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مقدمه
متا در عصتتر اطالعتتات و دانتش زنتتدگی متیکنتی عصتتری کتته بزرگتان ون معتقدنتتد ،کتته
بااهمیتترین سرمایههتای هتر ستازمان کارکنتان هوشتمند 1و دانتای ون هستتند (بابتاییبی و
ازیندی .)1040،افراد در یک سازمان بهوستیله نشتر ،اشتتراک متقابت اندیشتههتا ،دانتش و
همچن تین تجربتته ختتود م تیتواننتتد یافتتتههتتای معمولشتتان را محتتک بزننتتد (یان ت

.)0000،0

سازمانهایی موفق هستند که از شیوههای نو و خالق بترای اصتالس ستاختار و عملکردشتان
بهره بردهاند و درنتیجه توانستهاند دانش خود را بتهگونتهای مناستب و متثرر متدیریت کننتد
(اخوان و یزدی مقدم .)1040،میزان موفقیت سازمانها در بهرهگیری از دانتش ستازمانی تتا
حدودی بته میتزان وشتنایی و اهمیتت دادن بته فراینتد دانتش بستتگی دارد (خجستته پتور و
درویشی )1040،اما دانتش ییستتد دان پتورت و پروستاک )0001( 0دانتش را ایتنگونته
تعریف میکنند دانش جریان سیال و روان تجارب ،ارزشها ،اطالعتات و بیتنش تصصصتی
است که از ذهن دارندگان ون سریشمه میگیرد و در ذهن به کار گرفته میشود (هاشتمی
ستتادات .)1044 ،دانتتش ازلحتتا عملکتترد ستتازمانی و دسترستتی بتته مزیتتت راتتابتی پایتتدار،
عنصری مه تلقی میشود (پتروا 4و همکاران 0010،درمتول )0010،1و ازلحتا مشصصته
ساختاری (هدف ،کاربرد ،مفهوم)به انواع مصتلف تقسی بندی کردهاند .نونوکا و تا کیومی
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( )1441به نق از کی  ،جاه و ناه  )0014(0و کس کین )0001( 4دانتش ضتمنی و وشتکار 4را
بهعنوان انواع دانش پیشنهاد دادهاند .دانتش ضتمنی عبتارت استت از دانتش ذهنتی ،نظتری،
شناختی و تجربی است که نزد هرکسی وجتود دارد و در طتول زمتان از طریتق ومتوزش و
تجربه کسب شده است (ماکین و زک .)0010،10هانتر و همکاران )0000( 11نمونتههتایی از
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1.

Smart employees
2. Yang
3. Don Port and Prousuck
4.Petrova
5. Dermol
6.Nonaka and Taqmi
7 .Kim, Jang &Noh
8. Kane case
9 .Tacit knowledge is OPEN
10 .Mackeen&Zack
11.Hunter et al.
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دانش ضمنی را باورها ،مهارتها ،هنرهای فردی و استفاده از اتانونهتای سرانگشتتی بترای
ح مسائ پیچیده متیداننتد .دانتش وشتکار (دانتش مکتتوب شتام محتواهتای وموزشتی،
دستورالعم ها ،اوانین و مقررات و ییره استت دانتش صتری متیتوانتد بته زبتان رستمی و
روشمند بیان شود و نیز بهراحتی و از طریق تدوین و تعبیه ون در دستههای متعتدد متیتتوان
دادهها را به اشتراک گذاشتت .استتعمال دانتش صتری کمتی مشتک تتر استت زیترا بستیار
شصصی و انفرادی است که در ذهن افراد جای گرفته است ،ایتن دانتش ریشته در ااتدامات
رویهها ،تعهدات ،ارزشها و احساسات دارد (نونوکا ،تویومتا و کونتو .)0001،1درواات هتر
یه دانش ،مهارت و اابلیتهای فردی بیشتری بهواسطه نشر دانش بته ستازمان منتقت شتود،
شاهد میزان بیشتری از اابلیت سازمانی در این حوزهها هستی (نیسی و نمکی .)1044،دانتش
خود بصش اعظ سرمایه و ادرتمندترین موتور تولید سازمانها به شمار میرود و سازمانها
باید بر مدیریت ون تأکید کنند (گابری  .)0000،0جنبههای فرهنت

مبتنتی بتر دانتش ماننتد

همکاری ،یادگیری و اشتراکگذاری میتواند باعث پویایی و تحرک در سازمانهتا گتردد
و عام کلیدی در ارتباط بین فرهن
است( .ناه ،کی و جان

و عملکرد مبتنتی بتر دانتش ،فراینتد متدیریت دانتش

 .)00140،علوی و لیدنر )0001( 4مدیریت دانش را فراینتد خلتق،1

کسب ،6اشتراک 0و ذخیره 4دانش در سازمان از سوی افراد تعریف متیکننتد و ون را یتک
رویکرد نظامیافته و یکپاریه برای شناخت ،استفاده و تسهی شدن در تجربیتات و تحقیقتات
موجود مدون و نامدون در سازمان میدانند .دانپورت ،دلونت

و بیتر  )1444( 4وکچتالو،

پتروا ،اسموکوین ،کونینکو و ارشوو )0014( ،10معتقدنتد ،اولتین عنصتر از متدیریت دانتش
کسب دانش است ،این دانش بهطور پیوسته در گروههای وابسته به سازمان یتا شترکتهتا از
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1. Nonaka, Toyama, & Konno
2. Gabrill
3. Jang,Kim &Nah
4. Alavi &Leidner
5.Creation
6.Earn
7.Share
8.Remember
9 .Davenport, Delong, & Beers
10. Petrova, Smokotin, Kornienko, Ershova, Kachalov
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طریق تعامالت افراد شک میگیرد و توان سازمان را بترای جتذب تولیتد دانتش کته کلیتد
ایجتتاد مزیتتت راتتابتی و گستتترش محصتتوالت و ختتدمات جدیتتد بتتاال متتیبتترد (فیلمتتون
واوریات 0004،1بابانکی ،سیرکا و درمول .)0014،0عنصر دوم تبتدی دانتش استت کته در
این عنصر از مفاهی دانش ضمنی و وشکار استفاده متیشتود ایتن فراینتد پویتا جتوهر خلتق
دانش مفید و ااب استفاده در سازمان است این تعام میان دو نوع دانش (ضتمنی و وشتکار)
تعام ایجاد میکند (گابری  ،رامی و بلک )0000،0و سومین عنصر یعنی کاربرد دانتش بته
درجهای اشاره دارد که سازمان مناب دانش را به اشتراک میگذارد بته حت مست له و بهبتود
کارایی سازمان میانجامد (لین .)0000،4یهارمین عنصر مدیریت دانش ذخیره دانش استت
حفظ و موجود بودن دانش در سازمان را تضتمین متیکنتد ،مهت تترین مراحت و ااتدامات
فرایند مدیریت دانش انتقال و توزی دانش استت (لتی و یانت

 .)0000،1هتدف متدیریت

دانش دستیابی به دانش ذخیره شده در درون سازمان است تا از این طریق توستعه ختدمات،
ایجتتاد و نتتوووری ،درنهایتتت حفتتظ مزیتتت راتتابتی و شایستتتگی ستتازمانی حاص ت گتتردد
(مدهوشی و نیازی .)1040،اگر سازمانی نتواند شک صحی از سیست مدیریت دانش را در
جایگاه مناسب خود به کار گیرد در عرصه راابتت جهتانی ،بتا مشتک مواجته خواهتد شتد
(ابونوری ،نیازی و طاهری .)1040،ضرورت توجه به ابزار مدیریت دانش در بتین کارکنتان
رسمی دانشگاهها بر این اص استوار است که به دلی نبتود یتک نظتام دانتشمحتور وعتدم
شناسایی صحی استعدادها و انتقال از ستازمان یتا اختراف ،فتوت ،بازنشستتگی افتراد دانتش
اندوخته شده از نظام خارفشده و بازیافت ون نیتاز بتهصترف زمتان و هزینته دارد بایتد ایتن
تفکر بین افراد و کارکنان رواف یابد که ونچه باعث ماندگاری و پیشترفت علمتی متیشتود
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اشتراک دانش تولیدشده با دیگران است وعدم انتشار ون زیتانبصتش خواهتد بتود .مراکتز
وموزش عالی و دانشگاهها نیز در راستای پیشبرد اهداف و رسالتهتای ختود از ایتن ااعتده
مستثنا نیستتند و همچنتین دیگتر ستازمانهتا فرصتتهتای اابت تتوجهی بترای بتهکتارگیری
1.Filemon & Uriarte
2. Babnik, Sirca, & Dermol
3. Gabriele, Rami, Blake
4. Lin
5. Liea and Chang
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تمرینهای مدیریت دانش برای حمایت و تقویت هر بصش از مأموریت و رسالتشان دارنتد.
این امر مستلزم شناسایی عوامت موفتق کلیتدی (توستعه منتاب انستانی ،فرهنت

مشتارکتی،

جهت گیری دانایی محور ،زیرساختهای نظتامهتای اطالعتاتی ،ارزیتابی و انتقتال دانتش و
الگوپذیری) بوده و اادام عملی بر مبنتای عوامت تأریرگتذار در مراحت مصتلتف طراحتی و
استتتقرار متتدیریت دانتتش استتت (محمتتدی و رهنتتورد .)1044،یکتتی از اجتتزای زیرستتاختی
مدیریت دانش در سازمانها دانش ورزان 1میباشند دانش ورز به کسی گفتته متیشتود کته
دانش را برای انجام عملیات موردنیتاز و بترای رستیدن بته هتدف ،مورداستتفاده اترار دهتد
(دانپورت )1444،0و هدف اصلی این زیرساخت جریان دانش در رگهای فرایند ستازمان
است (طبرسا و اورمزدی .)1044،شناسایی دانش کارکنان یکی دیگتر از ضتروریات اصتلی
مدیریت دانش در سازمان است یراکه با شناسایی دانتش ذخیتره شتده در اذهتان کارکنتان
میتوان ضتمن بررستی نقتاط ضتعف و اتوت ونهتا بترای رفت و نقتایص و تعتدی دانتش
تصصصی افراد بادانش موردنیتاز ستازمان همتت گمتارد (کرمتانی و علتوی .)0001،دانتش
شک گرفته از طریق مدیریت دانش میتواند تأریر مثبتتی بتر بهبتود و عملکترد کارکنتان در
ستتازمان داشتتته باشتتد (لیتتائو و وو .)00040،لتتی و یتتوی )0000( 4ستته جتتزل اصتتلی را بتترای
مدیریت دانش در نظر گرفتهاند جزل اول توانمندسازی که سازوکار اصلی متدیریت دانتش
است که فرایندهای درونی سازمان از طریق ونها بهبتود متییابتد و باعتث کارومتد ستازی
مدیریت دانش میشود جزل دوم فراینتدهای متدیریت دانتش استت و جتزل ستوم عملکترد
سازمانی است .پتروا ( ،)0010معتقد است موفقیت هر نهادی بهویوه دانشگاهها تا حد زیادی
به کارایی و عملکرد اعضتای ون بستتگی دارد .ماتاویتدلو )0000( 1عملکترد را ارزشهتای
عام توانایی و انگیزش میداند .اعتقاد بر ون است کته عملکترد شتغلی دو شتاخص را در بتر
میگیرد ،شاخص اول عملکرد وظیفتهای استت کته نیازمنتدیهتا و الزامتات شتغلی را متنعکس
1.Knowledge workers
2. Davenport
3.Liao&Wo
4.Lee & Choi
5. Motowidlo
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میکند و شاخص دوم عملکرد زمینهای است که فعالیتهای تعریتفنشتده و نامشتصص ماننتد،

کارگروهی و حمایتی را در بر میگیرد (علیرضتایی ،مستاس و اکرمتی .)1040،افتراد بته ینتد
طریق میتوانند بهوسیله زمینه کار بر عملکرد ارر بگذارند راه اول از طریق ارر بر دیگر افتراد
سازمان است ،راه دیگر که زمینه کار بهبود متییابتد از طریتق افتزایش ومتادگی فتردی هتر
شصص برای انجام رفتارهای ارزشمند سازمانی است ،راه سوم از طریق اعمالی است کته بتر
مناب محسو

سازمان ارر میگذارد ،این سه شتک از عملکترد کته ویوگتیهتای عملکترد

زمینهای میباشند بر ویوگیهای متفاوتی از زمینههتای روانشتناختی ،اجتمتاعی و ستازمانی
کار تأکید میکنند (نامداری و کلنی .)1040،در کشور ما برای اولین بتار در برنامته یهتارم
توسعه ااتصادی اجتماعی و فرهنگی ،توسعه مبتنی بتر دانتایی بتهعنتوان یتک راهبترد اصتلی
مطرس میشود که فعالیت سازمانهای کشور ما تا یه حد مبتنی بر دانایی استد بهویتوه کته
دانشگاهها که مح تولید علت و دانتش هستتند ویتا بستتر الزم را بترای دانتایی متدار شتدن
دارندد در میان پووهشهای انجامشده در مورد مدیریت دانش تاکنون پووهش و مطالعهای
در زمینه جنبههای فرایندهای مدیریت دانش بین کارکنان وموزشتی (کارشناستان ومتوزش)
دانشگاههتا صتورت نگرفتته استت .نظتر بته ایتنکته در رونتد توستعه دانشتگاههتای کشتور
زیرساختهای فنّاورانه فراه شده است لذا جهت بررسی رابطه فرایندهای متدیریت دانتش
با عملکرد کارکنان وموزشی توجه خاص خود را میطلبد .بتا توجته بته توضتیحات فتوق و
تشری یش انداز  1404برنامه یهارم توسعه نقشه راه علمتی کشتور و تتدوین برنامته پتنج
توسعه کشور یکی از محورهای اصلی توسعه ،تربیت نیروی انسانی متصصص و متاهر بترای
تحقق اهداف جامعه است .در این راستا پووهش حاضتر در تتالش استت بته بررستی رابطته
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فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنتان در دانشتگاه تهتران بپتردازد .در ایتران
مباحث نظری و مقاالت متعددی در زمینه مدیریت دانش ازجمله در دانشگاهها منتشتر شتده
است ،ولتی پتووهش و ااتدام جتدی در ایتن زمینته صتورت نگرفتته استت و نزدیتکتترین
پووهشها به پووهش حاضر در خارف و داخ عبارتانتد از :پتتروا و همکتاران ( )0014در
پووهش خود تحت عنوان " مدیریت دانش برای اداره امور" که معتقدنتد راهبترد متدیریت
دانش میتواند به دانشگاهها کمک کنتد تتا بتهطتور متثررتری اداره شتوند و ونهتا را اتادر
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میسازد تا وارد جهان راابتی شوند و سبب رشد کیفی ونها میشود .لمپرینی و ناستیپلو

1

( )0014در پووهشی تحت عنوان “راهبردهای مدیریت دانش در وموزش عالی "دانشگاههتا
با استفاده از مدیریت دانش خدمات باکیفیت باالیی ارائه کرده و دانشی را فتراه متیکننتد
که در بازار کتار و مطتابق نیازهتای جامعته مورداستتفاده واات شتود .تریتولس )0010( 0در
پووهشی تحت عنوان " راهبرد مدیریت دانش در عملکرد سازمانها " کارکنان دانشتگاهی
با سازماندهتی ،تجزیتهوتحلیت و ذخیترهستازی دانتش از طریتق رویتههتای مناستب باعتث
ارربصشی و تقویت روابت متیشتود .ازایتنرو ،متدیریت دانتش ستبب توستعه راابتتهتای
منحصربهفرد و انجام موفقیتومیتز راهبترد تحقیتق و توستعه متیشتود کته درنهایتت بهبتود
عملکرد سازمانی را به دنبال دارد .یونسی فر و یونستی فتر ( )1040در پووهشتی بته بررستی
رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی پرداختند که نتیجه حاص از ایتن پتووهش حتاکی
از ون است که ضریب همبستگی مثبت معناداری بین متدیریت دانتش (ایجتاد دانتش ،ربتت
دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش) و عملکترد ستازمانی وجتود دارد .صتفا موستوی نیتا و
شیروانی ( )1040در پووهش خود تحت عنوان "تأریر مدیریت دانش بر خالایتت کارکنتان
" به این نتایج دست یافتند که خالایت کارکنان کمتر از حد متوس است و همچنین نتتایج
حاکی از ون است که نیمی از کارکنان دستگاههای اجرایی ییتر ختالق یتا دارای خالایتت
پائین تر از حد متوس میباشند ،در زمینه ابعاد یهارگانه مدیریت دانش ،بتاالترین میتانگین
بتته بصتتش ذخیتتره دانتتش اختصتتاص داشتتته استتت و کمتتترین نمتتره میتتانگین نیتتز مربتتوط بتته
بهکارگیری دانش استت .تیرانتداز ،کالنتریتان ( )1040در پووهشتی بته متدیریت دانتش در
سازمانها پرداختند .نتایج حاص از این پووهش حتاکی از ون استت کته شترط الزم بترای
است اگر مدیریت دانش در سازمان بصواهد ماندگار شود بایتد بتا خلتق ارزش ااتصتادی و
مدیریت راابتی پیوند برارار کند .یافتههای پووهش مراد ،جندای و زارعی ( )1040حتاکی
از ون است که فرهن

گروهی به سازمانها کمک میکند تا ضمن دستیابی بته بتاالترین

سط کارومدی و ارربصشی به اهداف مأموریت و حفتظ موجودیتت ستازمان در بلندمتدت
1. Lamprini & Nasiopoulos
2. Trivellas
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پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان شناخت و وشتنایی کتافی بتا مفتاهی متدیریت دانتش
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نائ گردند .نتایج پووهش موسی خانی ،حسین الی و وظیفه ( )1040حاکی از ون است که
فراینتتدهای متتدیریت دانتتش ،شتتام تولیتتد دانتتش اشتتتراک و کتتاربرد و ذخیتتره دانتتش بتتا
تأریرگذاری بر فرهن

سازمان ،ساختار و راهبرد دانش ستازمان و فنتاوری متیتوانتد ستبب

توسعه مناب انسانی شود .نتایج پووهش محمدی استانی ( )1041نشان داد که امکان استتقرار
مدیریت دانش در کتابصانتههتای دانشتگاهی پتایینتتر از حتد متوست استت و در وضتعیت
مناسبی ارار ندارد .یافتههای پووهش حسین زاده شعبانی و ستیادات ( ، )1041حتاکی از ون
است که میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنتان در حتد بتاالتر از متوست استت و
شاخصهای ذخیره دانش در حد پایینتر از متوس است .با توجه به مطالب مطرسشده ،این
پووهش در پی بررستی رابطته فراینتدهای متدیریت دانتش بتا عملکترد شتغلی کارکنتان در
وموزش عالی است و به اهداف زیر میپردازد.
-1مشصص کردن وضعیت موجود هریک از شاخصهای مدیریت دانش و عملکرد شتغلی
در بین کارکنان دانشگاه تهران
-0مشصص کردن وضعیت موجود مدیریت دانش در کارکنان بر اسا

متغیرهای جمعیتت

شناختی (جنسیت ،سابقه کار ،سن و تحصیالت).
-0مشصص کردن وضعیت موجود عملکرد شتغلی در کارکنتان دانشتگاه تهتران بتر استا
متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سابقه کار ،سن و تحصیالت).
-4مشصص کردن همبستگی بین شاخصهای متدیریت دانتش و عملکترد شتغلی کارکنتان
دانشگاه تهران.
و با توجه به اهداف تعیینشده پووهش درصدد پاسصگویی سثاالت زیر است:
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 -1وضعیت موجود هریک از شاخص شاخصهای مدیریت دانش و عملکرد شغلی در بتین
کارکنان یگونه استد
 -0وضعیت موجتود متدیریت دانتش در کارکنتان بتر استا

متغیرهتای جمعیتت شتناختی

(جنسیت ،سابقه کار ،سن و تحصیالت) یگونه استد
 -0وضعیت موجود عملکرد شغلی در کارکنان دانشگاه تهران بر اسا
شناختی (جنسیت ،سابقه کار ،سن و تحصیالت) یگونه استد
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 -4ویا بین شاخصهای مدیریت دانش عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه تهران رابطه وجتود
داردد

روش
این مطالعه ازنظر هدف یک پووهش توصیفی ،میدانی است که به توصیف پدیده متوردنظر
میپردازد و بر اسا

نوع استفاده میتوان ون را در زمتره تحقیقتات کتاربردی دانستت و از

بعد زمانی تحقیق مقطعی و ازنظر نوع دادهها ،پووهش کمی محسوب میشود.
ابزار سنجش
در این پووهش دو پرسشتنامه متدیریت دانتش و عملکترد شتغلی مورداستتفاده اترار گرفتته
است ،یک نسصه از پرسشنامه برای بررسی به استاد راهنما تحوی دادهشده و درنهایتت بعتد
از بررسی و تأیید پرسشنامه  ،100پرسشنامه توزی گردید که درنهایت  101عدد جم ووری
شد.
فهرستت وارستی عملکترد :از دو بعتد عملکترد وظیفتهای و زمینتهای موردستنجش
ارارگرفته است .عملکترد وظیفتهای از طریتق فهرستت وارستی  10ستثالی ،توست بیترن

1

وهمکاران سنجیده شد (بیرن و همکاران .)0001 ،عملکرد زمینتهای نیتز از طریتق فهرستت
وارسی  10سثالی کنوای ،0موردسنجش ارار گرفت (کنوای و همکارانش .)1444 ،روایتی
و پایایی این پرسشنامهها در تحقیقات مصتلفی یه در داخ و یه در خارف مورد تأیید اترار
گرفته است ،براتتی و وبتادی ( )1040اعتبتار ایتن پرسشتنامه را ( )0/01گتزارش کتردهانتد.
علیرضایی و همکارانش ( )1040اعتبار این ابزار را  0/44گزارش کردهاند .ونهتا همچنتین
عملکرد زمینهای ( 0)/41گزارش کردهاند .نمرهگذاری ایتن پرسشتنامه شتام  00ستثال از
نوع پنجدرجهای لیکرت است ،برای بته دستت ووردن نمتره عملکترد کلتی نمترهی همتهی
عبارتها با ه جم میشود و برای نمره زیر مقیا
الی  14و برای زیر مقیا

عملکرد وظیفهای نمرهی سثالهتای 1

عملکرد زمینهای نمرهی سثالهای  1الی  00با ه جم میشوند.
1.Byrne
2.Conway et al
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پایایی این پرسشنامه را بتا روش ولفتای کرونبتا بترای عملکترد وظیفتهای ( )0/41و بترای

9

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

پرسشنامه مدیریت دانش :این پرسشتنامه یتک ابتزار  01ستثالی بتا مقیتا

لیکترت 1

درجهای است ،این پرسشنامه بهوسیله موسی خانی ،حستنقلی پتور و وظیفته ( )1040ترجمته
شده است و یهار بعد  -1خلق دانش -0اشتراک دانش -0ذخیره دانش -4کاربرد دانتش را
اندازهگیری مینماید .روایی و پایایی این پرسشنامه به این شرس گزارش شده استت :جهتت
وزمون روایی سثاالت ه از روش اعتبار محتوا وه اعتبار عاملی استفاده شده است ،بترای
بصش اعتبار محتوای پرسشنامه ازنظرات  4نفر از متصصصان و خبرگان اساتید استتفاده شتده
است وزمون اعتبار عتام لی پرسشتنامه نیتز بتا کمتک تحلیت عتاملی تائیتدی و بتا استتفاده از
نرمافزار لیزرل  14/11انجام گرفته است .جهت پایایی پرسشنامه ابتدا یک نمونه اولیه شتام
 00پرسشنامه پیشوزمون گردید که میزان ضریب اعتمتاد بتا روش ولفتای کرونبتا 0.444
گزارش شده است .ارزیابی پایایی پرسشتنامه در ایتن پتووهش پتس از اجترای ون در یتک
نمونه  00نفری با استفاده از نرمافزار  SPSSضریب ولفای دو پرسشتنامه را محاستبه کتردی
که این ضریب برای هر یک از شتاخصهتا متدیریت دانتش (کستب دانتش  0.41اشتتراک
دانش  0.444کاربرد دانش  0.460ذخیره دانش  )0.40و شاخص عملکرد شتغلی (عملکترد
وظیفهای  0.40و عملکرد زمینهای  )0.40به دست ومد .برای پاسخ به سثاالت پتووهش بعتد
از رعایت پیشفرضهای الزم (یکسانی واریانس ،توزی نرمال و )...نیز به توصیف و تحلی
دادههای حاص با استفاده از جدول توزی فراوانی ،میانگین ،انحراف استتاندارد ،وزمتون T

مستق  ،تحلی واریانس (ونوا) و وزمون یومن وایتنی پرداخته شتد ،در ایتن پتووهش جامعته
ومتوزش را بتر عهتده دارنتد)

وماری کلیه کارکنان وموزشی (افرادی که ستمت کارشتنا

دانشگاه تهران که به تعداد  144نفتر بودنتد کته از روش نمونتهگیتری تصتادفی ستاده بترای
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انتصاب نمونه (به دلی اینکته یتاریوب نمونتهگیتری یعنتی تعتداد دایتق زنتان و متردان در
دستر

نبود) استفاده شد ،برای تعیین حج نمونه از فرمول
15.102

= 0.1515=100.68 ≅:

713.186

1.962 ×189×(184.8)2
713.186
× (189−1)×0.022 +1.962
(184.8)2

≥𝑛

)z 2 ×N×(v 2 x
=
)(N-1)×ϵ2 +z 2 ×(v 2 x

101

که با توجه به مطالب و فرمول فوق حج نمونه برابر است با  101نفر.
01

≥n
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هدف اول :مشصص کردن وضعیت موجود هریتک از شتاخصهتای متدیریت دانتش و
عملکرد شغلی در بین کارکنان.
جدول  .1میانگین :انحراف معیار ،کجی و کشیدگی مدیریت دانش و عملکرد شغلی
متغیرها

کشیدگی

کجی

میانگین

انحراف معیار

کسب دانش

-0.110

0.004

0.44

0.064

اشتراک دانش

-0.001

0.014

0.66

0.046

ذخیره دانش

-0.0104

-0.044

0.44

0.040

کاربرد دانش

-0.0041

0.046

0.41

0.006

عملکرد وظیفهای

-0.0000

0.014

4.11

0.044

عملکرد زمینهای

-0.0410

0.0104

0.44

0.040

نتایج بررسیها نشان میدهد که باالترین میانگین مربوط عملکرد وظیفتهای بتا میتانگین
( )4.11است و پسازون به ترتیب عملکرد وظیفهای با میانگین ( )0.44است و این در حالی
است که تسهی دانش با میانگین ( ،)0.66ذخیره دانش و کسب دانتش بتا میتانگین ( )0.44و
کاربرد دانش با میانگین ( )0.44به ترتیب کمترین میتانگین را بته ختود اختصتاص دادهانتد،
شاخصهای کجی و کشیدگی متغیرهای مشاهدهشدهی حاضر در پووهش را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار ادر مطلق کجی برای هیچکدام از متغیرها ،بزرگتتر
از  0نیست .همچنین ،مقدار ادر مطلق کشیدگی برای هیچکدام از متغیرها ،بتزرگتتر از 10
نیست بنابراین ،بر اسا

نظر کالین ،)0001( 1میتوان گفت انجام این تحلی  ،ازنظر نرمتال

بودن ،اشکالی ندارد.
جدول  .2بررسی وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی در بین جامعه آمار
جنسیت

سن

 6تا

 11تا

10

00
10

06

44.1

04.4

شاخصها

مرد

زن

1

فراوانی

01

44

11

16

درصد

00

40

10.1

11.0

 01به باال

00

 01تا

 41تا

 10به

تا 00

40

10

باال

4

11

00

4

01

4.0

10.4

01.4

0.6

60.6

لیسانس

ارشد
04
00.4

1.Klein
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در پووهش حاضر در گتام اول بته بررستی درصتد شترکتکننتدگان ازلحتا جنستیت
پرداختی  40درصد نمونه موردبررسی را زنان و  .00درصد را مردان تشتکی متیدهنتد ،در
گتتام دوم بتتا بررستتی ستتط تحصتتیالت کتته نتتتایج نشتتان متتیدهتتد کتته  60.6درصتتد از
پاسخدهندگان لیسانس و  00.4درصد ارشد به باال بودهاند ،در گام سوم به بررسی وضتعیت
سابقه خدمت که افراد باسابقه خدمت  1سال  10.1درصد 6 ،تا  10سال  11.0درصتد 00،تتا
 11سال  44.1درصد 01 ،سال به باال  04.4درصد حج نمونه وماری را تشکی میدهنتد در
گام یهارم به بررسی وضعیت سنی افراد پرداختی که افراد  00تا  00سالگی  4.6درصتد 01
تا  40سال  10.4درصد 41،تا  1001.4،10سال به باال  0.6در صد از جامعه وماری را تشکی
میدهند
سثال دوم :ویا بین سطوس متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سن ،ستط تحصتیالت،
سابقه کار) و مدیریت دانش تفاوت وجود داردد
جدول  .3نتایج آزمون  Tبهمنظور بررسی وضعیت مدیریت دانش در بین زنان و مردان
مرد

متغیر

معناداری

زن

مدیریت دانش

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

-

0.004

0.640

0.40

0.00

بر اسا

سط

مقدار

0.01

0.164

T
-1.106

نتایج جدول  ،0میانگین نمرات متدیریت دانتش در متردان از میتانگین نمترات

زنان بیشتر است .ولی اینکه ویا تفاوت میتانگین ازنظتر ومتاری معنتیدار استت یتا خیترد بتر
اسا

نتایج جدول باال که مقدار معناداری از سط  0.01بیشتر است ،این بدان معنتی استت

که نمرات مدیریت دانش در بین زنان و مردان تفاوتی ندارد.

سنی

گروههای

00

 00تا

 01تا 40

فراوانی

4
11

میانگین

0.01
0.00

استاندارد

انحراف

1440.
0.604

استاندارد

خطای

1640.
04040.

گروهها

بین
درون

مجذورات

مجموع

1.000
40.44

وزادی

درجه

0
101

مجذورات

میانگین

1.41
0.400

F

4.00
-

02

معناداری

0.004
-
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جدول  .4نتایج آزمون آنوا برای مقایسه مدیریت دانش در بین گروههای سنی مختلف
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10

 41تا

00

0.10

0.600

0.10

ک

16.60

104

-

-

-

باال

 10به

4

کلی

0.440

0.646

0.600

-

-

-

-

-

101

0.00

0.14

0.141

-

-

-

-

-

-

همانگونه که جدول نشان میدهد میانگین نمره مدیریت دانش در گروههتای ستنی 10
سالگی به باال کمترین نمره و گروه سنی  41تا  10ستالگی بیشتترین نمتره را دارا متیباشتند
مقدار وزمون فیشر در سط خطای کویکتر  0.01و با اطمینان  0.44معنیدار است ،نشتان
میدهد که تفاوت میانگین نمرههای مدیریت دانش در بین گروههای مصتلف سنی به لحا
وماری معنیدار است ،بدین معنی که گروههای سنی ازنظر نمتره میتانگین متوردنظر بتا هت
تفاوت دارند.
جدول .5.نتایج آزمون  Tبهمنظور بررسی مقایسه مدیریت دانش در بین سطوح مختلف تحصیلی
گروه وماری

دانش

مدیریت

t

معناداری

0.444

0.041
-

انحراف

خطای استاندارد

استاندارد

میانگین
0.004

-

0.104

-

تحصیالت

فراوانی

میانگین

لیسانس

01

0.44

0.66

ارشد به باال

04

0.044

0.000

همانطور که از نتایج جدول باال پیداست ،میانگین نمرات مدیریت دانش در افراد دارای
مدرک لیسانس از میانگین نمرات افرادی که مدرک تحصیلی ارشد به باال دارند بیشتر
جدول باال که مقدار معناداری از سط  0.01بیشتر است که نمرات مدیریت دانش در
گروههای تحصیلی مقاط مصتلف تفاوتی ندارد.
جدول  .6نتایج آزمون آنوا برای مقایسه مدیریت دانش در بین گروههای دارای سابقه شغلی مختلف
معناداری

F

مجذورات

میانگین

درجه وزادی

مجذورات

مجموع

گروهها

انحراف معیار

استاندارد

انحراف

میانگین

فراوانی

سابقه کار

0.040

0.411

0.144

0

0.144

بین

0.000

0.00

0.60

11

 1سال
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است ،حال اینکه ویا تفاوت میانگین ازنظر وماری معنیدار است یا خیرد بر اسا

نتایج
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-

-

0.404

101

44.40

درون

0.114

0.414

0.41

16

 6تا  10سال

-

-

-

104

40.010

ک

0.101

0.004

0.46

10

 00تا  11سال

-

-

-

-

-

-

0.106

0.644

0.404

06

 01سال به باال

-

-

-

-

-

-

0.060

0.646

0.44

101

ک

همانگونه که جدول نشان میدهد تفاوتی بین میانگینهای مشاهدهشتده در گتروههتای
مصتلف ،مشاهده نمیگردد .ولی اینکه ویا تفاوت میانگین ازنظر ومتاری معنتیدار استت یتا
خیرد به نتایج وزمون فیشر میپردازی  ،با توجه با سط معناداری  0.1با درجه اطمینتان 0.41
میانگین گروههای دارای سابقه مصتلف تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند
هدف دوم :ویا بین سطوس متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سابقه کار ،سط تحصیالت و
سطوس سنی) و عملکرد شغلی تفاوتی وجود داردد
جدول  .7نتایج آزمون یومن وایتنی بهمنظور مقایسه عملکرد شغلی در بین گروههای جنسی
جنسیت

رتبه میانگین

پارامتر

عملکرد شغلی

مرد

40.110

وماره من وایتنی

661.100

زن

11.60

Z

-1.066

معناداری

0.000

با توجه به نتتایج جتدول ستط معنتاداری  0.1بتا درجته اطمینتان  0.44میتانگین نمترات
عملکرد شغلی در بین زنان و مردان معنادار است بدین معنی زنان و مردان ازلحا عملکترد
شغلی با ه تفاوت دارند اما میانگین رتبه عملکرد شغلی زنان بیشتر از مردان است.
جدول  .8نتایج آزمون آنوآ بهمنظور بررسی تفاوت عملکرد شغلی در بین گروههای سنی مختلف
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گروه سنی

فراوانی

میانگین

انحراف

استاندارد

استاندارد

خطای

کلی

101

4.044

0.444

0.414

-

-

-

-

-

-

گروهها

 10به باال

4

4.00

0.06

0.104

-

-

-

-

-

-

مجذورات

مجموع

درجه وزادی

 41تا 10

00

4.10

0.46

0.046

ک

14.00

104

-

-

-

مجذورات

 01تا 40

11

4.00

0.406

0.016

درون

10.44

101

0.100

-

-

میانگین

F

معناداری

04

 00تا 00

4

0.04

0.040

0.046

بین

1.000

0

0.411

0.000

0.001
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همانگونه که جدول نشان میدهد میانگین گروهتای ستنی  00تتا  00ستالگی کمتترین
نمره و گروه سنی  10سال به باال بیشترین نمره ازلحا میانگین دارا میباشند .ولی اینکه ویتا
تفاوت میانگین ازنظر وماری معنیدار است یا خیرد به نتایج وزمون Fمیپردازی  ،بتا توجته
به نتایج جدول مقدار وزمتون فیشتر در ستط خطتای کویتکتتر  0.01و بتا اطمینتان 0.44
معنیدار است ،نشان میدهد که تفاوت میانگین نمرههای عملکرد شغلی در بین گتروههتای
مصتلف سنی به لحا وماری معنیدار است ،بدین معنتی کته گتروههتای ستنی ازنظتر نمتره
میانگین موردنظر با ه تفاوت دارند.
جدول  .9آزمون آنوآ بهمنظور بررسی تفاوت عملکرد شغلی در بین گروههای دارای سابقه شغلی
مختلف
معناداری

F

مجذورات

میانگین

مجموع

مجذورات

گروهها

فراوانی

استاندارد

-

-

-

-

-

-

0.041

0.404

4.044

101

ک

خطای

-

-

-

-

-

-

0.001

0.040

4.011

06

 01به باال

انحراف

-

-

-

104

14.00

ک

0.061

0.400

4.044

10

 11تا  00سال

استاندارد

-

-

0.140

101

14.46

درون

0.0040

0.060

4.000

16

 6تا  10سال

میانگین

درجه وزادی

سابقه خدمت

0.000

0.400

0.046

0

0.014

بین

0.110

0.000

0.40

1

 1سال

همانگونه که جدول نشان میدهد تفاوتی بین میانگین افراد دارای سابقه شغلی متفتاوت
دیده نمیشود ،ولی اینکه ویا تفاوت میانگین ازنظر وماری معنیدار است یا خیر با توجته بته
نتایج وزمون فیشر با سط معناداری  0.1با درجه اطمینتان  0.41نمترات عملکترد شتغلی در
بتتین گتتروههتتای دارای متتدرک تحص تیلی (لیستتانس و ارشتتد) معنتتادار نیستتت بتتدین معنتتی
جدول  .11نتایج آزمون  Tبهمنظور بررسی مقایسه مدیریت دانش در بین سطوح مختلف تحصیلی
معناداری

t

0.041

0.444

-

-

0.004

0.66

0.44

-

-

0.104

0.000

0.044

01

لیسانس

04

ارشد به باال

دانش

میانگین

استاندارد

مدیریت

خطای استاندارد

انحراف

میانگین

فراوانی

تحصیالت
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گروههای دارای مدرک تحصیلی مصتلف عملکرد شغلی یکسانی دارند.
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همانطور کته از جتدول  4پیداستت ،میتانگین نمترات عملکترد شتغلی در افتراد دارای
مدرک تحصیلی تقریباً یکسان است .ولی اینکه ویا تفاوت میانگین ازنظتر ومتاری معنتیدار
است یا خیرد با توجه به نتایج وزمون فیشر بتا ستط معنتاداری  0.1بتا درجته اطمینتان 0.41
نمرات عملکرد شغلی در بین گروههای دارای مدرک تحصیلی (لیستانس و ارشتد) معنتادار
نیست ،به این معنی افراد دارای مدرک تحصیلی مصتلف عملکرد شغلی یکسانی دارند.
هدف یهارم :ویا بین شاخصهای مدیریت دانش و عملکترد شتغلی کارکنتان دانشتگاه
تهران رابطهای وجود داردد
جدول  .11نتایج ضریب همبستگی بین فرایندهای مدیریت دانش و شاخصهای عملکرد شغلی
آزمون همبستگی
کاربرد

ذخیره

تسهی

کسب

وظیفه

زمینه
1

وزمون همبستگی پیرسون
معناداری دوطرفه

101

فراوانی

0.614

وزمون همبستگی پیرسون

000.

معناداری دوطرفه

101

101

فراوانی

0.140

0.000

وزمون همبستگی پیرسون

0.010

0.000

معناداریدوطرفه

101

101

101

فراوانی

0.000

0.104

0.106

وزمون همبستگی پیرسون

000.

0.006

0.001

معناداری دوطرفه

101

101

101

101

فراوانی

0.140

0.111

0.006-

0.016

وزمون همبستگی پیرسون

000.

000.

0.040

0.164

معناداری دوطرفه

101

101

101

101

101

فراوانی

0.011

0.640

0.110

0.104

101

وزمون همبستگی پیرسون

000.

000.

000.

0.044

0.041

معناداری دوطرفه

101

101

101

101

1

1

1
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1

1

101

06

101

فراوانی

زمینه

وظیفه

کسب

تسهی

ذخیره

کاربرد
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بتتتتتا توجتتتتته بتتتتته نتتتتتتایج بتتتتتهدستتتتتتومتتتتتده از جتتتتتدول متتتتتاتریس همبستتتتتتگی
( p=0.50,n=105,r=.192,v=0.037میتوان گفت که رابطه بین کستب دانتش و عملکترد
وظیفهای با اطمینان  0.41و خطای کمتر از  0.1معنتادار استت از طرفتی بتا توجته بته مقتدار
ضریب همبستگی .192رابطه بین دو متغیر بهصورت مستقی مثبت) در حد ضتعیف استت و
مقدار ضریب تعیین ( )0.037بیانگر ون است که  0.037درصد از واریانس مشترک بتین دو
متغیر کسب دانش و عملکرد وظیفهای وجود دارد ،یا به عبارتی مقدار ضریب تعیتین بیتانگر
ه تغییری دو متغیر است ،به این معنی که با باال رفتن کسب دانش عملکرد بهبتود متییابتد
اما رابطه کسب دانش با عملکرد زمینهای ( )p=0.37,n=105, r=203, v=0.0412متیتتوان
گفت که رابطه این دو متغیر با اطمینان  0.41و خطای کمتتر از  0.1معنتادار استت از طرفتی
با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )r=.0203رابطه بین دو متغیر مستقی (مثبت) و در حتد
متوس است که مقدار ضریب تعیین ( )v=0.0412که بیانگر واریانس بین دو متغیر است یتا
ه تغییری بین دو متغیر را بیان میکند به این معنتی کته بتا افتزایش کستب دانتش عملکترد
زمینهای ه بهبود مییابد اما در مورد رابطه دیگر متغیرها با توجه به نتایج جتدول متاتریس
همبستگی که با اطمینان  0.41و سط خطای کویکتتر از  0.1بتین هتیچکتدام از متغیرهتا
(بهجز دو متغیر باال که توضی داده شد) رابطه معناداری مشاهده نشد.

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنتان در
دانشگاه تهران انجام شد  .یافتههای این تحقیق نشان میدهند که کارکنتان ستازمان متذکور
دانش ( )0.44و کاربرد دانش ( )0.41در وضعیت ضعیفی ارار دارند .دلی این امتر مستائلی
یون عدم انگیزش ،عدم تحقیق و توستعه ،متدرکگرایتی ،عتدم تطتابق رشتته تحصتیلی بتا
شغ  ،عدم رواف کار تیمی ،عدم شناخت کافی از مفاهی مدیریت دانش را میتوان نام برد،
این یافتهها با نتایج یافتههای صفا نیا ،موسوی )1040( ،کالنتریان ،تیرانداز ( )1040محمتدی
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ازنظر فرایندهای متدیریت دانتش (کستب دانتش ( ،)0.44اشتتراک دانتش ( ،)0.60ذخیتره

استانی ( )1041حسنزاده ،شعبانی و سیادت ( )1040همصوانی دارد .بترای متدیریت دانتش
مزایای زیادی برشمردهاند ازجمله افزایش کارایی داخلی ،هماهنگی و کیفیت خدماتدهی
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به مشتتریان ،افتزایش بهترهوری کلتی ستازمان استت ،تربتون و ارنستون 0001( 1بته نقت از
موسوی وهمکاران )1044،معتقدند که دستیابی به میانگین باال میتوانتد مزایتای زیتادی را
برای سازمان فراه کند اما در مورد میانگین عملکرد شغلی در بین کارکنان که نتایج نشان
داد کلیه شاخصهای عملکرد شغلی در بین کارکنان باالی میانگین فرضتی ( )0اترار دارنتد
(عملکرد وظیفهای  4.11و عملکرد زمینهای  )4.00که خود گویای ون استت کته کارکنتان
دانشگاه تهران ازلحا عملکرد شغلی در وضعیت خوبی اترار دارنتد دلیت میتانگین بتاال را
میتوان در مسائلی یون تمای اوی در کارکنتان بترای پیتروی از سیاستتهتا و رویتههتای
سازمان ازجمله اجرای ضواب دستوری و بصشنامهای ،تر

از جریمه شدن ،زاویته نگتاه در

تصویب اوانین و مقررات حوزه کارمندی همیشه از باال به پایین بوده است .بته همتین دلیت
پیوسته تشصیص رئیس یتا بتاالترین مقتام متدنظر استت و کمتتر نشتانی از ختود کارمنتد در
تصمی گیریها مشاهده میشود .این یافتهها بتا نتتایج یافتتههتای کتالون ،)0010( 0شتکرکن
وهمکاران ( ،)1046علیرضایی ،مساس ،نامتداری و کلنتی )1040،همصتوانی دارد .همچنتین
متغیرهای جمعیت شناختی بهجز متغیر سن هیچکدام از متغیرهتا بتا متدیریت دانتش تفتاوت
معناداری را نشان نداد ،گروههای سنی ازلحا برخورداری میتزان متدیریت دانتش در بتین
کارکنان متفاوت است ،بر اسا

نتایج ،میانگین دامنههای سنی  00تا  10سال رو به افتزایش

است اما میانگین دامنه سنی  10به باال رو به کاهش است ،ایتن ختود نشتاندهنتده ون استت
شرای سنی افراد در استفاده از مدیریت دانش در بین کارکنان مثرر است.اما در مورد عتدم
تفاوت معنادار بودن در دیگر متغیرها جمعیت شناختی با متدیریت دانتش متیتتوان عتواملی
یون فقدان نظام پاداش ،بهروز نبتودن اطالعتات افتراد ،یکنواختت بتودن و تکتراری بتودن
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شتترای محتتی کتتار ،برگتتزار نشتتدن دورههتتای وموزشتتی الزم و متناستتب بتتا حتتوزه شتتغلی
کارکنان را میتوان برشمرد امتا در متورد همستو بتودن بتا نتتایج پتووهش هتا ی دیگتر در
پووهشی کته توست یوستفی و یالمتی )1041( ،انجتامشتده کته متغیرهتای ستن ،جنستیت
هماهن

و با متغیرهای مدرک تحصیلی و سابقه خدمت ناهماهن

است ،دلی ناهماهنگی

این است که در بین کارکنان دانشگاه تهران مدرک تحصیلی زیتر لیستانس وجتود نتدارد و
1. Tribune and Arneson
2. Cullen
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ازلحا سابقه خدمت در دانشگاه تهران اکثریت دارای سابقه کار ( 11تا  )00سال بته پتایین
میباشند اما از میان متغیرهای جمعیت شناختی متغیر (جنستیت ،ستن) تفتاوت معنتاداری بتا
عملکرد شغلی در بین کارکنان داشتند با توجه به نتایج تحقیق بین جنسیت و عملکرد شتغلی
تفاوت معناداری وجود دارد و مردان نسبت به زنان عملکرد بهتری دارند ،ایتن نشتاندهنتده
این است که زنان در طی دهههای اخیر فرصتهای بهتری بترای ادامته تحصتی و ورود بته
مشای داشتهاند ،کثرت شایالن زن نسبت به مردان ،عملکرد شغلی زنان را نسبت به متردان
به مس له ااب اهمیتی تبتدی کترده استت .هرزبترگ 1معتقتد استت کارمنتدانی کته دربتاره
شغلشان تواعات واا بینانهای دارند به نسبت کسانی که تواعاتشان واا بینانه نیست راضتیتتر
هستند و شاید بهاینعلت باشد با باال رفتن سن سط تواعات افراد پایین میوید و دو متغیر
(سابقه کار و تحصیالت) تفاوت معناداری در متغیر عملکرد شتغلی نداشتتند .یتا بته عبتارتی
میزان عملکرد شغلی در بین افراد دارای سوابق شغلی و مدرک تحصیلی یکسان استت .بتین
گروه لیسانس و ارشد به باال تفاوت معنادار یافت نشد ،دلی این امتر را ایتنگونته متیتتوان
بیان کرد که هردو گروه دارای تحصیالت دانشگاهی میباشند وظایف و مهارتهای شغلی
یکسانی را انجام میدهند یا به عبارتی متدرک تحصتیلی نتوانستته استت تفتاوتی در دانتش،
نگرش و مهارت کارکنان در عملکرد شغلیشان ایجاد کنتد .نتتایج ضتریب همبستتگی بتین
فرایندهای مدیریت دانش و عملکرد شغلی نشان داد شاخص کسب دانش با عملکرد شتغلی
رابطه معنادار مثبت دارد که با افزایش کسب دانش ،عملکرد ه افزایش مییابد ایتن نتیجته
با یافتههای پووهش کرو )0000( 0هماهن

است یراکه او در پووهش خود بته ایتن نتیجته

دستیافت که ارتباط بسیار خوبی بین سبک دانش و وظایف کارکنان سازمان وجود دارد،
محیطی مبتنی بر شراکت دانتش ،تحتول ،تعامت بتین اعضتال ستازمان استت و مواعیتت هتر
سازمان مستلزم درگیر شدن جایگاه مدیریت دانش و رابطهای ون با عملکرد شغلی میتتوان
ینین نتیجه گرفت کسب دانش در فرایندهای مدیریت دانش جایگاه باالتری دارد با توجته
به اینکه کسب دانش حاکی از تمای افراد به یادگیری و ادامه تحصی است .همچنین عتدم
1. Herzberg
2.croo
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رابطه معناداری دیگر شاخصهای مدیریت دانش بیانگر فقدان سازوکار الزم برای تبتدی ،
ذخیره و کاربرد دانش و اطالعات کارکنان عدم وجود جایگاه مشصصی برای مستندستازی
و نگهداری دانتش کارکنتان ،عتدم انگیتزه بترای تبتادل اطالعتات در بتین کارکنتان ،نبتود
خالایت و ایده جدید ،در دستر

نبودن شبکهها و پایگاههتای اطالعتاتی مناستب ،نداشتتن

سواد و اطالعات کافی در استتفاده از ابزارهتای اطالعتاتی موجتود استت .بتهطتور خالصته
مدیریت دانش مستلزم ون است که افراد و گروهها تمای داشته باشند با ه کار کننتد و در
راستای وظایف سازمانی خود دانشی را که در اختیاردارند با یکدیگر به اشتتراک بگذارنتد.
این امر روی نصواهد داد مگر اینکه کارکنان سازمان سط باالیی از رفتار مشتارکتی داشتته
باشند ،تشویق کارکنان به خالایتت و نتوووری امکتان موفقیتت ااتدامات ستازمان در زمینته
مدیریت دانش را افزایش میدهد ،از محدودیتهای ایتن پتووهش متیتتوان عتدم وشتنایی
پاسخدهندگان با مدیریت دانش نام برد .بر این اسا

پیشنهاد متیشتود در حتوزه متدیریت

دانتتش ومتتوزش عتتالی بتتا تشتتویق افتتراد جهتتت اشتتتراک دانتتش و اطالعتتات و تجربی تات و
مشارکت ونها در امر تصمی گیری ،تدوین برنامه وموزشی بر استا

نیازستنجی وموزشتی

کارکنان ،ارزشیابی مستمر از برنامه وموزشی و عملکردها ،ارائه بازخورد مستمر و ستری در
مکانهای دارای جو صمیمی و بدون تنش برای بهرهگیری از دورههای وموزشتی ،افتزایش
یادگیری ،استقبال از پووهش علمی دانشگاهها و مراکز پووهشی برای باال بردن سط دانش
و اطالعات کاری ،برگزاری جلسات هفتگی برای تبادل تجربهها میان مدیران و کارکنتان و
رف ابهامها و مشکالت کارکنان می تواند به ارتقال این حوزه کمک کند.
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