
  101-110 :ص ص                                                    01/10/92 :پذیرش                                                       09/03/92:دریافت

  

  از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی درجه تحقق سازمان یاد گیرنده بابین مدیریت دانش ارتباط بررسی 

  3دکتر محمدرضا اسماعیل زاده قندهاري، 2دکتر حسن فهیم دوین، 1اسداللهیاحسان 

  :چکیده

رابطه بین مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی در اداره بررسی  ،هدف از تحقیق حاضر :مقدمه و هدف

   .استورش و شهرداري مشهد آموزش و پر کل ، ادارهورزش و جوانان استان خراسان رضويکل 

و  )نفر 52( اداره کل ورزش و جوانان ،)نفر 47( آموزش و پرورشاز کارشناسان تمام وقت ادارات  )=144N( جامعه آماري :روش شناسی

استاندارد  پرسشنامه سهاز  مورد،در این  .به صورت تصادفی انتخاب گردید نفري 108با استفاده از جدول مورگان نمونه  که هستند )نفر 45( شهرداري

از لحاظ  ،رتحقیق حاض .استفاده شدنمونه  يدموگرافی اعضاو پرسشنامه بررسی  )DLOQ( یادگیرندهو درجه تحقق سازمان  )QKM( مدیریت دانش

از طریق آزمون  پایایی ابزار .که جمع آوري اطالعات به شیوه پیمایشی انجام شد توصیفی و همبستگی است ،ماهیتاز نظر  و کاربردي ،نوع و هدف

به دست  971/0سازمان یادگیرنده برابر و پرسشنامه درجه تحقق 893/0 نباخ محاسبه شد که براي پرسشنامه مدیریت دانش برابروضریب آلفاي کر

 )آزمون تعقیبی ،همبستگی پیرسونضریب ، ي مستقلt ،کلموگروف اسمیرنوف آزمون( استنباطیتوصیفی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار .آمد

 .استفاده شد

ي رابطه معنادارجه تحقق سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی که بین مدیریت دانش و در می دهدنتایج پژوهش نشان  :ها یافته

 درجه تحقق سازمان یادگیرنده تفاوت معنی داري مشاهده نشد مرد از نظر میزان مدیریت دانش و بین کارشناسان زن و ).p =001/0( دارد وجود

)05/0p>(.   

درجه تحقق سازمان یادگیرنده لزوم توجه بیشتر  وجود رابطه بین مدیریت دانش و به یافته هاي این تحقیق مبنی بر با توجه :بحث و نتیجه گیري

 هاي آنها و  رکنان براي ثبت مهارتکامدیریت دانش و سازمان یادگیرنده، راه اندازي پایگاه دانشی  ادارات با مفاهیمکارکنان  ومدیران آموزش به 

شود که در سازمان هاي  و توصیه می ره امور بسیار مهم به نظر می رسدبرگزاري دوره هاي آموزشی مناسب براي یادگیري پرسنل در جهت ادا

  .گذشته تاکید گردد ري موارد مذکور بیش ازبه کار گی ورزشی کشور براي

  

  .، کارشناسان تربیت بدنیدرجه تحقق سازمان یادگیرنده ،مدیریت دانش: کلمات کلیدي
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  :مقدمه

که براي دستیابی به کیفیت  تأکید بر این(را دهه جنبش کیفیت  80در دسته بندي که از سوي صاحب نظران کسب و کار ارائه شده است ، دهه 

استفاده از فناوري براي بهبود فرآیندهاي کسب و ( را دهه مهندسی مجدد  90، دهه)ري خود بهتر استفاده کنندهتر، همه کارکنان باید از قدرت فکب

 ).1(  اند هدرا دهه مدیریت دانش لقب دا کنونیو دهه ) کار و کاهش هزینه ها

بازنشسته شدن کارمندان دولت و همچنین انتقال . پذیري در بخش دولتی تبدیل شده استدانش به یک عامل حیاتی تعیین کننده براي رقابت      

  .آن ها بین بخش هاي مختلف ، چالش جدیدي براي بقاي دانش در سازمان و متعاقب آن آموزش کارکنان جدید ایجاد می کند

بخش دولتی و سازمان هاي غیر . یري آن در محیط متغیر استمدیریت دانش داراي برخی قابلیت ها براي تقویت کارآمدي دولت و رقابت پذ     

ت به دولتی باید با این چالش ها روبرو شوند و از فرصت هاي بدست آمده از جهانی شدن ، اقتصاد دانش محور و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطا

  ).1( ده از سوي مدیریت دانش خواهد بودرصت هاي پیشنهاد شبه معناي از دست دادن ف نکته این،بهترین شکل استفاده کنند ، در غیر این صورت

به دلیل ماهیت عصري که در آن به سر می بریم تفاوت بسیاري میان سازمان هاي امروزي و گذشته وجود دارد، یکی از ویژگی هاي اساسی      

و مهارت هاي جدید  هستندن، همواره در حال یادگیري بنابراین مدیران و کارکنا. سازمان هاي جدید شکل گیري آن ها بر مبناي یادگیري است

  ). 2(کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است 

یادگیرنده انجام داده از جمله پژوهشگرانی هستند که پژوهش هاي زیادي پیرامون مدیریت دانش و سازمان هاي ) 1997( 1داونپورت و پروساك     

عناصر و ابعادي که این پژوهشگران در خصوص مدیریت . ارائه شده است "مدیریت دانش  "بخشی از پژوهش هاي آنها در کتابشان با عنوان . اند

وساك از دانش به گونه اي تعریف داونپورت و پر .دانش نهفته در بعد اجتماعی و دانش آشکار در بعد فنی: دانش بر آن تکیه می کنند ، عبارتند از 

آنها دانش را به . است که دانش را به مفهوم نهفته و اجتماعی آن نزدیکتر می کند و این گویاي اهمیت بیشتر بعد اجتماعی براي مدیریت دانش است

ي متخصصان که چهارچوبی را ترکیبی منعطف و قابل تبدیل از تجارب ، ارزش ها ، اطالعات معنی دار و بینش ها " :این صورت تعریف می کنند 

براي اجراي برنامه هاي مدیریت دانش ضروري  مندوجود کارکنان و مدیران دانش .براي ارزیابی و انسجام اطالعات و تجارب جدید ارائه می دهد

، روابط خود را با عرضه کنندگان آنها باید دانش و یادگیري آن را تبلیغ و حمایت کنند . از اهمیت بیشتري برخوردار است مندنقش مدیران دانش. است

سازمان  اطالعات و دانش به خوبی تنظیم نمایند ، فرآیندهاي ایجاد و استفاده از دانش را تقویت نمایند و از تدوین راهبرد و چشم انداز دانش در

  .)3( حمایت کنند

 متغیر،  ضمن وجود ارتباط معنا دار بین این دو "یادگیرنده بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سازمان"در پژوهشی با عنوان) 1383(ابراهیم زاده     

یرنده ارتباط معنا داري وجود دارد سازمان یادگ و) کنترل ، فرهنگ ، ساختار ، زیر ساخت فناوري ، رهبري (در تمامی ابعاد مدیریت دانش  که دریافت

)1( .  

 " مولفه هاي یادگیري سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان اداري مالی بیمارستان هاتعیین رابطه بین  " ی با عنوانپژوهش در) 1390( میرزایی      

 و علم مختلف هاي درحوزه سریع بسیار تغییرات شاهد است، ضعیف کارکنان در دانش مدیریت و سازمانی یادگیري نمره چوننتیجه گرفت که 

  .)4( باشند داشته سازمان در آن انتقال و نشر و ودانش یادگیري ایجاد رجهتد هایی برنامه دبای مطالعه مورد ي اه بیمارستان مدیران هستیم، فناوري

مفاهیمی چون مدیریت دانش ، . استدر پژوهش خود عنوان کرد که مدیریت دانش پیش نیاز خلق یک سازمان یادگیرنده ) 2002( 2زلورمن     

  .)5( هاي یک زنجیر هستند که با هم در ارتباط هستندیادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده به مانند حلقه 

دانش، غذاي سازمان یادگیرنده است؛ مواد مغذي  که دریافت"تاثیر دانش در یادگیري سازمان ها  "در پژوهشی با عنوان ) 1996(،3مارکوارت     

  .)6( آماده مرگ خواهد بود سازمانافراد ممکن است بیایند و بروند اما اگر دانش ارزشمند از دست برود، . دانش، سازمان را قادر به رشد می سازد

سال، برآن است که یادگیري سازمانی بدون  15بیش از  براساس تجربیات خود در رابطه با صدها سازمان یادگیرنده در طول) 2002(مارکوارت      

: ها عبارتند از این زیر سیستم. ماند پذیر است و نه پایدار می ود نه امکانش هاي پنجگانه که در زیر به آنها اشاره می  شناخت و توسعه زیر سیستم

 .)1( شکل، دانش، و فناوريمدیریت یادگیري، سازمان، افراد، 

  

  

  

  

  

  

 

1 . Davenport & Prusak 
2 . Loermans 

3 . Marcorat 
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در این  .اطمینان از موفقیت سازمانی ضرورت دارد براي براي یادگیري سازمانی پایدار، مستمر، و شکل یک، در هاي پنجگانه همه این زیر سیستم     

دانش و فناوري، براي ارتقاء و افزایش یادگیري ضروري هستند که هر یک از آنها به نوبه خود سایر مدیریت هاي سازمان، افراد،   مدل زیر سیستم

زیر  .وري هستند در ایجاد و حفظ یادگیري سازمانی و بهرهها، عوامل ضروري   این سیستم. دهند هاي چهارگانه را تحت تاثیر قرار می  زیر سیستم

ها به طور  یا وجود نداشته باشد، سایر زیر سیستم باشداگر سیستمی ضعیف . هاي پنجگانه به طور پویا به هم وابسته و مکمل یکدیگرند  سیستم

  ).6(فاحش ضعیف خواهند شد 

خود را به این صورت مطرح می کند که آیا بین مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یاد پژوهش حاضر سوال اصلی   ،با توجه به مطالب فوق      

رابطه کل آموزش و پرورش و شهرداري مشهد  از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي ، ادارهگیرنده 

در ترویج ورزش و تندرستی  تالش به امر و همگانی ورزش توسعه ز بلند مدت خود در امرادارات فوق با توجه به چشم اندامعنی داري وجود دارد؟ 

 نقشهبین مردم بخصوص نوجوانان و جوانان، استعداد یابی و پایه گذاري ورزش قهرمانی با توجه به امکانات ورزشی مطلوب مختص به خود و 

به نظر می رسد پاسخ به این سوال  .انتخاب گردیدند پژوهشبا توجه به موضوع مدیریتی  تحقیق سازمانی گسترده تر براي دستیابی به نتایج بهتر

  .بتواند راه را براي تصمیم گیري هاي صحیح و مبتنی بر اطالعات در زمینه بهبود حرکت ادارات به سوي سازمان یادگیرنده شدن هموار سازد

  

  :روش شناسی پژوهش

 ،جمع آوري اطالعات به شیوه پیمایشی و میدانی انجام شد اما از نظر تجزیه و تحلیل فرضیه هاو بردي تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت تحلیل کار

، اداره کل ورزش و )  نفر 47( را کلیه کارشناسان تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش)   =144N(جامعه آماري  .توصیفی و همبستگی است

براي گرد  .نفر تعیین گردید 108نمونه آماري تحقیق بر اساس فرمول جدول مورگان  .تشکیل می دهند مشهد) نفر 45(و شهرداري ) نفر 52(جوانان 

عبارتی درجه  43پرسشنامه و  )2006( 2دانشکده بازرگانی انگلستاندر ابداع شده ) QKM( 1مدیریت دانش  سوالی 20پرسشنامه آوري اطالعات از 

جهت  ،در تحقیق حاضر. استفاده شدنمونه  يدموگرافی اعضاو پرسشنامه بررسی ) 1996( 4مارسیک واتکینس و) DLOQ(3تحقق سازمان یادگیرنده 

و  ستاندارد استفاده شدهابررسی ادبیات تحقیق تعیین شده و از پرسشنامه ، تعیین روایی ابزار تحقیق، سؤاالت پرسشنامه براساس مدل تحلیل پژوهش

پایایی  .روایی آن مورد تائید است ي،از اینرو .رسیده است دانشگاه آزاد اسالمی مشهد بدنی و مدیریتمتخصص گروه تربیت تادان سپس به تأیید اس

در این  .درجه تحقق سازمان یادگیرنده گزارش شدبراي )α= 97/0( براي مدیریت دانش و) α=89/0( پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ

 

1 . Questions of knowledge management 

2 . England school of Bussiness 

3 .Dimensions of the Learning Organization Questionnaire 

4 .Vatkins & Marsik 

 افراد
 سازمان

یادگیر

 ي

مدیریت  فناوري

 دانش

  )1385مارکوارت،(مدل سیستمی مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده: )1( شکل
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 آزمون( و استنباطی )ها و انحراف معیارها ها، میانگین جداول فراوانی و درصد( آمار توصیفیهاي ها از  روش  تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده

  .استفاده شد )معادالت ساختاريو  تحلیل واریانس یکطرفه ،مستقل   tکولوموگروف اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون

  

  :تحقیق  یافته هاي

  :یافته هاي توصیفی تحقیق

ند هان تشکیل می دمرد را درصد 8/62و  انزنرا درصد  2/37نفر نمونه تحت بررسی  108یافته هاي مربوط به جنسیت نشان می دهد از مجموع ـ 

سال ،  35تا  26درصد بین  7/53سال ،  25کمتر از نمونه  کلدرصد  5/2سن  .نددرصد متاهل بود 3/84مجرد و  از نمونه تحقیق درصد 7/15و 

کل نمونه درصد  9/28یافته هاي مربوط به سابقه کار نشان می دهد که  .سال بوده است 45درصد باالي  2/13سال و  45تا  36درصد بین  6/30

 سال 20درصد باالي  5/21سال و  20تا  16درصد بین  3/8سال ،  15تا  11درصد بین  1/23سال ،  10تا  6درصد بین  2/18سال ،  5کمتر از 

درصد فوق لیسانس و  8/19درصد لیسانس و  8/62دیپلم و فوق دیپلم ، کل نمونه تحت بررسی درصد  4/17 سطح تحصیالت سابقه کار داشتند و

 .باالتر بوده است

  

از   63/81ن نمره مدیریت دانش میانگی جدولاین بر اساس  .شاخص هاي آماري متغیر هاي کمی موجود در تحقیق را نشان می دهد) 1( جدولـ 

 .بدست آمد 258از حداکثر نمره ممکن  84/133و میانگین نمره درجه تحقق سازمان یادگیرنده  100حداکثر نمره ممکن 

  

  شاخص هاي آماري متغیر هاي کمی موجود در تحقیق: )1(شماره جدول

  نمونهحداکثر نمره   حداقل نمره نمونه  انحراف معیار  میانگین  سازمان  متغیر

  مدیریت دانش

  100  71  669/7  47/85  آموزش و پرورش

  100  41  163/13  9/75  اداره کل ورزش

  100  37  719/10  48/83  شهرداري

  100  37  436/11  63/81  سه اداره کل

  20  6  527/2  69/16  سه اداره کل  مدیریت دانش بعد رهبري

  20  6  75/2  85/16  سه اداره کل  مدیریت دانش بعد فرهنگ

  20  7  75/2  57/15  سه اداره کل  مدیریت دانش بعد ساختار

  20  7  423/2  95/16  سه اداره کل  مدیریت دانش بعد زیر ساخت

  20  7  546/2  54/15  سه اداره کل  مدیریت دانش بعد کنترل

  درجه تحقق سازمان یادگیرنده

  258  93  392/31  02/149  آموزش و پرورش

  258  45  227/37  42/115  اداره کل ورزش

  258  50  419/34  137  شهرداري

  258  45  863/36  84/133  سه اداره کل

 
 

  :آزمون فرضیات تحقیق

بدین جهت از آزمون . قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمون هاي مقایسه اي الزم است از نرمال بودن متغیر ها مطمئن شویم

درصد  05/0سطح معنی داري بررسی شود ، اگر سطح معنی داري از عدد دتعیین نرمال بودن متغیر ها بایبراي . کلموگروف اسمیرنف استفاده شد

در صورتی که متغیر ها نرمال باشند، استفاده از آزمون هاي  .تحت بررسی غیر نرمال هستند هايمتغیر نرمال و در غیر اینصورت متغیر باشد،باالتر 

 براي  با توجه به سطح معنی داري. استفاده از آزمون هاي معادل غیر پارامتري مد نظر قرار می گیرد،ین صورت پارامتري توصیه می شود و در غیر ا

کلیه متغیر هاي تحت بررسی نرمال  که نشان می دهد هبدست آمد) =p 72/0 ( و براي درجه تحقق سازمان یادگیرنده )=p 311/0(مدیریت دانش 

  .هستند

  

  .رابطه خطی و معناداري بین ابعاد مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده وجود دارد 

 ابعاد مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرندهاکنون با استفاده از جدول تحلیل واریانس رگرسیونی اقدام به پرازش مدل رگرسیونی بین متغیر 

  ).2(شماره جدول، می کنیم
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 ابعاد مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرندهنتایج تحلیل واریانس رابطه : )2(شماره جدول

 درجه آزادي مجموع مربعات مدل
میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

سطح معنی 

 داري
R 2R  

839/25436 رگرسیون  5 368/5087  
251/4  001/0  395/0  156/0  

18/137631 باقیمانده  115 793/1196  

02/163068 کل  120      

  

ابعاد نشان می دهد که یک رابطه خطی معنی دار بین ) به روش کدگذاري تأثیر ( نتایج جداول تحلیل واریانس و مشخصه هاي آماري رگرسیون      

  ).=001/0p(مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده وجود دارد 

 

ابعاد مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرندهضرایب رگرسیونی رابطه : )3( شماره جدول  

   شاخص                                         

 ضریب رگرسیون  متغیر    
انحراف معیار 

 ضریب

ضریب رگرسیون 

  استاندارد
 tآماره 

سطح معنی 

  داري

 tآماره 

  003/0 091/3  394/25 493/78 مقدار ثابت

  001/0  302/3  491/0  65/1  449/5 رهبريبعد 

  228/0  - 213/1  - 189/0  277/2  - 762/2 بعد فرهنگ

  632/0  48/0  065/0  818/1  872/0  بعد ساختار

  786/0  272/0  035/0  945/1  53/0  بعد زیر ساخت فناوري اطالعات

  651/0  - 453/0  - 052/0  649/1  - 747/0  بعد کنترل

  

 .مدیریت دانش بر درجـه تحقـق سـازمان یادگیرنـده تـاثیر دارد      گونه اظهار نظر کرد که بعد رهبري باال می توان اینلذا با توجه به نتایج جدول      

با استفاده از نرم افزار لیزرل به تحلیل مدل مفهومی براساس ضـرایب اسـتاندارد و   . اکنون به بیان تحلیل مسیر براي متغیر هاي باال خواهیم پرداخت

  .)1( شکل، ري به پرازش مدل می پردازیمهمچنین سطح معنی دا

  
با استفاده از نرم افزار لیزرل مدیریت دانش تحلیل مسیر براي متغیر هاي مدل مفهومی نتایج : )1( شکل  
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کمتر است، لذا تاثیر بعد  3/0اما ضرایب استاندارد همه ابعاد به غیر از بعد رهبري از  ،وجود رابطه خطی تائید می گردد مذکور،با توجه به نتایج     

 .رهبر در مدل خطی قابل تائید است

) 4( جدول. درصد استفاده شده است) α= 05/0(براي تحلیل داده ها و آزمون فرضیه هاي پژوهش ، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح 

 . نشان می دهد ین مدیریت دانش و ابعاد آن را با درجه تحقق سازمان یادگیرنده نتایج آماري ارتباط ب

 
درجه تحقق  باجهت بررسی رابطه مدیریت دانش و ابعاد آن پیرسون  همبستگیضریب نتیجه آزمون  :)4(شماره جدول

 سازمان یادگیرنده در سه سازمان

 شاخص آماري                                                                                 

  گزینه

ضریب همبستگی 

  پیرسون

سطح معنی 

  داري

  نتیجه

  رابطه دارد  001/0  309/0  مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

  رابطه دارد  001/0  378/0  بعد رهبري مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

  رابطه دارد  008/0  239/0  بعد فرهنگ مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

  رابطه دارد  009/0  238/0  بعد ساختار مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

  داردرابطه   006/0  248/0  بعد زیر ساخت فن آوري اطالعات مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

  رابطه ندارد  107/0  258/0  بعد کنترل مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

  

). =001/0P(وجود دارد) α= 05/0(بنابراین نتایج ، بین مدیریت دانش و ابعاد آن با درجه تحقق سازمان یادگیرنده رابطه معنی داري در سطح      

سازمان ها با شتاب بیشتري به سمت و سوي  ،مدیریت دانش در سازمان ها بیشتر نهادینه شوداین بدان معنی است که هر چقدر به کارگیري 

 .  سازمان یادگیرنده شدن حرکت خواهند نمود

میانگین نتایج نشان داد بین . استفاده شد) تحلیل واریانس یکطرفه(  Fبراي مقایسه میانگین هاي مدیریت دانش در سه اداره کل از آزمون     

  ).5(شماره جدول ،تفاوت معنی داري وجود داردمدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان ، شهرداري و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي 

  

  اداره سهجدول آزمون مقایسه نمره مدیریت دانش در : )5(شماره جدول

  مجموع  منبع تغییرات

  مربعات

  درجه

  آزادي

  میانگین

  مربعات

  سطح  Fآماره 

  معنی داري

  001/0  846/8  091/1023  2  181/2046  بین گروهها

  659/115  118  819/13647  داخل گروهها

        120  15694  کل

  

  ).6جدول( استفاده شد LSD تعقیبی از آزمون  ،این سه اداره براي مشخص نمودن تفاوت میان نمره مدیریت دانش در

  

  اداره سهبراي مقاسیه نمره مدیریت دانش در LSD جدول نتایج آزمون تعقیبی : )6( شماره جدول

  سطح معنی داري  2گروه   1گروه   متغیر

ش
ت دان

نمره مدیری
  001/0  اداره کل ورزش آموزش و پرورش 

  407/0  شهرداري

  001/0 آموزش و پرورش  اداره کل ورزش

  002/0  شهرداري

  407/0 آموزش و پرورش  شهرداري

  002/0  اداره کل ورزش
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نتایج نشان داد بین سه . استفاده شد) تحلیل واریانس یکطرفه(   Fآزموندر سه اداره کل از  درجه تحقق سازمان یادگیرندهبراي مقایسه میانگین      

  ).7( شماره جدول، تفاوت معنی داري وجود دارد درجه تحقق سازمان یادگیرندهاداره مذکور از نظر 

  

  اداره سهجدول آزمون مقایسه نمره درجه تحقق سازمان یادگیرنده در : )7(شماره جدول

  منبع تغییرات
  مجموع

  مربعات

  درجه

  آزادي

  میانگین

  مربعات
  Fآماره 

  سطح

  معنی داري

  633/11598  2  267/23197  بین گروهها
785/9  001/0  

  345/1185  118  75/139870  داخل گروهها

        120  02/163068  کل

  

  ).8( جدول، استفاده شد LSD تعقیبی در سه اداره مذکور از آزموندرجه تحقق سازمان یادگیرنده براي مشخص نمودن تفاوت میان نمره      

  

  اداره سهبراي مقاسیه نمره درجه تحقق سازمان یادگیرنده در   LSDجدول نتایج آزمون تعقیبی: )8(شماره جدول

  داريسطح معنی   2گروه   1گروه   متغیر

  

ن 
ق سازما

حق
نمره درجه ت

یادگیرنده
 

  001/0  اداره کل ورزش آموزش و پرورش

  119/0  شهرداري

  001/0 آموزش و پرورش  اداره کل ورزش

  006/0  شهرداري

  119/0 آموزش و پرورش  شهرداري

  006/0  اداره کل ورزش

 
 )tآزمون (که با استفاده از آزمون میانگین ها  دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرندهمقایسه دیدگاه کارشناسان زن و مرد در ارتباط با مدیریت      

 ،که بین کارشناسان زن و مرد از نظر مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده تفاوت معنی داري وجود ندارد می دهدنشان  انجام گرفت،

 .)9و  10( جدول

  

  دیدگاه کارشناسان مرد و زن جدول آماره هاي توصیفی: )9(شماره جدول

  شاخص آماري                      

  گزینه
  انحراف معیار  میانگین  گروه

  مدیریت دانش
  071/10  73/81  زن

  236/12  57/81  مرد

  درجه تحقق سازمان یادگیرنده
  427/42  93/127  زن

  936/32  34/137  مرد

 
 

  مرد و زن آزمون مقایسه اي دیدگاه کارشناسان: )10(شماره جدول

  شاخص آماري                            

  

  گزینه

 Fآماره 
p-  مقدار آزمون

  همواریانسی

اختالف میانگین 

  ها
  p مقدار  درجه آزادي tآماره 

  943/0  119  071/0  1544/0  626/0  239/0  مدیریت دانش

  205/0  373/75  - 277/1  - 4/9  009/0  998/6  درجه تحقق سازمان یادگیرنده
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  : بحث و نتیجه گیري

با توجه به ). =p 001/0( مشاهده شددرصد  05/0 بین مدیریت دانش و ابعاد آن با درجه تحقق سازمان یادگیرنده رابطه معنی داري در سطح آلفا

باید گفت که به طور کل سازمان ها  مبنی بر وجود رابطه مثبت معنی دار بین مدیریت دانش و ابعاد آن با درجه تحقق سازمان یادگیرنده نتایج تحقیق

راه را براي حرکت سازمان ها به سوي یادگیرنده شدن هموار سازند تا بتوانند در سایه آن به ، باید با تقویت مدیریت دانش و عوامل بوجود آورنده آن 

ا پرورش دهد تا با تبادل دانش ، اطالعات و تفکرات با مدیریت دانش بتواند کارکنان ر نظامبنابراین اگر  .اهداف سازمانی به طور ایده آل دست یابند

  .تسهیم شوند ماهیت سازمان صالحیت آن را پیدا می کند تا عنوان یک سازمان یادگیرنده را به خود بگیرد ،دیگران در آن چیز هایی که یاد گرفتند

در بعد کنترل . نش با درجه تحقق سازمان یادگیرنده مشاهده نشدهیچ گونه رابطه اي بین بعد کنترل مدیریت دا ،از میان ابعاد مدیریت دانش     

 از آنجا که نظارت و کنترل در سازمان هاي ما از نزدیک انجام می گیرد واحتماال باید گفت ضمن عدم رابطه با درجه تحقق سازمان یادگیرنده 

مشخصی براي نظارت و کنترل وجود ندارد ، کارکنان نظر مساعدي به مقوله نظارت و کنترل  معیار شود و موجب ایجاد نگرش منفی در کارکنان می

  . ستکشور ما مدیریت در ندارند و این حلقه مفقوده 

 .تفاوت معنی داري وجود داردبین میانگین مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان ، شهرداري و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي      

ها و تفکرات مدیریتی ، هدف ها ، آموزش نیروي انسانی و استراتژي هاي سازمانی  نظاماین تفاوت در میانگین مدیریت دانش در ادارات فوق از 

تحقیق ،  لذا با توجه به نتایج ،به روز باشد  بایدکه اداره کل آموزش و پرورش با مقوله تعلیم و تربیت سرو کار دارد و  ییاز آنجا .ناشی می شود

بنابراین سازمان ها باید براي رسیدن به سطح مطلوب . استمیانگین امتیازات مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش بیشتر از دو سازمان دیگر 

 آنها. همخوانی دارد) 2006( 1چائوو ) 1392(رزاقی و همکاران  نتایج تحقیق با پژوهش. مدیریت دانش براي تقویت همه این عوامل تالش کنند

  . )7،15( با به کارگیري مدیریت دانش در سازمان ها می توان کارایی و اثر بخشی سازمانی را در جهت رسیدن به اهداف بهبود بخشیدکه دریافت 

تفاوت معنی داري وي بین درجه تحقق سازمان یادگیرنده در اداره کل ورزش و جوانان ، شهرداري و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رض     

لذا در اداره کل آموزش و پرورش چون  ،بین این سازمان ها دخیل هستند میانگین امتیازعوامل سازمانی ، انسانی و ماشینی در تفاوت  .وجود دارد

میانگین امتیاز پس با توجه به نتایج تحقیق  ستدرك و استقرار مدیریت دانایی و آموزش هاي مربوط در سطح باالتري نسبت به دیگر سازمان ها 

که باید سازمان ها بستر هاي مورد  استالتري بت به سازمان هاي دیگر در سطح باآموزش و پرورش نس درجه تحقق سازمان یادگیرنده در اداره کل

مطابقت دارد  )1999( 3و یانگ) 1998( 2یقات استاتانتایج این تحقیق با تحق. نیاز را در جهت حرکت سازمان ها به سوي یادگیرنده شدن فراهم سازند

)8،9،10،11.(  

نظر مقایسه دیدگاه کارشناسان زن و مرد در ارتباط با مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده نشان داد که بین کارشناسان زن و مرد از      

و ) 1389(حسینی  یافته هاي یافته هاي تحقیق در این زمینه با .نداردمدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده تفاوت معنی داري وجود 

سازماندهی و سپس ذخیره در سازمان از استراتژي هاي سازمان در مورد  حسینی معتقد است که مدیریت دانش. همسویی دارد) 2003(مارکورات 

است که بین جنسیت و فرآیند هاي  بر این باورمارکورات . ناشی می شود و ربطی به جنسیت نداردسازي ، اشتراك ، استفاده و تولید اطالعات 

در نظر  سازمانی ارتباطی وجود ندارد و سازمان یادگیرنده بودن در گرو تدابیر آموزشی خاصی است که براي افراد سازمان از طرف خود فرد و سازمان

   ). 6( گرفته می شود

 "در تحقیقی با عنوان   )1385  (سبحانی نژاد و دیگران .می گذاردصورت گرفت صحه  مورد،نتایج تحقیقات قبلی که در این  این پژوهش به     

دستیابی به دانش و اندوخته هاي دانش سازمان، بدون ضمن وجود رابطه معنا دار بین این دو دریافتند  "هاي یادگیرنده  مدیریت دانش در سازمان

   .)11( یادگیري، کلید دستیابی به دارایی هاي دانشی و در نتیجه افزایش سرمایه نامشهود است. نیستیادگیري ممکن 

مفاهیمی چون مدیریت دانش ، . استدر پژوهش خود عنوان کرد که مدیریت دانش پیش نیاز خلق یک سازمان یادگیرنده ) 2002( 4زنورمل     

   .)12( که با هم در ارتباط هستند لقه هاي یک زنجیرندمانند حیادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده 

به اهمیت یادگیري و نیاز به خلق فرآیند هایی که حمایت   "مدیریت دانش در مفهومی از مدیریت "در پژوهشی با عنوان ) 2000( 5مارتین     

 .)14( تاکید می کند ،کننده یادگیري سازمانی است

آموزش به بین مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده لزوم توجه بیشتر مبنی بر وجود رابطه تحقیق  اینیافته هاي حال با توجه به      

نیز سایر هاي آنها و   دانشی کارکنان براي ثبت مهارت راه اندازي پایگاهمدیریت دانش و سازمان یادگیرنده ،  و کارکنان ادارات با مفاهیم مدیران

تعیین پاداش ، همکاري هر چه بهتر کارکنان در توسعه سازمان و برگزاري دوره هاي آموزشی مناسب براي یادگیري پرسنل اطالعات مورد نیاز براي

تشویق به انجام کارها به صورت گروهی و تشکیل تیم براي انجام ارکنان با توجه به سطح بلوغ آنها ، براي افراد مبتکر و خالق و تفویض اختیار به ک
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