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(00/1 =β ،19/1>p) 91/1) یارتباط هایمهارتکننده مثبت و معنادار  ینیبشیپ یريپذتیمسئول ؛است =β ،

19/1>p) ن ارتباطی کارکنا هایمهارتدر رابطه بین مديريت دانش و  یريپذتیمسئول، تيدرنها؛ و است

يريت دانش و در رابطه بین مد یريپذتیمسئولا توجه به نتايج پژوهش مبتنی بر اينکه ب دارد. یاواسطهنقش 

 وپرورشآموزشسازمان  اندرکاراندستو به مديران  ای دارد؛نقش واسطه، ارتباطی کارکنان هایمهارت

 ارکنانک یهايیتواناتالش نمايند ، و فراهم کردن امکانات الزم مناسب یهاروشبا اتخاذ  گرددیمتوصیه 

 و یريذپتیمسئول، ارتباطی هایمهارتنیز در تقويت  کارکنان، ؛ همچنینبخشندرا در اين زمینه بهبود 

 خود تالش کنند. مديريت دانش

 هایمهارت، مدیریت دانش، پذیرییتمسئول، استان فارس، وپرورشآموزشکلیدی:  یهاواژه

 ارتباطی

 مقدمه

گســترش علوم و ، ضرورت تغییرات اجتماعی بنا بر وپرورشآموزشمروزه نظــام ا

یچیــده و پ یهاسازمانيکی از ، صنعتی هاییشرفتپتوســعة فناوری و ، بشــری یهاتجربه

و  فرهنگی، اجتماعیکه با رشــد و توسعة  شودیمبزرگ اجتماعی هر کشوری محسوب 

تی از حالت سادة ابتدايی به حال يجتدربههمچنین ؛ اقتصــادی پیوندی ناگسســتنی دارد

امری فراگیر و  وپرورشآموزش یهاسازمانپیچیده درآمده است؛ طوری که گرايش به 

مهم رشــد هر جامعه را وسعت  یهاشاخصبه حــدی که يکــی از ، جهانی شــده اســت

آن به عهده گرفته است. ثمربخشی اين نظام  وپرورشآموزشکه نظام  دانندیمايفی دامنة وظ

ته اســت متعادل و رشد ياف، سالم، بالنده یهاانسانمستعد به  یهاانسانتبديل کردن  سويکاز 

 متفاوت یهابخشو از سوی ديگر تأمین کنندة نیازهــای نیــروی انســانی جامعــه در 

دولتی و خصوصی و  یهاسازمان(. 0960، یصاف) و اقتصادی است اجتماعی، فرهنگی

 هاانسازم. انديافتهتغییر  يداًشد، اندمشغولدر آن به فعالیت  هاسازمانمحیطی که اين 

کرده و  ريدنظتجددر ساختار خود ، ناگزيرند برای سازگاری با محیط متغیر و پر از رقابت

دهند و  بیشتری از خود نشان يریپذانعطافمحیط بدين منظور بايستی در مقابل تغییرات 

 دنیاز دارن ترییچیدهپو فنون  هاروشخود به  دانشی هایيهسرماهمچنین برای مديريت 
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رف ش و صالکسب دانش همواره امری ساده نبوده و نیاز به پشتکار و ت(؛ 0109، 0نپورتودا)

متخصص و با ، نیروی انسانی ماهر ،سازمانی هایيیدارا ينترمهمفراوان دارد و  هایينههز

رهای انجام کا منظوربهزم الجلب اعتماد افراد و ايجاد بستر ، اشتراك دانش؛ دانش هستند

امل توسط عو شدهکسباز دانش  افزودهارزشايجاد ، و نوآوری هایتخالقمشارکتی و بروز 

مديريت  (.0969، هعیسی زاد) شودیمچیزی است که از آن به مديريت دانش تعبیر ، سازمان

و  0وارد مباحث سازمانی گرديد. به اعتقاد هافمن یطورجدبه 0661دهه دانش در اوايل 

است  یاگونهبهانتقال و حفظ دانش ، تسهیم، مديريت دانش فرآيند خلق( 0119)همکاران 

 دانشمندان عرصه مديريت نیز. کار برد که بتوان آن را به شیوهای اثربخش در سازمان به

سازمان  همانا پايگاه دانش، حفظ و ارتقاء مزيت رقابتی، تقدند تنها مبنا و اساس تشکیلمع

، مديريت دانش يک فرآيند ساختارمند(. 0906، پورحسن و محمدی، بندرزاده شاه)است 

رايی سازمانی دا عنوانبهدانش ضمنی و عینی  یریکارگبهانتقال و ، تسهیم، کسب، برای خلق

 (0110) 9( و رالف0119) 0اسکايرم(. 0110، 9کینگ و چونگ)ی است برای تشويق نوآور

 زجملهاو صريح از دانش حیاتی و فرايندهای مرتبط با آن  مندنظاممديريت دانش را مديريت 

. مديريت دانش نیازمند دانندیم یبرداربهرهاستفاده و ، اشاعه، یدهسازمان، یآورجمع، خلق

ه در سرتاسر سازمان ب طور گستردهبهانی است که تبديل دانش شخصی به دانش سازم

 سازییادهپ( 0116) 9بکوويتز و ويلیامز. شودیم کارگرفته مناسب به طوربه اشتراك گذاشته و

، ارزيابی، متسهی، يادگیری، یریکارگبه، : يافتندانندیم مؤلفههفت  شامل را دانش مديريت

 (.0969، ماه زاده و آتشک نقل از) ايجاد/ نگهداری و حذف دانش

ه در محیط پويای کنونی استفاد آمدهیشپ یهافرصتبرای اينکه بتوانند از  هاسازمان

اثربخش  صورتهببايد انطباق پذير باشند و منابع دانش را ، کرده و مزيت رقابتی کسب نمايند

ت زيبردن م الزم را برای باالظرفیت  تواندیممديريت نمايید. يک مديريت دانش موفق 

                                                           

1. Davenport 

2. Hofman 

3. King & Chung 

4. Skyrme 

5. Ralph 

6. Bukowitz & Williams 
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متر به وجود ک هایينههزنوآوری و ، بهبود روابط کارکنان، تمرکز بر مشتری، رقابتی سازمان

منابع ارزشمند هر  ينترمهمکه  کندیممديريت دانش بیان  (.0116، 0)چنگ و کیل آورد

غییرات ت روزافزوندانش کارکنان آن است. اين تأکید و تمرکز با توجه به شتاب ، سازمان

با همکاران  تعامل (؛0100، زارعی متین و طاهری) یردگیمدر کل جامعه انجام در سازمان و 

 هاسازمانت اجتماعی است که نقش محوری و مهمی را در النمودهای تعام ازجمله یاحرفه

 هایمهارتموجود در دنیای سازمانی خود بايد  یهاچالشو افراد برای مقابله با  کندیمايفا 

ت المشک هيژوبهت الارتباط و حل مشک، مشارکت، ی نظیر همکاریاجتماع -اساسی شناختی

 (.0100، 0امپريسون و فرنسیسبیاموزند )میان فردی را 

 در، خصوصبه هاسازماندر  یاندوزدانشو  یاحرفهصرف برخورداری از دانش 

بلکه انتقال اين دانش در يک شبکه ؛ رسالت نیست بخشيانپا وپرورشآموزش سازمان

( 0110) 9هاريجه و ديکسون(. 0961، جاهد)آراسته و  يابدیمی تجلی و تحقق ارتباط

توانند افراد می هاآن واسطهبهدانند که هايی میهای ارتباطی را آن دسته از مهارتمهارت

ارتباط (. 0900، شوند )حسین چاری و فداکارهای بین فردی و فرايند ارتباط درگیر تعامل

ست. واضح درك شده ا طوربهرفتار سازمانی است؛ اما کمتر  هایيايیپو ترينيجرايکی از 

زم دستیابی به راهبردهای سازمانی و مديريت الدر عمل ارتباطات اثربخش يکی از شروط 

وی ت رودررالمشک ينتربزرگيکی از  عنوانبهمنابع انسانی است؛ اما متأسفانه هنوز 

باطات فرايندی حیاتی و پويا در سازمان است. ارت (؛0110، 0لوتانز) مديريت نو باقی است

زم الهای وانمندیت توانندینمسازمانی که کارکنان آن با يکديگر ارتباط مؤثر نداشته باشند 

یدا کاهش پ يجتدربهانگیزه آنان نیز  درهرحالرا برای اجرای وظايف خود کسب کنند و 

 ستادانش و تجربیات ، عاتال. زيرا ارتباط خود بستر مناسبی برای مبادله اطکندیم

برای انجام عملیات ، که ارتباطات برای انسان حیاتی است طورهمان(. 0911، صائمیان)

                                                           

1. Chong & Keil 

2. Mprrison & Frances 

3. Harigie & Dickson 

4. Luthans 
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، 0)منن و اسچینسازمانی وجود نخواهد داشت ، . بدون ارتباطاتاستسازمانی نیز حیاتی 

 ؛شـود مارتباطی توجـه الز هایمهارتبايستی به ، برای اثربخشی بیشتر ارتباطات(؛ 0100

هارت م -0: اندبندی کردهارتباطی را به سه مهارت تقسیم هایمهارت، انديشمندان مديريت

برای  هامهارت( که اين 0906، د )رابینزمهارت بازخور -9 مؤثرمهارت شنود  -0کالمی 

و فقدان  رمؤثی ارتباط رناتوانی در برقرا نیز بسیار ضروری است؛ وپرورشآموزشکارکنان 

موجب شکست در فرايند  همکارانبا  وپرورشآموزشکارکنان  ارتباطی یهامهارت

ی ارتباط هایمهارتبا  و کارمندان بررسی میزان آشنايی معلمان روينازاشود. میای حرفه

باعث کاهش  درنهايتکه  باشد هاآنارتباطی  هایمهارتراهگشای ارتقای  تواندیم

 (.0100، 0لد)روت و گو شودیمپذيری نیز ولیتافزايش تعهد شغلی و مسئ فرسودگی شغلی و

اعی مسئولیت اجتم، رسدیممسائلی که امروزه تفکر و تعمق درباره آن مهم به نظر  ازجمله

رهای شکلی از بیمه در برابر خط، جواز اجتماعی مثابهبهکارکنان است. مسئولیت اجتماعی 

 (.0111، 9)فرناندو کندعمل میدر سازمان و همچنین نوعی شهرت و منافع  نشدهبینییشپ

بازار  ،کار در محل دوستانهنوعقانونی و ، قیالمسئولیت اجتماعی را رفتار اخ( 0110) 0ترنر

هدفی مهم در نظر گرفته  عنوانبهکه در آن سوددهی جمعی  کندیمو اجتماعات تعريف 

ير افراد نفعان و ساينیل به توان پاسخگويى اجتماعى در مقابل ذ منظوربه هاسازمان. شودیم

امـور اجتمـاعى و بشردوسـتانه ، زيستیطمحهاى جامعه در خصوص بايد به دغدغه، جامعه

يرى پذهاى مسئولیتبه تدوين سیاست، خود یسازمانفرهنگاهمیـت داده و متناسب با 

احـساس مـسئولیت يکـی از (. 0116، 9کاستکا و بالزارووااجتماعى مبادرت ورزند )

و به  يیوگپاسخ، که عبارت است از قابلیت پذيرش هاستانسانهـای شخصیتی ويژگـی

و فرد حق دارد آن را بپذيرد يا نپذيرد  شودیمکاری که از کسی درخواست ، عهـده گـرفتن

                                                           

1. Manen & Schin 

2. Roth & Gold 

3. Fernando 

4. Turner 

5. Castka & Balzarova 
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يک تعهد و الزام  پذيرییتمسئولمعتقد است که ( 0606) 0سروتو (؛0909، 0بین و زب)کلم

ه بـر عهـدة وی گذاشـت که استهايی مطلوب کلیة فعالیتدرونی از سوی فرد برای انجام 

 کهيیازآنجا، اجتماعی پذيرییتمسئولبر اساس مفهوم (. 0911، موسوی دهموردی)شود می

و مانند ساير اعضای  روندیمشمار  نیز مانند اشخاص حقیقی عضوی از اجتماع به هاسازمان

رد ضروری است که عالوه بر بهبود عملک، دجامعه در برابر محیط پیرامون خود مسئولیت دارن

 ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را در دستور، اقتصادی و اجتماعی خود

پاسخگويی اجتماعی  منظوربهبايد  هاسازمانهمچنین  (؛0101، 9)آلوچنا کار خود قرار دهند

ور ام، زيستیطمحه در خصوص جامع یهادغدغهبه ، در مقابل ذينفعان و ساير افراد جامعه

به تدوين ، خاص خود یسازمانفرهنگاجتماعی و بشردوستی اهمیت دهد و بسته به 

، 0الس)اوبیوس و آ اجتماعی مبادرت ورزند پذيرییتمسئولسازمانی مربوط به  هاییاستس

 سیدنقوی و همکاران، (0960) یسیرئ، (0900) یگنجمیر قربانی  یهاپژوهش(. 0116

وجود  ارتباطی رابطه هایمهارتو  پذيرییتمسئولنشان داد که بین مديريت دانش و  (0906)

ین ب کهنشان داد ( نیز 0960)پاريزی  نژادايرانو بهشتی فر و  شیبانی مطالعهدارد؛ 

 ؛جود داردشغلی رابطه مستقیم و عملکرد وقابلیت اعتماد  مؤلفهکارکنان و  یريپذتیمسئول

ن رابطه وجود ندارد. همچنی یشغل عملکردداشتن نظم و انضباط و  و یشناسفهیوظاما بین 

یت اعتماد و قابل، یشناسفهیوظ) یهامؤلفهو  یريپذتیمسئولارتباطی رابطه بین  هایمهارت

به  یامطالعه( در 0960) پاسبانی .کندیمو عملکرد شغلی را تعديل  (داشتن نظم و انضباط

سازمان  بر افزايش خالقیت، دی موفقیت مديريت دانشکلی یهاشاخصاين نتیجه رسید که: 

 بر افزايش يادگیری، کلیدی موفقیت مديريت دانش یهاشاخصو همچنین  دتأثیر دار

يج در . همین نتااثربخشی سازمانی تأثیر مثبت معناداری داردو  توانايی سازمان، سازمانی

                                                           

1. Kelems & Bin 

2. Seroto 

3. Aluchna 

4. Ubius & Alas 
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و  بروجنی، (0116) 9ـکاراناويمـت و هم(؛ 0109، 0راب نقل از 0101) 0پیالر یهاپژوهش

( به دست 0116) 9چاين، (0100) 0پی مینگ(؛ 0961موسوی )خبازی و ، امانی، (0969) یااتق

عرضه  و سیدعامری، (0969) رضوانفر و موحدمحمدی، اسکوهی یهاپژوهشاست.  آمده

، ويچیـانو  (0101) 1اسمیت و میلس، (0100)و هو ( 0100) 9سانتوس و همکاران، (0960)

 هایمهارتنشان داد که: بین مديريت دانش و  (0116) 0نگوانیچ و بوارن کیتیوونگو

ارتباطی رابطه وجود دارد. انجام اين پژوهش از يکسو ضرورت و جايگاه مديريت دانش 

 پذيرییتمسئولنمايد. با بررسی نقش را مشخص می وپرورشآموزشکارکنان اداره 

شته و تقويت دا یرتأثپذيری بر عملکرد سازمانی یتمسئولدهد که چگونه کارکنان نشان می

کارکنان  پذيرییتمسئولبر اثربخشی سازمان و  تواندیمارتباطی کارکنان نیز  هایمهارت

نیازهای  کارکنان در شناسايی پذيرییتمسئولگذارد. بررسی رابطه مديريت دانش و  یرتأث

، انشتشخیص د، ال و حفظ دانشانتق، تسهیم، فرآيند خلقو يادگیری از طريق  یآموزش

با  ،توانمی کهیطوربهارزيابی دانش و بازخورد مفید خواهد بود. ، دانش یریکارگبه

کارکنان را به کسب دانش ترغیب نمود و با تشکیل و تقويت ، درست و دقیق هایيزیربرنامه

 هایمهارتو  پذيرییتمسئول، کردن محتواها روزبهآموزش ضمن خدمت و  یهاکالس

 یاهواسطبررسی نقش ، ارتباطی کارکنان را افزايش داد. هدف اصلی از انجام اين پژوهش

ارتباطی کارکنان اداره کل  هایمهارتدر رابطه بین مديريت دانش و  پذيرییتمسئول

 ذيل مطرح و دنبال شدند: سؤاالت، . در اين راستااستاستان فارس  وپرورشآموزش

 ؟کندیم بینیپیشارتباطی کارکنان را  هایمهارت، مديريت دانشآيا  -0

 ؟کندیم بینیپیشکارکنان را  پذيرییتمسئول، مديريت دانشآيا   -0

                                                           

1. Pillar 

2. Robb 

3. Ouimet & et al 

4. Ming Pi 

5. Chin 

6. Santos & et al 

7. Smith & Mils 

8. Wichian, Wongwanich & Bowarnkitiwong 
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 بینیپیش را ارتباطی کارکنان هایمهارت، مديريت دانشبا کنترل  پذيرییتمسئولآيا  -9

 ؟کندیم

 هایرتهامدر ارتباط بین مديريت دانش و  یاواسطهکارکنان نقش  پذيرییتمسئولآيا  -0

 ارتباطی دارد؟

مديريت دانش ، اين مدل در نشان داده شده است. 0مدل مفهومی پژوهش در شکل 

ردن به کار ب، به دست آوردن دانش آشکارمتغیر مستقل پنهان دارای متغیرهای  عنوانبه

 عنوانبهنان کارک پذيرییتمسئولايجاد و تثبیت دانش؛ ، ارزيابی دانش، مبادله دانش، دانش

 هایتمهار و دوستانهنوع، اخالقی، اقتصادی، قانونی آشکاریر واسطه دارای متغیرهای متغ

مهارت  مهارت شنود و، مهارت کالمی آشکارمتغیر وابسته دارای متغیرهای  عنوانبهارتباطی 

 .استبازخورد 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 پژوهش روش

اينکه  ؛ ضمناستکاربردی ، اهداف ظرازنتوصیفی و از نوع همبستگی و ، روش اين پژوهش

تحلیل مسیر و در قالب مدل معادله ساختاری بررسی شده است؛ جامعه  صورتبهاين رابطه 

استان فارس در سال تحصیلی  وپرورشآموزششامل تمامی کارکنان اداره ، پژوهش یآمار

نفر( و با  001شد )نفر(. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران مشخص  9011بود ) 69-0969

 شدند. نمونه انتخاب عنوانبهتصادفی  طوربه، یامرحله یاخوشه یریگنمونهاستفاده از روش 

 پرسشنامه مديريت دانش -0اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شد:  یآورجمع یبرا

 ایينهگز 9عبارت است؛ از نوع لیکرت و طیف  99دارای  که (0666بوکوتیرو ويلیامز )

 ریپذيیتمسئول

 قانونی

 اقتصادی

 اخالقی

 دوستانهنوع

 ی ارتباطیهامهارت

 مهارت کالمی

 مهارت شنود

 مهارت بازخورد

 مديريت دانش

 به دست آوردن دانش

 به کار بردن دانش

 مبادله دانش

 ارزيابی دانش

 ايجاد و تثبیت دانش
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 09و کمترين نمره  90؛ بیشترين نمره استخیلی زياد ، زياد، متوسط، کم، کم شامل: خیلی

 -0 .آمدبه دست  10/1است؛ ضريب پايايی اين پرسشنامه از طريق روش آلفای کرونباخ 

ماده است؛ از نوع لیکرت  00( شامل 0661ارتباطی بارتون جی. ای ) هایمهارتپرسشنامه 

تا حدودی ، مطمئن نیستم، تا حدودی مخالفم، خالفمم کامالًشامل:  ایينهگز 9و طیف 

. ضريب آلفای است 91و حداکثر آن  9 ؛ حداقل امتیاز در هر آيتماست موافقم کامالً، موافقم

پرسشنامه  ينا (:0661مارنات ) پذيرییتمسئولپرسشنامه  -9. آمدبه دست  00/1کرونباخ 

با خیلی  ؛ کهلیکرت است یادرجه 9در اين پرسشنامه  مورداستفادهاست؛ طیف  یسؤال 99

. حداقل امتیاز در هر شوندیم یگذارنمره 9خیلی زياد: ، 0زياد: ، 9متوسط: ، 0کم:  0کم: 

 .آمدبه دست  11/1. ضريب آلفای کرونباخ است 06و حداکثر آن  00 آيتم

، در برخی از ادارات، استان فارس وپرورشآموزشاداره پس از هماهنگی با مسئوالن 

پس از بیان اهداف پژوهش و ، از طريق اتوماسیون اداری، حضوری و در برخی ديگر طوربه

وزيع و ت استان فارس وپرورشآموزشکارکنان اداره پرسشنامه بین ، ارائه توضیحات الزم

و  SPSS16آماری  یافزارهانرماطالعات از  در تحلیل گرديد. یآورجمعپس از تکمیل 

LISREL افزارنرمدر  واردشدهتفاده از اطالعات خام استفاده شد. با اس SPSS16 ،

 ،با استفاده از ماتريس همبستگی LISREL افزارنرمرگرسیون چند متغیره انجام شد و در 

 قرار گرفت. یموردبررسبرازش مدل 

، شمديريت دانبررسی ضرايب همبستگی بین متغیرهای آشکار سه متغیر پنهان 

 و مديريت دانشنشان داد که بین متغیرهای  پذيرییتمسئولو  ارتباطی هایمهارت

های همچنین متغیر ؛ارتباطی هایمهارتو  مديريت دانشبین متغیرهای ، پذيرییتمسئول

وجود دارد. جداول ذيل  دارمعنیرابطه مثبت و  ارتباطی هایمهارتو  پذيرییتمسئول

 .دهندیمرا نشان  هاآنضرايب همبستگی بین متغیرهای پژوهش و ابعاد 
 ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای مدل پژوهش .1جدول 

 2 1 متغیرها

  --- مدیریت دانش

 --- 22/0* پذیریمسئولیت

 38/0* 72/0* ارتباطی هایمهارت
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 پذیریمسئولیتو  مدیریت دانش ابعادماتریس همبستگی  .2جدول 
پذيریمسئولیت ابعاد  

دوستانهنوع قانونی اخالقی  دیاقتصا   

R R2 P R R2 P R R2 P R R2 P 

01/1 دانشمديريت  90/1  10/1  19/1  91/1  10/1 99/1  00/1  19/1 90/1  90/1  19/1 

 ارتباطی هایمهارت ابعاد و مدیریت دانش ماتریس همبستگی .8جدول 

ارتباطی هایمهارتابعاد   

 مهارت شنود مهارت کالمی مهارت بازخورد 

R R2 P R R2 P R R2 P 

10/1 ديريت دانشم  91/1  19/1  99/1  00/1  19/1 99/1  00/1  19/1 

 ارتباطی هایمهارت ابعاد و پذیریمسئولیت ماتریس همبستگی .4جدول 

ارتباطی هایمهارتابعاد   

 مهارت شنود مهارت کالمی مهارت بازخورد 

R R2 P R R2 P R R2 P 

38/0 پذیریمسئولیت  28/0  01/0  34/0  21/0  01/0 28/0  22/0  01/0 

و  یاهواسط، ارتباط بین متغیرهای مستقل دهندهنشاندر جداول فوق  شدهارائهضرايب 

ی ارتباطات . برای بررسنمايندیم ینتأموابسته مدل هستند که شرط الزم را برای تحلیل مسیر 

ر اساس و ب زمانهمموجود در مدل پیشنهادی تحقیق از رگرسیون چند متغیره به روش متوالی 

 استفاده شد و برای بررسی مسیرهای موجود در مدل مراحل زير اجرا شد: 0مدل بارون و کنی

 ؟کندیم بینیپیشرا  ارتباطی کارکنان هایمهارت، مديريت دانشآيا  -0

 اطیارتب هایمهارت و متغیر زابرونمتغیر  عنوانبه مديريت دانشدر اين مرحله متغیر 

 ارکنانک مديريت دانشر نظر گرفته شدند. بر اين اساس د زادرونمتغیر  عنوانبهکارکنان 

دارد. در متغیر  هاآنارتباطی  هایمهارت( با β ،19/1>p= 09/1) یمعناداررابطه مثبت و 

دانش ايجاد و تثبیت ، (69/1دانش )مبادله ، (69/1) به کار بردن دانشابعاد ، مديريت دانش

( به ترتیب دارای بیشترين تا 10/1دانش )بی ارزياو ، (00/1)به دست آوردن دانش ، (61/1)

                                                           

1. Baron & Keni 
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مهارت ، (06/1) مهارت بازخورد ابعاد، ارتباطی هایمهارتکمترين بار عاملی هستند. در 

 هستند. یبار عامل( به ترتیب دارای بیشترين تا کمترين 11/1)مهارت شنود ( و 09/1) یکالم

 ؟کندیم بینیپیشرا  کارکنان پذيریمسئولیت، مديريت دانشآيا  -0

ارکنان ک پذيریمسئولیتو  زابرونمتغیر  عنوانبه مديريت دانشدر اين مرحله متغیر 

رابطه  کارکنان مديريت دانشدر نظر گرفته شدند. بر اين اساس  یاواسطهمتغیر  عنوانبه

مديريت آنان دارد. در متغیر  پذيریمسئولیت( با β ،19/1>p= 00/1مثبت و معناداری )

دانش ارزيابی ، (69/1)به دست آوردن دانش ، (61/1) به کار بردن دانشابعاد ، دانش

( به ترتیب دارای بیشترين تا 01/1دانش )ايجاد و تثبیت ، (06/1دانش )مبادله ، (69/1)

، (60/1) یقانون، (69/1) یاخالقابعاد ، پذيریمسئولیتدر متغیر  کمترين بار عاملی هستند.

 هستند. یبار عامل( به ترتیب دارای بیشترين تا کمترين 09/1) اقتصادی و (61/1) دوستانهنوع

 بینیپیش را ارتباطی کارکنان هایمهارت، مديريت دانشبا کنترل  پذيریمسئولیتآيا  -9

 ؟کندیم

 عنوانهب پذيریمسئولیت یاواسطهو متغیر  مديريت دانش زابروندر اين مرحله متغیر 

ند؛ تا در نظر گرفته شد زادرون عنوانبه رتباطی کارکنانا هایمهارتو متغیر  زابرونمتغیر 

به دست  انارتباطی کارکن هایمهارتبر متغیر  زابرونمستقیم متغیر واسطه و همچنین  یرتأث

( با β ،19/1>p= 90/1) یمعناداررابطه مثبت و  کارکنان مديريت دانشآيد. بر اين اساس 

نشان داد که  زابرونکنترل متغیرهای  دارد. همچنین ارتباطی کارکنان هایمهارت

 هایمهارت( با β ،19/1>p= 91/1) یمعنادارنیز رابطه مثبت و کارکنان  پذيریمسئولیت

به دست ، (61/1) به کار بردن دانشابعاد ، مديريت دانشدارند. در متغیر  ارتباطی کارکنان

دانش ايجاد و تثبیت ، (06/1دانش )مبادله ، (69/1دانش )ارزيابی ، (69/1)آوردن دانش 

ارتباطی  هایمهارت( به ترتیب دارای بیشترين تا کمترين بار عاملی هستند. در متغیر 01/1)

( به 11/1)مهارت شنود ( و 09/1) یکالممهارت ، (06/1) مهارت بازخورد ابعاد، کارکنان

 هستند. یبار عاملترتیب دارای بیشترين تا کمترين 
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 هایهارتمدر ارتباط بین مديريت دانش و  یاواسطهنقش  کارکنان پذيریمسئولیتآيا  -0

 ارتباطی دارد؟

 ه دستببا بررسی و مقايسه میزان ضرايب رگرسیون از مرحله اول تا مرحله سوم نتايج زير 

باطی ارت هایمهارت زادرونبا متغیر کارکنان  مديريت دانشآمد: ضريب رگرسیون رابطه 

کاهش يافته است که  90/1مستقیم به  یرتأثدر حالت  بوده که اين ضريب 99/1، کارکنان

اط بین در ارتبکارکنان  پذيریمسئولیتمتغیرهای  دارمعنی یگرواسطهنقش  دهندهنشان

. با ستا ارتباطی کارکنان هایمهارت زادرونبا متغیر  مديريت دانش کارکنان زابرونمتغیر 

 دست آمده است. ( به0کل )ش صورتبهمدل نهايی  دارمعنیحذف مسیرهای غیر 

 
Chi-square=421245, df=120, P-Value=0/00001,RMSEA=0/03971 

 ارتباطی کارکنان هایمهارت و پذیریمسئولیت، مدیریت دانش مدل معادله ساختاری .2شکل 

 اقتصادی

 نوع دوستانه

 قانونی

 اخالقی

 بازخورد

 شنود

 کالمی

85/0 

95/0 

94/0 

18 

12 

11 

21 

14 

10 

12 

   دانش مدیریت
 نکارکنا

 ارتباطیهایمهارت

 پذیریمسئولیت

 به دست آوردن دانش

 به کار بردن دانش

 مبادله دانش

 ایجاد و تثبیت دانش

 ارزیابی دانش

97/0 

96/0 

89/0 

87/0 

93/0 

90/0 

83/0 

89/0 

77/0 

32/0 

21/0 

83/0 

40 

14 

18 

10 

4 

12 
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برازش محاسبه  مختلفمقادير   LISRELافزارنرمبا استفاده از ، برای تعیین برازش مدل

، 60/1=0برازش تطبیقی، 60/1= 0: برازش هنجار شدهیهاشاخصه باال بودن شد. با توجه ب

و نیز پايین بودن شاخص خطای مجذور  69/1= 0نیکويی برازش، 06/1= 9برازش افزايش

مدل مذکور از برازش مناسبی برخوردار است. برای ، 190/1= 9استانداردشده میانگین ريشه

د. در از فرمول بارون و کنی استفاده ش، کارکنان پذيریمسئولیت یگرواسطهمحاسبه میزان 

سهم ، . بر اين اساسشودیمبر مجموع کل اثرات تقسیم  یرمستقیمغاين روش مجموع اثرات 

سطح ، 9( است. با استفاده از فرمول سابل09/1کارکنان ) پذيریمسئولیت یگرواسطه

سنجیده شده که در  10/1و  19/1کارکنان در سطوح  پذيریمسئولیتمعناداری متغیر واسطه 

 است. آمدهبه دست  دارمعنی 19/1سطح 

 یریگجهینتبحث و 

ش و در رابطه بین مديريت دان پذيریمسئولیت یاواسطهبررسی نقش  منظوربهاين پژوهش 

در مرحله  استان فارس انجام گرفت. وپرورشآموزشارتباطی کارکنان اداره  هایمهارت

ارتباطی  هایمهارتکننده مثبت و معنادار  بینیپیشت دانش مديرياول مشخص گرديد که: 

، (0969) رضوانفر، موحدمحمدی، اسکوهی یهاپژوهشاين يافته با نتايج  ؛استکارکنان 

 اسمیت و میلس، (0100)هو ، (0100) 1سانتوس و همکاران، (0960عرضه )، سیدعامری

، (0101) پیالر، (0960) اسبانیپ، (0116بوارن کیتیوونگ )، ونگوانیچ، ويچیـان، (0101)

سـازمان آموزشـی هنگامـی است؛  راستاهم( 0960)پاريزی  نژادايرانو بهشتی فر ، شیبانی

بـا همديگـر ارتبـاط برقـرار نمـوده و بـه شـکل  یخوببهموفـق اسـت کـه در آن افـراد 

نگـی و تالش مؤثـری در جهـت رسـیدن بـه هـدف مشـترك همـکاری کننـد و ايـن هماه

 شودیمننخواهـد بود و اين میسـر  يرپذامکانجـز در برقـراری يـک نظـام ارتباطی مناسـب 
                                                           

1. NFI 

2. CFI 

3. IFI 

4. GFI 

5. SRMR 

6. Soble test 

7. Santos & et al 
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ه: برقراری نتیجـه گرفت ک توانیممؤثـر ارتباطـی بنابرايـن  هایمهارت یریکارگبهمگر بـا 

کنان رهر يک از کا گام ينترمهمسیسـتم ارتباطی مناسـب در مراکز آموزشـی نخسـتین و 

داشـته و در  مدنظرارتباطـی خود  هایمهارتدر ، کارکنانو ضـروری اسـت کـه  است

کـه در هنـگام جـذب  شودیمارتباطـی گام بردارنـد و تأکید  هایمهارتجهـت افزايـش 

از طرفی  .قـرار گیرد موردتوجهو  آمدهعملبهزم الدر ايـن خصـوص سـنجش  کارکنان

، ايندگینم، ايجاد، شناسايی یراهکار برال يک سری استراتژی و مديريت دانش شام، ديگر

های دولتی و خصوصی و محیطی سازمان .استها و تجارب در سازمان بینش یقو تطبپخش 

يرند برای ها ناگزسازمان اند.تغییر يافته يداًشد، اندمشغولها در آن به فعالیت که اين سازمان

ور کرده و بدين منظ يدنظرتجددر ساختار خود ، رقابتسازگاری با محیط متغیر و پر از 

 پذيری بیشتری از خود نشان دهند و همچنین برایبايستی در مقابل تغییرات محیط انعطاف

به کار  ،؛ بنابراينتری نیاز دارندها و فنون پیچیدههای دانشی خود به روشسرمايه مديريت

ز ا ارزيابی دانشو  به دست آوردن دانش، ايجاد و تثبیت دانش، مبادله دانش، بردن دانش

مثل  یآموزشفرهنگی و  هاییطمح خصوصبه، هاسازماندر  موردتوجه یهاضرورت

ارتباطی کارکنان  هایمهارتتقويت و بهبود که مسلماً در  است وپرورشآموزشسازمان 

 است. مؤثر کامالً مهارت شنود و مهارت بازخورد(، )مهارت کالمی

کننده مثبت و معنادار  بینیپیشمديريت دانش مشخص گرديد که:  در مرحله دوم

اويمـت و ، (0101) پیالر یهاپژوهشاين يافته با نتايج  ؛استکارکنان  پذيریمسئولیت

پی  مینگ، (0961موسوی )خبازی و ، امانی، (0969) یااتق، بروجنی، (0116)همـکاران 

 (0960)پاريزی  نژادايرانو بهشتی فر ، شیبانی، (0960) پاسبانی، (0116)چاين ، (0100)

در مديران و کارکنان باالتر باشد احساس امنیت  پذيریمسئولیتهرچه حس است؛  راستاهم

پیشرفت بیشتری ، بیشتر شده در سازمان 0يیافزاهم یریگشکلافزايش پیدا کرده و امکان 

ر چه میزان شايستگی ه؛ يابدیمو احتمال نیل به هدف در سازمان فزونی  شودیمحاصل 

اجتماعی در سازمان باالتر باشد پیوند و اتصال بین کارکنان با هم و با مديران  پذيریمسئولیت

                                                           

1. synergy 
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ديريت م، از طرف ديگر .آوردیماستحکام بیشتر را فراهم  هایینهزمافزايش پیدا کرده و 

نايی مناسب دا یریکارگبهارزيابی و ، نگهداری، توسعه و ايجاد، کسب، فرايند کشف، شدان

 ،در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طريق ايجاد پیوند میان منابع انسانی

فناوری اطالعات و ارتباطات و ايجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی 

ارکنان ک پذيریمسئولیتکننده قدرتمندی در جهت  بینیپیش تواندیم؛ و صورت پذيرد

 پذيریلیتمسئوگفت که  توانیم درنهايت؛ ( باشداقتصادی دوستانه ونوع، قانونی، قیاخال)

قی است که معطوف به اهداف جمعی است تا فردی. الاجتماعی از نگاه وبر يک خصیصه اخ

ی در جمع یهاارزشنه در قبال ديگران و توجه به مبانی الاو داشتن رفتار مسئو زعمبهلذا 

 ،نی و معطوف به اهداف شخصی شده استالهرچه بیشتر عق هاکنشن جامعه نوين که در آ

 .بیش از هر زمان ديگر ضرورت دارد

نادار کننده مثبت و مع بینیپیش پذيریمسئولیتدر مرحله سوم مشخص گرديد که 

با واسطه  مستقیم و طوربهمديريت دانش کارکنان نیز ، ؛ ضمن اينکهاستارتباطی  هایمهارت

يافته با نتايج  اين ؛استارتباطی  هایمهارتکننده مثبت و معنادار  بینیپیش یپذيرمسئولیت

، (0906همکاران )سیدنقوی و (؛ 0960) یسیرئ(؛ 0900) یگنجمیر قربانی  یهاپژوهش

، (0101) اسمیت و میلس، (0116)اويمـت و همـکاران ، (0101) پیالر، (0960) پاسبانی

 (0960)پاريزی  نژادايرانو بهشتی فر ، شیبانی، (0116نگ )بوارن کیتیوو، ونگوانیچ، ويچیـان

ن بیـ یهاارتباطو  هاتعامل، اساسـی در هر نظام آموزشـی مسائليکـی از است؛  راستاهم

انسـانی اسـت و همـه ابعـاد ، معناتمامبهيـک سـازمان ، . نظـام آموزشـیاست کارکنان یأته

در ، مهـارت، و بـه همین خاطـر هاستانسانو بـرای  از انسـان و بـا انسـان، وجـودی آن

ا يک فرآيند يا يک جريان است و زمانی ب عنوانبهارتباطات ، استبسیار مهم روابط انسـانی 

زاء شود اثربخشی ارتباطات میان اج مسئلهدچار مشکل يا ، که فرآيند شودیممشکل روبرو 

کنش  و خشنودی از يانهگراعملحقق دو هدف محققان بر اساس میزان ت هایيافتهبا توجه به 

ت اثربخشی ارتباطات متوجه دستاورد و موفقی يانهگراعمل. در بعد شودیمارتباطی تعیین 

توانايی  رمنظوبهيک کارمند  ارتباط گیرنده است. یهاخواستهارتباط در رسیدن به اهداف و 
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 نیز ماعیاجت پذيریمسئولیتدارد؛ ارتباطی نیاز  هایمهارتبه ، مؤثردر برقراری ارتباطات 

رشد و  ؛فاصله اجتماعی کارکنان يک سازمان را با افراد ديگر آن جامعه تعیین کند تواندیم

 اهتمام افراد نسبت به اداره و؛ است پذيریتمسئولهای انسان درگروای پیشرفت هر جامعه

سانی رشد اخالقی و ان، شهای پیرامون خويمديريت امور و واکنش مسئوالنه نسبت به پديده

را در بر خواهد داشت و همچنین به لحاظ افزايش رفاه ارتباطی  هایمهارتو تقويت 

 ؛ مديريت دانشتأثیرگذار خواهد بود العادهفوقاجتماعی و تسکین روانی افراد جامعه 

 .باشد هانآ ارتباطی هایمهارتو  پذيریمسئولیتکننده  بینیپیش تواندیمکارکنان نیز 

 هایشنهادپ

ارتباطی  هایمهارتو  پذيریمسئولیتو تحقق بخشیدن به اصول اساسی  يزیربرنامهبرای 

یز فراهم و ارزيابی دانش ن یریکارگبهافزايش يابد و شرايط  هاآندانش  بايستیم، کارکنان

 هایمهارتدقیق و کاربردی هست که  هایيزیربرنامهشود؛ با توجه به اين اصالحات و 

 و هدوستاننوع، قانونی، اخالقیو ابعاد  شودیمشنود و بازخورد بهینه ، رتباطی کالمیا

، رورشوپآموزش یهاسازمان. ضرورت دارد که در يابدیمتحقق  پذيریمسئولیت اقتصادی

ه به جايگاه مطالعه و کتابخان، ارتباطی هایمهارتبرای شکوفايی بیشتر و يادگیری 

 نيباوجودا کهیطوربهاهمیت بیشتری داده شود؛ ، ضمن خدمت یهاآموزشآموزشگاهی و 

 هایمهارتاساسی زندگی چون  هایمهارت یهاکتاب و استفاده کارکنان از هاکتابخانه

 خواهند شد.پذيرتر یتمسئولو  توانمندتر، هاآن، پذيریمسئولیتارتباطی و 

 منابع

 .هاکاربست، هايافته، ش: مفاهیممديريت دان(. 0909. )پريسا، محمد و ماه زاده، آتشک

، مجازی در هزاره سوم هاییطمح یامنطقهدر همايش  شدهارائهت المجموعه مقا

 .رودهن

و مراکـز آموزش  هادانشگاه. رعايت اخـالق در (0961)سین. ح، جاهدو  یدرضاحم ،آراسته

 .01-90، (0)0 ،فصـلنامه نشـاط علـمبرای بهبـود رفتارهـا.  ایينهگزعالی: 
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بر  یدتأکطراحی مدل مفهومی مديريت دانش با . (0960). مصطفی، پیمان و جعفری، اخوان

 .09-09، (00)09، نشريه مديريت فردا .عوامل کلیدی موفقیت

 هایمهارت یرابطه .(0969). احمد، ررضوانفو  سید حمید، موحدمحمدی ؛فاطمه، اسکوهی

ای هیأت علمـی دانشـگاه علـوم پژوهشـی اعضـ -ارتباطـی بـا عملکرد آموزشـی

 ،پژوهش مديريت آموزش کشاورزی نامهفصل .کشـاورزی و منابع طبیعی سـاری

91(0) ،09-90. 

دلی جهت ارتقای خالقیت و يادگیری سازمانی با استفاده از م .(0960). محمد، پاسبانی

 .کلیدی موفقیت مديريت دانش در صنايع خودرو و نیرو محرکه یهاشاخص

 .000-069، (99)6، یوربهرهت مديري

 هایمهارتدانشگاه بر  یرتأثررسی . ب(0900). محمدمهدی، فداکار و مسعود، حسین چاری

، (09)00، ماهنامه دانشور رفتار .اساس مقايسه دانش آموزان و دانشجويان بر ارتباطی

00-90. 

رتباطی مديران ا هایمهارتمديريت دانش و . (0960) .کیوان، عرضه و میرحسن، سیدعامری

، (طالعات مديريت ورزشی )پژوهش در علوم ورزشیم .ايران یبدنتیتربسازمان 
0(09) ،06-90. 

فرهنگ و استراتژی و تأثیر . (0906). حسین، حسینی و مهدی، نريمانی ؛میرعلی، سیدنقوی

، یمديريت دولت اندازچشم .آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مديريت دانش

0(0) ،6-00. 

 یسازمانفرهنگارزيابی . (0906). رضا، پورحسن و يگانه، محمدی ؛حمید، شاهبندرزاده

 .سازییکشتسازمان دارايی و ، نیروی انتظامی و مقايسه آن با دانشگاه علوم پزشکی

 .90-9، (0)9، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی

بررسی رابطه بین  .(0960) .ادسید جو، پاريزی نژادايرانو  ملیکه، بهشتی فر ؛زهره، شیبانی

باطی در ارت هایمهارتو عملکرد شغلی با توجه به نقش تعديل گر  یريپذتیمسئول
حد وا، گروه مديريت، کارشناسی ارشد نامهپايان. کارکنان مجتمع مس سرچشمه

 .دانشگاه آزاد اسالمی، رفسنجان
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 ینصدم يک نامهيژهو. گذشته صدسالايران در  وپرورشآموزش .(0960)احمد. ، صافی

 .01-0، (0)00. انتشار

 .1، (01)6، تدبیرنشريه  .انسانی ارتباطات .(0911). صديقه، صائمیان

 و ترجمـه علـی پارسـائیان .چاپ دوم، جلد اول .سازمانی رفتار. (0906). استیفن، رابینز

 .فرهنگی یهاپژوهشدفتر  :تهران .سـیدمحمد اعرابی

برازش معادله . (0960). وحید، مهدی و نظری، پور طالب ؛عماد، مجید؛ حسینی، رئیسی

ورزشی منتخب  یهاسازمانرگرسیونی مديريت دانش و اثربخشی سازمانی در 

 .91-0، (00)9، مديريت ورزشی، کشور

 . ترجمه پـروين علیپوربه کودکان یتمسئولآموزش . (0606) رينولد.، بین و هريس، کلمبز

 ضوی. . تهران: آستان قدس ر(0909)

موانع و مزايای استقرار مديريت دانش در ، بررسی الزامات. (0969). اکبریعل، عیسی زاده

 .00-00، (9)0، ماهنامه مديريت دانش جامعه بندری و دريايی ايران. بنادر ايران

ارتباط بین مديريت دانش با اثربخشی  .(0960) .ناهید، اتقیا و ويدا، منصوری بروجنی

معاصر در مديريت  یهاپژوهش .ان وزارت ورزش و جوانانسازمانی در کارکن
 .90-99، (00)9، ورزشی

رابطه خشنودی شغلی؛ انگیزه پیشرفت بـا سالمت روان و . (0916)علی. ، موسوی ده موردی
کده دانش، منتشرنشدهکارشناسی ارشد  نامهيانپامربیان مرد.  پذيرییتمسئول

 .ید چمران اهوازدانشگاه شه، و علوم تربیتی یشناسروان
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