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  بررسی رابطه سازگاري کارکنان نسبت به موقعیت شغلی جدید با
  وپرورش میاندوآبهاي مدیریت دانش در آموزشاستراتژي

  
  گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسالمی، بناب، ایران،  خواهبفرهاد محبو

  گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسالمی، بناب، ایران، علی شمسی
      دانشجوي مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور بناب ،   خواهفرناز محبوب

  
هاي به موقعیت شغلی جدید یا استراتژي هدف این تحقیق بررسی رابطه سازگاري کارکنان نسبت - چکیده

جامعه آماري پژوهش . باشدباشد، لذا این تحقیق در ردیف تحقیقات توصیفی همبستگی میمدیریت دانش می
وپرورش شهرستان میاندوآب تشکیل داده است و براي تعیین حجم نمونه از جدول را کلیه کارکنان آموزش

گرایش مرکزي (هاي آماري توصیفی هاي این پژوهش از شاخصادهبراي توصیف د. مورگان استفاده گردید
ها با توجه به نرمال بودن براي تحلیل استنباطی داده. استفاده شد...) و پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار و 

افزار توزیع داده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید و تمامی تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم
spss  بین سازگاري کارکنان نسبت به موقعیت شغلی جدید با که نتایج نشان داد . انجام گردید 18نسخه

             .     دار وجود داردرابطه معنی هاي مدیریت دانشاستراتژي
  موقعیت شغلی، سازگاري مدیریت دانش، :کلمات کلیدي

  
  مقدمه
کمیت و کیفیت تولید بر همگان پر واضح است در واقع نیروي کار  نقش کلیدي نیروي کار در افزایشامروزه 

توان به اهدافی همچون رشد سالم محور توسعه پایدار بوده و با تکیه برنیروي کار سالم و کارآمد است که می
مین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت ألذا ت. دست یافت... ارتقاي سطح رفاه جامعه و  ،اقتصادي، توسعه پایدار

باشد که ایجاد، توزیع و به مدیریت دانش شامل فرآیندهایی می .باشدالعاده برخوردار میلین از اهمیتی فوقشاغ
در واقع این فرآیندها به . (Dovenport, 1998) کندکار بردن دانش را در جهت اهداف سازمانی هدایت می

 هاي مطلوب بکار گیرندد ارزشهایشان را جهت ایجاکند تا خالقیت و تواناییافراد سازمان کمک می
(Cullen, 2002) .ها همواره تحت تأثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالباً کمتر تحت سازمان
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-چه سازمانی بتواند این عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند بهتر میچنان. باشدنظارت و کنترل سازمان می

روز آوري روزبهها به لحاظ تحوالت علمی و فنامروزه محیط سازمان. وم بخشدتواند حیات و بقاي خود را تدا
-در چنین شرایطی سازمان(کند شوند اما عوامل محیطی حیات سازمان را تهدید میتر میتر و پیچیدهثباتبی

 اء بخشندي رشد، پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود و ارتقهایی برنده و کامیاب هستند که زمینه
هاي به مدیریت دانش باید به عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه نگریسته شود که بر هدف). 1384 عدلی،(

-کند و از فناوري اطالعات کمک میاستراتژي متمرکز است و بر محور فرآیندهاي سبک و کار حرکت می

- ها که پیش برندهان، با دیدگاهمدیریت دانش با کشف و ارتقاي دارایی دانش یک سازم) 2005، 1نوهر(گیرد 

شود شامل هم دانش آشکار و هم دانش پنهان دانشی که مدیریت می. شوداهداف سازمان است مرتبط می
  ).1998 دوان پورت،(است 

ها بیش از پیش پیچیده، متغیر و گسترده شده است و به سرعت در حال تغییر شرایط و فضاي رقابتی سازمان
ها به مراتب بیش از سرعت توان پاسخگوئی تطبیقی سرعت تغییر براي بیشتر سازمان اي کهاست به گونه

ید و تا آ، به عبارت دیگر به مجدد اینکه تغییري در شرایط یاد شده به وجود (Barney, 1998) آنهاست
رسد و در ن هماهنگ سازد تغییر دیگري از راه میآسازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با 

فضاي رقابتی  گیرد، هرگونه تغییري درها قرار میها و تهدیدات به سرعت فراروي سازمانچنین فضائی فرصت
برد و از سوي دیگر چالش یا تهدیدي از بین می از یک سو فرصتی را فراهم آورده و احتماالً فرصت دیگري را

تغییرات مستمر دانش نیز عدم تعادل جدیدي را در . کندایجاد و احتماالً چالش و تهدید دیگري را حذف می
توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت هایی میسازمان به وجود آورده است در این میان تنها سازمان

ها، دانش اهمیت موضوع به حدي است که امروزه شماري از سازمان. رقابتی خود را حفظ نمایند و پویا باشند
ها و بندي شرکتنمایند و به منزله سرمایه فکري سازمان و نیز شاخصی براي درجهگیري میزهخود را اندا

لذا تامین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت ). 1376سعادت، (نمایند هاي خود منعکس میها در گزارشسازمان
داشتن نیروي شاغل هاي مهم در زمینه شاید یکی از بحث. باشدالعاده برخوردار میشاغلین از اهمیتی فوق

 دسلر،( هاي کاري استن و همچنین رعایت استانداردهاي سالمت در محیطیکارآمد، توجه به سالمت شاغل
اي است که متاسفانه آنچه را که این موضوع نیازمند داشتن نیروهاي متخصص در عرصه بهداشت حرفه )1371

                                                             
1- Nohr, 2002 
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فرضیات تحقیق حاضر به قرار زیر  .زمینه نداریمکنند، وضعیت چندان مطلوبی در این آمار و ارقام اعالم می
 :باشدمی

  فرضیه اصلی
هاي بین سازگاري کارکنان آموزش و پرورش میاندوآب نسبت به موقعیت شغلی جدید با استراتژي. 1

  .مدیریت رابطه وجود دارد
 هاي  فرعیفرضیه

هاي مدیریت دانش  وپرورش میاندوآب مطابق با استراتژيسازگاري کارکنان آموزش بین وضعیت .1
 .رابطه وجود دارد

هاي مدیریت وپرورش میاندوآب مطابق با استراتژيمحیط کار آموزش بین وضعیت منابع انسانی در .2
 .دانش رابطه وجود دارد

هاي مدیریت وپرورش میاندوآب مطابق با استراتژيمحیط کار آموزش ریزي دربین وضعیت برنامه .3
 .دانش رابطه وجود دارد

  
  ینه پژوهشپیش

گردد؛ یعنی زمان گذر از دانش بر تکنولوژي که در انقالب صنعتی خاستگاه مدیریت دانش به گذشته بر می
طور که پیتر و راکر عنوان نموده کاربرد دانش به عنوان ابزارها، فرآیندها و محصوالت در نتیجه رخ داد همان

هانی دوم انقالب مدیریت صورت پذیرفت و دانش بعد از خاتمه جنگ ج. انقالب صنعتی به وقوع پیوسته است
  . به صورت کاربردي جایگاه اجتماعی خود را پیدا کرد

اي به عنوان یک منبع ضروري موجود مورد توجه واقع دانش به صورت فزاینده 1980هاي در حوالی سال
تشریح ابزارها، فرایندها، در  شد و در این زمان بود که مفهوم مدیریت دانایی شناخته شد، که به طور گسترده

ها و به صورت صریح و آشکار در بهبود خالقیت و مشارکت مورد استفاده قرار ها، ساختارها، فرهنگسیستم
کردند و داراي ها افراي که سازمان را ترك میبا کوچک سازي سازمان 1980هاي در اواسط سال. گرفت

د از این جهت الزم بود این دانش را که منجر به استراتژي مشکالتی را به وجود آوردن دانش ارزشمندي بودند،
مدیریت دانایی پیشگامان  ازسازان حفظ و حراست شود یکی شد براي منافع آیندهمدیریت دانش می

بنا نهادن بنیان مدیریت دانایی به عنوان یک موضوع قانونی و ارائه مشاوره و توضیح در  او با. ایکیونوناکا است
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 )شرکت دانش آفرین(اي تحت عنوان با ارائه مقاله 1990او در سال . داراي اعتبار زیادي شدمورد عقیده 
رفتار  -1 :به نظر هرشنسون سازگاري شغلی شامل سه جز است که عبارتند از. مفاهیم ایجاد دانش را بنا نهاد

اد و همکاران، ، به نقل از احمدنژ1996هرسنشون، ( رضایت کارمند -3. عملکرد وظایف -2. نقش شغل
1391.(  

بر روي معلمان مدارس ابتدایی ناحیه آگرا درباره سازگاري شغلی ) 2004( همچنین پژوهش گلشریسدا
  .آموزان و نعمتی براي جامعه استآنان نشان داد که یک معلم سازگار و متعادل منبعی از الهام براي دانش

ه شغلی به روش سازگاري شغلی بر افزایش نیز در پژوهش خود نشان داد که مشاور) 1384( محمدخانی
  .وري کارمندان موثر است ولی بر رضایت شغلی آنان تاثیر نداردمیزان بهره

  
  روش پژوهش

هاي با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی سازگاري کارکنان نسبت به موقعیت شغلی جدید یا استراتژي
پرداخته و رابطه بین متغیرهاي تحقیق را مورد مطالعه پردازد، لذا به توصیف وضع موجود مدیریت دانش می

 از است عبارت جامعه. باشدرو این تحقیق در ردیف تحقیقات توصیفی همبستگی می دهد، از اینقرار می
 در ).113 ص ،1386 دالور،( دهیم تعمیم آنها به را پژوهش هايیافته هستیم مندعالقه که واقعی اعضاي يهمه
 تحقیق از اصل نتایج کهجایی یا و است شده انتخاب آن از نمونه کهجایی از است عبارت ريآما جامعه واقع

جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه کارکنان آموزش و پرورش  شودمی داده قرار تعمیم مورد آنجا در
نه از براي تعیین حجم نمو. دهد که برحسب مدرك تحصیلی و جنسیت آورده شده استمیاندوآب تشکیل می

کنان اداري محاسبه گردیده است و به ازاي هر کارمند راز کا 60جدول مورگان استفاده شده است و تعداد 
نیروي دفتري و اجرایی در نظر  نفر از کارکنان غیر اداري کارکنان اعم از مدیر، معاون، معلم و 5اداري تعداد 

نفر تعیین گردید و الزم به  40این پژوهش  گرفته شده است که تعداد کارکنان غیر اداري شرکت کننده در
نفر در نظر گرفته شد که ارتباط کاري نزدیک با یکدیگر داشته  5توضیح است که براي هر کارمند اداري 

ي اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده گیري یعنی انتخاب تعدادي از افراد، حوادث، ونمونه .باشند
جویی در منابع یک نمونه از یک جامعه، جلوگیري از اتالف وقت محقق و صرفه مزیت انتخاب .آن جامعه
ي انتخاب شده نماینده واقعی جامعه است، نمونه را باید به صورت براي اینکه اطمینان از اینکه نمونه .مالی است

ده رفتار افراد گروه براي استنباط رفتار افراد جامعه از روي مشاه ي مورد نظر انتخاب کنیم،تصادفی از جامعه
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گیري تصادفی در چنین حالتی مفهوم نمونه. کند که گروه نمونه معرف جامعه باشدمنطق حکم می نمونه،
گیري تصادفی ساده استفاده شده در این پژوهش از روش نمونه ).113 ص ،1386 دالور،(کند اهمیت پیدا می

منظور از  .ابر و مستقلی جهت انتخاب شدن دارندشانس بر ي تعریف شده،اعضاي جامعه که هر یک از است،
به این  .مستقل این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکلی در انتخاب سایر اعضاي جامعه تاثیر نداشته باشد

نفر از کارکنان  100نفر به صورت تصادفی و نمونه از بین  60هاي تحقیق تعداد ترتیب با توجه به محدودیت
نفر از دانشجویان به صورت نمونه انتخاب  30تان میاندوآب و به دلیل کمبود عنوان آموزش و پرورش  شهرس

اي در تحقیق حاضر براي گردآوري و تدوین ادبیات مربوط به موضوع تحقیق از روش کتابخانه .خواهند شد
ي فارسی مرتبط هانامهاستفاده شده است در این راه از انواع کتب و مقاالت انگلیسی و فارسی و همچنین پایان

  . با موضوع استفاده شده است
. هاي الزم از دو نوع پرسشنامه استفاده شده استوري اطالعات و دادهآدر این پژوهش براي جمع

پرسشنامه محقق ساخته مربوط به مدیریت دانش و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به عملکرد کارکنان چون 
رو با الهام گرفتن از نش براساس نظریه نانوکا در دسترس نبود، از اینپرسشنامه استانداردي در مورد مدیریت دا

هاي تهیه شده توسط پژوهشگران علوم مدیریتی هاي اجرا شده مشابه و با مطالعه پرسشنامهمنابع قبلی و پژوهش
ید محترم و هاي مربوط به مدیریت دانش و عملکرد کارکنان تهیه و با راهنمایی اساتو تربیتی تعدادي از گزینه

هاي مدنظر توسط هاي مناسب انتخاب و پرسشنامهملحوظ داشتن نظرات اصالحی و رهنمودهاي آنان پرسش
مولفه مد نظریه  4سوال بسته پاسخ که براساس  20پرسشنامه مدیریت دانش شامل . وهشگر تهیه گردیدژپ

سنجد که دیریت دانش را میم) اجتماعی سازي دانش، برونی سازي دانش، و درونی سازي دانش(نانوکا 
. ها از کارکنان اداري آموزش و پرورش  شهرستان میاندوآب تنظیم گردیدآوري دادهجهت ارائه و جمع

ریزي سازماندهی، برنامه(هایی از قبیل سوال بسته پاسخ براساس مولفه 30پرسشنامه سازگاري کارکنان شامل 
که جهت ) ط، هماهنگی، پاسخگویی و کارایی اثربخشپذیري، روابنوآوري، انگیزش همکاري، مسئولیت

ها در مورد عملکرد اداره آوري دادهو جمع) مدارس و دیگر دوایر مرتبط با اداره(ارائه به کارکنان غیر اداري 
خیلی زیاد، زیاد، متوسط، خیلی کم و (اي تنظیم گردید که هر دو پرسشنامه در قالب طیف لیکرت پنج درجه

  . باشدمی) کم
مولفه  15تا  10مولفه برونی سازي،  10تا  5مولفه اجتماعی سازي  5تا  1هاي سواالت مدیریت دانش سوال

براي تعیین روایی پرسشنامه مدیریت دانش و . سنجدمولفه درونی سازي دانش را می 20تا  15ترکیب و 
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متغیرهاي مربوط با توجه به اهداف سازگاري کارکنان، سواالت تحقیق با دقت بیشتر و ابهام کمتر و برگرفته از 
یت اساتید راهنما و مشاور رسیده و نکات مبهم و ؤهاي مذکور به رپرسشنامه طراحی شده و همچنین پرسشنامه

که ارتباط با اهداف تحقیق نداشت حذف گردید و پس از اعمال نظر  هاویهگنارسا برطرف گردیده و برخی از 
نها توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از اساتید مدیریت تایید و مورد آار ها تهیه و اعتباصالحی، پرسشنامه
گیري در تحقیق حاضر از روش آلفاي کرونباخ براي بدست آوردن پایایی ابزارهاي اندازه. استفاده قرار گرفتند
تصادفی توزیع  نفر از کارکنان بطور 30ها بین بدین منظور نمونه محدودي از پرسشنامه. استفاده شده است

  . تحلیل و ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد spssافزار گردید و نتایج آنها توسط نرم
  

  :هایافته
 تیریمد يهاياستراتژ با مطابق اندوآبیآموزش و پرورش م کارکنان سازگاري تیوضعبین : 1 فرضیه شماره

  .رابطه وجود دارد دانش
  و سازگاري کارکنان ضریب همبستگی بین مدیریت دانش). 1(جدول 

 سازگاري کارکنان مدیریت دانش آزمون پیرسون

 پیرسون همبستگی

 سطح معناداري
 تعدادنمونه

  همبستگی پیرسون

1  
30  
409/0 
035/0  

409/0 

035/0 
30  
1  

  
دهد که مقدار براي آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می

است پس فرضیه تحقیق  05/0سطح معناداري  مقدار آلفا در باشد چون این مقدار کمتر است ازمی 035/0برابر 
بنابراین نتایج فرضیه حاضر نشان . بین سازگاري کارکنان و مدیریت دانش رابطه وجود دارد شود وتایید می

 دانش تیریمد يهاياستراتژ با مطابق اندوآبیوپرورش مآموزش کارکنان سازگاري تیوضعدهد که می
  .رابطه وجود دارد

هاي وپرورش میاندوآب مطابق با استراتژيمحیط کار آموزش وضعیت منابع انسانی دربین : 2 فرضیه شماره
  .مدیریت دانش رابطه وجود دارد
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  ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و منابع انسانی و محیط کار). 2( جدول
 و محیط کارمنابع انسانی  مدیریت دانش آزمون پیرسون

 پیرسون همبستگی

 سطح معناداري
 تعدادنمونه

 همبستگی پیرسون

1 

30 
510/0  
00/0 

510/0 

000/0 
30 

1 

 
 دهد که مقداربراي آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می 
است  005/0در سطح معناداري  )لفاآ( باشد چون این مقدار کمتر است از مقدارمی 00/0 برابر) سگنی فکن(

وپرورش میاندوآب مطابق با محیط کار آموزش وضعیت منابع انسانی درشود و پس فرضیه تحقیق تائید می
  .داري وجود داردهاي مدیریت دانش رابطه معنیاستراتژي

هاي استراتژي وپرورش میاندوآب مطابق بامحیط کار آموزش ریزي دربین وضعیت برنامه :3فرضیه شماره 
  .مدیریت دانش رابطه وجود دارد

  ریزيضریب همبستگی بین مدیریت دانش و وضعیت برنامه). 3( جدول
 ریزيوضعیت برنامه مدیریت دانش آزمون پیرسون

 پیرسون همبستگی

 سطح معنادار
 تعدادنمونه

 پیرسون همبستگی

1 

30 
615/0 
001/0  

615/0 

001/0 
30 
1 

 
 دهد که مقدار  برابرمی ازضریب همبستگی پیرسون استفاده است جدول فوق نشان براي آزمون این فرضیه 
 است پس فرضیه تحقیق تایید 05/0سطح معناداري  آلفا در مقدار است از باشد چون این مقدار کمترمی 001/0
ریت دانش هاي مدیوپرورش میاندوآب مطابق با استراتژيآموزش محیط کار ریزي دروضعیت برنامه و شودمی

  .رابطه وجود دارد
  

  گیريبحث و نتیجه
بتوان ) شرایط ناسالم کم کردن(بیشتر صاحبنظران معتقدند که غیرممکن است تنها از طریق ایجاد شرایط سالم 

باشند، چون  مانع از بروز حوادث شده حتی این اعتقاد وجود دارد که اکثر حوادث ناشی از اشتباه انسانی می
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دهند و یا اجراي مقررات  هاي ایمنی نشان نمی ن و کارگران تمایلی به بکارگیري دستورالعملبسیاري از کارکنا
 .دانند  ایمنی را از جهت فرهنگی براي خود ضعف می

گذارند که یکی از  داشتن عملکرد باالي سازمانی مستلزم شناسایی عواملی است که روي عملکرد تأثیر می
دکتر . براي فشار روانی تعاریف گوناگونی ارائه گردیده است. باشد می )استرس(این عوامل مهم فشار روانی 

هاي جسمی و روانی افراد   فشار روانی عبارتست از کنش«: کند گونه تعریف میفشار روانی را این» هانس سیله«
  .»شوند در پاسخ به وقایع محیطی و خارجی، که این وقایع عوامل موثر بر فشار روانی نامیده می

هاي استفاده فکري براي توفیق سازمان در رقابت با سازمان ردفراگرا ، مدیریت دانش )1384(بند هعالق
آمیزي که تقلید آن دشوار است ناشی دارد برتري رقابتی از عمل کردن به طریق موفقیتداند و بیان میهمتا می

مند دانش اساسی و و نظامبر این عقیده است؛ مدیریت دانش، مدیریت آشکار ) 1386(حیدري . شودمی
ن است؛ که مستلزم انتقال آبرداري مرتبط آوري، سازماندهی، پخش و استفاده و بهرهفرایندهاي خلق، جمع

دانش شرکت است که بتواند به طور گسترده تمام اوقات در دسترس باشد و احتماال به  هبدانش شخصی 
  . کاربرده شود

انش فرایند سیستماتیک و سازمانی براي کسب، سازماندهی و انتقال دارد مدیریت دبیان می) 1999(کانتر 
وري استفاده این هدف که دیگران از دانش براي اثربخشی و بهره دانش صریح و تلویحی کارکنان است؛ با

  . کنند
عتقد است مدیریت دانش استفاده از تجربه و دانش فردي و جمعی از طریق فرایند تولید م )1386(نیا بقایی

  . باشددانش، تسهیم دانش و به کارگیري آن به کمک فناوري به منظور دستیابی به اهداف سازمان می
هاي دانشی یک سازمان با هدف و پیشبرد اهداف به طور کلی، مدیریت دانش به شناسایی و توسعه دارایی

 . ش مدنظر قرارگیردپردازد تمامی انواع دانش از جمله ضمنی و آشکار باید در مدیریت دانسازمانی می

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان  براي آزمون این فرضیه از :نتایج فرضیه یک
است  05/0سطح معناداري  مقدار آلفا در باشد چون این مقدار کمتر است ازمی 025/0دهد که مقدار برابر می

بنابراین نتایج . و مدیریت دانش رابطه وجود دارد بین سازگاري کارکنان شود وپس فرضیه تحقیق تایید می
 يهاياستراتژ با مطابق اندوآبیوپرورش مآموزش کارکنان سازگاري تیوضعدهد که فرضیه حاضر نشان می

  .رابطه وجود دارد دانش تیریمد
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-براي آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می: فرضیه دو

 005/0در سطح معناداري  )آلفا( باشد چون این مقدار کمتر است از مقدارمی 00/0 برابر) sign( هد که مقدارد
وپرورش میاندوآب مطابق محیط کار آموزش وضعیت منابع انسانی درشود و است پس فرضیه تحقیق تائید می

  .داري وجود داردهاي مدیریت دانش رابطه معنیبا استراتژي
دهد که می ضریب همبستگی پیرسون استفاده است جدول فوق نشان براي آزمون این فرضیه از: فرضیه دو

است پس فرضیه  05/0سطح معناداري  آلفا در مقدار است از باشد چون این مقدار کمترمی 001/0 مقدار برابر
هاي بق با استراتژيوپرورش میاندوآب مطامحیط کار آموزش ریزي دروضعیت برنامه و شود می تحقیق تایید

  .باشدپیشنهادها با توجه به نتایج تحقیق به شرح ذیل می. مدیریت دانش رابطه وجود دارد
گردد زمون فرضیه اصلی و وجود رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان پیشنهاد میآبا توجه به  -1

ناوب باید صورت گیرد و به منظور تقویت عملکرد کارکنان، شناسایی عوامل تقویت کننده بصورت مت
   .نتایج آن به استحضار کارکنان برسد تا از این طریق موجبات بهبود عملکرد مدیران فراهم آید

باشد با توجه پذیري دانش شاخص مهم دیگر براي بهبود عملکرد مدیران میسازي یا جامعهاجتماعی -2
وپرورش افراد گردد در آموزشمی سازي دانش عملکرد کارکنان پیشنهادبه وجود رابطه بین اجتماعی

هاي همدیگر استفاده نماید تا از طریق در مورد آن چه برایشان مهم است به گفتگو بنشیند و از اندیشه
 . ها زمینه براي بهبود و کیفیت عملکرد فراهم آیدتسهیم و تشریک ایده

عه آماري مورد مطالعه با توجه به وجود رابطه بین برونی سازي دانش و عملکرد کارکنان در جام -3
گردد براي اینکه عملکرد کارکنان بهبود یابد، تجریبات موفق وهش حاضر، بنابراین پیشنهاد میژپ

گیرد و از اسالیدها و  رها در اختیار افراد قراهمکاران در سازمان مستند شود و در قالب گزارش
 . بروشورها نیز جهت بهبود عملکرد کارکنان استفاده گردد

اند که در این تحقیق رابطه ودهمعامل دیگري بود که اندیشمندان مدیریت بسیار بدان تاکید فر ترکیب -4
توجه به تحقیقات دیگر انجام شده به نظر محقق اگر  داري با عملکرد کارکنان نداشت ولی بامعنی

ت پذیرد، هاي آموزشی صورسازي مطالب در بستههاي اطالعاتی در سازمان توسعه یابد، خالصهپایگاه
تواند اطالعات گوناگون و دانش مورد نیاز بیش از این در اختیار کارکنان قرار گیرد این مولفه نیز می

 . دار گرددمعنی
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با توجه به وجود رابطه . درونی سازي دانش عامل تاثیرگذار دیگري در نحوه عملکرد کارکنان است -5
ري مورد مطالعه پژوهش حاضر بنابراین سازي دانش و عملکرد کارکنان در جامعه آمابین درونی
گردد در سازمان به یادگیري فردي و گروهی بها داده شود کارکنان تشویق شوند تا بیشتر به پیشنهاد می

 . هاي خوب را مبناي عمل خویش قرار دهندجذب دانش اقدام نمایند و ایده

اي هدانش ایجاد گردد و زمینه وپرورش براي بهبود عملکرد باید بینشی مبتنی بردر سازمان آموزش -6
هایی جهت انتقال و اشتراك دانش ایجاد اشتراك، خلق و توسعه دانش جدید مدنظر قرار گیرد و کانال

 . گردد

هاي آموزشی و توجه ویژه به منابع ایجاد انگیزه و احساس نیاز به دانش و مدیریت آن در سازمان -7
سازمان و کارکنان دانش محور آن و ایجاد زمینه انسانی سازمان و تقسیم دانش اثربخش از طریق 

اگرچه در اعضاي . افزایش آگاهی افراد نسبت به مزایاي دانش بدین صورت که به افراد آموخت
تواند در بهبود شود ولی تسهیم آن قدرتی مضاعف است میداشتن دانش یک قدرت محسوب می
 . عملکرد کارکنان بسیار تاثیرگذار باشد

مبتنی بر اعتماد جهت تسهیم دانش بین افراد و نهادینه کردن ایجاد احساس ضرورت و ایجاد محیطی  -8
 . نان بسیار تاثیرگذار باشدآتواند در بهبود عملکرد فوریت تغییر نیز می
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