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 چکیده 
باشد اي رو به رقابتی شدن است و سرعت نوآوري رو به فزون میدهدر محیط تجاري در حال تغییر کنونی که بازار به طرز فزاین

گـردد کـه دانـش و    شود، این الزام براي مخابرات ایجاد مـی و همچنین تحت فشاري که از جانب اقتصاد دانش محور اعمال می
ایجـاد  ت دانـش، شـامل   مـدیری فرآینـدهاي  هدف از این پژوهش، سنجش تاثیر . کلیدي تلقی نمایندهاییمدیریت آن را سرمایه

روي عملکرد سازمانیِ مراکز مخابراتیِ شرکت مخابرات خراسان رضوي در راستايِ پیاده سازيِ دانش، درجِ دانش و انتشارِدانش 
و ) نفـر 120(پیمایشی، در جامعه روساي مراکز مخابراتی استان خراسان رضـوي   -این تحقیقِ توصیفی. باشدمدیریت دانش می

 92به انجام رسید و از طریقِ نمونه گیري تصادفی و کمک جدول مورگان  1392مرداد، شهریور و مهرماه سال  در مقطع زمانیِ
 15اي سه بخشی شامل سواالت جمعیت شـناختی، عملکـرد محـور و    گردآوري داده ها توسط پرسشنامه. نفر انتخاب گردیدند

ه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، رگرسیون چندگانه جهت تجزی. مدیریت دانش صورت گرفتفرآیندهاي گویه مرتبط با 
، ه ایجـاد دانـش  دارد کـه مولفـ  یافته ها بیان مـی . استفاده گردیده است PLS Smart و SPSS16و آنوا به کمک نرم افزارهاي

در جامعه مورد مطالعه  ازمانیارتباطی معنادار با عملکرد سدرجِ دانش و انتشارِ دانش دارد، اط معناداري با عملکرد سازمانی ارتب
  .ندارد ما 
  

  مدیریت دانش، فرآیندهاي مدیریت دانش، ایجاد دانش، درجِ دانش، انتشار دانش، عملکرد :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه -1

ق دانـش در  تفّـو . دانش، در اقتصاد مدرن کنونی به عنوان یکی از مهمتـرین عناصـر اسـتراتژیک کسـبِ مزیـت رقـابتی اسـت        
استراتژي سازمان، در اقتصاد مبتنی بر دانش جاي شگفتی ندارد، آنگاه که فعالیتها، محصوالت و خدمات، منـتج از دانـش و دانـش    

دانش به عنوان باوري صحیح، همان چیزي اسـت کـه    .)P F Drucker, 1995; Nonaka & Takeuchi, 1995(محور می باشند 
دهند و به آن باور دارند، که بطور قطع براساس توده اي از اطالعات معنا دار و نظم یافته شکل گرفته، کـه از  مردم به آن ارزش می

اي سیال از تجارب سـاخت یافتـه، ارزشـها،    دانش، آمیزه. )chong chin Wei, 2007( طریق تجربه یا ارتباطات بوجود آمده است 
دانـش از  . اطلّاعات مستند و بینش متخصصان است، که چارچوبی را براي ارزیابی و ترکیبِ تجاربِ جدید با اطالعات فراهم می کند

در اسناد و مخازن دانش، بلکه در امور دانش در سازمانها نه فقط . افکارِ دانایان سرچشمه گرفته و در افکار دانایان بکار برده می شود
انش، دارایی ضروري براي در عصر حاضر د. )Davenport & Pruzak, 2000(روزمره ي سازمانی، فرآیندها و هنجارها نهفته است 

شاهد موفقیت خواهند بود که از این رو شرکتهایی . دهدسازمانها است که آنها را در یک محیط رقابتی، به سمت موفقیت سوق می
  .  )Rowley, 2000(داراییهاي مبتنی بر دانش را شناسایی کرده و به آنها ارزش دهند 

امـروزه  امـا  . در صنعت و دپارتمانهاي عملیاتی سـازمانها معرفـی شـد    1990و  1980مدیریت دانش براي اولین بار در سالهاي 
 گـردد نیـز، اسـتفاده مـی    شاهدیم که در سایر صـنایع از جملـه تولیـد، خـدمات مـالی، ارتـش و سـازمانهاي عمـومی و خصوصـی         

)Mamaghani, Samizadeh, & Saghafi, 2011( .     ،بیـانِ   کـه،  واژه مدیریت دانش شامل بیانهـا و مفـاهیم متعـددي مـی باشـد
اي از مدیریت دانـش وجـود   یف عمومی پذیرفته شدهکه، امروزه هیچ تعربه طوري . از آنرا مشکل ساخته استتعریفی منحصر بفرد 

 ,Choi(تعریف کرده انـد   شان مدیریت دانش را به صور گوناگونندارد، و پژوهشگران و محققین براساس حوزه کاري و عالئقِ خود
دانش (و مدیریت افراد )دانش نهفته( ها، مدیریت فرآیند)دانش صریح و مکتوب(مدیریت دانش عبارت از مدیریت اطالعات .  )2000
 ,Skyrme(نیز در ظرف مـدیریت دانـش مـی گنجـد     ) سرمایه هاي فکري(دیریت دارایی ها است، که مدیریت نوآوري و م) ضمنی
در مجموع آنچه روي آن توافق کلی وجود دارد، این است که، مدیریت دانش عملکـرد سـازمانی و قـدرت رقابـت را بطـور      . )1994

   .)Shirazi, ali;Mortazavi, Saeed;Pour azad, 2011(مثبت تحت تاثیر قرار می دهد 
که آنها را در محیطی رقابتی به سوي موفقیت سوق می دهـد،  باشد مایملکی ضروري براي سازمانها می دانش، ،در عصر کنونی 

.  )Rowley, 2000(و نتیجتاً شرکتهایی موفق تر خواهند بود که داراییهاي مبتنی بر دانش را شناسایی کرده و به آنها ارزش دهنـد  
و فرآیندهايِ مربوط به آن، جزو ضروریات ایجاد بقا وحفظ توان رقابتی درسازمانها، درعصر اقتصاد مبتنی بـر دانـش    مدیریت دانش

هستند که متاسفانه عدم درك درست از مدیریت دانش، که شامل تمرکز کم روي مدیریت دانش وتوجه کمرنگ روي ارتباط آن بـا  
زمانها از جمله مخابرات، کمتر به سمت سرمایه گذاري در مدیریت دانش تمایل داشته باشـند و  عملکرد می باشد باعث شده که سا

مـدیریت دانـش یکـی از     ،لـذا .  )Chong, S.C, Wong, K.Y. and Lin, 2006(یا اصال در ایـن زمینـه سـرمایه گـذاري نکننـد      
 شی با هدف بقا در محـیط رقـابتی خواهـد بـود    کردهاي یک سازمان مخابراتی مدرن به منظور بهبود کارایی و اثر بخمهمترین کار

)Yusof, 1998(،  ،عصر صنعتی سازي و اطالعات، صنعت مخابرات را ملزم به ایجاد تنوع و گسـترش در حیطـه وظـایف و    آنجا که
فقدان ، )Yusof, 1998( نموده است عملکردهایش با هدف حمایت از پیشرفتهاي تکنولوژیک براي ارائه خدمات بهتر به تمام اقشار

خـال   ینپر کردن ا يبرمبنا یق،تحق ینا هدف به همین منظور، صنعت مخابرات باشد يبالقوه برا یديتواند تهد یم یپژوهش ینچن
کند، رابطه مولفه هاي ایجاد دانش، درجِ دانش و انتشارِ دانش، که فرآینـدهاي  محقق در این پژوهش تالش می .است یدهاستوارگرد

را در ارتباط با عملکرد شرکت مخـابرات خراسـان رضـوي محـک     ، )C. C. Wei, Choy, & Yew, 2009(مدیریت دانش هستند 
 .در این راستا فرضیاتی تدوین شده و تست خواهد گردید. بزند
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  مبانی نظري پژوهش -2

 مدیریت دانش میایجاد دانش، درجِ دانش و انتشاردانش که جزو فرآیندهاي در این پژوهش محقق به بررسی نقش مولفه هاي 
، که طبیعتاً به مباحثه خواهد کشاند روي عملکرد سازمانیرا آنها و اثر ، خواهد پرداخت )C. C. Wei et al., 2009(باشند 

   .باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شدات موضوعات مرتبط میپرداختن به این مقوله متضمنِ بررسی مختصري در ادبی
داده . داده ها واقعیات و یا فرضیه هایی قابل مشاهده هستند که شامل تمام آنچه می باشند که در تعامالت تجاري رخ می دهد

کند و به خوديِ خود،  هیچ ارتباط یا چیزي در مورد اهمیت خودش، مربوط بودن، نامربوط بودن و مناسب بودن خودش ابراز نمی
. اما از آنجا که داده، ماده خامی بسیار ضروري براي ایجاد و خلقِ اطالعات است، براي سازمانها اهمیت زیادي دارد. هدفی ندارد

)Peter F Drucker, 1994(.  سازمان یافته اطالق می شود که در بدست آوردن بینشی جدید اطالعات، به گروهی از واقعیات
برخالف داده، اطالعات، حاويِ ارتباط، هدف، معنا و مفهوم است و اشاره به پردازشِ . )chong chin Wei, 2007(  کمک می کنند

داده ها بدست افراد، و براي افراد، در یک زمینه حاوي معنا دارد و اطالعات می تواند به فُرمِ داده هایی باشد که بصورت 
 & Davenport(و یا ارتباطی قابل سمع باشد اطالعات می تواند بصورت پیامی مستند . سیستماتیک سازماندهی شده اند

Pruzak, 2000( . ص ها و تجارب در بین اعضاي یک سازمان است که ازطریق فرآیند یادگیري، ماننددانش، مجموعه اي از تخص :
 ,Choi( ایجاد و به اشتراك گذاريِ اطالعات فی مابینِ مشتریان، تامین کنندگان و شرکاي داخلی و خارجی شکل می گیرد

دانش به همان اندازه که سیال است می تواند ساخت یافته هم باشد، دانش، حسی است، و لذا تسخیرآن، در قالب کلمات و  .)2000
ش در بین افراد موجود است و شامل بخشی از پیچیدگیها و غیر دان. درك کامل آن از طریق لغات منطقی بسیار مشکل می باشد

   .)Davenport & Pruzak, 2000( قابل پیش بینی بودنهاي بشري است
بخشهاي شناختی، مدلهاي ذهنی هستند که توسط افراد مورد استفاده قرار . دانش، شامل دو بخش شناختی و فنی استاصالتاً 

باشند، دانشِ می گیرند و امکان ارائه آنها بطور مستقیم و از طریق اطالعات وجود ندارد که به عبارتی همان دانش ضمنی می
بخشهاي فنی، مفاهیمی واقعی هستند که به آسانی قابل . اذهانِ افراد مستتر است ضمنی عبارتست از تمام آن چیزي که در افکار و

 & Rao(بیان می باشند و البته دانش صریح، شامل این بخشهاي فنی می باشد که به شکل اطالعات و دانش بیان می شوند 
Nathan, 2006(. داده به . درك مدیریت دانش، باید تمایزي آشکار و روشن بین مفاهیم داده، اطالعات و دانش ایجاد کرد به جهت

بعد از شکل گرفتن داده بصورت الگوهاي معنا داراست که، . عنوان پایه و اساس ایجاد اطالعات، و در مرحله بعد ایجاد دانش است
مدیریت دانش، فرآیند ترسیم  .)chong chin Wei, 2007( نا، دانش نام می گیرند گیرد و اطّالعات حاوي معاطالعات شکل می

دانش و منابع اطالعاتی بصورت آنالین و آفالین می باشد که استفاده کنندگان را با ابزارهاي دسترسیِ دانش، راهنمایی و تجهیز 
مدیریت  .)Maglitta, 1995(کند ت که بطور مرتب اطالعات و اخبار خارج از سازمان را رصد میمدیریت دانش، ابزاري اس. کندمی

دانش در حقیقت فرآیند ایجاد دانش را تغذیه می کند که ایجاد دانش، نهایتاً منتج به بیان دانش، انتشار دانش و استفاده و حفظ و 
سیستمهاي مدیریت دانش به عنوان مرجعی تصمیم گیر در  .)chong chin Wei, 2007(  نگهداري و پاالیش دانش خواهد شد

سازمانها، عامل بالقوه استراتژیکی را فراهم می کنند، که از طریق کمک به منابع کلیدي مدیریتی و سرمایه هاي فکري سازمان، 
ناگفته پیداست که، هنگامی که سازمانها . )Stenmark, 2001( توانند نقش شایان توجهی در ایجاد مزیت رقابتی ایفا کنندمی

انگارند، اهمیت مدیریت دانش پررنگتر دانش و نوآوري را به عنوانِ کاتالیزورهاي اصلی موفقیت سازمان و رقابت پذیري آن می
در مجموع آنچه روي آن توافقی در بین پژوهشگران وجود دارد، این است که، مدیریت دانش . )Omerezel, 2010(خواهد شد 

 ,Shirazi, ali;Mortazavi, Saeed;Pour azad( عملکرد سازمانی و قدرت رقابت را در جهت مثبت تحت تاثیر قرار می دهد
2011(.  

. )Johannsen, 2000(به تمام آن چیزي اطالق می شود که در سازمان بوسیله دانش می توان انجام داد  فرآیند مدیریت دانش
کنولوژي محور، براي مـدیریت نمـودن دانشـهاي صـریح و     فرآیند مدیریت دانش فرآیندي دوره اي است که شامل استراتژي هاي ت

پیش رو پژوهش در . )Nonaka & Takeuchi, 1995(استراتژي هاي مردم محور، براي مدیریت نمودن دانشهاي ضمنی می باشد 
، مسـتند کـردن و تـدوین دانـش     )ایجـاد (تولید و ایجاد دانـش جدیـد  : مدیریت دانش غالبا با سه دسته از فعالیتها در ارتباط است
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 ,Coukos() انتشار(و انتشار این دانش از طریق سالنهاي همایش و کنفرانس به عنوان دیتا بیسی گسترده در سازمان ) درج(افراد

  :ح زیر می باشنداین فرآیندها بطور مختصر به شر ، که)2001

 یندهاي داخلی سازمان یا گروههـاي تحقیـق و توسـعه ایجـاد شـود،      آتواند توسط فردانش می:  ایجاد دانش
دیگران حسب نیازشان، چه در داخل سیستم وچـه خـارج آن بایـد بتواننـد بـه آن دسترسـی داشـته باشـند         

)Marshall, Prusak, & Shpilberg, 1996( .پروسه اي ضمنی است کـه بـه دقـت، عالقـه و      ایجاد، فرآیند
دانش جدید، یک فعالیت تخصصی نیسـت   ایجاد دانش است، خلقِ درشرکتی که مبتنی بر. ایمان بستگی دارد

بلکه ایجاد دانش، یک روش رفتـاري اسـت و   ) تحقیق و توسعه یا بازاریابی(تمانی خاص باشد که مختص دپار
روش خاصی از بودن است که در این روش هر فردي یک کارگر دانشی اسـت کـه حتـی مـی تـوان او را یـک       

 .)Nonaka & Takeuchi, 1995( کارآفرین نامید
 شـود  کنند اطالق میکه دیگران درك میبه برگرداندن اطالعات به شکل نشانه ها و سمبلهایی:  درج دانش .

هدف از درج دانش، برگرداندن دانش سازمانی به فرمتی است که براي افـرادي کـه بـه آن نیـاز دارنـد دسـت       
دیتـا  . نقشه برداري از دانش استاین فرآیند شامل زیر فرآیندهاي ذخیره سازي، طبقه بندي، و . یافتنی باشد

 C. C. Wei(بیسها، دایرکتوري ها، کتابهاي مرجع و حتی ایمیلها، نمونه هایی از تدوین و درج دانش هستند 
et al., 2009(.  

 آنچـه غیـر   . زنـد انتشار دانش، پلی است که مبدعِ دانش، و بهره بردارِ دانش را به هم پیوند می: انتشار دانش
قابل انکار است این است که، انتقال دانش براي یادگیري سازمانی و نیل به موفقیت بسیار مهم و حیـاتی مـی   

نکته در اینجاست که دارایی هاي قابل لمس در اثر استفاده مستهلک می شوند اما فقط دانش است کـه   .باشد
. )K.sveiby, 2001(اگر استفاده نشود مستهلک خواهد شد و رشد آن تنها در سایه استفاده از آن خواهد بود 

در نهایت رشددانش زمانی آغاز خواهد شد که فرد دارنده دانش، داشته هاي خـود را بـا دیگـران بـه اشـتراك      
 .  )Syed-ikhsan, 2004(گذارد 

 .موضوعی با ادبیاتی گسترده است که توافـقِ مختصـري روي رویکردهـا و تعـاریف اصـلیِ آن وجـود دارد      ، عملکرد سازمانی
باشـد کـه بایسـتی    سنجش عملکرد، مجموعه اي از اطلّاعات، درباره اثر بخشی و بهره وريِ افراد، گروهها و بخشـهاي سـازمانی مـی   

در ادبیات، عملکرد سازمانی از سه دیدگاه مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت      . انی کندپاسخگویی سازمانی را توسعه داده و پشتیب
)Ford, J.D, Schellenberg, 1982(  :دیدگاه دستیابی به هدف، به گونه اي که عملکرد، از طریق رسیدن به اهداف تعریـف  ) الف

براي حفاظت از منابعِ کمیاب کند، مهارت سازمان دیدگاه حفظ منابع، بطوري که آنچه عملکرد سازمان را سنجش می) ب. شودمی
 .دیدگاه فرآیندي، به گونه اي که عملکرد برحسبِ رفتارِ مشارکت کنندگانِ سازمان، تعریف خواهد شد) ج. و ارزشمند سیستم است

 در اقتصاد مبتنی بـر توانند پاسخگوي مسائل مالی باشند در حالی که عملکرد تنها می ناگفته پیداست که معیارهاي سنتی سنجشِ
باشند و معیارهاي دیگري بـراي سـنجش   دانش، استفاده صرف، از سنجه هاي مالی براي سنجش عملکرد یک سازمان ناکارآمد می

ارزشِ یک سازمان در اقتصاد دانش محور، حول سرمایه هاي فکري . )Choi, 2000(عملکرد یک شرکت دانش محور الزامی هستند 
و یقینـاً مزایـایی کـه از     )Bixler, 2000(لذا استفاده ي مطلق از سنجه هاي مالی اشتباه بزرگی خواهد بـود  . گرددآن سازمان می

 ;Bixler, 2000(تواند به عنوانِ خروجیِ عملکرد یک سـازمانِ دانـش محـور دیـده شـود      شود، میاجراي مدیریت دانش منتج می
Hansen, Nohria, & Tierney, 2000(.  رهبرانِ شرکتهاي زیادي آماده اند تا مزایاي مـدیریت دانـش را درك کننـد    امروزه)S. 

C. Chong, 2006( .سازمان می عملکرد گردد مزایایی که منتج از دانش بوده و منجر به بهبود)Egbu, Hari, & Renukappa, 
ایجـاد   -3توسعه بهره وري سازمان بـراي ارائـه خـدمات بـه مشـتریان       -2توسعه توانایی ها براي حفظ مزیت رقابتی  -1:  )2005

بهبـود   -6توسعه کسب دانش و اسـتفاده از منـابع خـارج از سـازمان      -5بهبود حفظ و نگهداشت کارکنان  -4انگیزش در کارکنان 
  .فرهنگ
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جنبـه هـاي نَـرمِ    . گـردد ینده اي از اهمیت آثار داراییهاي ناملموس روي عملکرد یـک سـازمان ایجـاد مـی    روز به روز شناخت فزآ 
 تخصص، تجربه و حق مالکیت بسیار ماندگارتر از جنبه هاي سخت آن مانند ساختمان و تجهیزات هستند: داراییهاي سازمان، مانند

)P F Drucker, 1995( .  
با هـدف ارتقـاء    سازمانها بدون در نظر گرفتن اینکه تولیدي یا خدماتی هستد، فرآیند سرمایه گذاري روي سرمایه هاي ناملموس را

و هرچـه در عصـرِ   .  (Bixler, 2000)دهـد میعملکرد سازمان آغاز کرده اند زیرا واقفند که پایه و اساسِ مزیت رقابتی آنها را شکل 
. )Choi, 2000(شـود  یرانند، ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی پـر رنگتـر مـ   اقتصاد دانش محور سازمانها به پیش می

نهایت اینکه، منتج از آنچه بیان شد مدیریت دانش و طبعاً فرآیندهاي مدیریت دانـش نقـش بسـیار مهمـی در بـاال بـردن عملکـرد        
نی نظري ذکر شـد مـدل مفهـومی    با عنایت به آنچه در مبا  .)Bassi, 1997( .بندندسازمانهایی دارند که آنها را در عمل به کار می

 .گردد و فرضیه ها به شکل زیر تنظیم می گرددتحقیق به شکل زیر ارائه می
 داري بین ایجاد دانش و عملکرد مراکز مخابراتی شرکت مخـابرات خراسـان رضـوي وجـود      رابطه مثبت و معنی:فرضیه یک

  .دارد
 مراکز مخابراتی استان خراسان رضوي وجود داردداري بین درج دانش و عملکرد  رابطه مثبت و معنی: فرضیه دو.  
 داري بین انتشار دانش و عملکرد مراکز مخابراتی استان خراسان رضوي وجود دارد رابطه مثبت و معنی: فرضیه سه.  

  

  
  )2009چانگ چین وي و همکاران، : ( برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) 1(شکل 

  
  پیشینه پژوهش  -3

آمادگی این دانشگاه بـراي   گرفته بود که هدف آن ارزیابیتحقیقی در دانشگاه آزاد واحد مشهد انجام  اخیراً: مطالعات داخلی
هـدف ایـن پـژوهش، سـنجشِ وضـعیت فرهنـگ سـازمانی،        . )1391خدایی متین، موسوي، و ذبیحی، ( استقرار مدیریت دانش بود

نهایت اینکـه میـزان   . سازي مدیریت دانش پایه گذاري شده بودساختار سازمانی و زیرساختهاي فناوري اطالعات، در راستاي پیاده 
در پژوهشی دیگر، فاکتورهایی که میزان آمـادگی کارکنـان   . آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد در سطح متوسطی قرار دارد

 .)Shirazi, ali;Mortazavi, Saeed;Pour azad, 2011(داد مورد بررسی قـرار گرفـت   براي مدیریت دانش را تحت تاثیر قرار می
اي و متغیرهاي فرآیندي و اثر آنها روي نگـرش بـه مـدیریت دانـش     متغییرهاي مورد بررسی آنها متغیرهاي فردي، محتوایی، زمینه

دارند که، با توجه به نقش برجسته بود که در پایان، محققین اظهار می) بدبینی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاري(شامل 
بایست سیاستهایی اتخاذ شود که تسهیل رکنان در جهت مدیریت دانش، در حوزه منابع انسانی میمتغیرهاي فردي روي نگرش کا

  .کننده برنامه هاي مدیریت دانش باشد
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اثر متغیرهاي جمعیت شناختی را روي اجراي موفقِ مدیریت دانش بـه   2010یکی از پژوهشگران در سال : مطالعات خارجی
و اثرِ تعـدیلگريِ چهـار متغیـر جمعیـت شـناختی از جملـه حـوزه        )C. W. Chong, Chong, & Lin, 2010(بحث نشسته است 

اي کـه مـدیریت دانـش در آن قـرار دارد و شـدت دانـش را بـرروي        دانـش، مرحلـه  عملیاتی، تعداد سالهاي درگیر بودن با مدیریت 
در جهـت بـاال   ) فاکتورهاي موفقیت مدیریت دانش، استرتژیهاي مدیریت دانش و فرآیند مدیریت دانـش (فعالیتهاي مدیریت دانش 

از حـوزه عملیـاتی،    رمعیت شناختی غیـ نتایجِ حاصله اذعان دارند که تمام متغیرهاي ج. بردن عملکرد سازمانی بررسی نموده است
  .دهندارتباط معناداري با عملکرد سازمان نشان می

در کشور مالزي در شرکتهاي فناوري اطالعات تحقیقاتی در مورد ارتباط بین فاکتورهاي موفقیت مدیریت دانـش، مشـتمل بـر    
ریت ارشـد، زیـر سـاختهاي سیسـتمهاي اطالعـاتی،      آموزش کارکنان، در گیرکردن کارکنان، کار تیمی، تفویض اختیار، تعهـد مـدی  

سنجش عملکرد مبتنی بر دانش، فرهنگ مناسب، الگوبرداري از شرکتهاي موفق و ساختار دانش و آثار ایـن عوامـل روي عملکـرد،    
زنـد  هر تاییـد مـی  انجام شد که نتایج این تحقیق، فاکتورهاي اجراي موفق مدیریت دانش را تایید کرده و بر ارتباط آنها با عملکرد م

)S. C. Chong, 2006( .  

  روش پژوهش  -4
روش انجام پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت موضوع . شود ژوهشی کاربردي محسوب می، از نظر هدف، پتحقیق پیش رو

. شود هاي جامعه آماري از این روش استفاده می باشد که به منظور بررسی توزیع ویژگی و توانایی اجرایی آن، توصیفی پیمایشی می
  . از نظر افق زمانی مقطعی استتحقیق جاري به دلیل اینکه در فاصله زمانی معینی انجام می گردد، 

قلمـرو زمـانی ایـن تحقیـق     . قلمرو مکانی این تحقیق مربوط به مراکز مخابراتی در شرکت مخابرات خراسان رضوي مـی باشـد       
قلمـرو موضـوعی    و می باشـد  1392مشتمل بر توزیع و جمع آوري پرسشنامه ها مربوط به ماههاي مرداد، شهریور و مهر ماه سال 

و ارتبـاط آن بـا عملکـرد سـازمانی     ) ایجاد دانش، درج دانش و انتشـار دانـش  (فرآیندهاي مدیریت دانش ربوط به موضوع پژوهش م
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه روساي مراکز مخـابرات شـهريِ اسـتان خراسـان     . شرکت مخابرات خراسان رضوي می باشد

ساي مراکز مخابرات شهري استان خراسان رضوي به عنوان جامعه آمـاري  که در مجموع تعداد صدو بیست نفر رو. رضوي می باشد
در تحقیق حاضر با توجه به اینکه تعمیم پذیري یکی از اهداف اصلی می باشد لذا از استراتژي نمونه گیري احتمالی .  انتخاب شدند

لذا از شیوه نمونه گیري تصادفی سـاده کـه   در دسترس بوده است  است و از آنجا که لیست اسامی مراکز مخابراتی استفاده گردیده
براي تعیین حجم نمونـه از جـدول مورگـان اسـتفاده شـده اسـت کـه         .باالترین قابلیت تعمیم پذیري را دارد استفاده گردیده است

ه نودو دو عدد با استفاده از جدول مورگان حداکثر تعداد نمون). 1387مومنی، (دهد حداکثر تعداد نمونه را در اختیار محقق قرار می
از آنجـا کـه بیشـتر    (معرفی شدند که با توجه به نرخ بازگشت پرسشنامه ها صدو پنج عدد توزیع شد و با نرخ بازگشتی بسیار بـاال  

با توجـه بـه پیمایشـی بـودن     . تعداد صدو دو عدد جمع آوري گردید) پرسشنامه ها توسط محقق و بصورت حضوري ارائه شده بود
اینکه بصورت میدانی و در قلمرو مکانیِ مراکز مخابراتی استان خراسان رضوي انجام پذیرفتـه اسـت، بهتـرین     تحقیق و با عنایت به

جهت تجزیه و تحلیـل داده هـا از روش رگرسـیون چندگانـه و آنـوا بـه کمـک نـرم         . روش استفاده از پرسشنامه قلمداد شده است
  .استفاده گردیده است SPSSو  Smart PLSافزارهاي 

بـه عبـارت   . تواند یک متغیر را براساس تعریف خاصی سنجش کند ایست که یک وسیله می اعتبار یا روایی معرف درجه :روایی
). 1371اتسـلندر،  ( سـنجد دهد که ابزار اندازه گیري تا چه اندازه خصیصه مورد نظر را میپاسخ میمفهوم روایی به این سوال دیگر 

روایـی محتـوا اطمینـان    . روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایـی سـازه  . ي شده استبند روایی به طور کلی به سه گروه دسته
روایـی ظـاهري یـک    . گیري مفهوم مورد سنجش دربـردارد  هاي مناسب براي اندازه دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش می

اور و همچنـین تعـدادي خبرگـان    ساتید راهنما و مششاخص حداقل براي روایی محتوا است که در تحقیق حاضر بر اساس نظرات ا
گیري تفاوت میان افراد را برپایـه   شود که ابزار اندازه روایی وابسته به معیار زمانی مطرح می. مورد تأیید قرار گرفت شرکت مخابرات

یتا  روایی سازه یا ساخت بیان باشد و نهادهد که در این تحقیق مد نظر نمی بینی کند به دست می معیاري که قرار است آن را پیش
هایی که آزمون بر محور آنها تدوین شده است تناسـب   گیري تا چه حد با نظریه کند نتایج بدست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه می
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الت براي بررسی ظاهري سواالت و اشـکا  1در این پژوهش براي روایی محتوا محقق ابتدا از روش پیش تست). 1385سکاران، (دارد 
صوري در بین کارکنان مخابرات خراسان رضوي استفاده نموده است، سپس بـا درخواسـت از خبرگـانِ علـم مـدیریت و مخـابرات       

پرسشنامه در بین افـراد مخـابرات    20با توزیع  2بررسی دقیق تر سواالت انجام گردید و در مرحله آخر روایی محتوا تست آزمایشی
جـدول  . نهایتا براي روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شـد . پایایی سواالت اثبات گردیدروایی و ) نه لزوما جامعه آماري(

  .دهدزیر اطالعات مربوط به تحلیل عاملی را نشان می
  

  نتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی گویه هاي پرسشنامه) 1(جدول 
  

  
نام 

  گویه ها  متغییر
  بارعاملی
مرحله 

  اول

معناداري 
  آزمون
  بارتلت

درجه 
  آزادي

مقدار 
  تقریبی

2χ  

معیار 
کفایت 
نمونه 
  گیري
KMO  

ش
فرآیندهاي مدیریت دان

  

ش
ایجاد دان

  

CON1 532/0  

000/0  10  104/146  649/0  
CON2  645/0  
CON3  330/0  
CON4  471/0  
CON5  484/0  

ش
درج دان

  

EMB1  735/0  

000/0  10  459/230  824/0  
EMB2  680/0  
EMB3  776/0  
EMB4  448/0  
EMB5  551/0  

ش
انتشار دان

  

DEP1  422/0  

000/0  10  226/120  758/0  
DEP2  553/0  
DEP3  428/0  
DEP4  659/0  
DEP5  502/0  

عملکرد
  

P1  494/0  

000/0  36  710/321  886/0  

P2  668/0  
P3  371/0  
P4  381/0  
P5  642/0  
P6  587/0  
P7  586/0  

  

خـورده  هـاي هاشـور  هاي مرتبط با متغیر مکنون که در خانهشود تمامی مقادیر سنجه همانطور که در جدول فوق مالحظه می
هاي متغیرهـاي مکنـون    ینه نشانگرگیري از پایایی کافی در زم  توان گفت مدل اندازه بنابراین می. است 5/0اند باالتر از مشخص شده

باشد لذا مدل اندازه گیري از پایایی سازه مناسـبی  می 7/0همگی باالتر از نیز همچنین مقدار ضریب آلفاي کرونباخ . برخوردار است
  .نیز برخوردار است

  
                                         
1 Pre-Test 
2 Pilot Test 
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  تجزیه و تحلیل داده ها -5

به بررسی متغیرهاي جمعیت شناختی تحقیـق شـامل    براي تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده ابتدا آمار توصیفی که 
همانطور که تحلیلهاي . سپس آمار استنباطی مطرح می گردد .تحصیالت، سابقه کار و واحد می پردازد، مورد بررسی قرار می گیرد

اي درصـد دار  6/20درصـد داراي تحصـیالت کارشناسـی و     6/67درصـد داراي تحصـیالت کـاردانی،     8/11دهـد  آماري نشـان مـی  
درصـد   7/65سـال و   20تـا   10درصد بـین   4/32سال،  10درصدداراي سابقه کارکمتر از  2تحصیالت کارشناسی ارشد بوده اند و 

بعد از . درصد تحصیالت غیر فنی داشته اند 7/12درصد داراي تحصیالت فنی و  3/87 .سال بوده اند 20داراي داراي سابقه باالتر از 
ضیه ها مورد تحلیل و تست قرار گرفته است، که پـیش نیـازِ انجـام تمـامی آزمونهـاي پـارامتري،       بررسی هاي جمعیت شناختی فر

هاي پارامتري، عموما بر میانگین و  توان گفت که آزمون به طور کلی می. بررسی پیرامونِ نرمال بودن توزیع آماري متغیرها می باشد
بـودن   بـراي آزمـون نرمـال    .توان استنباط درست از نتـایج داشـت   شد، نمیحال اگر توزیع جامعه نرمال نبا. انحراف معیار استوارند

همانگونه که مشاهده می گردد . متغیرها، از آزمون چولگی و کشیدگی استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است
 George( ها مورد تأیید استمال بودن دادهمی باشد در نتیجه فرض نر -1و  1با توجه به اینکه بازه اعداد چولگی و کشیدگی بین 

& Mallery, 2007( .  
  نتایج آزمون نرمال بودن داده ها )2(جدول 

  
  کشیدگی  چولگی  تغیرم  نشانه  ردیف

1  CON 263/0  681/0  ایجاد  

2  EMB 044/0  805/0  درج -  

3  DEP  059/0  719/0  انتشار -  

4  PER  395/0  -647/0  عملکرد  

  
نماید ها تالش میها و اطالعات به روش صحیح و علمی و نیز تجزیه و تحلیل آن  اي پژوهشگر با گردآوري داده در هر مطالعه

بنابراین پژوهش گر بـا اسـتناد بـر    . آمده از مبانی نظري را مورد ارزیابی قرار دهدهاي برش را یافته و فرضیه پاسخ سؤال هاي پژوه
در بررسـی  . کنـد ها را تاییـد یـا رد مـی    ها اظهار نظر کرده و با توجه به نتایج  بدست آمده آننتایج تحلیل آماري در مورد فرضیه 

ایجاد دانش و عملکـرد مراکـز مخـابراتی شـرکت مخـابرات خراسـان        ثبت و معنی دار بینکه در مورد رابطه م فرضیه شماره یک
رات متغیر ایجاد دانـش بـر   با توجه به تحلیلهاي آماريِ اث. درضوي طرح مسئله می نمود، می توان مسئله را به شرح زیر تبیین نمو

بـراي معنـادار   (می باشـد  197/2برابر  Value-Tبرآورد شده است که مقدار  349/0عملکرد مراکز مخابراتی، ضریب مسیر به میزان
کوچکتر  05/0باشد که در این صورت از سطح معنی داري ) 96/1،  -96/1(بودن یک ضریب، عدد معنی داري آن باید خارج از بازه 

معنـی دار اسـت یعنـی ایجـاد دانـش بـر عملکـرد مراکـز          05/0ی توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیردر سطح خطاي م. )است
درصـد از  35توان نتیجه گرفت کـه حـدودا   همچنین می.گرددبنابراین فرضیه شماره یک تایید می. مخابراتی تأثیر معنی داري دارد

بـه عبـارت دیگـر    . باشـد داري مـی گردد و این مقدار معنیجاد دانش تبیین میتغییرات مربوط به عملکرد مراکز مخابراتی توسط ای
واحـد   35/0که یک واحد ایجاد دانش تغییر کند، عملکرد مراکز مخابراتی به میزان گردد درصورتیمشخص می βباتوجه به ضریب 

  .کندتغییر می
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  نتیجه فرضیه یک) 3(جدول 
 

  نتیجه  معناداري  مسیر مستقیم

  تایید فرضیه  05/0p  عملکرد سازمان د دانشایجا

  
و عملکرد مراکز مخابراتی شرکت مخابرات خراسان درج دانش که به بررسی رابطه مثبت و معنی دار بین  فرضیه شماره دو

میزان  ز مخابراتی، ضریب مسیر بهبر عملکرد مراک در بررسی اثرات متغیرِ درج،. رضوي اشاره داشت به شرح زیر تحلیل شده است
براي معنادار بودن یک ضریب، عدد معنی داري آن باید خارج (می باشد  276/0برابر  Value-Tو مقدار . برآورد شده است 027/0

می توان نتیجه گرفت که این ضریب . )کوچکتر است 05/0باشد که در این صورت از سطح معنی داري ) 96/1،  -96/1(از بازه 
بنابراین فرضیه . بر عملکرد مراکز مخابراتی تأثیر معنی داري ندارددرج دانش ار نیست یعنی معنی د 05/0مسیردر سطح خطاي 

  .گرددشماره دو تایید نمی
  نتایج مربوط به فرضیه دوم) 4(جدول 

  نتیجه  معناداري  مسیر مستقیم

  عدم تایید فرضیه  05/0p  عملکرد سازمان درجِ دانش

  
و عملکرد مراکز مخابراتی شرکت مخابرات ثبت و معنی دار بین انتشار دانش که به بررسی رابطه م سهفرضیه شماره 

ز مخابراتی، ضریب مسیر بر عملکرد مراک در بررسی اثرات متغیرِ انتشار،. خراسان رضوي اشاره داشت به شرح زیر تحلیل شده است
معنادار بودن یک ضریب، عدد معنی داري آن براي (می باشد  021/1برابر  Value-Tو مقدار . برآورد شده است 106/0به میزان 

می توان نتیجه گرفت که این . )کوچکتر است 05/0باشد که در این صورت از سطح معنی داري ) 96/1،  -96/1(باید خارج از بازه 
بنابراین . بر عملکرد مراکز مخابراتی تأثیر معنی داري نداردانتشار دانش معنی دار نیست یعنی  05/0ضریب مسیردر سطح خطاي 

  .گرددتایید نمی سهفرضیه شماره 
  نتایج مربوط به فرضیه سوم) 5(جدول 

  

  نتیجه  معناداري  مسیر مستقیم

  عدم تایید فرضیه  05/0p  عملکرد سازمان انتشار دانش 

  
  نتیجه گیري -6

انش، روي عملکرد شرکت مدیریت دفرآیندهايِ از ایجاد دانش، درجِ دانش و انتشار دانش هدف این پژوهش بررسی ابعاد 
به منظور نیل به اهداف پژوهش، مبانی نظري و مهم ترین نظریه هاي مطرح شده و جدید در این . مخابرات خراسان رضوي بود

براي بررسی . زمینه و مدل مفهومیِ پژوهش استخراج گردید و فرضیه هاي تحقیق بر اساس روابط فرض شده در مدل تدوین گردید
شاخص کفایت نمونه گیري نتایج آزمون بارتلت و . تدوین شده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي استفاده شد روایی پرسشنامه
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)KMO1( شاخص کفایت نمونه گیري  مقدار. باشدنشان داد که مقادیر هر دو شاخص در حد مطلوبی میKMO) (  براي تمامی
براي اندازه گیري پایایی از آلفاي کرانباخ . باشدمی 05/0یز کمتر از ، و مقدار معناداري آزمون بارتلت ن5/0متغیرها بیشتر از 

بدست آمدکه نشان دهنده پایایی  7/0و براي تمامی متغیرها بیش از  6/0استفاده شده که ضریب آن براي تمامی ابعاد بیش از 
ابراتی در استان خراسان رضوي با رئیس مرکز مخ 120اي متشکل از در استراتژي نمونه گیري از جامعه. خوب پرسشنامه بود

عدد  105استفاده از نمونه گیري احتمالی و روش تصادفی با کمک جدول مورگان و در نظر گرفتن نرخ بازگشت پرسشنامه تعداد 
صورت PLS Smartو  SPSSتحلیل داده ها بوسیله نرم افزارهاي . عدد بازگشت102توزیع شده و با نرخ بازگشت بسیار باالیی 

رابطه بین ایجاد دانش و عملکرد سازمان در شرکت مخابرات خراسان رضوي مثبت و معنا دار بوده و فرضیه شماره یک ما  .تگرف
 این تایید محقق را بر آن می. باشدگردد که بررسی هاي گذشته و آنچه در مبانی نظري ذکر شد، نیز موید این مطلب میتایید می

پیشنهاد نماید تا با اتخاذ راهکارهاي مختلف، از جمله فرآیندهاي داخلی سازمان و گروههاي  دارد که به مدیران و سیاستگذاران
تحقیق و توسعه درصدد ایجاد و خلقِ دانش جدید برآیند و افراد کارآمد و کارآفرین را در این بخشها بکار گیرند و به این درك نائل 

از دیگر سو عدم تایید . جنس هزینه نمی باشد بلکه از جنس سرمایه است یابد ازگردند که آنچه براي تحقیق و توسعه اختصاص می
باشد که حتی در صورت درج و مستند سازي دانش در جامعه آماري مورد نظر فرضیه ارتباط درج دانش با عملکرد، بدان معنا می

انش در جهت توسعه و بهبود عملکرد توانند از مستند سازي و درجِ دما، کارکنان به این موضوع واقف نیستند که چگونه می
پیشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط را دارد که به مدیرانِ عالی این نتیجه محقق را ملزم می. سازمانی استفاده نمایند

بود سازمانی و بدهند، تا کارکنان بدانند که از دانشی که در سیستم موجود است و در اختیار آنها قرار گرفته چگونه باید در جهت به
نهایتاً عدم تایید ارتباط انتشارِ دانش با عملکرد سازمان اشاره بر این دارد که حتی اگر سازمان . باال بردن عملکرد استفاده نمایند

ی م. گرددسازو کاري مناسب براي انتشارِ دانش فراهم نماید، به علت عدم یکپارچگیِ جامعه مورد مطالعه به عملکرد باال منتج نمی
توان به مدیران پیشنهاد داد که حتماً ارتباطات رسمی و غیر رسمیِ دپارتمانهاي مختلف را با یکدیگر برقرار کرده و در جهت 
جلوگیري از جزیره اي بودن دپارتمانها تالش کنند و یکپارچگی سازمانی را برقرار نمایند و بخشهاي مختلف، از طریق آموزشهاي 

خروجی یک دپارتمان چه آثاري بر دپارتمانهاي دیگر خواهد داشت، که قطعاً بعد از احراز این مهم الزم به این درك برسند که 
جامعه آماري این تحقیق شامل روساي . تواند آثاري شگرف بر عملکرد سازمانی داشته باشداست که انتشار دانش در سازمان می

گرچه براي نمونه . اصله در همین جامعه قابل تعمیم خواهد بودباشد و قطعا نتایج حمراکز مخابراتی استان خراسان رضوي می
گیري از فرآیند تصادفی استفاده شده است، اما در عمل با توجه به مشکالتی که محقق در جمع آوري داده با آنها روبرو بوده است، 

  .در تعمیم دهیِ نتایج می بایست رعایت احتیاط را نمود
  

  

  

  

  

  

  

                                         
1 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy 
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  منابع -7
  .زاده، انتشارات آستان قدس رضوي ي بیژن کاظم هاي تجربی تحقیق اجتماعی، ترجمه ، روش)1371(پ  اتسلندر،

  .کتاب نو، چاپ اول تابستان: ، تهران» spssتحلیل آماري با استفاده از « ، )1387(ع، . م، فعال قیومی. مومنی
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