رابطهی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیادهسازی مدیریت
دانش از دیدگاه کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان
سپیده

دادخواه1

عاصفه

عاصمی2

محمدرضا
فرشته

عابدی3

مشهدی4

مطالعات دانششناسی
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44
تاریخ دریافت44/30/44 :
تاریخ پذیرش44/30/03 :

چکیده
هدف :این پژوهش باهدف بررسی رابطه عوامل جمعیت شنناتیی و مینزا پینادهسنای مندیریت داننش ای
دیدگاه کارکنا شرکت پاالیش نفت اصفها انجام شد .روش :تحقیق حاضر ای نوع کناربرد و بنه روش
پیمایشی  -توصیفی و جامعه پژوهش  4444تو و با اسیفاده ای فرمول نمونه گینر کنوهن  063تنو کارکننا
شرکت پاالیش نفت اصفها است .تمام کارکنا این شرکت بود .بنه منظنور تعینین حجن نموننه ای فرمنول
نمونه گیر کوهن اسیفاده شد .روش نمونهگینر  ،تصنادفی طبقنها و ابنزار گنردرور دادههنا پرسشننامه
محقق ساتیه ،با مقیاس پنج درجها لیکرت بود که پایایی ر برحسب ضریب رلفا کرونبنا مقندار 3.44
به دست رمد .برا تحلیل پاسخنامه ها دریافیی ،در سطح رمار توصیفی ای فراواننی و مینانیین و در سنطح
رمار اسینباطی ای ریمو ها

 tدو نمونها  ،ریمو رنوا و ضریب همبسییی پیرسو اسیفاده شند .یافتهها:

یافیه ها نشا داد پاالیش نفت اصفها بین عوامل جمعیت شناتیی بررسنی شنده فقن بنین جنسنیت و مینزا
پیاده سای مدیریت دانش در شرکت رابطه معنی دار وجود داشت .نتیجه گیری :نیایج نشنا داد کارکننا

 .1کارشنا سننی ارشنند علنن اط عننات و دانننش شناسننی ،دانشننکده علننوم تربییننی و روانشناسننی ،دانشننیاه اصننفها
se_dadkhah1367@yahoo.com
 .4دانشیار گروه عل اط عات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربییی و روانشناسی ،دانشیاه اصفها (نویسنده مسنوول
af_asemi@yahoo.com
 .0دانشیار گروه مشاوره شغلی ،دانشکده علوم تربییی و روانشناسی ،دانشیاه اصفها dr.mr.abedi@gmail.com
 .4کارشناسی ارشد صنایع ،دانشیاه ریاد اس می واحد نجفرباد ،شرکت پناالیش نفنت اصنفها (مشناور صننعیی f-
mashhadi@eorc.ir
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ی و مرد در مورد میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی و فناور مندیریت داننش در شنرکت پناالیش
نفت اصفها دیدگاه ها میفاوتی دارند و کارکنا ی نسبت به میزا پیاده سای ییرساتت ها سایمانی و
فناور مدیریت دانش توش بین ترند و نیرش بهیر دارند درنییجه برا پیناده سنای گسنیرده مندیریت
دانش در سایما  ،باید به ویژگیها جمعیت شناتیی ریاد توجه داشت.

واژگان کلیدی :عوامل جمعیت شناختی (عوامل دموگرافیک) ،مدیریت دانش ،شرکت
پاالیش نفت اصفهان.

مقدمه
امرویه دانش کارکنا و مشیریا سایما  ،یکی ای مه ترین و بااریشترین سرمایههنا هنر
سایما است .این دانش ترکیبی ای اط عات وابسنیه ،تجنار  ،اریشهنا و پنیشیمیننههنا
ذهنی شخص است؛ و مدیریت ر به سایما ها کمک میکند تا ای تجار تنود ،شنناتت
و بینش به دست رورند و در حل مشک ت ،کاهش یما انجنام کنار و ننورور در توسنعه
کسبوکار ای ر ها بهره گیرند (یعقوبی ،جواد و رقنارحیمی1034 ،؛ اَکنرام و بوتنار ،1
. 44 ،4311
درنییجه مدیریت و بهکارگیر صحیح و منثرر اینن سنرمایه ،نقنش حیناتی در موفقینت
سایما ها دارد و میتواند نیایج مهمی برا سایما ها در برداشیه باشند .مندیریت داننش بنا
تبدیل سرمایه انسانی به داراینی فکنر سنایما یافینه ،بنرا سنایما ایجناد اریش منیکنند
(یعقوبی و همکارا  301 ،1034 ،؛ به بیانی دییر مدیریت دانش عبارت است ای راهبردهنا،
فنو و سایوکارها پشییبانی برا ایجاد ،شناسایی ،گردرور و به اشیراکگذار داننش
و تجربیات و درنهایت بهکارگیر بهیرین دانش بنرا ارتقنا کنارایی سنایما (لیبنووییز،
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. 144 ،1033
فرریند مدیریت دانش فرریند شامل افراد ،فنّاور و فعالیتهاست (دیکسو ،4311 ،4
 4؛ که طی ر سایما ها به تولید ،به دسنت رور  ،اشنیراک و تسنخیر داننش منیپرداینند
(سویانیی و وود . 144 ،4311 ،0بهعبارتدییر با شنناتت ،انیخنا  ،سنایما دهنی و تبنادل
1. Akram & Bokhari
2. Dixon
3. Susanty & Wood
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دانش و تجربیات موردنیای ،سایما ها قادر میشنوند داراینیهنا دانشنی تنود را مندیریت
کنند و تصمی گیر  ،یادگیر پویا و حل مسائل را بهگونها شایسیه انجام دهنند (رحمینی
اصل ،گودری  ،سنجاد و بنسنبرد 4314 ،1؛ یعقنوبی ،اوراعنی یزداننی ،رهنورانی و بننی
هاشمی. 4311 ،4
برا پیادهسنای مندیریت داننش ابزارهنایی الیم اسنت؛ اینن ابزارهنا عبنارتانند ای.1 :
رهبر و مدیریت رگاه و تأریرگذار در سایما (اَکرام و بوتار  4311 ،و این مسوله نشا
میدهد مدیریت رابطها مثبت و مه با اشیراک دانش دارد و میتوانند فرهنن

اشنیراک

دانش را ارتقاء دهد (یاهید االس م ،ماهین احمد ،حسن و یودین احمد 4430 ،4311 ،0؛ .4
ابزارها فناور مانند بانکها اط عاتی ،پست الکیرونیک ،اینیرنت ،شبکه اینیراننت و ...
که ابزارها جدانشدنی ای مدیریت دانش هسیند و نقش مهمی را در پینادهسنای مندیریت
دانش بای میکنند؛  .0فرهن

سایمانی میکی بر ت قینت و ننورور  .مندیریت داننش بنا

کمک این ابزارها ،سرمایهها انسانی را به داراییها فکر سایما یافیه تبندیل و راههنا
میفاوتی برا ربت ،توییع و انیقال دانش در سایما ایجاد میکند تنا بهینرین نییجنه حاصنل
شود (گودریوند چیینی. 4311 ،4
فرریند مدیریت دانش جنبه فنی و اجیمناعی دارد (گودریونند چییننی 146 ،4311 ،و
همچنین میتواند سایما ها را قادر ساید تا عملکرد معمول تود را به عملکنرد هوشنیارانه
و توأم با ت قیت تغییر دهند .این فرریند در یک سایما مزایایی ایجاد منیکنند کنه در دو
سطح فرد و سایمانی قابل مشاهده است .در سنطح فنرد  ،مندیریت داننش بنه افنراد اینن
امکا را میدهد تا مهارتها و تجربیات تود را ای طریق همکار با دیینرا  ،سنهی شند
سایمانی نیز مدیریت دانش به ارتقا عملکرد سایما ای طریق افزایش کنارایی ،بهنرهور ،
کیفیت و نورور کمک میکنند .البینه بایند دانسنت چرتنه مندیریت داننش دارا شنش

1. Rahmati Asl, Goodarzi, Sajjadi, & Benesbordi
2. Yaghoubi, Oraee Yazdani, Ahoorani, & Banihashemi
3. Zahidul Islam, Maheen Ahmed, Hasan, & Uddin Ahmed
4. Goudarzvand chigini
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فرریند ایجاد ،جذ  ،سایما دهی ،ذتیره ،انیشار و کاربرد دانش اسنت (رحیمینا و شنامی
ینجانی. 1043 ،
در مرحله اول ،باید دانش موجود در سطح سایما و منبنع ر (اعن ای داننش صنریح و
ضننمنی نننزد افننراد ،مسننیندات ،بانننکهننا اط عنناتی و  ...شناسننایی شننود ،س ن

دانننش

بهدسترمده و بهصورت مناسب ذتیرهسای گردد .پ ایر  ،بنرا اینکنه داننش بنااریش
شود و به ه افزایی و یایش مجدد بینجامد ،باید بین افراد به اشیراک گذاشیه شنود .پن

ای

طی این مراحل ،باید ای دانش کسبشده در جهت تحقق اهداف سایما اسنیفاده کنرد ،در
غیر این صورت تمامی ت شها انجامگرفیه ،بینییجه تواهد ماند .باید دانست سنایما هنا
هنیامی بهطور ارربخش و کاررمد یاد میگیرند کنه اینن فررینندها شنشگاننه ،مسنیمر و
تعاملی باشند (نیای و ابونور . 463 ،1043،
ایرنجاکه مدیریت دانش در سایما ها اهمیت بسزایی پیدا کرده اسنت مفهنوم مندیریت
دانش سایمانی میتواند درک کاملتر ای مدیریت دانش به دسنت دهند .در همنین راسنیا
مدیریت دانش سنایمانی عنادتهنا و عملینات عناد و رویمنره را میحنول کنرده (اتنوا ،
اولیایی ،دسیرنج ممقانی و رقفی ، 1 ،1034 ،نورور را در سایما افنزایش داده و داننش و
تجربیات کارکنا را قبل ای کنارهگیر و باینشسییی ر ها شناسایی و نیهندار منیکنند
(لیبووییز. 16 ،1033 ،
نظام مدیریت دانش سایمانی ،نظامی است که ای طریق رسا سای مبادله و نشنر داننش،
فرریند ینادگیر سنایمانی را بهبنود و ارتقناء منیبخشند .اینن نظنام ،ترکینب پیچیندها ای
ییرساتتها فناور  ،ساتیارها سایمانی ،فرهن
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سایما  ،دانش و افراد اسنت (مِسنو و

اسمیت . 4333 ،1ییرساتتها فناور هما ابزارها فناور اط عات شامل سختافزار
و نرمافزار و پروتکلهاست که امکا نسخههنا الکیرونیکنی ای داننش سنایمانی و تسنهیل
مبادله و انیقال دانش را فراه میرورد و ساتیارها سایمانی ،شیوها اسنت کنه کارکننا
سایما در درو گروهها سایمانی چنه بنهصنورت رسنمی و چنه بنهصنورت غیررسنمی،
سایما دهی میشوند و با یکدییر تعامل برقرار میکنند و مجموعها ای نقشهنا و اهنداف
1. Meso & Smith
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را در ارتباط ر ها با راهبرد سایما دنبال میکنند (شریفیاده ،نریمانی و کوشنکی،1043،
. 106
فرهن

سایما شامل اریشها و هنجارها مشیرک ،ات قینات و شنیوه رفینار و اقندام

در داتل سایما است .دانش ،شامل تمام دانش سایمانی است کنه در سنایما و ینا اذهنا
کارکنا موجود است .سرانجام ،منظنور ای افنراد نینز همنه ذینفعنا درو و بینرو سنایما
است .در میا تمامی اینن عناصنر ،کارکننا سنایما  ،مهن تنرین و اصنلیتنرین جنزء نظنام
مدیریت دانش سایمانی هسیند؛ بنابراین منیتنوا افنراد انسنانی را در سنایما  ،اصنلیتنرین
عنصر در مدیریت دانش سایمانی دانست (شریفیاده و همکارا . 106 ،1043،
دانشمندا مدیریت ،مدیرا و کارشناسا باتجربه و کاررمد اعیقاد دارند کنه سنرمایه
اصلی یک سایما  ،نینرو انسنانی ر بنوده و اصنل سنوددهی و حنداکثر نمنود سنرمایه
مسیقیماً به این عامل بسنییی دارد؛ بنهطنور کنه نینرو انسنانی در رأس عوامنل داتلنی و
تارجی ،بهعنوا مهن تنرین و بنااریشتنرین عامنل در افنزایش بهنرهور و تولیند سنایما
محسو می گردد (شیخ ابومسنعود  1043،و کنارایی و ارربخشنی هنر سنایما بنه نحنوه
مدیریت و کاربرد صحیح و مثرر منابع انسانی وابسیه است.
ایرنجاکه منابع انسنانی در سنایما هنا ویژگنیهنا فنرد و عوامنل جمعینت شنناتیی
میفاوتی دارند و این ویژگیها تواسیه یا ناتواسیه بر دیدگاه کارکنا و رونند پینادهسنای
مدیریت دانش در سایما تأریرگذار است؛ باید چارها اندیشید تا با توجه بنه ویژگنیهنا
فرد  ،کارکننا تعامنل و همکنار بیشنیر داشنیه باشنند و بیواننند مندیریت داننش را در
سایما پیادهسای نمایند و بدینوسنیله مهنارتهنا و داننشهنا موجنود سنایما حفن و
عوامل جمعیت شناتیی یا عوامل دموگرافیک عنواملی مربنوط بنه ویژگنیهنا فنرد
ماننند جنسنیت ،سنن ،سنطح تحصنی ت و  ...هسنیند .در بررسنی عوامنل جمعینت شنناتیی
کارکنا سایما  ،عن وه بنر اینن سنه عامنل عوامنل دیینر ماننند سنابقه تندمت ،سنمت
سایمانی ،نوع اسنیخدام نینز موردبررسنی قنرار منیگیرنند تنا بینوا کارکننا را بنر اسناس
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دانشمندا و محققا این عوامل را عواملی تأریرگذار بر رفیار و دیدگاه افراد در سایما
میدانند؛ به همین علنت دسنت بنه تحقیقنات فراواننی یدهانند تنا رابطنه عوامنل جمعینت
شناتیی با دیدگاه افراد در مورد مسنائل گونناگو را بررسنی نماینند .یکنی ای اینن مسنائل
بررسی رابطه عوامل جمعیت شناتیی بنر دیندگاه کارکننا در منورد مینزا پینادهسنای
مدیریت دانش است.
در همین راسیا یعقوبی و همکارا ( 1034در پژوهشی بنا عننوا "رابطنه بنین مندیریت
دانش و ویژگی ها دموگرافیک دانشنجویا دانشنیاه علنوم پزشنکی اصنفها  ،"1034بنه
بررسی نمره مدیریت دانش در بین دانشجویا دانشیاه علوم پزشکی اصفها پرداتیند .این
تحقیق ای نوع تحقیقنات توصنیفی و جامعنه منوردپژوهش  143نفنر ای دانشنجویا دانشنیاه
علوم پزشکی اصفها بود .ابزار جمعرور دادهها ،پرسشنامه مدیریت دانش بوده که اعیبنار
و روایی ر مورد تأیید قرار گرفیه است .یافیه ها پنژوهش نشنا داد بنین مینزا مندیریت
دانش و جنسیت دانشجویا ارتباط معنادار وجنود داشنت و بنین مندیریت داننش بنا سنن و
مقطع تحصیلی ارتباط معنادار وجود نداشت.
موگوتسی ،بو و فلیچر 4311( 1پژوهشی را تحت عننوا "رفینار بنه اشنیراک گنذار
دانش و میغیرهنا جمعینت شنناتیی در مینا معلمنا مقطنع میوسنطه در داتنل و اطنراف
گابارونی ،4بوتسنوانا "0انجنام دادنند .هندف ای اینن مطالعنه ،بررسنی ارتبناط بنین رفینار بنه
اشیراکگذار و میغیرها جمعیت شناتیی (جن  ،سن ،سابقه سایمانی و سابقه حرفنها
و جامعه رمار پژوهش شامل معلما مقطنع میوسنطه در داتنل و اطنراف گابنارونی بنود.
بررسی رو  430پرسشنامه برگشیی صورت پذیرفت .یافیه ها پژوهش نشا داد بین رفیار
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به اشیراکگذار دانش و جنسیت ،سن و سابقه حرفها ارتباط معنادار وجود نندارد و
تنها سابقه سایمانی رابطه همبسییی منفی ضعیفی را با رفیار بنه اشنیراک گنذار داننش
نشا داد.

1. Mogotsi, Boon, & Fletcher
2. Gaborone
3. Botswana
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پانییل و ناسوردین 4333( 1پژوهشی تحت عنوا "عوامل جمعیت شناتیی و رفینار بنه
اشیراک گذار دانش در بین کارکنا واحد تحقیق و توسعه" انجنام دادنند .هندف ای اینن
پژوهش بررسی عوامل جمعینت شنناتیی و تنأریر ر بنر رفینار بنه اشنیراک گنذار داننش
کارکنا واحد تحقیق و توسنعه بنود .مطالعنه بنر رو  40سنایما صنورت گرفنت و بنرا
جمع رور دادهها ای پرسشنامه اسیفاده شد .نیایج اینن پنژوهش نشنا داد ای بنین میغیرهنا
دموگرافیک ،جنسیت افراد بر اشیراک داننش کارکننا واحند تحقینق و توسنعه تأریرگنذار
است و مردها بهیر ای ی ها دانش ضمنی تود را به اشیراک میگذارند.
اسماعیل و یوسف 4334( 4در پژوهشی با عنوا "عوامنل جمعینت شنناتیی و کیفینت
اشیراک دانش در بین افسرا دولت مالز " بنه بررسنی تنأریر عوامنل جمعینت شنناتیی بنر
کیفیت اشیراک دانش افسنرا پرداتینند .ر هنا دادههنا را بنهوسنیله پرسشننامه  4درجنها
لیکرت ای افسرا سایما ها دولیی مالز جمعرور نمودند .نیایج این پژوهش نشنا داد
بین هیچکدام ای عوامل جمعیت شنناتیی و کیفینت اشنیراک داننش افسنرا دولنت منالز
رابطه معنادار وجود ندارد.
همچنین رحیمی ،اربابی سرجو ،ع مه و رقابابایی ( 4311در پژوهش تود بیا کردنند
بین سن ،جنسیت ،رشیه تحصیلی و وضعیت اسیخدامی اعضا هیأت علمی رابطه معننادار
وجود ندارد؛ و محامد رای  ،عبدالکری و محامد 4314( 0در پژوهشی به بررسنی رابطنه
عوامل جمعیت شناتیی بر دیدگاه کارکنا در مورد میزا پینادهسنای مندیریت داننش در
سایما پرداتیهاند و ای بین این عوامل جنسیت را در روند پیادهسای مندیریت داننش مهن
دانسیهاند.
پیادهسای مدیریت دانش انجام یافیه است؛ لذا در پژوهش حاضر سعی شده رابطنه و نقنش
عوامننل جمعیننت شننناتیی در نیننرش کارکنننا شننرکت پنناالیش نفننت اصننفها نسننبت بننه
پیادهسای مدیریت دانش بررسی شود و در این یمینه اهداف ییر موردنظر بوده است:
1. Pangil & Nasurdin
2. Ismail & Yusof
3. Mohamed Razi, Abdul Karim, & Mohamed
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.1

تعیین رابطه بین جنسیت و میزا پیادهسای مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفها ؛

.4

تعیین رابطه بین سن و نظرات پاسخدهندگا در مورد مینزا پینادهسنای مندیریت داننش ای
دیدگاه کارکنا شرکت پاالیش نفت اصفها ؛

.0

تعیین رابطه بین سطح تحصی ت و مینزا پینادهسنای مندیریت داننش ای دیندگاه کارکننا
شرکت پاالیش نفت اصفها ؛

.4

تعیین رابطه بین سابقه تدمت و میزا پیادهسای مدیریت دانش ای دیدگاه کارکنا شنرکت
پاالیش نفت اصفها ؛

.4

تعیین رابطه بین سنمت سنایمانی و مینزا پینادهسنای مندیریت داننش ای دیندگاه کارکننا
شرکت پاالیش نفت اصفها ؛

.6

تعیین رابطه بین نوع اسیخدام و میزا پیادهسای مدیریت دانش ای دیدگاه کارکننا شنرکت
پاالیش نفت اصفها .

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی  -پیمایشی و جامعه رمار تمامی مندیرا و کارکننا شنرکت
پاالیش نفت اصفها است که تحصی ت ر ها دی ل و بناالتر اسنت .تعنداد اینن افنراد کنه
جامعه پژوهش را تشکیل میدهند  4444نفر است .در این پنژوهش بنهمنظنور تعینین حجن
نمونه ای فرمول نموننهگینر کنوهن اسنیفاده شند (تردمنندنیا 1030 ،و بنر اسناس فرمنول
مذکور تعداد نمونه  063نفر محاسبه گردید.
ابزار :ابیدا ای طریق بررسی اسناد و مدارک موجود در شنرکت پناالیش نفنت اصنفها
اط عاتی در مورد تعداد کارکنا  ،ویژگیها و تصوصیات ر ها ای ابعاد جمعینت شنناتیی
(جنسیت ،سن ،سطح تحصی ت ،سابقه کار ،سمت سنایمانی و ننوع اسنیخدام جمنعرور
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گردینند .س ن

بننرا جمننعرور دادههننا پرسشنننامه محقننق سنناتیه بننر مبنننا مقینناس

پنننجدرجننها لیکننرت تنظننی و در ابینندا شننش سننثال کننه مشخصننات جمعیننت شننناتیی
پاسخدهندگا را بررسی میکرد رورده شد ،این پرسشنامه رابطه عوامل جمعیت شنناتیی
را بر دیدگاه کارکنا در مورد میزا پیادهسای مدیریت داننش در شنرکت پناالیش نفنت
اصفها موردسنجش قرار میدهد.
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شیوه اجرا /گردآوری دادهها :در این پژوهش برا سنجش روایی ابزار اندایهگیر
ای روایننی محیننوایی اسننیفاده شننده اسننت .بعنند ای بررسننی و مطالعننات انجننامشننده در مننورد
پرسشنامه و مقایسه ر با پرسشنامهها دییر ،برا تأیید بیشیر ،با  13نفر ای میخصصنا و
صاحبنظرا در یمینه مدیریت داننش ایجملنه اسناتید رشنیههنا مندیریت ،روانشناسنی و
مشاوره شغلی مشورت شد تا پرسشنامهها تهیهشده روایی باالیی داشیه باشند.
بهمنظور پایایی پرسشنامهها این پژوهش ،ای ضریب رلفا کرونبا اسیفاده شده است
که ابیدا  03پرسشنامه بهصورت ریمایشی توییع و نیایج ر ها با اسیفاده ای نرمافزار
 SPSS19بررورد شد .ضریب رلفا کرونبا حاصل  3/44به دست رمد که حاکی ای
پایایی مناسب ابزار تحقیق است.
روش تجزیهههوتحلیههل :در ایننن پننژوهش بننرا تجزیننهوتحلیننل دادههننا حاصننل ای
پرسشنامهها ،نرمافزار  SPSS19در دو سطح توصیفی و اسینباطی به کار برده شد .در سنطح
رمار توصیفی ای فراواننی و مینانیین در قالنب جندول؛ و در سنطح اسنینباطی بنرا ریمنو
برابر میانیین دو گروه مسیقل ای ریمو  tدو نمونها  ،جهت بررسنی وجنود تفناوت بنین
میانیینها چند گروه مسیقل ای ریمو تحلیل واریان

یکراهنه (ریمنو رننوا 1و بنرا

بررسی ارتباط بین دو میغیر ای ضریب همبسییی پیرسو اسیفاده شده است.

یافتهها
در اینجا نیایج بررسی وجود رابطه ینا تفناوت بنین نظنرات پاسنخدهنندگا در منورد مینزا
پیادهسای مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفها با توجه بنه مشخصنات جمعینت
شناتیی (جنسیت ،سن ،سطح تحصی ت ،سابقه تدمت ،سنمت و ننوع اسنیخدام کارکننا
سثال اول :ریا بین جنسیت و نظرات پاسخ دهندگا در مورد میزا پیاده سای مندیریت
دانش ای دیدگاه کارکنا شرکت پاالیش نفت اصفها رابطه وجود دارد؟

1. ANOVA
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نینننایج توصنننیفی شنننامل فراواننننی و مینننانیین بنننرا میغیرهنننا مینننزا پینننادهسنننای
"ییرساتتها سایمانی" و "ییرساتتهنا فنناور " مندیریت داننش بنه تفکینک ننوع
جنسیت در جدول  ،1رورده شده و نیایج ریمو  tدو نمونها در جدول  4ارائه شده است:
جدول  .1فراوانی و میانگین برای متغیرهای میزان پیادهسازی "زیرساختهای سازمانی" و
"زیرساختهای فناوری" مدیریت دانش به تفكیک جنسیت
نام میغیر

جنسیت

فراوانی

میانیین

مرد

001

4/00

ی

00

0/36

مرد

001

4/34

ی

00

0/03

میزا پیادهسای ییرساتتها
سایمانی مدیریت دانش
میزا پیادهسای ییرساتتها
فناور مدیریت دانش

جدول  .2آزمون  tدو نمونهای برای بررسی وجود تفاوت بین نظرات پاسخدهندگان زن و مرد در مورد
میزان پیادهسازی زیرساختهای سازمانی و زیرساختهای فناوری مدیریت دانش
نام میغیر

مقدار احیمال

رماره ریمو (رماره T

میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی مدیریت دانش

3/314

-4/44

میزا پیادهسای ییرساتتها فناور مدیریت دانش

3/333

-0/60

با توجه به جدول  ،4چنو مقندار احیمنال ای  3/34کوچنکتنر اسنت ،بننابراین ادعنا
وجننود تفنناوت بننین نظننرات پاسننخدهننندگا ی و مننرد در مننورد میننزا پیننادهسننای
ییرساتتها سایمانی و فناور مدیریت دانش در سطح معنادار  3/34رد نمیشود .این
مسوله به این معناست که بین جنسیت و میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی و فنناور
مدیریت دانش رابطه معنادار وجود دارد.
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سثال دوم :ریا بین سن و میزا پیادهسای مدیریت دانش ای دیندگاه کارکننا شنرکت
پاالیش نفت اصفها رابطه جود دارد؟
نیننایج ریمننو همبسننییی پیرسننو بننرا بررسننی وجننود رابطننه بننین سننن و نظننرات
پاسخدهندگا در مورد میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی و ییرساتتها فنناور
مدیریت دانش در جدول  ،0ارائه شده است:

رابطهی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیادهسازی مدیریت...
جدول  .3آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی وجود رابطه بین "سن" و "نظرات پاسخدهندگان در
مورد میزان پیادهسازی زیرساختهای سازمانی و زیرساختهای فناوری مدیریت دانش"
میغیرها

مقدار احیمال

ضریب همبسییی پیرسو

سن -میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی مدیریت دانش

3/44

3/34

سن -میزا پیادهسای ییرساتتها فناور مدیریت دانش

3/44

-3/30

با توجه به جدول  ،0چو مقدار احیمال ای  3/34بزرگتر اسنت ،بننابراین ادعنا عندم
وجود رابطه بین "سن" و "نظرات پاسخدهندگا در مورد میزا پیادهسای ییرساتتهنا
سایمانی و فناور مدیریت دانش" در سطح معنادار دار  3/34رد نمی شود .اینن مسنوله
به این معناست که بین سن و میزا پیادهسای ییرساتتها سنایمانی و فنناور مندیریت
دانش رابطه معنادار وجود ندارد.
سثال سوم :رینا بنین سنطح تحصنی ت مینزا پیناده سنای مندیریت داننش ای دیندگاه
کارکنا شرکت پاالیش نفت اصفها رابطه جود دارد؟
نیایج توصیفی شامل فراوانی و میانیین برا میغیرها نظرات پاسخدهنندگا در منورد
میزا پیادهسای "ییرساتتها سایمانی" و "ییرساتتها فناور " مدیریت داننش بنه
تفکیک میزا تحصی ت در جدول  ،4رورده شده و نیایج ریمنو رننوا در جندول  4ارائنه
شده است:
جدول  .4فراوانی و میانگین متغیرهای نظرات پاسخدهندگان در مورد میزان پیادهسازی "زیرساختهای
سازمانی" و "زیرساختهای فناوری" مدیریت دانش به تفكیک میزان تحصیالت
نام میغیر

سایمانی مدیریت دانش

میزا پیادهسای ییرساتتها
فناور مدیریت دانش

دی ل

136

4/31

کاردانی

44

4/30

کارشناسی

164

4/04

کارشناسی ارشد و باالتر

04

4/30

دی ل

136

4/03

کاردانی

44

4/30

کارشناسی

164

4/34

کارشناسی ارشد و باالتر

04

4/43
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میزا تحصی ت

فراوانی

میانیین

00
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جدول  .5آزمون آنوا برای بررسی وجود تفاوت بین نظرات پاسخدهندگان در مورد میزان پیادهسازی
"زیرساختهای سازمانی" و "زیرساختهای فناوری" مدیریت دانش ،بر اساس میزان تحصیالت
نام میغیر

مقدار احیمال

مقدار رماره ریمو (رماره F

میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی مدیریت دانش

3/04

3/44

میزا پیادهسای ییرساتتها فناور مدیریت دانش

3/44

3/33

با توجه به جدول  ،4چو مقدار احیمال ای  3/34بزرگتر است ،بنابراین ادعنا وجنود
تفاوت بین نظرات پاسخدهندگا در منورد مینزا پینادهسنای ییرسناتتهنا سنایمانی و
فناور مدیریت دانش بر اساس میزا تحصی ت در سطح معنادار  3/34رد میشود .اینن
مسوله به این معناست که بین میزا تحصی ت و میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی و
فناور مدیریت دانش رابطه معنادار وجود ندارد.
سثال چهارم :رینا بنین سنابقه کنار در شنرکت و مینزا پینادهسنای مندیریت داننش ای
دیدگاه کارکنا شرکت پاالیش نفت اصفها رابطه جود دارد؟
نیایج ریمو همبسییی پیرسنو بنرا بررسنی وجنود رابطنه بنین سنابقه کنار و نظنرات
پاسخدهندگا در مورد میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی و ییرساتتها فنناور
مدیریت دانش در جدول  ،6ارائه شده است:
جدول  .6آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی وجود رابطه بین "سابقه کار" و "نظرات
پاسخدهندگان در مورد میزان پیادهسازی زیرساختهای سازمانی و زیرساختهای فناوری مدیریت

دانش"
میغیرها
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مقدار احیمال ضریب همبسییی پیرسو

سابقه کار -میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی مدیریت دانش

3/14

3/33

سابقه کار -میزا پیادهسای ییرساتتها فناور مدیریت دانش

3/03

3/34

با توجه به جدول  ،6چو مقدار احیمال ای  3/34بزرگتر اسنت ،بننابراین ادعنا عندم
وجننود رابطننه بننین "سننابقه کننار" و "نظننرات پاسننخدهننندگا در مننورد میننزا پیننادهسننای
ییرساتت ها سایمانی و فناور مدیریت دانش" در سطح معننادار  3/34رد نمنی شنود.
این مسوله به این معناست که بین سابقه کار و میزا پیادهسنای ییرسناتتهنا سنایمانی و
فناور مدیریت دانش رابطه معنادار وجود ندارد.

رابطهی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیادهسازی مدیریت...

سثال پنج  :ریا بین سمت سایمانی و نظرات پاسخدهندگا در مورد میزا پینادهسنای
مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفها رابطه وجود دارد؟
نیایج توصیفی شامل فراوانی و میانیین برا میغیرها نظرات پاسخدهنندگا در منورد
میزا پیادهسای "ییرساتتها سایمانی" و "ییرساتتها فناور " مدیریت داننش بنه
تفکیک سمت سایمانی در جدول  ،0رورده شده و نیایج ریمو رنوا در جدول  3ارائه شده
است:
جدول  .7فراوانی و میانگین متغیرهای نظرات پاسخدهندگان در مورد میزان پیادهسازی "زیرساختهای
سازمانی" و "زیرساختهای فناوری" مدیریت دانش به تفكیک سمت سازمانی
نام میغیر
میزا پیادهسای ییرساتتها

سمت سایمانی

فراوانی

میانیین

مدیر

4

0

66

4/31

کارمند

404

4/00

سایر موارد

46

4/46

مدیر

4

0/36

66

4/34

کارمند

404

4/33

سایر موارد

46

4/03

رئی

سایمانی مدیریت دانش

میزا پیادهسای ییرساتتها
فناور مدیریت دانش

رئی

 /مسوول

 /مسوول

جدول  .8آزمون آنوا برای بررسی وجود تفاوت بین نظرات پاسخدهندگان در مورد میزان پیادهسازی
"زیرساختهای سازمانی" و "زیرساختهای فناوری" مدیریت دانش ،بر اساس سمت سازمانی
میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی مدیریت دانش

3/44

3/01

میزا پیادهسای ییرساتتها فناور مدیریت دانش

3/03

3/43

با توجه به جدول  ،3چو مقدار احیمال ای  3/34بزرگتر است ،بنابراین ادعنا وجنود
تفاوت بین نظرات پاسخدهندگا در منورد مینزا پینادهسنای ییرسناتتهنا سنایمانی و
فناور مدیریت دانش بر اساس سمت سایمانی در سطح معنادار  3/34رد منیشنود .اینن
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نام میغیر

مقدار احیمال

مقدار رماره ریمو (رماره F

مسوله به این معناست که بین سمت سایمانی و میزا پیادهسای ییرساتتهنا سنایمانی و
فناور مدیریت دانش رابطه معنادار وجود ندارد.
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سثال شش  :ریا بین نوع اسیخدام و میزا پیادهسای مدیریت دانش ای دیدگاه کارکنا
شرکت پاالیش نفت اصفها رابطه جود دارد؟
نیایج توصیفی شامل فراوانی و میانیین برا میغیرها نظرات پاسخدهندگا در مورد
میزا پیادهسای "ییرساتتها سایمانی" و "ییرساتتها فناور " مدیریت دانش به
تفکیک نوع اسیخدام در جدول  ،4رورده شده و نیایج ریمو رنوا در جدول  13ارائه شده
است:
جدول  .9فراوانی و میانگین متغیرهای نظرات در مورد میزان پیادهسازی "زیرساختهای سازمانی" و
"زیرساختهای فناوری" مدیریت دانش به تفكیک نوع استخدام
نوع اسیخدام

فراوانی

میانیین

نام میغیر

رسمی

444

4/31

میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی

پیمانی

3

4/04

مدیریت دانش

قرارداد مسیقی

46

4/43

پیمانکار مسیمر

34

4/04

رسمی

444

4/30

پیمانی

3

4/41

قرارداد مسیقی

46

4/60

پیمانکار مسیمر

34

4/40

میزا پیادهسای ییرساتتها فناور
مدیریت دانش

جدول  .10آزمون آنوا برای بررسی وجود تفاوت بین نظرات پاسخدهندگان در مورد میزان پیادهساازی
"زیرساختهای سازمانی" و "زیرساختهای فناوری" مدیریت دانش ،بر اساس نوع استخدام
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نام میغیر

مقدار احیمال

مقدار رماره ریمو (رماره F

میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی مدیریت دانش

3/10

1/41

میزا پیادهسای ییرساتتها فناور مدیریت دانش

3/33

4/44

با توجه به جدول  ،13چو مقدار احیمال ای  3/34بزرگتر است ،بنابراین ادعا وجود
تفاوت بین نظرات پاسخدهندگا در منورد مینزا پینادهسنای ییرسناتتهنا سنایمانی و
فناور مدیریت دانش بر اساس نوع اسنیخدام در سنطح معننادار  3/34رد منیشنود .اینن
مسوله به این معناست که بین نوع اسیخدام و میزا پینادهسنای ییرسناتتهنا سنایمانی و
فناور مدیریت دانش رابطه معنادار وجود ندارد.

رابطهی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیادهسازی مدیریت...

بحث و نتیجهگیری
برا پیادهسای گسیرده مدیریت دانش در سایما  ،باید به ویژگیها جمعیت شنناتیی
افراد توجه داشت و بر اساس اینن ویژگنیهنا ،ییرسناتتهنا سنایمانی ،ییرسناتتهنا
فناور و ییرساتتها الیم بنرا تسنهیل و ایجناد انیینزه در فررینند مندیریت داننش را
فراه نمود.
در این پژوهش نظرات پاسخدهندگا در منورد مینزا پینادهسنای مندیریت داننش در
شرکت پاالیش نفت اصفها با توجه به مشخصات جمعیت شناتیی (جنسنیت ،سنن ،سنطح
تحصی ت ،سابقه تدمت ،سمت و نوع اسیخدام بررسی شند و نینایج جندول  4نشنا داد،
چننو مقنندار احیمننال ای  3/34کوچننکتننر اسننت ادعننا وجننود تفنناوت بننین نظننرات
پاسننخدهننندگا ی و مننرد در مننورد میننزا پیننادهسننای ییرسنناتتهننا سننایمانی و
ییرساتتها فناور مدیریت دانش در سطح معنادار  3/34رد نمیشنود .بنهبینا دیینر
بین نظرات ی و مرد در مورد میزا پیادهسای ییرساتتها سنایمانی و ییرسناتتهنا
فناور مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفها تفاوت وجود دارد و ی ها نسبت به
میزا پیادهسای ییرساتتها سایمانی و فناور مدیریت دانش توشبینتر میباشنند؛ و
سطح پیادهسای مدیریت دانش را در سایما بیشیر بیا نمودهاند.
همچنین با توجه به جدول  3 ،6 ،4 ،0و  13مقدار احیمال ای  3/34بزرگتر است و اینن
نشا میدهد بین سن ،مینزا تحصنی ت ،سنابقه کنار در شنرکت ،سنمت سنایمانی و ننوع
اسننیخدام و نظننرات کارکنننا در مننورد میننزا پیننادهسننای ییرسنناتتهننا سننایمانی و
ییرساتتها فناور مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفها رابطه وجود نندارد.
اسیخدام میفاوت نظرات یکسانی در منورد مینزا پینادهسنای ییرسناتتهنا سنایمانی و
ییرساتتها فناور مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفها دارند.
بنابراین با توجه به نینایج اینن پنژوهش ای عوامنل دموگرافینک موردمطالعنه ،فقن بنین
جنسیت و نظر افراد در یمینه پیادهسای مدیریت دانش تفاوت وجنود دارد و دیینر عوامنل

سال اول ،شماره ،4پاییز 94

بهبیا دییر کارکنا با سن ،میزا تحصی ت ،سابقه کار در شرکت ،سمت سنایمانی و ننوع

بر نظر افراد در یمینه پیادهسای مدیریت دانش در شرکت تأریر ندارند .در اینن راسنیا در
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پژوهشها محامد رای و همکارا ( 4314و یعقوبی و همکارا ( 1034که هن سنو بنا
پژوهش حاضر است بین جنسیت و تلق و اشنیراک داننش و پینادهسنای مندیریت داننش
رابطه معنادار بیا شده است و بین دییر عوامل جمعیت شناتیی و تلق و اشیراک داننش
و پیادهسای مدیریت دانش رابطنه معننادار بینا نکنردهانند .پژوهشنیرا دیینر ماننند
پانییننل و ناسننوردین ( ، 4333اسننماعیل و یوسننف ( ، 4334العیسننی ،فورایننا و الحمننود

1

( ، 4334المحامیننند ،منننک ردامنننز و ک لنننده ، 4313( 4رحیمنننی و همکنننارا ( 4311و
موگوتسی و همکارا ( 4311نیز رابطه بین عوامل جمعیت شنناتیی و اشنیراک و انیقنال
دانش را بررسی نمودند ،اما بین هیچکندام ای عوامنل جمعینت شنناتیی و انیقنال ،اشنیراک
دانش و پیادهسای مدیریت دانش رابطه معنادار بیا نشده است؛ با توجه به اینن مسنوله
که در پژوهش حاضر بین جنسیت و پیادهسای مدیریت دانش رابطنه معننادار بینا شنده
است یافیه ها این تحقیقات در یمینه جنسیت همخوا با پژوهش حاضر نمی باشند ولنی در
مورد سایر عوامل جمعیت شناتیی ه جهت با یافیهها پژوهش فعلی میباشند.
ایرنجاکه ای بین عوامل جمعیت شناتیی جنسیت افراد در بیشیر پژوهشها نقش منثرر
را بر دیدگاه کارکنا نشا داده است سایما ها ایجمله شرکت پاالیش نفت اصفها بنرا
پیادهسای موفق مدیریت دانش باید به عامل جنسیت توجه داشیه باشند.

پیشنهادها
با توجه به نیایج حاصل ای این پژوهش ،پیشنهادها ذیل ارائه میشود:
 .1ایرنجاکه نظرات کارکنا با جنسیت مخیلف در منورد پینادهسنای مندیریت داننش
میفاوت بوده است و ینا میزا پیادهسای را باالتر ای حد موجود بررورد کردهاند؛ پیشنهاد
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پاالیش نفت اصنفها سنابقه بناالیی دارنند و بنا باینشسنییی ر هنا داننش و تجربیاتشنا ای
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1. Al-Eisa, Furayyan, & Alhemoud
2. Almahamid, McAdams, & Kalaldeh

میشود برا پیادهسای موفق مدیریت دانش تفاوتها جنسییی را در نظر گرفیه و بر اینن
اساس برنامهریز ها الیم صورت گیرد.
 .4با توجه به بررسیها صورت گرفیه مشخص شد تعداد ییناد ای کارکننا شنرکت

رابطهی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیادهسازی مدیریت...

سایما تارج میشود؛ بننابراین سنایما بایند سنعی نمایند تنا بنا تشنویق کارکننا  ،قبنل ای
تروجشا ای سایما دانش تود را در اتییار سایما و دییر همکارا قرار دهند.
 .0بهاسیثنا جنسیت بین دییر عوامل جمعینت شنناتیی و مینزا پینادهسنای مندیریت
دانش رابطها وجود ندارد ،ایاینرو پیشنهاد میشود سایما ها تمامی کارکنا و تجاربشا
را در روند پیادهسای مدیریت دانش بکار گیرند.
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