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جواد کاظم پور ، 1اکرم کرمعلی

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.
 0مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد پردیس.
نام نویسنده مسئول:
جواد کاظم پور

چکيده
هدف از پژوهش ح اضر تعیین رابطه بین مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی مدیران
میباشد .جامعه آماری کلیه مدیران مدارس دوره اول متوسطه شهر تهران شامل  709نفر میباشد
که تعداد  090نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه ای تک مرحله ای و تصادفی
ساده انتخاب شدند .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف ،کاربردی میباشد و
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (فونگ وچوی ،)0007 ،پرسشنامه استاندارد
فرهنگ سازمانی که بر گرفته از مدل مشهور دنیس و اسپرتیزر ( )1771است و پرسشنامه استاندارد
عملکرد شغلی پاترسون میباشد .برای تعیین روایی پرسشنامههای نامبرده از نظرات افراد صاحب
نظر ( 10نفر) استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیریت دانش ،0/79 ،پرسشنامه فرهنگ
سازمانی  0/77و پرسشنامه عملکرد شغلی  0/77بدست آمد .در بخش تجزیه و تحلیل داده ها از آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شد .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ،از دیدگاه مدیران دوره اول
متوسطه شهر تهران با افزایش مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی مدیران نیز افزایش
می یابد .بعالوه با افزایش تولید و خلق دانش ،انتقال دانش،اشاعه دانش وکاربرد دانش ،فرهنگ
سازمانی و عملکرد شغلی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد.

واژگان کليدي :مدیریت دانش -فرهنگ سازمانی -عملکرد شغلی -مدیران مدارس.
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مقدمه
امروزه در عصر شتابان دانش و فناوری که سیمای مدارس به کلی در حال تغییر است ،برخورداری معلمان و مدیران از دانش ،اطالعات،
فنون ،اصول و راهبردهای آموزشی به تنهایی کافی نیست ،بلکه ساماندهی ،به کارگیری و استفاده به هنگام و به جا از اطالعات در محیطهای
آموزشی امری ضروری و الزام آور است (رحیمی.)1871 ،
دنیای امروز و فردا دنیای تغییر است .دنیایی که عامل با ثبات در آن خود تغییر است .با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگیهای آن
در سازمان می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات جدید برای ادامه حیات سازمانها ضروری است .انتقال ،خلق و بکارگیری دانش
مستلزم وجود فرهنگ سازمانی است که در آن افراد و گروهها تمایل داشته باشند با یکدیگر همکاری نموده و در راستای منافع متقابلی که
دارند ،دانش خود را با یکدیگر تسهیم کنند ..مدیریت دانش بیان میکند که امروزه تقریبا تمامی امور مستلزم انجام کار دانش محور هستند و
لذا تمامی کارکنان مدارس باید به نوعی به کارکنان دانش محور تبدیل شوند .این بدین معناست که خلق ،تسهیم و استفاده از دانش یکی از
مهمترین فعالیتهای هر فرد در هر سازمان است و مدیران می توانند در این بخش سهم مهمی داشته باشند (امیدی .)1871 ،
در این راستا ویروساک ) 0010( 1معتقد است که سازمانها قبل از اقدامات دانشی  ،بایستی نگاه دقیق به فرهنگ سازمانی 0خود داشته
باشند ،فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی در صحنه مدیریت دانش مطرح است.
در این راستا حس ،8نیز در تحقیقی به این نتیجه رسید که بزرگترین مانع در خلق سازمانهای دانش محور در فرهنگ سازمانی نهفته
است (حس .)0002 ،بنابراین مراکزی همانند مدارس که عهدهدار تعلیم و تربیت میباشد ،باید سعی در جهت استفاده از دانش موجود در
مدارس و اصالح فرهنگ سازمانی داشته باشند ،تا بتوانند در محیط پر رقابت دنیای امروز ،کیفیت خود را حفظ نمایند و عملکرد شغلی شان
را نیز افزایش دهند (امین بیدختی و همکاران.)1877 ،
می توان گفت ،بدون وجود این هم راستایی ،تالشهای سرمایه گذاری بسیار زیادی که در این زمینه انجام می شود ،به احتمال زیاد با
شکست روبرو خواهند شد ،یا دست کم از اثربخشی کافی برخوردار نخواهند بود .زیرا وجود فرهنگ مناسب پیش نیاز اساسی برای اثربخشی
مدیریت دانش به شمار می رود .اگر فرهنگ سازمانی آمادگی پذیرش تغییر را نداشته باشد ،بهترین برنامه های مدیریت دانش نیز ممکن است
در اجرا با شکست روبرو شوند(دانپورت و پروساک.)0007، 4
از طرفی فرهنگ سازمانی در صورتی می تواند بر اثربخشی اقدامات سازمان تأثیر بگذارد که قوی باشد و با شرایط و اهداف سازمان
سازگاری داشته باشد .رفتار افراد در سازمان بیش از آنچه به وسیله دستورهای مدیران ارشد شکل بگیرد ،به وسیله فرهنگ سازمانی تعیین
می شود .اجرای بسیاری از راهبردهای سازمانی نیز در صورت ناسازگاری با فرهنگ سازمان با مشکل روبرو خواهد شد (سوپیا و سینگ، 2
.)0010
بعالوه عملکرد شغلی و ارزیابی عملکرد نیز به عنوان اهرمی مناسب ،در جهت پیشبرد سایر فرایندها و اهداف سازمان به کار گرفته می
شود.برخی صاحبنظران معتقدند مدیریت دانش اصوال کارکرد استاندارد سازمان نخواهد بود ،مگر این که به عنوان بخشی از ارتقاء عملکرد
شغلی کارکنان قرار گیرد(شمس مورکانی و صادقی .)1877،در این زمینه صاحبنظران و پژوهشگران بر این باورند که عملکرد شغلی ،موضوعی
اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد شغلی
نباشد (نایون.)0008 ،1
گودونگ ) 0010(9در تعریف مدیریت دانش اشاره می کند که مدیریت دانش شامل خلق ،کسب ،پردازش ،ذخیره ،انتشار و کاربرد دانش
است .در این جا به شرح مولفههای مدیریت دانش پرداخته می شود:
تولید و خلق دانش :تولید و خلق دانش ضمنی که قابل پردازش به طور مستقیم نیست بخش اساسی از این مرحله را تشکیل میدهد
و موجب بهبود و خالقیت در محصوالت و فرآیندها و همچنین ایجاد ارزش میشود و در نهایت به دانش جدید در سیستم تبدیل میشود (
سهرابی و دارمی.)1870 ،
7
ذخیره و نگهداری دانش  :این مرحله مشتمل بر تبدیل نمودن دانش به شکل قابل فهم برای ماشین به منظور استفاده آتی از آن
می باشد .به طور کلی این مرحله به مستند سازی دانش جدید و ذخیره سازی آن اشاره داشته و به گونه ای میباشد که کلیه ذینفعان بتوانند
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به سادگی از این دانش بهره گیرند .هدف از سازماندهی و ذخیره دانش ،قابلیت بازیابی و دسترسی افراد جهت استفاده ازآن بوده و شامل
فرآیندهایی نظیر مستند سازی ،تدوین ،برون سازی ترجمه ،طبقه بندی و به روزسازی دانش میباشد .بروز رسانی دانش گام بعدی این فرآیند
است که به توسعه پایدار منجر شده و در غیر این صورت مدیریت دانش یک دوره زودگذر وغیر موثرخواهد بود و از یک مدل پویا بهره ای
نخواهد برد( .سرابی اقبالی و اسماعیلی.)1871 ،
توزیع و انتقال دانش: 7عبارتست از پخش و توزیع دانش بین افراد و پایگاه های دانش به طور غیر نظام مند و نظام مند و به صورت دو
طرفه.میزان زیادی از موفقیت مدیریت دانش ،به اشتراک و تبادل صحیح دانش وابسته است و تبادل از شخصی به شخص دیگر از لوازم اساسی
چرخه مدیریت دانش می باشد(هوشمند و همکاران،1870،ص.)17
بکارگیری دانش :10کاربرد یا اعمال قدرت دانش ،آخرین فرآیند مدیریت دانش و از دیدگاه اکثر پژوهش گران مهمترین فرآیند نیز
میباشد .تقریباً فعالیت هر سازمانی شدیداً به دانش کسب شده ،تصمیمهای درست آنی ،قضاوت ،ذکاوت ،و حس مشترک شایسته ساالری
افراد و به میزان صحت اطالعات کاربردی که در هر دقیقه با ساختار سازمان عجین شده بستگی دارد .با نگاهی فراتر از تحوالت جاری فناوری
اطالعات در راستای مدیریت دانش ،کاربرد دانش مرتبط است با ایجاد فرهنگ استفاده از منابع ارزشمند فکری و اطالعاتی .به طور کلی کاربرد
دانش ،به اشتراک گذاشتن اطالعات ،دانش و فرزانگی را شامل میشود ( ستاری قهفرخی.)1871 ،
مروري برخی مفاهيم فرهنگ سازمانی از دیدگاه هاي مختلف ورابطه آن با مدیریت دانش
برای تعریف فرهنگ سازمانی ،به صورتی که به طور عام مورد پذیرش واقع گردد ،اتفاق نظر وجود ندارد ،ولی به سادهترین وجه فرهنگ
سازمانی را می توان ترکیبی از باورها ،ارزشها و پیش فرضهایی دانست که در سازمان وجود دارد و همه اعضای سازمان کم و بیش به طور
یکسان در معرض آن قرار می گیرند و تا حدی نسبت به آن توافق وجود دارد .محققان زیادی کوشیده اند تا تعاریفی از فرهنگ سازمانی ارائه
دهند .وجه مشترک اکثر آنها تالش در تشریح عواملی است که بر ساختار ،عملکرد و بهرهوری سازمان تاثیر میگذارد .این مجموعه عوامل
شامل عقاید و انتظار اتی است که در بین اعضای سازمان مشترک است و هنجارهایی را ایجاد کرده است که به رفتار سازمانی شکل میدهد.
این رفتارهای سازمانی در برگیرنده فرهنگ سازمانی هستند .فرهنگ سازمانی از یک سو پیوند دهده اجزاء داخلی سازمان و از سوی دیگر،
عامل تفکیک کننده هر سازمان از دیگر سازمانهاست (آلن، 0001 ،11به نقل از قاسمی.)1877،
نظریه پردازان سازمانی بر این باورند که فرهنگ  ،نخست مرز سازمانی را تعیین میکند ،دوم نوعی احساس هویت در وجود اعضای
سازمان تزریق کرده و سوم نوعی تعهد در افراد نسبت به چیزی به وجود می آورد که بیش از منافع شخصی فرد است و به بیان دیگر فرهنگ
به عنوان یک عامل کنترل به شمار می رود که از طریق ارائه معیارهای مناسب سازمان ،موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرش ها و
رفتار کارکنان میشود که ممکن است سازمان را به جلو ببرد و یا از حرکت باز دارد (پورمن.)0007 ،10
مفهوم عملکرد شغلی و رابطه آن با مدیریت دانش
برنادین 18و همکارانش معتقدند که عملکرد شغلی باید با عنوان نتایج کار تعریف شود چون نتایج ،قویترین رابطه با اهداف استراتژیک
سازمان ،رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد .فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد شغلی را به این صورت تعریف می کند  :انجام،
اجرا ،تکمیل ،انجام کار سفارشی یا تعهد شده (برنادین.)0002،
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد سازمان ها به طور فزاینده ای در حال سرمایه گذاری در مسائل بدیع مدیریت دانش و برپاکردن
سیستم های مدیریت دانش هستند تا بتوانند این منبع بهتر را بدست آورده و از آن بهره برداری کنند .این اهمیت رو به رشد دانش به عنوان
یک منبع بحرانی ،مدیران را تشویق کرده تا توجه بیشتری را به استراتژیهای مدیریت دانش شرکتها و سازمانها برای بهبود عملکرد شغلی
کارکنانشان معطوف کنند .استراتژیهای مناسب مدیریت دانش در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردارند ،زیرا این اطمینان را می دهند که
تنظیم فرایندهای سازمانی ،فرهنگی و گسترش تکنولوژی اطالعات مربوط به مدیریت دانش منجر به ایجاد ،تقسیم بندی و کاربرد موثر دانش
در جهت بهبود عملکرد شغلی کارکنان شود .ادغام استراتژیهای مدیریت دانش می تواند مدیران را از طریق ارائه ی دیدگاههایی که ممکن
است به آنها کمک کنند ،تا تأثیر عملکرد شغلی کارکنان به وسیله این استراتژیها تقویت شود(توفق .)1871،
مدیریت دانش ابزاری اساسی برای نوآوری و ارتقاء عملکرد کارکنان ،در زمینه ی توسعه سازمانها به ویژه مدیران در تمام زمینه های
توسعه بوده است.اما آنچه مهم است ،استفاده صحیح از آن می باشد.سیستم های مدیریت دانش نیز از این قاعده مستثنی نیستند و هرچند
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فناوری اطالعات و زیرساخت های نرم افزاری ،به عنوان فناوری هایی موثر از جایگاه بسزایی برخوردارند ،اما به طور کلی مدیریت دانش چیزی
بیش از فناوری یا نرم افزار است و در واقع روح سیستم است.چارچوب مفهومی آن و مدل های متناسب با فرهنگ و حوزه کسب و کار سازمان
می باشد(آقا داود.)1877 ،
در ادامه مرور برخی از تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه به شرح زیر پرداخته می شود:
پژوهان و امیرکبیری( )1872در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشکدهمدیریت واحد تهران مرکزی» به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن شامل حمایت مدیر ،تعلق سازمانی،خالقیت
فردی و سبک رهبری با استقرار مدیریت دانش در هر دو گروه رابطه مثبت وجود دارد ،در حالیکه سازش با پدیده تعارض و استقرار مدیریت
دانش در گروه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ،اما در گروه هیأت علمی بین سازش با پدیده تعارض و استقرار مدیریت دانش در دانشکده
مدیریت رابطه معناداری وجود دارد.
زحمتکش ( )1874در پژوهشی تحت عنوان«رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمه البرز استانتهران» به این نتیجه رسید که بین مدیریت دانش در ابعاد تولید و خلق دانش ،انتقال دانش،اشاعه و کاربرد دانش با عملکرد شغلی و کیفیت
زندگی کاری رابطه معناداری وجود دارد.
وظیفه دوست و توکلی()1874در پژوهشی تحت عنوان « بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان هایآموزشی -درمانی» به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج آزمون
سایر اهداف نشان داد که بین مولفه های فرهنگ سازمانی(قبیله ،بازار ،ادهوکراسی) و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد.همچنین بین فرهنگ سازمانی بوروکراتیک و مدیریت دانش رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
رضایی کالنتری و همکاران( )1878در پژوهشی تحت عنوان«رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمیواحد ساری و تعیین سهم هر یک از مولفه ها» به این نتیجه رسیدند که بین دو متغیر اصلی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش 0/99همبستگی
وجود دارد ،همچنین بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به ترتیب مشارکت سازمانی ،0/10انعطاف پذیری ،0/92رسالت سازمانی
 0/17و سازگاری سازمانی 0/47همبستگی مشاهده شد.
 نعمتی انارکی و نوشین فرد( )1870در پژوهشی تحت عنوان « اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی رشتهپزشکی» به این نتیجه رسیدند که حدود  18درصد از پاسخگویان فرهنگ سازمانی اشتراک را مناسب و  47درصد تاحدودی مناسب ارزیابی
کردند و فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش درون و برون سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 امین بیدختی و همکاران ( )1877در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش وپرورش شهرستان سمنان" به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد .بعالوه بین همه انواع
فرهنگ سازمانی (سلسله مراتب ،بازار ،وضعیت بازار) و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .در نتیجه میتوان گفت که فرهنگ
سازمانی یکی از ابزارهای استقرار و اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش در سازمانها محسوب میشود.
دانا ایندرا سنسوز و همکاران )0012( 14در پژوهشی تحت عنوان مدیریت دانش :فرهنگ سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی در دولتاندونزی به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از امکانات مدیریت دانش شناخته شده است .به طور کلی فرهنگ سازمانی
تاثیر مثبتی بر مدیریت دانش دارد .نوع فرهنگ سازمانی می تواند یک راهنما برای تشویق استراتژی و برنامه های مدیریت دانش باشد .فرهنگ
می تواند اعضای سازمان را در رفتارها ،قوانین ،رویه ها و سیاست های خاص به عنوان مکانیسم سازمانی هدایت کند .نتایج این مطالعه به
عنوان ارجاعات برای اجرای مدیریت دانش برای مدیریت سرمایه انسانی دولت اندونزی برای دستیابی به اهداف و مزایای رقابتی مورد استفاده
قرار می گیرد.
کجوادی گیوی )0014( 12در پژوهشی تحت عنوان "اثر مدیریت دانش بر عملکرد و خالقیت سازمانی" به این نتیجه رسیدند کهکاربرد مدیریت دانش خالقیت سازمانی را تقویت میکند و عملکرد سازمانی را نیز بهبود میبخشد این عوامل از طریق ابعاد مدیریت دانش که
عبارتند از رهبری ،سیاستها و استراتژیها ،یادگیری سیستم پاداش دهی و ارتباطات تقویت میشوند.
 آلن پیچی )0014( 11در پژوهشی تحت عنوان « بررسی اثرات عوامل فرهنگی  ،جوی ،ساختاری تکنولوژیکی بر اثربخشی مدیریتدانش» به این نتیجه رسید که فرهنگ سازمانی تاثیر مهمی بر اثربخشی مدیریت دانش داشته است .همچنین عوامل جو سازمانی مانند انصاف
 ،تعلق و اعتماد ،عوامل تعیین کننده مهم اثربخشی مدیریت دانش معرفی شده اند.
14
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کان گاس )0010( 19در پژوهشی تحت عنوان « ارزیابی رابطه بین فرهنگ سازمانی  ،و نوآوری های مدیریت دانش » به این نتیجهرسید که در فرهنگ سازمانی مدیریت دانش ممکن است یک نوآوری استراتژیک باشد و موجب موفقیت بلند مدت ،توسعه ارزشها و کمک به
افزایش سود رقابتی سازمانی شود.
 ژنگ )0011( 17در پژوهشی تحت عنوان « رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش » به این نتیجه رسید که استراتژی  ،ساختار وفرهنگ سازمانی به طور پیوسته بر اثربخشی مدیریت دانش اثر می گذارد.
 در تحقیقی که وه ) 0007( 17در خصوص مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی انجام داد نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی ایده آلبرای مدیریت دانش آن است که افراد درون سازمان ب رای ارتقا عملکرد شغلی خود به طور مداوم به دنبال مشارکت ،یادگیری و دانستن باشند
و همچنین آنچه را میدانند در سراسر سازمان اشاعه دهند و دانستنیهای خود را در قالب خزانههای مدیریت دانش گزارش نموده است .وی
همبستگی معناداری را بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش گزارش نموده است.

روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران دوره متوسطه اول شهر تهران شامل709نفر است که در سال تحصیلی 1872-71
مشغول به خدمت می باشند .که به روش خوشه ای تک مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شدند .بطوری که تعداد  800پرسشنامه با احتمال
افت آزمودنی  ، %10در بین مدیران دوره متوسطه اول شهر تهران ،توزیع و در نهایت 090پرسشنامه کامل جمع آوری شد .روش پژوهش
حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی است و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (فونگ وچوی )0007 ،با  87گویه و پرسشنامه
استاندارد فرهنگ سازمانی که بر گرفته از مدل مشهور دنیس و اسپرتیزر ( )1771با  40گویه و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون
که شامل  12گویه میباشد .برای تعیین روایی پرسشنامههای نامبرده از نظرات افراد صاحب نظر ( 10نفر) استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه مدیریت دانش ،0/79 ،پرسشنامه فرهنگ سازمانی  0/77و پرسشنامه عملکرد شغلی  0/77بدست آمد .در بخش آمار توصیفی از
جداول توزیع فراوانی ،فراوانی درصدی ،محاسبه میانه،مد ،انحراف معیار ،ضریب کجی و کشیدگی و در بخش آمار استنباطی ابتدا برای تعیین
نرمال بودن توزیع دادهها از آزمونهای اسمیرونف -کولموگروف استفاده شد و چون مشخص شد که توزیع دادهها نرمال است ،از آزمون
پارامتریک شامل آزمون رگرسیون خطی چند گانه و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار  spssمحاسبه شد.

یافته هاي پژوهش
سوال اصلی :آیا بین مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی مدیران دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وحود
دارد؟ برای بررسی سوال فوق از آزمون رگرسیون چندگانه به شرح جدول زیر استفاده شد؛
جدول  :2آزمون رگرسيون خطی

خالصه مدل

رگرسیون خطی

پارامترهای خطی

ضریب تبین
() R0

F

درجه
آزادی()1

درجه آزادی
()0

سطح
معناداری

باقیمانده

b1

0/877

41/719

1

017

0/000

187/447

0/108

با توجه به داده های جدول  0و مقدار R0محاسبه شده می توان بیان نمود که مدیریت دانش تقریباً  87درصد از تغییرات در فرهنگ
سازمانی و عملکرد شغلی مدیران را تبیین می نماید .از طرفی با توجه به سطح معناداری آزمون(  ) p = 0/000و کوچکتر بودن آن از ( 0/02
<  ) pمی توان قضاوت کرد که بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی مدیران مدارس دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه
معناداری وجود دارد.از طرفی با توجه به مثبت بودن میزان رابطه( ) b = 0/108می توان نتیجه گرفت با افزایش مدیریت دانش  ،فرهنگ
سازمانی و عملکرد شغلی مدیران نیز افزایش می یابد.
سوال اول فرعی :آیا بین تولید و خلق دانش با فرهنگ سازمانی مدیران دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟برای
آزمون سوال فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به شرح جدول زیر استفاده شد ؛
17-Kanges
18-Zheng

Weh

19-
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جدول :3آزمون ضریب همبستگی پيرسون

تولید و خلق دانش
1

همبستگی
سطح معناداری

تولید و خلق دانش

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی
0/078
0/000

تعداد

090

090

همبستگی

0/078

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

090

090

با توجه به داده های جدول  8مشاهده می شود که تولید و خلق دانش به میزان r = 0/078با فرهنگ سازمانی مدیران مدارس دوره
اول متوسطه شهر تهران رابطه دارد  ،از طرفی با توجه به سطح معناداری آزمون ( ) p = 0/000و کوچکتر بودن آن از (  ) p < 0/02می توان
بیان نمود که رابطه فوق معنادار است .با توجه به مثبت بودن میزان رابطه می توان بیان نمود که از نظر مدیران مدارس دوره اول متوسطه
شهر تهران با افزایش تولید و خلق دانش ،فرهنگ سازمانی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد
سوال دوم فرعی :آیا بین انتقال دانش با فرهنگ سازمانی مدیران دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ برای
آزمون سوال فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به شرح جدول زیر استفاده شد ؛
جدول :4آزمون ضریب همبستگی پيرسون

همبستگی
انتقال دانش

فرهنگ سازمانی

انتقال دانش
1

سطح معناداری

فرهنگ سازمانی
0/888
0/000

تعداد

090

090

همبستگی

0/888

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

090

090

با توجه به داده های جدول 4مشاهده می شود که انتقال دانش به میزان r = 0/888با فرهنگ سازمانی مدیران مدارس دوره اول
متوسطه شهر تهران رابطه دارد  ،از طرفی با توجه به سطح معناداری آزمون (  ) p = 0/000و کوچکتر بودن آن از (  ) p < 0/02می توان
بیان نمود که رابطه فوق معنادار است .با توجه به مثبت بودن میزان رابطه می توان بیان نمود که از نظر مدیران مدارس دوره اول متوسطه
شهر تهرانبا افزایش انتقال دانش ،فرهنگ سازمانی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد .
سوال سوم فرعی :آیا بین اشاعه دانش با فرهنگ سازمانی مدیران دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟برای
آزمون سوال فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به شرح جدول زیر استفاده شد؛
جدول :5آزمون ضریب همبستگی پيرسون

همبستگی
اشاعه دانش

فرهنگ سازمانی

اشاعه دانش
1

سطح معناداری

فرهنگ سازمانی
0/001
0/000

تعداد

090

090

همبستگی

0/001

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

090

090
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با توجه به داده های جدول  2مشاهده می شود که اشاعه دانش به میزان r = 0/001با فرهنگ سازمانی مدیران مدارس دوره اول
متوسطه شهر تهران رابطه دارد  ،از طرفی با توجه به سطح معناداری آزمون (  ) p = 0/000و کوچکتر بودن آن از (  ) p < 0/02می توان
بیان نمود که رابطه فوق معنادار است .با توجه به مثبت بودن میزان رابطه می توان بیان نمود که از نظر مدیران مدارس دوره اول متوسطه
شهر تهرانبا افزایش اشاعه دانش ،فرهنگ سازمانی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد .
سوال چهارم فرعی :آیا بین کاربرد دانش با فرهنگ سازمانی مدیران دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ برای
آزمون سوال فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به شرح جدول زیر استفاده شد ؛
جدول :6آزمون ضریب همبستگی پيرسون

همبستگی
کاربرد دانش

فرهنگ سازمانی

کاربرد دانش
1

سطح معناداری

فرهنگ سازمانی
0/012
0/000

تعداد

090

090

همبستگی

0/012

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

090

090

با توجه به داده های جدول  1مشاهده می شود که کاربرد دانش به میزان r = 0/012با فرهنگ سازمانی مدیران مدارس دوره اول
متوسطه شهر تهران رابطه دارد  ،از طرفی با توجه به سطح معناداری آزمون(  ) p = 0/000و کوچکتر بودن آن از (  ) p < 0/02می توان
بیان نمود که رابطه فوق معنادار است .با توجه ب ه مثبت بودن میزان رابطه می توان بیان نمود که از نظر مدیران مدارس دوره اول متوسطه
شهر تهران با افزایش کاربرد دانش ،فرهنگ سازمانی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد .
سوال پنجم فرعی :آیا بین تولید و خلق دانش با عملکرد شغلی مدیران دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟برای
آزمون سوال فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به شرح جدول زیر استفاده شد ؛
جدول :7آزمون ضریب همبستگی پيرسون

تولید و خلق دانش
1

همبستگی
تولید و خلق دانش

عملکرد شغلی

سطح معناداری

عملکرد شغلی
0/172
0/000

تعداد

090

090

همبستگی

0/172

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

090

090

با توجه به داده های جدول 9مشاهده می شود که تولید و خلق دانش به میزان r =0/172با عملکرد شغلی مدیران مدارس دوره اول
متوسطه شهر تهران رابطه دارد  ،از طرفی با توجه به سطح معناداری آزمون (  ) p = 0/000و کوچکتر بودن آن از (  ) p < 0/02می توان
بیان نمود که رابطه فوق معنادار است .با توجه به مثبت بودن میزان رابطه می توان بیان نمود که از نظر مدیران مدارس دوره اول متوسطه
شهر تهرانبا افزایش تولید و خلق دانش  ،عملکرد شغلی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد .
سوال ششم فرعی :آیا بین انتقال دانش با عملکرد شغلی مدیران دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ برای
آزمون سوال فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به شرح جدول زیر استفاده شد ؛
جدول :8آزمون ضریب همبستگی پيرسون

انتقال دانش

همبستگی

انتقال دانش

عملکرد شغلی

1

0/110
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سطح معناداری

عملکرد شغلی

0/000

تعداد

090

090

همبستگی

0/110

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

090

090

با توجه به داده های جدول  7مشاهده می شود که انتقال دانش به میزان r = 0/110با عملکرد شغلی مدیران مدارس دوره اول متوسطه
شهر تهران رابطه دارد  ،از طرفی با توجه به سطح معناداری آزمون (  ) p = 0/000و کوچکتر بودن آن از (  ) p < 0/02می توان بیان نمود
که رابطه فوق معنادار است .با توجه به مثبت بودن میزان رابطه می توان بیان نمود که از نظر مدیران مدارس دوره اول متوسطه شهر تهران
با افزایش انتقال دانش  ،عملکرد شغلی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد .
سوال هفتم فرعی :آیا بین اشاعه دانش با عملکرد شغلی مدیران دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟برای آزمون
سوال فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به شرح جدول زیر استفاده شد ؛
جدول :9آزمون ضریب همبستگی پيرسون

همبستگی
اشاعه دانش

عملکرد شغلی

اشاعه دانش
1

عملکرد شغلی
0/414
0/000

سطح معناداری
تعداد

090

090

همبستگی

0/414

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

090

090

با توجه به داده های جدول  7مشاهده می شود که اشاعه دانش به میزان r = 0/414با عملکرد شغلی مدیران مدارس دوره اول متوسطه
شهر تهران رابطه دارد  ،از طرفی با توجه به سطح معناداری آزمون (  ) p = 0/000و کوچکتر بودن آن از (  ) p < 0/02می توان بیان نمود
که رابطه فوق معنادار است .با توجه به مثبت بودن میزان رابطه می توان بیان نمود که از نظر مدیران مدارس دوره اول متوسطه شهر تهران
با افزایش اشاعه دانش  ،عملکرد شغلی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد .
سوال هشتم فرعی :آیا بین کاربرد دانش با عملکرد شغلی مدیران دوره اول متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
برای آزمون سوال فوق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به شرح جدول زیر استفاده شد ؛
جدول :11آزمون ضریب همبستگی پيرسون

همبستگی
کاربرد دانش

عملکرد شغلی

کاربرد دانش
1

سطح معناداری

عملکرد شغلی
0/488
0/000

تعداد

090

090

همبستگی

0/488

1

سطح معناداری

0/000

090
090
تعداد
با توجه به داده های جدول 10مشاهده می شود که اشاعه دانش به میزان r = 0/488با عملکرد شغلی مدیران مدارس دوره اول متوسطه
شهر تهران رابطه دارد  ،از طرفی با توجه به سطح معناداری آزمون (  ) p = 0/000و کوچکتر بودن آن از (  ) p < 0/02می توان بیان نمود
که رابطه فوق معنادار است .با توجه به مثبت بودن میزان رابطه می توان بیان نمود که از نظر مدیران مدارس دوره اول متوسطه شهر تهران
با افزایش کاربرد دانش  ،عملکرد شغلی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد .
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بحث و نتيجه گيري
بر اساس یافته سوال اصلی می توان نتیجه گرفت با افزایش مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی مدیران نیز افزایش می
یابد.این یافته ،با یافته پژوهشهای پژوهان و امیرکبیری ( ،)1872وظیفه دوست و توکلی( ،)1874رضایی کالنتری و همکاران( ، )1878نعمتی
انارکی و نوشین فرد( ،)1870امین بیدختی و همکاران (،)1877زحمتکش (،)1874کجوادی گیوی(،)0014آلن پیچی(،)0014کان
گاس( ،)0010ژنگ( )0011و وه( )0007همسو میباشد .براساس یافته سوال اول فرعی نتایج نشان داد که با افزایش تولید و خلق دانش
،فرهنگ سازم انی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد.این یافته ،با یافته پژوهشهای پژوهان و امیرکبیری ( ،)1872وظیفه دوست و
توکلی( ،)1874رضایی کالنتری و همکاران( ، )1878نعمتی انارکی و نوشین فرد( ،)1870امین بیدختی و همکاران ( ،)1877آلن
پیچی( ،)0014کان گاس( ،)0010ژنگ( )0011و وه( )0007همسو میباشد.بر اساس یافته سوال دوم فرعی نتایج نشان داد که با افزایش
انتقال دانش ،فرهنگ سازمانی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد .این یافته ،با یافته پژوهشهای پژوهان و امیرکبیری (،)1872
وظیفه دوست و توکلی( ،)1874رضایی کالنتری و همکاران( ،)1878نعمتی انارکی و نوشین فرد( ،)1870امین بیدختی و همکاران (،)1877آلن
پیچی( ،)0014کان گاس( ،)0010ژنگ( )0011و وه( )0007همسو میباشد .بر اساس یافته سوال سوم فرعی نتایج نشان داد که با افزایش
اشاعه دانش ،فرهنگ سازمانی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد .این یافته ،با یافته پژوهشهای پژوهان و امیرکبیری (،)1872
وظیفه دوست و توکلی( ،)1874رضایی کالنتری و همکاران( ، )1878نعمتی انارکی و نوشین فرد( ،)1870امین بیدختی و همکاران (،)1877
آلن پیچی( ،)0014کان گاس( ،)0010ژنگ( )0011و وه( )0007همسو میباشد.بر ا ساس یافته سوال چهارم فرعی نتایج نشان داد که با
افزایش کاربرد دانش ،فرهنگ سازمانی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد.این یافته ،با یافته پژوهشهای پژوهان و امیرکبیری (،)1872
وظیفه دوست و توکلی( ،)1874رضایی کالنتری و همکاران(، )1878نعمتی انارکی و نوشین فرد( ،)1870امین بیدختی و همکاران (،)1877
آلن پیچی( ،)0014کان گاس( ،)0010ژنگ( )0011و وه( )0007همسو میباشد.بر اساس یافته سوال پنجم فرعی یافته ها نشان داد که با
افزایش تولید و خلق دانش  ،عملکرد شغلی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد.این یافته ،با یافته پژوهشهای زحمتکش (،)1874
کجوادی گیوی()0014مبنی براینکه مدیریت دانش ،عملکرد شغلی کارکنان را ارتقا میبخشد ،همخوانی دارد.بر اساس یافته سوال ششم فرعی
نتایج نشان داد که با افزایش انتقال دانش  ،عملکرد شغلی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد.این یافته ،با یافته پژوهشهای زحمتکش
( ،)1874کجوادی گیوی( ، )0014همخوانی دارد.بر اساس یافته سوال هفتم فرعی نتایج نشان داد که با افزایش اشاعه دانش  ،عملکرد شغلی
مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد.این یافته ،با یافته پژوهشهای زحمتکش ( ،)1874کجوادی گیوی( )0014همخوانی دارد.بر اساس
یافته سوال هشتم فرعی نتایج نشان داد که با افزایش کاربرد دانش  ،عملکرد شغلی مدیران نیز به همان میزان افزایش می یابد.این یافته ،با
یافته پژوهشهای زحمتکش ( ،)1874کجوادی گیوی()0014همخوانی دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهادهای زیر ب ه مسئوالن آموزش و پرورش،مدیران و معلمان دوره اول متوسطه شهر تهران
ارائه میشود؛
 -1بر اساس یافته سوال اصلی ،به مدیران پیشنهاد می شود که بسترهای مناسب فرهنگی و ارزشهای مطلوب را در مدارس بوجود آورند
تا معلمان و کارکنان مدارس بتوانند دانش خود را تغییر دهند تا انطباقی نوین و مبتکرانه با محیط پیدا کنند.
 -0بر اساس یافته سوال اول فرعی ،به مدیران پیشنهاد می شود که با ایجاد فرهنگ غنی سازمانی ،زمینه تولید و خلق دانش را در
مدارس ،فراهم آورند .بعالوه به معلمان نیز پیشنهاد میشود که از این کالسها به خوبی استفاده نمایند تا بتوانند توانایی تبدیل دادهها به
اطالعات و اطالعات به دانش را پیدا کنند.
 -8بر اساس یافته سوال دوم فرعی ،به مدیران مدارس پیشنهاد میشود که با ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ در مدارس ،معلمان بتوانند
دانش کسب شده را بصورت آشکار و صریح در مدارس و بین دانش آموزان گسترش داده و به مدیران نیز پیشنهاد میشود که به منظور
یکپارچه سازی دانش در مدارس کالسها و کارگاههایی برای معلمان برگزار نمایند.
 -4بر اساس یافته سوال سوم فرعی ،به مدیران پیشنهاد میشود که به منظور اشاعه دانش در کل مدرسه به صورت منسجم و کاربردی
فرهنگ سازمانی مدارس را طوری ارتقا دهند که معلمان توانایی اشاعه دانش کسب شده را در کل سیستم داشته باشند و در این زمینه
کالسهای آموزشی نیز برگزار نمایند.
 -2بر اساس یافته سوال چهارم فرعی ،به مدیران پیشنهاد میشود که فرهنگ استفاده از منابع ارزشمند فکری و اطالعات و دانش کسب
شده را در مدارس گسترش داده و همچنین در این راه بازخورد حاصل از بکارگیری عملی از دانش را تعیین کرده تا نیازهای آتی خود را
شناسایی و اهداف استراتژیک مدرسه را بر مبنای این نیازها تنظیم نمایند.
 -1بر اساس یافته سوال پنجم فرعی ، ،لذا به مدیران پیشنهاد میشود که در مدارس شرایطی را به وجود آوردند که زمینه ارتقا اطالعات
و آگاهی را در مدارس برای معلمان فراهم کرده و کالسهایی را نیز در این زمینه برگزار نمایند.
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 -9بر اساس یافته سوال ششم فرعی ،به مدیران مدارس پیشنهاد میشودکه دانش کسب شده را به طور صریح و آشکار و یکپارچه در
سازمان انتشار دهند ،تا بدین صورت عملکرد شغلیشان ارتقا یابد.
 -7بر اساس یافته سوال هفتم فرعی ،به مدیران پیشنهاد می شود که دانشی که به وسیله خود و معلمان مدرسه کسب شده را به طور
صریح و آشکار و یکپارچه در مدارس انتشار دهند ،تا بدین صورت عملکرد شغلیشان ارتقا یابد.
 -7بر اساس یافته سوال هشتم فرعی ،مدیران مدارس پیشنهاد می شود که دانش ایجاد شده در سازمان را به صورت کاربردی استفاده
نمایند و با ایجاد فرهنگ استفاده از منابع ارزشمند فکری و اطالعاتی ،علمکرد شغلیشان را ارتقا دهند.
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