  واقع  آن  در  که  زمانی  شرایط  دلیل   به  و   کرده  تغییر  به شدت   آشفتگی   و  پیچیدگی
.  است  بنیانی   و  گسسته  تغییرات  اساس  بر  جهان  ماهیت فعلی  که  ایگونه  به  دارند،   گذشته  با  بسیاری

  و   تاب   بیستم   قرن   عظیم های  سازمان   که  است  افتاده   اتفاق  باال   رقابت  با   و   سریع  چنان   تغییرات   این
جدید    هایمحیط   این  در  بنابراین.  ندارند  را  یکم  و  بیست  قرن  نوظهور  دنیای  برابر   در  دوام  تحمل

  با  بتوانند  تا  دارند   نیاز  آن   هایانعکاس  و   طبیعی  هایسامانه  به  خود   موفقیت   و  بقاء  برای   هاسازمان 
را  تغییرات،  سریع  تشخیص   دانش   سمت  به   را  ها سازمان  توجه   موضوع  این .  دهند  انطباق   آن  با  خود 
)گلدوز،    معطوف زیرا1400کرد  بدیع ویژگی  با  دانش  (.    به   پاسخگویی  امکان  خود  پویای  و  های 
  در  های گوناگونحیطه  در   آن  کاربرد   و   دانش   اهمیت   سازد، می  فراهم  را   جدید  هایمحیط  هایویژگی
  عنوان   به  اقتصاد   در   و  پایدار   رقابتی   مزیت  کسب  و  موفقیت   و  بقاء   رمز  عنوان   به  مدیریت   و   سازمان 

 
1 Swanson et al 
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  دانش   مدیریت  از   جامع و کامل  تعریف   (، دو1998)  1گراور   و  است. مادهام   شده  راهبردی بحث  دارایی
 دهند: می ارائه

  ایجاد   و  کارگران، دانش  در  انگیزه  ایجاد  طریق  از  سازمانی  اهداف  به  رسیدن   دانش،  ( مدیریت1
  )با   اطالعات  و   ها داده  تفسیر   برای   آنها   توانایی   تا  است  شرکت  به استراتژی  توجه   با   آنها   برای   تسهیالت 

  احساسات   فردی،  خصوصیات   شخصیت،  ها، فرهنگ، مهارت  تجربه،  اطالعات،  موجود   نتایج  از  استفاده
 شود.  افزوده  اطالعات  و هاداده  به بخشی  معنا طریق  از غیره( و

مدیریت2   ایجاد،   به  مربوط   فرآیندهای  و  حیاتی  دانش  سیستماتیک  و  صریح  مدیریت  دانش،  ( 
 است.  دانش  و اکتشاف استفاده  و انتشار  سازماندهی، 

در    آشکار   و   سیستماتیک   مدیریت :  است  شده  بیان  صورت   این   به   دانش  مدیریت   دیگر   تعریفی   و 
خلق،  با   که  دانش   مدیریت   در.  دارد  پیوند   دانش   کاربرد   و  اشاعه  سازماندهی،   آوری، جمع  فرآیندهای 
زیادی  جمعی  دانش   به   شخصی  دانش  تبدیل  دانش   سرتاسر   در  ایگسترده  طور  به  تا   دارد  اهمیت 

 (. 1395نژاد و همکاران،  رود )جمالی به کار  سازمان 
  دانش   مدیریت   زمینه   در   مختلف  هایمدل  بررسی  با   که  است   گوناگونی  ابعاد   دارای   دانش  مدیریت 

  مدیریت  ابعاد   عنوان   به  تسهیم دانش، بکارگیری )کاربرد( دانش و ذخیره دانش دانش،    ایجاد   بُعد   چهار 
 (. 1395است )دباغ و همکاران،   شده گرفته  نظر در  تحقیق  این  در   دانش
 

 ایجاد  دانش 
های جدید  های کارکنان بوده، توسط افراد با مشخص کردن شیوهدانش ناشی از تجربیات و مهارت

علم   توسعه  یا  کارها  باشد،  تولید میانجام  نداشته  در سازمانی وجود  نیاز  مورد  دانش  زمانی که  شود. 
های سازمانی، دانش را  ها در قالب عملکردها و فعالیتشود. همه سازماندانش بیرونی وارد سازمان می

های نوین و  حلها و راهها در بسط ایدهکنند. ایجاد دانش به توانایی سازمانخلق و از آن استفاده می
های مختلف  مفید اشاره دارد. هر سازمانی با توسعه و تشدید ساختار دانش قبلی و فعلی از طریق روش 

می جدید  معناهای  و  واقعیت  خلق  شاخص به  روایی  پردازد.  ارزیابی  شامل  دانش  خلق  موفقیت  های 
برداری از آن    دانش، درجه حل یک مسأله، پذیرش در داخل سازمان و آمادگی برای استفاده و بهره 

نشان  باید  که  فرصت  است  بهره دهنده  هزینه  جدید،  باشد   های  بالقوه  ارزش  و  دانش    ایجاد   . برداری 
  ق الدانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خ  ایجادنوآوری در دانش و  :عبارت است از

سب دانش از منابع داخلی و  دانش در اینجا شناسایی و ک  ایجادمنظور از (. 1400فرد و نوری، )معصومی

 
1 Madham & Graver 
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از تیم استفاده  با کمک تحقیقات، چرخش شغلی،  دانش جدید    ایجاد های  خارجی  از  دانش و حمایت 
 (. 1400)شرفی،   است

 

 تسهیم دانش 
در قلمرو مدیریت استراتژیک با نظر به اهمیت دانش به عنوان مهمترین منبع استراتژیکی سازمان  

هدف عمده مدیریت دانش نیز  .  برخوردار است  واالییانش از جایگاه  در ایجاد ارزش افزوده، اشتراک د
آن دانش خود را توسعه داده، با یکدیگر تبادل نموده،    ایجاد و سازماندهی محیطی است که افراد در 

ن را به کار ببندند. این کاربرد دانش به نوبه خود  آ   دانش دیگران را با دانش خود ترکیب کرده و نهایتاً
خ شد  قیتالبه  خواهد  منجر  سازمان  در  نوآوری  توسعه  .  و  به  که  حیث  این  از  نیز  دانش  اشتراک 

قابلیتمهارت به سازمان کمک میها،  رقابتی  از مزیت  افزوده و حمایت  ارزش  ایجاد  و  برای  ها  کند، 
اهمیت است فر   .سازمان حائز  را  اشتراک دانش  تعریف میآهمچنین  کنند که کارکنان طی آن  یندی 

صورت    ن افراد بهآ سازند به نحوی که از طریق  عات خود را در سراسر سازمان منتشر میالطدانش و ا
می خلق  را  جدیدی  دانش  مشترک  صورت  به  و  مبادله  را  خود  و ضمنی  آشکار  دانش  .  کنندمتقابل 

تسهیم دانش فرآیندی است از توزیع دانش تا نقاط فعالیت و حتی فراتر از آن به بیرون سازمان است.  
دیگر  به نیاز دارد. عوامل متعددی می  ، عبارت  به هر شخص که  دانش سازمانی  این  انتقال  به  توانند 
)بخش و همکاران،    ت ارتباطی و فرهنگ سازمانی است ال یند کمک کنند. از جمله این عوامل تسهیآفر

1400 .) 
 

 بکارگیری )کاربرد( دانش 
فر  رقابتی  آمهمترین  مزیت  است.  دانش  کاربرد  سازمان یند،  به  را  متعلق  دارایی  بهترین  که  هایی 

از دانش خود در عمل استفاده  دارند نیست؛ بلکه متعلق به سازمان هایی است که به بهترین صورت 
باعث میمی بازخورد  کنند. کاربرد دانش  برود و حلقه مهم  بین  از  با عملکرد  بین دانش  شود شکاف 

ب کاربرد  و  دادن  انجام  با  آه  یادگیری  قرن    بکارگیری   .ید وجود  کلیدی مدیریت  ابزار  به عنوان  دانش 
ارتقای   تبادل،  و  تسهیم  پرورش،  ایجاد،  بازخوانی،  زمینه  کننده  به عنوان فراهم  ها  در سازمان  جدید 

ها خواهد توانست سبب  سازماندهی، نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان به ویژه در سطح بخش
شیوه شکل جدید  رویکرد  و    های گیری  دریافت  برای  آمادگی  موجود،  دانش  از  موثر  استفاده  آموزش، 

استفاده از اطالعات و دانش نوین در جهت توسعه دانش و فناوری هزاره سوم با توان مقابله با تغییرات  
 (. 1400)ربیعی و همکاران،   سریع دنیای اطراف شود 
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خدمات و فرآیند سازمان به   به طور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصوالت، به عبارت دیگر،  
کار گرفته شود. اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید  

های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. زمانی که نوآوری و خالقیت راه پیروزی در جهان  در عرصه
گیری از  ها در بهرهبه کار گیرد. سازمانامروز است سازمان باید بتواند دانش مناسب را در جای مناسب  

مشخص    های مختلفی پیش رو دارند. معیار ارزیابی در مفید بودن دانش معموالً منابع دانش خود راه
های رایج خود مفید دانست باید ترتیبی  را در کارها و فعالیت  نیست، در عین حال اگر سازمانی، دانش

گروه که  شود  باتخاذ  بتوانند  کاری  بپردازندهای  دانش  ارزیابی  و  سنجش  همکاران،  )جمالی  ه  و  نژاد 
1395 .) 
 

 ذخیره دانش 
یند، سازمان مجموعه عظیم دانش را بعد از ورود آن به پایگاه برای کاربرد باید ذخیره و  آدر این فر 

فر  کند.  فرآسازماندهی  محل  گیرد.  صورت  است  ممکن  سازمان  کجای  هر  در  سازماندهی  یند  آیند 
پایگاه    :های فیزیکی مانند سازماندهی دانش ممکن است فیزیکی یا غیر فیزیکی باشد. اما اغلب مکان 

را فراهم میها، ساختار رسمی شکل داده به اعضای    . کنددهی دانش  این مرحله، کمک  نهایی  هدف 
دانش   به  دسترسی  جهت  فر السازمان  در  استآزم  تصمیم  اخذ  سازمان.  یندهای  و  افراد  از  ها  همه 

اهمیت حافظه سازمانی آگاهند با این وجود نگهداری آگاهانه دانش گذشته شرکت در اکثر رویکردهای  
دارد جزئی  نقش  غیبی،    مدیریتی  و  از    (.1394)رخشانی  سیستمی  عنوان  به  حافظه  ساده  زبان  به 

و ذخیره    شود که ادراکات و تجارب را بعد از زمان وقوعشان نگهداریها توصیف می ها و مهارتدانش
خواهند دانش خود را طوری اداره  هایی که میکند تا امکان بازیابیشان در آینده ممکن شود. سازمان می

ف بر سه  باید حداقل  باشد  قابل دسترسی  آینده  در  داشته  رآکنند که  توجه  دانش  مدیریت  در  پایه  یند 
فر  اوالًباشند.   و  اشخاص  رویدادها،  از  بسیاری  میان  از  ارزش  یندها،  آباید  کنند که  انتخاب  را  آنهایی 

دارند   کنند    ثانیاً  (. گزینش(نگهداری  ذخیره  مناسب  به یک شکل  را  تجربه خود  که  باشند  قادر  باید 
خیره  ذ  (. روزآمد سازی)شود  و در آخر باید تضمین کنند که حافظه سازمانی روزآمد می  (ذخیره سازی)

برای    اطالعات، دسترسی به  اطالعاتای که امکان جستجوی سریع  دانش قابلیت ذخیره سازمان یافته
زم  الهای  در این سامانه بایستی دانش .سازدکارمندان دیگر و تسهیم مؤثر دانش فراهم را فراهم می

 (. 1395نژاد و همکاران، )جمالی به آسانی جهت استفاده همه ذخیره گردد
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 شغلی مدیران   عملکرد
از    های اقتصادی و خدماتی ناگریز اجتماعی امروز به سبب توسعه و گسترش فعالیت های  ن سازما

پُاداره  ارک، حفظ و دت متنوع هستند. امروزه منابع انسانی    توان در مقیاس بزرگ و   ر ی نیروی انسانی 
ی  یابیم که منابع انسانمی  ها دارند. با نگرشی به گذشته در رشد و توسعه اهداف سازمان  نقش مهمی در 

سازمان کار  در  ضرورت  عنوان  نیزبه  حاضر  حال  در  و  است  مطرح  همه  ها  پیشرفتبا  های  ی 
فناوری ورود  سازمانتکنولوژیک  در  متنوع  ترقی  های  و  رشد  بازوی  مهمترین  انسانی  منابع  هنوز  ها، 

  عملکرد شغلی کارکنان را بررسی   ها، محققان عوامل موثر بربرای سال  شوندها محسوب میسازمان 
دکرده منظور  به  مورد ساند.  اهداف  به  سازمان  توسعه  نظر  تیابی  شده،  تعیین  ارائه  و  محصوالت،  ی 

اهمیت بوده و سبب افزایش و حفظ    خدمات کیفی و کسب مزیت رقابتی، عملکرد شغلی بسیار حائز 
وظا انجام  در  درستی  و  میی دقت  پیشین    (. 2018،  1لو   شان   چین  و  پانگ   )کلوین   شود ف  تحقیقات 

کوشی، محیط مناسب، سهولت نسبی   تهای شخصی، سخ عوامل گوناگونی از جمله مهارت و قابلیت
کار محول شده، کیفیت کاری، عملکرد ضمنی کار، عملکرد انطباقی، دانش و انگیزش را بر عملکرد  

شغل که افراد از خود  مجموعه رفتارهای مرتبط با    : اند. عملکرد عبارت است ازارزیابی کرده  شغلی موثر 
و د نشان می نحوه  شغلی  عملکرد  از  منظور  و   هند.  انجام وظایف  توسط  مسئولیت   میزان  محوله  های 

  مورد   بسیاری از کشورهای توسعه یافته   عملکرد شغلی یکی از متغیرهایی است که در  .است  مدیران
رفتار  محصول  را  شغلی  عملکرد  روانشناسان  است.  گرفته  قرار  زیادی  می توجه  انسانی  و های    دانند 

دارند. همچنین    اقتصادی تاثیر  توسعه   و در نهایت رشد و   افراد  نیازها، در عملکرد  و   هامعتقدند انگیزه 
که  است  ترکیبی  سازه  یک  شغلی  عملکرد  که  اینست  بر  آن    بر  باور  از    مدیرانپایه    مدیرانموفق 

از مالکاز طریق مجموعه  ناموفق قابل ای  به  شناسایی   های مشخص  لحاظ    هستند. عملکرد شغلی 
عملکرد اول  مولفه  است،  مولفه  دو  شامل  کهوظیفه  نظری  است  را    و   هانیازمندی   ای  شغلی  الزامات 

  نامشخص نظیر کار  و  های تعریف نشدهای است که فعالیت مولفه دوم عملکرد زمینه کند ومنعکس می
های مربوط به شغل  از فعالیت  ای به آن دسته زمینهواقع، عملکرد    گیرد. دری م  بر  تیمی و حمایت را در

کهمی  گفته  دیگران(  به  و کمک  کردن  کار  )مانند سخت  یا   شود  از شغل  بخشی  رسمی    به صورت 
 (. 1395)ساکی و همکاران،  شوند وظیفه تلقی نمی
توان گفت؛ عملکرد شغلی مدیران به عنوان مجموعه رفتار مدیران به شکل مثبت یا  همچنبن می

فی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند و عملکرد شغلی همواره به عنوان یکی از عوامل  من
 (. 1398رود )میرزاده کوهشایی و ابوحمزه، مهم در مدیریت سازمان به شمار می 

 
1 Kelvin Pang & Chin-Shan Lu 
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 پیشینه پژوهش 
 ( مغدانی  و  بررسی 1396عسکری  به   شرکت   کارکنان   شغلی   عملکرد   بر  دانش   مدیریت   تاثیر   (، 

  عملکرد   بر   دانش  مدیریت   تاثیر   جنوبی پرداختند. هدف اصلی تحقیق فوق، بررسی   پارس   گاز   مجتمع
  مدیریت دهد،  نتایج تحقیق فوق نشان می   باشد.جنوبی می  گاز پارس  مجتمع  شرکت  کارکنان  شغلی
  شغلی   عملکرد  بر (  دانش  کاربرد  و  دانش  تبادل  دانش،  سازماندهی   دانش،   خلق)  آن   ابعاد  و  دانش

پارس  مجتمع  شرکت  کارکنان   مقایسه   و  بندی  رتبه  منظور   به  نهایتاً .  دارد   معناداری  تاثیر   جنوبی  گاز 
  آزمون   این   اساس   بر .  شد  استفاده   فریدمن  بندی   رتبه   آزمون  از   دانش   مدیریت   مختلف   ابعاد   میانگین 
  مقدار   کمترین.  دارد   وجود   معناداری  تفاوت  دانش،  مدیریت   ابعاد   یرتبه  میانگین  بین   که   شد  مشخص
  رتبه   میانگین   مقدار   بیشترین   و   است  دانش   تبادل   به  مربوط   دانش،   مدیریت  ابعاد   بین   از   رتبه   میانگین 

 . است دانش کاربرد  به مربوط نیز
  بر  شهری   مدیریت   راهبرد   ها شهرداری   در   دانش  (، به بررسی مدیریت1397شاه حسینی و قربانی )

فوق،    کارمندان  شغلی  رضایت  و  عملکرد تحقیق  از  هدف    ها شهرداری  در  دانش  مدیریتپرداختند. 
تهران    شهرداری   بودجه   و  برنامه   کل   اداره  کارمندان   شغلی   رضایت   و  عملکرد   بر  شهری  مدیریت  راهبرد

نتایج تحقیق فوق نشان می می   و   مثبت  رابطه  شغلی   عملکرد   با   دانش   مدیریت  بکارگیری دهد،  باشد. 
  و   مثبت  رابطه  دانش   بکارگیری   و   دانش  انتقال  دانش،  نگهداری   حفظ و  آن   مولفه  سه  و  دارد   معناداری 
 . ندارد وجود  معناداری رابطه  عملکرد شغلی با دانش  خلق و داشته   شغلی عملکرد  با معناداری 

( محمدحسن  تنکابنی،  بررسی  1399مرشدی  به  تحقیقی  در  توسعه  (،  با  دانش  مدیریت  رابطه 
طالعة رابطه مدیریت  پرداختند. هدف تحقیق فوق، مم  الکارکنان دانشگاه ایای و عملکرد شغلی  حرفه

توسعه حرفه با  نتایج تحقیق فوق نشان  می  1398در سال    ای و عملکرد شغلی کارکنان دانش  باشد. 
تدهد،  می باید  برنامهال مدیران  بکارگیری  مزایای  از  را  خود  کارکنان  نمایند  دانش  ش  مدیریت  های 

زمانی و خود آنها آگاه کنند. تحقق این هدف، هم به عملکرد شغلی کمک خواهد کرد  برای عملکرد سا
 . ای کارکنان مؤثر خواهد بودو هم بر توسعه حرفه

( همکاران  و  بررسی 1399اقبالیار  به    نقش   بر   تاکید   با   شغلی   عملکرد   بر  اطالعاتی   سواد   تاثیر   (، 
فوق،    شهرداری   در   دانش  مدیریت  تحقیق  از  اصلی  هدف  پرداختند.    سواد  اثرات  بررسیسنندج 

.  باشد می  سنندج   شهرداری  کارکنان   بین  در دانش   مدیریت   نقش   بر   تاکید  با  شغلی   عملکرد  بر  اطالعاتی 
فوق  تحقیق  داد  نتایج    مدیریت  بر   اطالعاتی   سواد   کارکنان؛   شغلی   عملکرد   بر   اطالعاتی   ، سواد نشان 

   . است تاثیرگذار سنندج شهرداری کارکنان شغلی  عملکرد بر  دانش مدیریت  و کارکنان  دانش
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مداری و    تأثیر واسطه ای مدیریت دانش بر مشتری » پژوهشی با عنوان  (،  2010)  1چی و همکاران 
ها از پرسشنامه استفاده شد. در مجموع  آوری داده انجام دادند. برای جمع   «عملکرد شغلی فروشندگان

-درصد جمع  74نسخه با میزان پاسخ    339ا برای فروشندگان ارسال شد و  هنسخه از پرسشنامه  420
مداری و مدیریت دانش بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت   دهد که مشترینشان می تحقیق فوقآوری شد. 

 . گذارد و معنادار می 
پژوهشی2015)  2همکاران و    وین   توسعه  برای  دانش   مدیریت  بر   مبتنی  مدل  تأثیر  عنوان  با   (، 

بررسی  معلمان  ایحرفه   یک   از  استفاده   با  تلفیقی،  یادگیری  محیط  در  معلم  تربیت  دورة  اثربخشی  با 
فرآیند؛  بر  مبتنی  دانش   مدیریت  مدل   این   به  دانش   ارزیابی   و  تسهیم  سازی،درونی   آفرینی،هم  چهار 

دانش  بهبودبخشی   باعث   مذکور   دورة   که  یافتند   دست   نتیجه   های مهارت  و  عملکرد   فراگیران،   به 
که  شده   بررسی   های یافته  محتوای   این   بر  عالوه  شده،  رویکرد  این   در   تدریس داد    دسترسی،   نشان 
رؤسای    و  بودن  به صرفه  مقرون  و   زمان  پذیری، انعطاف  یادگیری،   اجتماع   تشکیل  تعاملی،   های فعالیت
 است.  دوره بر این تاثیرگذار  عوامل از مدارس

تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی در آموزش  »پژوهشی با عنوان  (،  2017)  3همکاران   و  ماساده 
نفر از اساتید دانشگاه صورت گرفت و برای    207انجام دادند. مطالعه بر روی    «عالی در دانشگاه جردن 

خلق  )ها از پرسشنامه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش  آوری دادهجمع
دانش و کاربرد دانشدانش،   انتشار  دانش،  دانش، ذخیره  دانش، سازماندهی  و عملکرد شغلی    (جذب 

 . رابطه وجود دارد
تأثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی، فرهنگ  »پژوهشی با عنوان  (،  2018)  4همکاران و   النوافله

به  با سبک رهبری  بر عملکرد شغلی  دانش  مدیریت  و  انگیزه  در  عنوان    سازمانی،  تعدیل شده  متغیر 
انجام دادند. در این مقاله، تأثیر سه شیوه مدیریت منابع انسانی یعنی    « های تجاری اردنبخش بانک

جبران خسارت و مزایا، آموزش و توسعه و ارزیابی عملکرد همراه با فرهنگ سازمانی، انگیزه و مدیریت  
پرسشنامه استفاده    30ها از آوری داده عدانش در مورد عملکرد شغلی مورد بررسی قرار گرفت. برای جم 

یافته انسانیشد.  منابع  مدیریت  شیوه  توجه  قابل  تأثیر  و  )  ها  آموزش  مزایا،  و  خسارت  جبران  یعنی 
ارزیابی عملکرد انگیزه و مدیریت دانش را در عملکرد شغلی بانک  (،توسعه و  های  فرهنگ سازمانی، 

 . اردنی نشان داد

 
1 Chi et al 
2 Vinh et al 
3 Masa’deh et al 
4 Alnawafleh et al 
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 مفهومی تحقیق ها و مدل فرضیه
معنادار    تأثیر   آباد،خرم  شهر  عالی  آموزش  موسسات  مدیران در   شغلی   عملکرد   بر  مدیریت دانش  -1
 . دارد 

معنادار    تأثیر  آباد،خرم   شهر   عالی  آموزش  موسسات  مدیران در  شغلی  عملکرد  بر   ایجاد دانش  -1-1
 . دارد 

دانش   -1-2 در  شغلی   عملکرد  بر   تسهیم    تأثیر   آباد، خرم   شهر   عالی  آموزش   موسسات   مدیران 
 . معنادار دارد

  آباد، خرم   شهر   عالی  آموزش موسسات  مدیران در   شغلی  عملکرد   بر  بکارگیری )کاربرد( دانش   -1-3
 . معنادار دارد تأثیر 

معنادار    تأثیر   آباد، خرم   شهر  عالی   آموزش  موسسات   مدیران در   شغلی  عملکرد  بر   ذخیره دانش  -1-4
 . دارد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساخته(  محقق  منبع؛)  تحقیق  مفهومی مدل  -1  شکل
 ( 1970) 1پاترسون   و( 2010)، 1چن و همکاران  از  اقتباس با

 
1 Chen et al 

مدیریت  

 دانش

 تسهیم دانش 

 ایجاد دانش

 کاربرد دانش 

عملکرد شغلی  

 مدیران 

 ذخیره دانش 

H

4-1 
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 روش تحقیق 
اجرا  ق یتحق  نیا هدف  لحاظ  نوع  ءبه  به    یکاربرد،  از  که  است  تحقیقی  کاربردی،  تحقیق  است. 

. همچنین پژوهش حاضر ترکیبی  گیرد منظور حل مشکل یا معضل خاص علمی یا اجتماعی انجام می 
 پیمایشی، مصاحبه پژوهش روش در ها داده گردآوری هایشیوه  ترینرایج از روش پیمایشی است از

  پرسشنامه از   هاداده  آوریجمع  برای پژوهش محقق این در که است پرسشنامه از تفادهاس و شخصی 
  شغلی مدیران   عملکرد  استاندارد  و پرسشنامه  2010همکاران در سال    و  چن   دانش  مدیریت  استاندارد

ها  بصورت تصادفی ساده استفاده و توزیع شده است که مرتبط با فرضیه 1970 سال در  پاترسون  توسط
از تکنیک  باشدمتغیرهای تحقیق میو   آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده  و در انجام آن  های 

  ییاستقرا  ءاست و بلحاظ منطق اجرا   ی مقطع   ی ق یتحق  ءاز نظر زمان اجرا   قی تحق  نیا   است. همچنین
همچن اجرا  نی است،  نحوه  جهت  از  تحقیق  توصءروش  محقق  فی ،  توسط  متغیرها  که  جهت  )بدان  ی 

نمی شود(دستکاری  می  شناسایی  آنها  موجود  وضعیت  و  همبستگ  یش یمایپ  ، شوند  نوع  از  )بدان  و  ی 
در پژوهش حاضر جامعه  .  باشدی م  گیرد( جهت که ارتباط بین متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار می

شامل   تعداد  میآباد  خرم   شهر   عالی   آموزش  موسسات  مدیرانی  کلیهآماری  حال حاضر  در  که  باشد 
از    150 را شامل میمدیران  نفر  موسسات  مدیران    108تعداد   شود. همچنینموسسات آموزش عالی 

  شده است.   گیری جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاببا استفاده از روش نمونهآموزش عالی  
ای استفاده شده  مورد نیاز از روش کتابخانه  اطالعات با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری  

نشریات.  است منابع،  مطالعه  مسیر  از  پژوهش  تئوریک  در    ،مباحث  موجود  خارجی  و  داخلی  منابع 
ای مورد نیاز تحقیق کالً از  هآوری شده است. یعنی اطالعات و داده ها و استفاده از اینترنت جمعکتاب

کتابخانه در    ای روش  است.  گرفته  تجزپایان  انجام  تحل  ه یجهت  ا   لی و  در  از    ن یاطالعات  پژوهش 
توص  ی هاروش استنباط  ی فی آمار  م  یو  ا ی استفاده  استفاده    نیگردد.  با  روشپژوهش    ی آمار  یها از 
  های نمونه شامل: جنسیت، تحصیالت و سن و شاخص  اعضای   شناختی   جمعیتمتغیرهای    ی ف یتوص

شامل:    متغیرهای  میانه،  پژوهش  انحرافمیانگین،  مد،  دامنه  واریانس،  و    معیار،  ماکزیمم  تغیرات، 
و  فریدمن    آزمون و    پیرسون  همبستگی   ضریب اسمیرنوف،    -کولموگروف  آزمون   یاستنباط و  مینیمم  

 د. گردی ستفاده ما  SPSS 26 افزاراز نرم زی ن یاقتصاد سنج ات ی عمل ی اجرا یبرا
شغلی    عملکرد  استاندارد   ( و پرسشنامه 2010)  همکاران   و  چن   دانش  مدیریت   استاندارد   پرسشنامه 

 ( 1970) پاترسون توسط  مدیران

 
1 Patterson 
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مدیریت مستقل  چهار  دانش   متغیر  به  (  کاربرد)  بکارگیری  دانش،  تسهیم  دانش،  ایجاد   بُعد  خود 
-ای نمینیز دارای مولفه  مدیران  شغلی   شوند و متغیر وابسته عملکرد دانش تقسیم می   ذخیره   و  دانش 

 اند: های آنها مورد بررسی قرار گرفته( این متغیرها و مولفه 1جدول )باشد که طبق 
 متغیرهای تحقیق  -1جدول 

 آلفای کرونباخ  سواالت  ها مولفه متغیرها 

 دانش  مدیریت

 873/0 3و  2، 1 ایجاد دانش 

 726/0 6و  5، 4 تسهیم دانش 

 714/0 9و  8، 7 بکارگیری )کاربرد( دانش 

 712/0 11و  10 ذخیره دانش 

 803 11الی  1 کل پرسشنامه مدیریت دانش 

 864/0 15الی  1 ندارد  مدیران  شغلی عملکرد

 آمار توصیفی 

 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه  

ماهیت جامعه بهتر  آشنایی  به منظور شناخت  و  است  گرفته  قرار  مورد مطالعه  پژوهش  در  ای که 
از   پژوهش، قبل  با متغیرهای  دادهبیشتر  دادهتجزیه و تحلیل  این  ها توصیف  های آماری، الزم است 

پایه شود. همچنین توصیف آماری داده و  آنها  بر  الگوی حاکم  برای  ها، گامی در جهت تشخیص  ای 
در این  های جمعیت شناختی  ویژگیرود و  کار می ه  تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش ب

 د. باشمی -2پژوهش مطابق جدول 
 جمعیت شناختی اعضای نمونه  -2جدول 

 عنوان نوع فراوانی درصد فراوانی جمع فراوانی  جمع درصد فراوانی

100 108 
 مرد  73 76/6

 جنسیت
 زن 35 32/4

100 108 
 لیسانسفوق  53 1/49

 تحصیالت 
 دکتری  55 9/50

 

 

100 

 

 

 
108 
 

 

 

 

 سال  25از 6 6/5

 

 سن 

 

 سال  30تا  26بین  17 7/15

 سال  35تا  31بین  34 31/5

 سال  40تا  36بین  42 38/9

 سال   45تا  41ینب 7 5/6

 سال   46باالی  2 9/1
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های جمعیت شناختی اعضای  های مربوط به ویژگیمشخص است، یافته  2همانطور که از جدول  
فراوانی مربوط به مردان است. برای  نمونه آماری نشان داد که، برای متغیر جنسیت: بیشترین درصد  

باشد و برای  متغیر وضعیت تحصیالت: بیشترین درصد فراوانی مربوط به دارندگان مدرک دکتری می
 سال است.  40تا   36ی سنی متغیر سن: بیشترین درصد فراوانی مربوط به بازه

 
مدیران به تفکیک   شغلی  دانش و عملکرد  ها با توجه به دو متغیر مدیریتدر بخش توصیفی داده

تغیرات، ماکزیمم و مینیمم هر یک را    معیار، دامنه  های میانگین، میانه، واریانس، مد، انحرافشاخص
 آمده است:   -3طبق جدول 

 های متغیرهای پژوهش وضعیت پاسخ دهندگان برحسب شاخص  -3جدول 
 متغیر                           

 شاخص
 مدیران عملکرد شغلی  مدیریت دانش 

 108 108 تعداد 

 777/50 0278/33 میانگین 

 50 36 میانه 

 016/57 831/64 واریانس 

 42 36 مد

 5508/7 0157/8 انحراف معیار 

 19 26 دامنه تغیرات 

 42 42 ماکزیمم 

 16 16 مینیمم

 

و   33/ 0278برابر با مدیریت دانش میانگین متغیر   شود،می مشاهده  3همانطور که در جدول شماره 
با   برابر  آن  معیار  میانگین می  0157/8انحراف  همچنین  برابر  متغیر   باشد.  مدیران  شغلی    با   عملکرد 

های دو متغیر در جدول  همچنین سایر شاخص  .باشد می  5508/7  با  برابر  آن  معیار  انحراف  و   50/ 777
 مشخص هستند.  3شماره  

 آمار استنباطی 
های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال  حلیل به منظور تحلیل داده های پژوهش از ت

داده کولموگروف بودن  آزمون  از  استفاده  با  می   -ها  قرار  بررسی  مورد  با    ادامهدر  .  گیرداسمیرنوف 
از اسپیرمن    استفاده  هبستگی  و  آزمون  تحقیق  فرضیات  بررسی  پایان  به  از  در  استفاده    آزمون با 

 شود. پرداخته می های مدیریت دانش مولفه بندی فریدمن به رتبه
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 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش  
ها اطالع  ها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن دادهقبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرض

ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح  آزمون  حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، 
در    و H0ض باشد فر  α=05/0معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی 

 . یید خواهد شد تأ H1ض  غیر اینصورت فر

0H  :( انداز جامعه نرمال آمده)ها نرمال است داده 

1H :(انداز جامعه نرمال نیامده)ها نرمال نیست داده 

 اسمیرنوف   -آزمون کولموگروف-4جدول 

 متغیرها  اسمیرنوف -لموگروفک Z سطح معناداری 

 مدیریت دانش  172/0 121/0

 ایجاد دانش  162/0 064/0

 تسهیم دانش  242/0 079/0

 بکارگیری )کاربرد( دانش  247/0 070/0

 ذخیره دانش  204/0 116/0

 مدیران  عملکرد شغلی 283/0 102/0

 

است    0/ 05از    بزرگتر با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق  و    4طبق جدول  
 پارامتریک استفاده شود.   باید از آزمونو  یعنی آزمون معنی دار شده

یم و در  یهای پارامتری استفاده نماتوانیم از آزمونکه یک متغیر نرمال باشد ما می  در صورتی 
های پارامتری را نداریم و باید برای  نباشند، مجوز استفاده از آزمونکه متغیرها نرمال    صورتی

 یم.  یهای ناپارامتری استفاده نما آزمودن متغیرها از آزمون
کولموگروف آزمون  از  استفاده  متغیرهای    -4جدول    اسمیرنوف   -با  تمامی  که  گرفتیم  نتیجه 
می نرمالی  توزیع  دارای  آزمون  تحقیق  برای  سپس  روش  هایفرضیهباشند،  از  های  تحقیق 

   یم.ینمااستفاده می ضریب همبستگی پیرسون پارامتری 

 های تحقیق آزمون فرضیه

 تحقیق آزمون فرضیه اصلی 
دانش در   شغلی  عملکرد   بر  مدیریت  معنادار    تأثیر   آباد،خرم  شهر   عالی   آموزش  موسسات   مدیران 

 . دارد 
مورد آزمون قرار    5با استفاده از آزمون هبستگی اسپیرمن فرضیه اصلی تحقیق طبق جدول شماره  
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 گرفته است. 

 اصلی تحقیق  فرضیه  به مربوط  پیرسون همبستگی  ضریب   -5 جدول
 عملکرد شغلی مدیران  مدیریت دانش  متغیرها 

 مدیریت دانش 

 227/0 1 ضریب همبستگی پیرسون

 018/0 -- (Sig)سطح معناداری  

 108 108 تعداد 

 عملکرد شغلی مدیران 

 1 227/0 ضریب همبستگی پیرسون

 -- 018/0 (Sig)سطح معناداری  

 108 108 تعداد 

 
نتایج جدول   همانطوری ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده مدیریت دهد،  نشان می  ( 5)  که 

شغلی   بر   دانش در   عملکرد  )خرم   شهر  عالی   آموزش  موسسات  مدیران  آلفای  0/ 227آباد  سطح  در   )
 گردد و  دال بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد می   0Hلذا    (؛ >01/0P)معنی داری است    01/0

1Hمی  دال قرار  تایید  مورد  داری  معنی  رابطه  وجود  میبر  استنباط  چنین  بنابراین  با گیرد.  که  شود 
  تأثیر   آباد،خرم  شهر  عالی  آموزش  موسسات  لکرد شغلی مدیران درعم  بر   مدیریت دانش  % 99اطمینان  

 مقدار همبستگی قوی بین دو متغیر وجود دارد. همچنین   مستقیم و معنی داری دارد.
 

 تحقیق های فرعی آزمون فرضیه
معنادار    تأثیر  آباد،خرم   شهر   عالی  آموزش  موسسات  مدیران در  شغلی  عملکرد  بر   ایجاد دانش  -1-1

 . دارد 
دانش   -1-2 در  شغلی   عملکرد  بر   تسهیم    تأثیر   آباد، خرم   شهر   عالی  آموزش   موسسات   مدیران 

 . معنادار دارد
  آباد، خرم   شهر   عالی  آموزش موسسات  مدیران در   شغلی  عملکرد   بر  بکارگیری )کاربرد( دانش   -1-3

 . معنادار دارد تأثیر 
معنادار    تأثیر   آباد، خرم   شهر  عالی   آموزش  موسسات   مدیران در   شغلی  عملکرد  بر   ذخیره دانش  -1-4

 . دارد 
مورد آزمون    6های فرعی تحقیق طبق جدول شماره  با استفاده از آزمون هبستگی پیرسون فرضیه

 قرار گرفته است. 
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 فرعی تحقیق  های فرضیه  به مربوط  پیرسون همبستگی  ضریب   -6 جدول

 
های  ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده مولفهدهد،  نشان می  ( 6)  که نتایج جدول   همانطوری

مدیران   شغلی  عملکرد  و  دانش  ترتیب  خرم   شهر   عالی   آموزش   موسسات   درمدیریت  به  ،  501/0آباد 
دال بر عدم    0H(؛ لذا  >01/0Pمعنی داری است )  01/0در سطح آلفای    180/0و    115/0،  0/ 250

دال بر وجود رابطه معنی داری مورد تایید قرار    1Hگردد و  وجود رابطه بین دو به دو متغیرها رد می 
مدیریت دانش و عملکرد  های  بین مولفه  % 99شود که با اطمینان  گیرد. بنابراین چنین استنباط میمی

مدیران   دارد.خرم  شهر   عالی   آموزش  موسسات   در شغلی  وجود  داری  معنی  و  مستقیم  رابطه   آباد 

می  که  بین   دانیمهمانطور  ضعیف  29/0تا    0ضریب  همبستگی  دهنده  بین  ،  نشان  تا    30/0ضریب 
باشد.  می  نشان دهنده همبستگی قوی  1تا    70/0ضریب بین  و    نشان دهنده همبستگی متوسط  69/0

 باشد. ی مولفه های مدیریت دانش همبستگی قوی برقرار میبنابراین بین  همه

 

Correlations 

 تسهیم دانش  ایجاد دانش  عملکرد شغلی  متغیرها 
بکارگیری 

 دانش ( کاربرد)
 ذخیره دانش 

 عملکرد شغلی 

 180/0 115/0 250/0** 501/0** 1 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 009/0 235/0 062/0 -- (Sig)سطح معناداری  

 108 108 108 108 108 تعداد 

 ایجاد دانش 

 340/0** 609/0** 585/0** 1 501/0** ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 -- 000/0 000/0 000/0 (Sig)سطح معناداری  

 108 108 108 108 108 تعداد 

 تسهیم دانش 

 609/0** 710/0** 1 585/0** 250/0** ضریب همبستگی پیرسون

 009/0 000/0 -- 000/0 000/0. (Sig)سطح معناداری  

 108 108 108 108 108 تعداد 

(  کاربرد)بکارگیری 
 دانش 

 834/0** 1 710/0** 609/0** 115/0. همبستگی پیرسونضریب 

 235/0 000/0 000/0 -- 000/0 (Sig)سطح معناداری  

 108 108 108 108 108 تعداد 

 ذخیره دانش 

 1 834/0** 609/0** 340/0** 180/0 ضریب همبستگی پیرسون

 -- 062/0 000/0 000/0 000/0 (Sig)سطح معناداری  

 108 108 108 108 108 تعداد 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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منظور   مولفهبه  بین  بندی  رتبه  و  موسسات   هایبررسی  مدیران  شغلی  عملکرد  بر  دانش  مدیریت 
  -7جدول  شود که نتایج آن به شرح  بندی فریدمن استفاده  میآباد از رتبهآموزش عالی شهر خرم

 باشد: می
 متغیرها  استاندارد  انحراف و میانگین  -7 جدول

 ماکزیمم  مینیمم انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  متغیرها 

 00/13 00/4 89536/2 4907/9 108 ایجاد دانش 

 00/11 00/5 65455/1 4722/8 108 تسهیم دانش 

 00/12 00/3 91462/2 5185/8 108 دانش ( کاربرد) بکارگیری

 00/9 00/2 06159/2 5463/6 108 ذخیره دانش 

 
از  7  در جدول میانگین  دامنه  است.  ارائه شده  متغیرها  استاندارد  انحراف  و  است.    10تا    0میانگین 

 ( 49/9) دهد که باالترین میانگین  نشان می  های مدیریت دانش را مولفههای  مقایسه میانگین ویژگی 
ی ذخیره  مولفهمتعلق به   (54/6)  ترین میانگیندهی و پایین  در نمره    ی ایجاد دانش مولفهمتعلق به  

بررسی معنی  دانش بین   است. جهت  تفاوت  بودن   بندی مهو رتبه    های مدیریت دانش مولفهدار 
 Testآخر ) ، باید نتایج جدول  موزش عالی از نظر مدیران موسسات آ  های مدیریت دانشمولفه ترین  

Statistics :را بررسی کنیم ) 
 : دهد ( را نشان میهای مدیریت دانش مولفهبندی متغیرها )وضعیت رتبه  -8جدول 

 های مدیریت دانش فریدمن مولفه آزمون   -8جدول 
 متغیرها  ایجاد دانش  تسهیم دانش  دانش ( کاربرد) بکارگیری ذخیره دانش 

 رتبه میانگین  10/3 48/2 10/3 32/1

 
مدیریت های تاثیرگذار مولفه از بین توان گفتمیانگین می 8جدول با توجه به نتایج بدست آمده از  

با میانگیندانش بر عملکرد شغلی مدیران موسسات آموزش عالی شهر خرم ایجاد دانش و    10/3آباد 
دارای کمترین    1/ 32با میانگین    ی ذخیره دانشمولفهدارای بیشترین رتبه و  بکارگیری )کاربرد( دانش  

 باشد.  رتبه می
 تاثیرگذار  عوامل  رتبه بودن یکسان  عدم  -9 جدول

N4 108 

Chi-square 864/142 

Df 3 

Sig 000/0 
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a. Friedman Test                                         

 
درصد    5کمتر از    ( سطح معناداری)  Sigاز آنجائیکه    و   دهدنشان می   9  که نتایج جدول  همانطوری

مدیریت دانش بر عملکرد شغلی مدیران  های تاثیرگذار  مولفه   (اولویت)است، ادعای یکسان بودن رتبه  
 . شودپذیرفته نمیآباد  موسسات آموزش عالی شهر خرم

 

 گیریبحث و نتیجه
  عملکرد   ( بردانش  ذخیره  و  دانش(  کاربرد)  بکارگیری  دانش،  تسهیم  دانش،  ایجاد)  مدیریت دانش »
 «. معنادار دارد تأثیر آباد، خرم  شهر  عالی  آموزش  موسسات مدیران در شغلی 

  مدیریت دانش   آباد خرم   شهر   عالی   آموزش   مدیران موسسات همانطور که قبالً گفته شد از دیدگاه  
تاثیر  مدیران    شغلی  عملکرد   ( بردانش  ذخیره  و  دانش (  کاربرد)  بکارگیری   دانش،  تسهیم  دانش،  ایجاد)

با ضریب    آباد خرم   شهر  عالی   آموزش   موسسات  مدیران در نفر از    108مثبت و معناداری دارد. از دیدگاه  
پیرسون   معناداری    227/0همبستگی  سطح  می  0/ 01و  مولفهمعنادار  از  هریک  همچنین  های  باشد 

دانش سطح    مدیریت  در  آنها  همگی  که  گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  بودند.    01/0نیز  معنادار 
آزمون فریدمن جهت رتبه نتایج  به  توجه  با  دانش و  بندی مولفههمچنین  ایجاد  های مدیریت دانش، 

توان گفت؛  باشند. بنابراین میبیشتر رتبه را دارا می  10/3ایبکارگیری )کاربرد( دانش با میانگین رتبه
اهد یافت. در واقع عملکرد شغلی  اساس مدیریت دانش در سازمان بهبود خو  بر   مدیرانعملکرد شغلی  

  عالی   آموزش  موسسات   در   ء ای و تجربه با سایر اعضاگذاری دانش حرفه  اساس حفظ و به اشتراک   بر
بهبود بهرهالیابد. ع افزایش می در  ایجاد دانش جدید  برای  این، مدیریت دانش  بر  افزایش  وه  و  وری 

شغلی می   مدیران  عملکرد  قرار  استفاده  می ین  همچنگیرد.  مورد  نشان  که  نتایج  این    مدیران دهد  بر 
باعث افزایش تمایل آنها    عالی   آموزش   موسسات   در باورند به اشتراک گذاشتن دانش با سایر همکاران  

و افزایش کارایی در کار    مسأله های حل  به همکاری و گسترش دانش آنها و همچنین افزایش توانایی
کمک    عالی   آموزش  موسساتدانش در سطوح مختلف  گذاری    باید به اشتراک  مدیرانشود.  آنها می

روز و دقیق جهت ارتقای دانش و    عات بهالکنند. ایجاد زمینه مناسب و همچنین بکارگیری فناوری اط
از    مدیرانتواند موجب استفاده  از دانش روز می  مدیران مراکزمندی کلیه  و بهره  مدیرانهای  مهارت

ای گردد و این امر  ی کارهای تخصصی و در راستاى توسعه حرفهزمینههای خود در  مهارت و توانایی
آزادى عمل بیشتر آنان نیز خواهد شد که در نهایت بهبود کیفیت عملکرد   باعث کاهش خطا هنگام 

  عسکری و مغدانی بنابراین نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات داخلی      . شودشغلی آنها را منجر می
قربانی شاه حسینی  (،  1396) محمدحسن(  1397)  و  تنکابنی،  و  1399)  مرشدی  همکاران (  و    اقبالیار 
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می1399) راستا  یک  در  خارجی  (  تحقیقات  با  و  همکارانباشد  و  همکاران (،  2010)   چی  و    ماساده 
و  2017) همکاران(  و  راستا می2018)   النوافله  یک  در  نیز  میباشد.  (  پیشنهاد  پایان  مراکز  گردددر   ،

در محیط کار افزایش یافته و  مدیرانشرایطی را فراهم نماید که میزان یادگیری  یستی  آموزش عالی با
آنها نهادینه شودتوجه به دانش و کسب مهارت  باید سمینارها،    مدیران ه بر این،  الوع  . های نوین در 

تا به اشتراک کارگاه   موسسات   درگذاری دانش در سطوح مختلف    ها و جلسات آموزشی برگزار کنند 
 . افزایش یابد عالی  آموزش 
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