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 02/99/ 07تاریخ دریافت: 

 05/99/ 06تاریخ پذیرش: 
 چکیده

جامعة ای و عملکرد شغلی کارکنان بود.  رابطه مدیریت دانش با توسعه حرفه  این پژوهش، مطالعةدر  هدف  

نفر به   210بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان    نفر از کارکنان دانشگاه ایالم  460آماری شامل 

روش  های مورد نیاز بهاز نوع مطالعات همبستگی بود و داده. پژوهش حاضر  عنوان نمونه آماری انتخاب شدند

کتابخانه میداپیمایشی  و  شد.ای  گردآوری  اطالعات    نی)پرسشنامه(  گردآوری  سه  ابزار  ة  پرسشنامشامل 

توسعه حرفه دانش،  تعیین  مدیریت  بود. جهت  و عملکرد شغلی  روایی  از    ها،پرسشنامهروایی  ای کارکنان 

استفاده شد که ضریب محاسبه    از روش آلفای کرونباخ،  پایایی برای سنجش  و  صوری و محتوایی استفاده شد  

های به دست آمده  به دست آمد و مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده  967/0  ای کل پرسشنامهشده بر

داری بین  ها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی به کار گرفته شد. یافته  SPSS-22افزار آماری  نیز از نرم

و عملکرد شغلی ) ها نشان داد  بررسی چنین  . هموجود دارددرصد    99( در سطح  =581/0rمدیریت دانش 

درصد    99( در سطح  =560/0rای کارکنان )داری بین مدیریت دانش و توسعه حرفههمبستگی مثبت و معنی 

های مدیریت دانش کارگیری برنامهمدیران باید تالش نمایند کارکنان خود را از مزایای به لذا  .  وجود دارد

ن هدف، هم به عملکرد شغلی کمک خواهد کرد و  ها آگاه کنند. تحقق ایبرای عملکرد سازمانی و خود آن

 ای کارکنان مؤثر خواهد بود.هم بر توسعه حرفه

 ای، عملکرد شغلی، مدیریت دانش، دانشگاه ایالمتوسعه حرفهگان کلیدی: واژ
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 مقدمه

عنوان ابزاری که مستقیم  های زمانی متفاوت بهمحدوده های اخیر توسعه کارکنان درر سالد

های نیروی انسانی  های سازمانی را با اهداف و برنامهراهبرد  ها وغیرمستقیم اهداف، برنامهیا  

به خود معطوف ساخته استصاحب  توجه  ،سازدمرتبط می )مقدسی و همکاران،  نظران را 

ای از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت و سازمان است که هدف  رویکرد توسعه حرفه   .(1397

ش و مهارت کارکنان و مدیران برای نیل به توسعه سازمانی در محیط  آن توسعه دانش، بین

قرن   توسعه   21پرتالطم  بنابراین  میحرفه  است.  برای  عنوان  بهتواند  ای  مناسب  رویکرد 

کارکنان  ای حرفه و  مدیران  کردن  و    جهتتر  باشد)عاشقی  مطرح  سازمانی  توسعه  به  نیل 

ست از رشد و شکوفایی استعداد، گسترش عقاید،  عبارت ا  1ای (. توسعه حرفه1395قهرمانی،  

منظور بالندگی  ای و فردی کارکنان بهعبارت دیگر تسهیل رشد حرفهها و بهارتقای صالحیت 

های ارتباطی،  ای آنان با استفاده از فناوری جدید تا بتوان مهارت شغلی و ادای وظایف حرفه

 (. 1397و همکاران، ها را ارتقا داد)شیرمحمدزاده رهبری و نوآوری آن

فعالیت در  صرف  حرفهمشارکت  توسعه  میهای  بهبود  ای  در  مثبتی  اثر  تواند 

در    مشارکت کارکنان .  بهتری در عملکرد شغلی کارکنان داشته باشد  خودکارآمدی و تأثیر 

باورهای خودکارآمدی و اعتقادات    تواندمی  ای حرفه  توسعه  های فعالیت  طراحی و اجرای 

هرچه بیشتر دانش و    ها را افزایش دهد و به بهبودشرکت کردن در این دوره  آنان را جهت

کارکنان  مهارت  شغلی   درهای  کرد  2عملکرد  خواهد  کمک  و  موفق  زنجانی  )صفاری 

 (. 1396همکاران، 

انسانی می انگیزهروانشناسان عملکرد شغلی را محصول رفتارهای  معتقدند  ها و دانند و 

چنین باور بر این  و در نهایت، رشد و توسعه اقتصادی تأثیر دارند. همنیازها، در عملکرد افراد  

است که عملکرد شغلی یک سازه ترکیبی است که بر پایه آن کارکنان موفق از کارکنان  

آرام و میرزایی،  )فقیهگردندشناسایی میهای مشخص  ای از مالکناموفق از طریق مجموعه

ها را  به آن  مشاغل واگذار شدهاست که کارکنان    ایمعنای درجه (. عملکرد شغلی به1396

 

1. Professional Development 

2. Job performance 
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لحاظ نظری شامل دو مؤلفه است، مؤلفه اول  دهند و بهانجام می  رادر شرایط کاری مشخص 

و نیازمندییفهظعملکرد  که  است  میای  منعکس  را  شغلی  الزامات  و  دوم  ها  مؤلفه  و  کند 

و حمایت    گروهیهای تعریف نشده و نامشخص نظیر کار  ای است که فعالیتعملکرد زمینه

شود  های مربوط به شغل گفته میای به آن دسته از فعالیت گیرد. عملکرد زمینه را در برمی

)مانند سخت کار کردن و کمک به دیگران( که به صورت رسمی بخشی از شغل یا وظیفه  

ی عملکرد توسط بورمن و  ها (. در واقع مؤلفه1396)طاهری گودرزی،  شوندمحسوب نمی

گیری عملکرد شغلی افراد پیشنهاد شدند. در دیدگاه آنان  اندازه   منظور به(  1993ماتاویدلو)

طور رسمی در شرح شغل فرد ذکر شده  ای شامل وظایف اصلی است که به عملکرد وظیفه

فعالیت  برگیرنده  بهاست و در  یا خدمات کمهایی است که  به تولید کاال  مستقیم  ک  طور 

ای به رفتارهایی اشاره دارد که از طریق آن فرد از محیط  در حالی که عملکرد زمینه  ؛نمایدمی

 (. 1396کند)مرادی و همکاران، سازمانی خود حمایت می

،  ن ی. بنابراشودمحسوب می  هاسازمان  یبرا  یچالش واقع   کی  یرقابت  تیو حفظ مز  ایجاد

ن   منظور هب دست   انیمشتر  یازهای تحقق  پا  یاب ی و  توسعه  هدف  سازمان داریبه   ا یپو  ی ها، 

  شیها در افزاآن  یکنند که اثربخشی را اتخاذ م  1نشدا  تیریمدی از جمله  متعدد  یهاراهبرد

 (. 2019، 2)عباس و ساگسناثبات شده است یعملکرد سازمان

به  برای دانش  ارزش  ایجاد  و  رقابتی  مزیت  اصلی  منبع  یک  اصلی،  شایستگی  عنوان 

(. مارتینز و همکاران اشاره  2018و همکاران،    3شود)لیو ها در سراسر جهان شناخته میسازمان

عنوان یک توانایی فزاینده برای یک سازمان جهت  کنند نقش ایفا شده توسط دانش به می

؛ 2019و همکاران،    4شود)مارتینز موفق بودن در هر دو بخش دولتی و خصوصی شناخته می 

 7؛ گونزاگا د آلبوکرک 2018و همکاران،    6؛ آل احبابی2019و همکاران،    5مارین -گاویریا
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همکاران،   محیط    (.2018و  یک  ایجاد  موفق،  سازمان  یک  به  شدن  تبدیل  برای  راه  یک 

و به دیگران    شده را به اشتراک بگذارنداشتراک دانش است که در آن کارکنان دانش کسب  

هنگامی که دانش به  .  دهندبرای عملکرد شغلی میرا  اجازه دسترسی به منابع معنوی مفید  

اشتراک گذاشته شود، کارکنان به منابع عقالنی دسترسی خواهند داشت و قادر خواهند بود  

اشتراک  .برای عملکرد شغلی توسعه دهند  را  های الزمشایستگی به  گذاری دانش  بنابراین 

شتراک  ا  .(2020و همکاران،    1)سوانسون ابزاری برای بهبود عملکرد شغلی کارمندان است

برای سازمان مهم  اجتماعی  عنوان یک سرمایه  به  که عملکرد  هایی شناخته میدانش  شود 

 .(2016، 2)ماسادهدهندشغلی را بهبود بخشیده و موفقیت سازمانی را افزایش می

  ها دانش، هم به عنوان یک نهاده و هم به عنوان یک منبع قدرت، برای افراد و سازمان

ملت   دانش، روش ایجاد رفاه برای یک فرد، سازمان یا حتی یک .اهمیت استراتژیک دارد

می قرار  تأثیر  تحت  اشتراکرا  و  ذخیره  به کسب،  سازمان  بلندمدت  موفقیت  دانش    دهد. 

انسانی طراحی شوندبستگی دارد. استراتژی نیروی  انباشت دانش  بر اساس  کلید    ،هایی که 

رقابتی بنابهستند  مزیت  سازمان .  یک  بقای  اصلی  مشخصه  دانش،  موفق  مدیریت   راین 

همکاران،  است و  دغدغه (.  1395)زارعی  از  یکی  سازمان  در  موجود  دانش  های  مدیریت 

دانش  محیط  در  محسوب مدیران  مقولهگردمی  محور  دانش  مدیریت  مهمد.  خود  ای  از  تر 

سازمان دانش  واقعی  و  درست  ارزیابی  است.  مدیری  دانش  و  ابزاری جهت  دانش  بهینه  ت 

بهره محسوب  افزایش  همکاران،  گرددمیوری  و  شامل 1396)رونقی  دانش  مدیریت   .)

 3کارگیری دانش در یک سازمان است)فردریشسازی، انتقال و بهفرایندهای ایجاد، ذخیره

ارائه کرده ( مدل چهار حلقه 2004)  4(. جاشپارا 2020و همکاران،   ای برای مدیریت دانش 

دل، شامل چهار مؤلفه خلق دانش، تسهیم و انتقال دانش، کاربردی نمودن دانش  است. این م

معنای فراهم کردن قابلیتی در کل سازمان است  . خلق دانش بهاستو ذخیره )انباشت( دانش  

که به کمک آن بتوان دانش جدیدی ایجاد و سپس آن را در سرتاسر سازمان پخش کرد؛  

 

1. Swanson 
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3. Friedrich 

4. Jashpara 
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جایی و توزیع دانش مناسب، به فرد و گروه مناسب  ادل، جابه تسهیم و انتقال دانش نیز شامل تب 

هایی در زمینه ایجاد دانش جدید از دانش موجود  است؛ کاربردی نمودن دانش شامل فعالیت

ابقای مشتریان فعلی(  و بکارگیری دانش فعلی)در زمینه  هایی مثل کسب مشتریان جدید و 

های سازمانی که ارزش  و ذخیره )انباشت( دانش فرایندی که طی آن مواردی از تجربه  است

می  انبار  سازمانی  حافظه  قالب  در  سپس  و  شناسایی  تعیین،  دارند،  محافظت  و  -مراقبت 

های مدیریت دانش را در سازمان نسبت به  (. این مدل، فرآیند و مؤلفه1395شوند)باواخانی،  

 کند.یشتری بیان میهای دیگر با وضوح بمدل

کوشند کارکنان خود را از مزایای ها میکند که سازمان( بیان می 2010بیراسناو رانگکار)

ها آگاه کنند. تحقق  های مدیریت دانش برای عملکرد سازمانی و خود آنکارگیری برنامهبه

سرمایه توسعه  بر  هم  و  کرد  خواهد  کمک  سازمانی  عملکرد  به  هم  هدف،  انسانی این    ی 

(. با توجه به نقش مهم مدیریت 1397کارکنان مؤثر خواهد بود)محمد داودی و دادمرزی،  

ای کارکنان و عملکرد شغلی بررسی شود.  دانش، جا دارد که رابطه این متغیر با توسعه حرفه 

حرفه توسعه  با  دانش  مدیریت  رابطه  بررسی  به  حاضر  پژوهش  شغلی  لذا  عملکرد  و  ای 

 .پردازدیمالم کارکنان در دانشگاه ای 

های پیشین در داخل و خارج کشور  در این بخش از پژوهش به مطالعه و بررسی پژوهش

 :  شودپرداخته می 

ش  ناستقرار مدیریت دا  ن ارتباط بی( پژوهشی را با عنوان »1397محمد داودی و دادمرزی)

توانمند کارکو  شغلی  عملکرد  با  روی  سازی  بر  مطالعه  این  دادند.  انجام  از    200نان«  نفر 

ها در بین آنها  کارکنان اداره مرکزی بانک مسکن استان تهران صورت گرفت و پرسشنامه

 وسازی  با ابعاد توانمندش  ناستقرار مدیریت دا  ن بیها نشان داد که  توزیع شد. نتایج مطالعه آن

 در بانک مسکن استان تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.عملکرد شغلی 

آذری)قاسمی و  و  1395نژاد  دانش  مدیریت  بین  رابطه  »بررسی  عنوان  با  را  پژوهشی   )

امعه  عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سیرجان« انجام دادند. ج

سیرجانآ شهرستان  دخترانه  اول  متوسطه  مدارس  معلمان  کلیه  را  پژوهش    تشکیل  ماری 

تعداد    دهند.یم مطالعه،  این  بهمع  206در  دخترانه  اول  متوسطه  مدارس  در  وسیله  لم، 
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ها توزیع شد. نتایج این  در بین آن  هانامهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نمونه

نشان داد   مؤلفهمطالعه  تمام  بین  معنیکه  با عملکرد شغلی رابطه  داری  های مدیریت دانش 

های مدیریت وسیله مؤلفهی معلمان بهشغل  عملکرد نشان داد کهرگرسیون  وجود دارد. تحلیل  

 .شودبینی میدانش پیش 

ی فناوری اطالعات و مدیریت دانش با توسعه  رابطه( پژوهشی را با عنوان »1395رحیمی)

ین پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه  « انجام داد. اای کارکنان شرکت گازحرفه

از   . دادتشکیل می 1394پارسیان در سال نفر شاغل در شرکت گاز  600آماری این پژوهش 

صورت تصادفی  نفر به  236ای به حجم  میان این تعداد بر اساس جدول کرجسی مورگان نمونه

استفاده شد. نتایج مطالعه نشان   آوری اطالعات از پرسشنامهساده انتخاب شدند. برای جمع

ی  ای رابطه د آن با توسعه حرفهاطالعات و ابعاد آن و مدیریت دانش و ابعا  که بین فناوریداد  

تحلیل رگرسیون نتایج  دارد.  داد که    معناداری وجود  نشان  متغیری  توسعه    46چند  درصد 

فناوری اطالعات و  حرفه از طریق  از توسعه حرفه  52ای را  طریق    از  توانرا می ایدرصد 

 . مدیریت دانش تبیین کرد

همکاران)  1النوافله  پژوهشی  2018و  شیوه   با(  »تأثیر  انسانی، عنوان  منابع  مدیریت  های 

عنوان متغیر  فرهنگ سازمانی، انگیزه و مدیریت دانش بر عملکرد شغلی با سبک رهبری به

بخش  در  شده  شیوه  بانک  تعدیل  سه  تأثیر  مقاله،  این  در  دادند.  انجام  اردن«  تجاری  های 

ران خسارت و مزایا، آموزش و توسعه و ارزیابی عملکرد همراه  مدیریت منابع انسانی یعنی جب 

قرار   بررسی  مورد  شغلی  عملکرد  مورد  در  دانش  مدیریت  و  انگیزه  سازمانی،  فرهنگ  با 

از  آوری دادهگرفت. برای جمع یافته  30ها  قابل توجه شیوه  پرسشنامه استفاده شد.  تأثیر  ها 

انسانی)یعنی جبران خسارت و م منابع  زایا، آموزش و توسعه و ارزیابی عملکرد(،  مدیریت 

 های اردنی نشان داد. در عملکرد شغلی بانک را  فرهنگ سازمانی، انگیزه و مدیریت دانش 

عنوان »تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی در    با  ( پژوهشی2017ماساده و همکاران)

بر روی   مطالعه  دادند.  انجام  دانشگاه جردن«  در  عالی  دانشگاه    نفر  207آموزش  اساتید  از 

 

1. Alnawafleh 
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ها از پرسشنامه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان  آوری دادهصورت گرفت و برای جمع

داد که بین مدیریت دانش )خلق دانش، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار  

 دانش و کاربرد دانش( و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد.

همکاران)  1چی  پژوهشی  2010و  واسطه   با (  »تأثیر  بر عنوان  دانش  مدیریت  ای 

جمعمشتری برای  دادند.  انجام  فروشندگان«  شغلی  عملکرد  و  دادهمداری  از  آوری  ها 

ها برای فروشندگان ارسال شد و  نسخه از پرسشنامه  420پرسشنامه استفاده شد. در مجموع  

پاسخ    339 میزان  با  جمع  74نسخه  مطالعه  درصد  این  شد.  میآوری  که  نشان  دهد 

 گذارد.مداری و مدیریت دانش بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت و معنادار میمشتری

 روش 

ای و  مدیریت دانش با توسعه حرفهگیری بررسی و تحلیل رابطه بین  پژوهش حاضر با جهت

از  پژوهش حاضر  رو،  ریزی شده است. از این در دانشگاه ایالم طرح  کارکنان  عملکرد شغلی

ای و میدانی  روش پیمایشی کتابخانههای مورد نیاز بهباشد و دادهنوع مطالعات همبستگی می

نفر از کارکنان دانشگاه    460)پرسشنامه( گردآوری شده است. جامعه آماری در این پژوهش  

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب    210است که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد    ایالم

 ها توزیع شد.شدند و پرسشنامه در بین آن

  ( استفاده شد که 2003برای سنجش متغیر مدیریت دانش از پرسشنامه شرون الوسون )

ارزیابی  و  گویه است    24  شامل دانش، سازماندهی دلفه  ؤم  6به  انش،  )خلق دانش، جذب 

سؤال در نظر گرفته    4و برای هر مؤلفه    پردازدمیذخیره دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش(  

( و امین بیدختی و همکاران  1395شده است. پایایی این پرسشنامه توسط زارعی و همکاران )

چنین برای سنجش متغیر  دست آوردند. هم را به  89/0و    85/0( سنجیده شد و به ترتیب  1390)

توسعهعه حرفهتوس مقیاس  از  استفاده  با  کارکنان  توسط صفاری    ایحرفه  ای  که  کارکنان 

ریموند(  1389)نجانی  ز اظهارات  و  پژوهش  پیشینه  نوا    برمبنای  پرداختچی  (،  1992)ای. 

است، اندازه گیری شده   ساخته شده( 1982)همچنین با استفاده از مدل نظری کاتنر  (1388)

 

1. Chi 
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د. پایایی پردازکارکنان می  ایگویه است که به سنجش توسعه حرفه  18است. این ابزار دارای  

قاسم  توسط  پرسشنامه  همکاران)این  و  علیشاهی  و  1397زاده  زنجانی  صفاری  و   )

دست آوردند. برای سنجش متغیر  را به  85/0و    90/0( سنجیده شد و به ترتیب  1396همکاران)

پاترسون) پرسشنامه  از  استفاده 1990عملکرد شغلی  که   (  است  15  شامل  شد  روایی  گویه   .

صوری و محتوایی و پایایی این ابزار قباًل توسط شکرکن و ارشدی مورد تأیید قرار گرفته  

را   90/0( سنجیده شد و  1396چنین پایایی این پرسشنامه توسط فیضی و همکاران)است. هم 

 دست آوردند.به

ویژگپرسشنامه   بخش  دو  شامل  پژوهش  این  در  مذکور  شناختی  ی های  جمعیت  های 

و عملکرد    ای کارکنانتوسعه حرفهها و بخش دوم شامل سه متغیر: مدیریت دانش،  آزمودنی

مقیاس   وسیله  به  که  )  5شغلی  لیکرت  تا  1امتیازی  مخالفم  کاماًل5=کاماًل  موافقم(    = 

 شود. گیری میاندازه

 های توصیفی . شاخص 1جدول  

فراوانی  

 )درصد(
 ابعاد فراوانی 

شاخص  

 شناختی جمعیت

 زن 16 6/7
 جنسیت

 مرد  194 4/92

 دیپلم 9 3/4

 

 

 میزان تحصیالت 

 فوق دیپلم  15 1/7

 کارشناسی 27 9/12

 کارشناسی ارشد  64 5/30

 تخصصی  دکتریدکتری و  95 2/45

 سال 5کمتر از  39 6/18
 

 ی کارسابقه
 سال 10تا 6 125 5/59

 سال 20تا  11 46 9/21

پرسشنامه افراد متخصص و صاحبأت) روایی محتواطریق  از    هاروایی  این  یید  نظران در 

به منظور سنجش پایایی از آلفای  همچنین    .داده شد و تأیید گردیدمورد بررسی قرار    (زمینه
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  ای برای متغیر توسعه حرفه،  939/0،  مدیریت دانشکه برای متغیر    کرونباخ استفاده شده است

ضریب محاسبه شده برای دست آمد.  به  932/0و برای متغیر عملکرد شغلی کارکنان    0/ 941

در نظر گرفتن مقدار آلفای بدست آمده برای متغیرهای مذکور  با  .  است  967/0  کل پرسشنامه

برخوردار    سبیاز پایایی منا سنجش  که ابزار    توان نتیجه گرفت میبود    7/0باالی  که هر سه  

 است.

کار گرفته  به  SPSS-22افزار آماری  های بدست آمده از نرمبرای تحلیل دادهدر نهایت  

 شد.

 ی پژوهش  هايافته

در جدول   ارائه شده  شناختی  جمعیت  اطالعات  به  توجه  درصد  می  1با  که  دریافت  توان 

مرد) انتخابی،  نمونه  از  و    4/92بیشتری  دکتری  تحصیالت  میزان  دارای    دکتری درصد(، 

 درصد( هستند.  5/59سال) 10تا  6درصد( و همچنین دارای سابقه کاری  2/45)تخصصی

اسمیرنوف استفاده شد و نتایج    -ها از آزمون کولموگروفبرای بررسی نرمال بودن داده 

مت  و برای   065/0ای کارکنان  ، برای متغیر توسعه حرفه084/0غیر مدیریت دانش  آن برای 

دست آمده برای هر سه متغیر،  به sigدست آمد و چون مقدار به 092/0متغیر عملکرد شغلی 

در پژوهش    لذای متغیرهای تحقیق دارد.  هادادهاست، نشان از نرمال بودن توزیع    05/0باالی  

از   پاراهاآزمونحاضر  استفاده  ی  مقیاس  شودیممتریک  تحقیق،  این  در  که  آن  دلیل  به   .

نرمال  افاصلهی  ری گاندازه متغیرهای تحقیق  از   ؛باشدیمی و  جهت آزمون فرضیات آماری 

 استفاده شده است.  2و آزمون رگرسیون  1ضریب همبستگی پیرسون 

 . رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد شغلی 2جدول  

 متغیر وابسته  متغیر مستقل
ضریب 

 پیرسون

سطح  

 معناداری

ضریب 

 تعیین 

ضریب تعیین  

 تعدیل شده

- دوربین

 واتسون 

مدیریت 

 دانش
 1/ 614 0/ 335 0/ 338 0/ 000 0/ 581 عملکرد شغلی 

 

1. Pearson's correlation coefficient 

2. Regression testing 
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جدول  همان که  میان  می  نشان  2طور  معناداری  و  مثبت  رابطه  دانشدهد  و    مدیریت 

است که نشان دهنده    581/0با    برابرن  وهمبستگی پیرس  وجود دارد. ضریب  عملکرد شغلی 

 01/0چرا که سطح کمتر از   ؛معنادار استدرصد    99  ای از نوع قوی است که در سطحرابطه

بین  نتیجه همبستگی  بر  گزارش شده است. در  متغیر  تأثیر دو  و  تأیید  به روش    متغیرها  هم 

دهد که ضریب تعیین تعدیل شده در این  می   چنین نتایج نشانشود. همرگرسیون آزمون می

توان تحت تأثیر متغیر  تغییرات متغیر وابسته را میدرصد    5/33  .درصد است  335/0آزمون  

 مستقل دانست.  

  آزمون دوربین واتسون برای بررسی استقالل خطاها از یکدیگر است. خطا به معنی تفاوت 

  . با توجه به این که استه رگرسیون  بینی شده توسط معادلبین مقادیر واقعی و مقادیر پیش 

باقیمانده  3  تا  1و در فاصله    614/1واتسون    -مقدار آماره دوربین  ها را  قرار دارد، استقالل 

 .  توان از آزمون رگرسیون استفاده نمودلذا می. گیریممی نتیجه

 )آنالیز واریانس( جهت معنادار بودن رگرسیون  F. آزمون 3جدول  

 مربعات مجموع  مدل 
درجات 

 آزادی

میانگین مجموع  

 مربعات
 F Sigآماره 

 

1 

 35/ 455 1 35/ 455 رگرسیون 

 0/ 334 208 69/ 409 ماندهباقی 0/ 000 106/ 249

  209 104/ 864 کل

توان  در نتیجه می  ؛است  000/0با سطح معناداری    249/106مقدار آماره فیشر برابر با عدد  

دهد که  ها نشان میاین یافته نمود که مدل رگرسیونی از برازش خوبی برخوردار است.    بیان

پیش  به  قادر  دانش  مدیریت  میمتغیر  کارکنان  شغلی  عملکرد  جدول  بینی  در  نیز    4باشد. 

داری این ضرایب گزارش  ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده و بررسی معنی 

 اند.شده

 معنادار بودن ضرایب رگرسیونی مدیریت دانش و عملکرد شغلی.  4جدول  

 مدل
ضریب استاندارد  

 شده
 t Sig ضریب غیر استاندارد 
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Beta Std. Error B 
 

1 
 0/ 000 5/ 077 1/ 223 0/ 241  مقدار ثابت 

 0/ 000 10/ 308 0/ 655 0/ 064 0/ 581 مدیریت دانش

 متغیر وابسته: عملکرد شغلی 

  000/0( مثبت و در سطح  581/0اثر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی )  4با توجه به جدول  

قدر  چ دار است. مثبت بودن اثر مدیریت دانش در عملکرد شغلی، نشانگر آن است که هرمعنی

نیز هر بیشتر خواهد بود و  نیز  افراد  باشد، میزان عملکرد شغلی  باالتر  قدر  چمدیریت دانش 

 عملکرد شغلی نیز کمتر خواهد بود.مدیریت دانش کمتر باشد، میزان 

 ای کارکنان . رابطه بین مدیریت دانش با توسعه حرفه5جدول  

 متغیر وابسته  متغیر مستقل
ضریب 

 پیرسون

سطح  

 معناداری

ضریب 

 تعیین 

ضریب 

تعیین تعدیل  

 شده

- دوربین

 واتسون 

 مدیریت دانش
ای  توسعه حرفه

 کارکنان
560 /0 000 /0 313 /0 310 /0 869 /1 

توسعه  و    مدیریت دانش دهد رابطه مثبت و معناداری میان  نشان می  5طور که جدول  همان

است و نشان دهنده    0/ 560ن برابر با  ودارد. ضریب همبستگی پیرس   وجود  ای کارکنانحرفه

چرا که سطح معناداری کمتر    ؛معنادار استدرصد    99که در سطح    ای از نوع قوی است رابطه

نتیجه همبستگی بین متغیرها تأیید و تأثیر دو متغیر برهم به    ست. در گزارش شده ا  01/0از  

دهد که ضریب تعیین تعدیل شده چنین نتایج نشان میهم  .شودروش رگرسیون آزمون می

تأثیر  تغییرات متغیر وابسته را می درصد    31درصد است    310/0در این آزمون   توان تحت 

 . دانست متغیر مستقل

 )آنالیز واریانس( جهت معنادار بودن رگرسیون  F. آزمون 6جدول  

 درجات آزادی مجموع مربعات  مدل 
میانگین مجموع  

 مربعات
 F Sigآماره 

 0/ 000 94/ 862 28/ 772 1 28/ 772 رگرسیون  
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 0/ 303 208 63/ 087 ماندهباقی 1

  209 91/ 859 کل

توان  در نتیجه می   ؛است  000/0با سطح معناداری    862/94مقدار آماره فیشر برابر با عدد  

دهد که  ها نشان میاین یافته نمود که مدل رگرسیونی از برازش خوبی برخوردار است.    بیان

نیز ضرایب     7. در جدول  استای کارکنان  بینی توسعه حرفهمتغیر مدیریت دانش قادر به پیش 

 اند.داری این ضرایب گزارش شدهتاندارد نشده و استاندارد شده و بررسی معنیرگرسیون اس 

 ای کارکنان. معنادار بودن ضرایب رگرسیونی مدیریت دانش و توسعه حرفه7جدول  

 مدل
ضریب استاندارد  

 شده
 ضریب غیر استاندارد 

t Sig 

Beta Std. Error B 
 

1 
 0/ 000 7/ 096 1/ 630 0/ 254  مقدار ثابت 

 0/ 000 9/ 740 0/ 590 0/ 067 0/ 560 مدیریت دانش

 ای کارکنان متغیر وابسته: توسعه حرفه

( مثبت و در  560/0ای کارکنان )اثر مدیریت دانش بر توسعه حرفه  7با توجه به جدول  

حرفهمعنی  000/0سطح   توسعه  در  دانش  مدیریت  اثر  بودن  مثبت  است.  کارکنان،  دار  ای 

ای کارکنان افراد  است که هرچقدر مدیریت دانش باالتر باشد، میزان توسعه حرفهنشانگر آن  

ای کارکنان  نیز بیشتر خواهد بود و نیز هرچقدر مدیریت دانش کمتر باشد، میزان توسعه حرفه

 نیز کمتر خواهد بود. 

 گیریبحث و نتیجه 
حرفه توسعه  با  دانش  مدیریت  رابطه  بررسی  حاضر،  پژوهش  شغلی  هدف  عملکرد  و  ای 

که در دانشگاه ایالم مورد بررسی قرار گرفت. براساس مبانی نظری و پیشینة    است کارکنان  

ها، تأیید  های پژوهش ارائه شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ذکر شده، فرضیه 

 ها را نشان داد. فرضیه
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که   داد  نشان  پژوهش  دانش  نتایج  شغلیعم  کنندهبینیپیش مدیریت  با    لکرد  و  است 

اشاره کرد    هاتوان به تعدادی از پژوهش عملکرد شغلی رابطه مستقیمی دارد. در این راستا می 

دادکه   قرار  مطالعه  مورد  را  شغلی  عملکرد  و  دانش  مدیریت  بین  این    ند.رابطه  جمله  از 

و    له النواف(،  1395نژاد و آذری)(، قاسمی1397ها تحقیق محمد داودی و دادمرزی)پژوهش 

که نتایج مطالعه    است(  2010( و چی و همکاران)2017(، ماساده و همکاران)2018همکاران)

 .وانی داردخهم مطابقت و آنها با نتایج این پژوهش 

. در واقع  عملکرد شغلی کارمندان براساس مدیریت دانش در سازمان بهبود خواهد یافت

ای و تجربه با سایر اعضا در  گذاری دانش حرفهعملکرد شغلی براساس حفظ و به اشتراک

عالوه بر این، مدیریت دانش برای ایجاد دانش جدید در بهبود  .  یابدها افزایش میسازمان

میبهره قرار  استفاده  مورد  شغلی  عملکرد  افزایش  و  م  جینتا.  گیردوری  که  ینشان  دهد 

  شی باعث افزا در سازمانمکاران ه  ریباورند به اشتراک گذاشتن دانش با سا نیبر ا کارکنان

حل مسئله و    یهایی توانا  ش ی افزا  نی چنها و هم و گسترش دانش آن  ی آنها به همکار  لیتما

م   ییکارا  ش یافزا آنها  کار  بایدر  کارکنان  اشتراک  دیشود.  سطوح  دانش    یگذاربه  در 

های جدیدی را  راهبرد  هاسازمان شود که  ی م  شنهادی پ  ن یکمک کنند. بنابرا  مختلف سازمان

ها  ، سازمانن یخود اقتباس کنند. عالوه بر ا  دیها و دانش جددهیبه ارائه ا  کارکنان  ب ی برای ترغ

کنباید سمینارها، کارگاه برگزار  آموزشی  و جلسات  اشتراکن ها  به  تا  در  د  دانش  گذاری 

 .افزایش یابد مختلف سازمانسطوح 

است    ایتوسعه حرفه  کنندهبینیپیش دانش    مدیریتنتایج پژوهش همچنین نشان داد که  

را مورد    این دو متغیررابطه بین    هاای رابطه مستقیمی دارد. تعدادی از پژوهش و با توسعه حرفه

( اشاره نمود  1395توان به تحقیق رحیمی)ها می ند که از جمله این پژوهشمطالعه قرار داد

. او در پژوهش خود بیان  وانی داردخهم  مطابقت و که نتیجه مطالعه وی با نتایج این پژوهش 

منظور بهبود و  ای از مدیریت دانش را بهکنند زمینهمی  ها تالشبسیاری از سازمان کند که  می

، نیاز به تمرکز  امروزیهای  اهمیت دانش در سازمان  کنند. افزایش   فحفظ مزیت رقابتی کش

کارگیری  ساخته است و از طرفی به   ضروری  را عنوان دارایی سازمانیبر مدیریت دانش را به
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هزینه کاهش  باعث  دانش  توسعهمدیریت  مراحل  تسریع  عملیاتی،  جدید،   های  محصول 

 .ای کارکنان و سازمان شده استبهترشدن ارائه خدمات و توسعه حرفه

ورزد که توانایی یادگیری را افزایش  کید میأفرایندهای دانشی ت  نظام مدیریت دانش بر

سازی  یادگیری از منظر اکتساب، انتشار، تعبیر و بهینه   های سازماندهی،این امور پایه   .دهندمی

آوری سازماندهی  بهبود توانایی در جمع  اطالعات تجاری است. نظام مدیریت دانش از طریق

مدیریت درست یادگیری    کند؛ بنابراین، و انتشار اطالعات و دانش، یادگیری را تقویت می

شدن مزایایی  برای مشکالت تجاری و درنتیجه بهتر حل مناسبی تواند راهگیری میو تصمیم

حرفه توسعه  و  میرقابتی  درنتیجه  باشد.  توسعه ای  تبیین  توان  دانش  مدیریت  گفت:    توان 

 . ای را داردحرفه

روز و دقیق جهت ارتقای  چنین بکارگیری فناوری اطالعات بهایجاد زمینه مناسب و هم 

مها و  و  رتدانش  کارکنان  روز  مندی  بهرههای  دانش  از  کارکنان  موجب  میکلیه  تواند 

در راستاى  و  ی کارهای تخصصی  زمینه  در  های خوداز مهارت و تواناییکارکنان  استفاده  

این امر باعث کاهش خطا هنگام آزادى عمل بیشتر آنان نیز خواهد  و    گرددای  توسعه حرفه

 شود.شغلی آنها را منجر میرد بهبود کیفیت عملککه در نهایت  شد

پیشنهاد می آتی  محققین  بزرگتر  به  آماری  این موضوع در جامعه  بررسی  به  گردد که 

 بپردازند و نتایج کسب شده را با نتایج این پژوهش مورد مقایسه و تحلیل قرار دهند. 

محدودیت میاز  شد  مواجه  آن  با  پژوهش  این  که  به  هایی  زیاد  توان  کاری  مشغله 

 . دوشکه این عامل باعث کاهش همکاری میاشاره نمود  دهندگان پاسخ

 منابع
(. بررسی رابطه بین  1390امین بیدختی، علی اکبر؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ احسانی، زهرا. )

فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان.  

 . 216- 191(، 59)20فصلنامه راهبرد، 
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( آناهیتا.  سازمان1395باواخانی،  در  دانش  مدیریت  بر  فکری  سرمایه  تأثیر  بررسی  های  (. 

و  دانش  کتابداری  فصلنامه  ایران(.  اتمی  انرژی  سازمان  موردی:  بنیان)مطالعه 

 .40-24(، 2)6رسانی، اطالع

ای کارکنان شرکت  (. فناوری اطالعات و مدیریت دانش با توسعه حرفه1395رحیمی، اختر. )

پایان ارشد.گاز.  کارشناسی  و   نامه  تربیتی  علوم  دانشکده  تربیتی.  علوم  گروه 

 روانشناسی. دانشگاه محقق اردبیلی.

(. ارزیابی ابعاد مدیریت دانش 1396رونقی، محمدحسین؛ فیضی، کامران؛ اسدپور، امین. )

( 1)9های گری. مطالعات کتابداری و علم اطالعات، در سازمان بر پایه نظریه سیستم

 ،77-96 . 

(. بررسی نقش  1395زارعی، عظیم؛ مقدم، علیرضا؛ مهمان نوازان، سهیال؛ شهریاری، مهری. )

نوآوری   و  دانش  مدیریت  بین  رابطه  تبیین  در  سازمانی  یادگیری  و  هوش سازمانی 

 .32-1(، 4)5سازمانی. ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، 

قاسم  ابشیرمحمدزاده، محسن؛  علیشاهی،  )والفضل؛ کاظم زاده  مهدی.  بیطالی،  (.  1397زاده 

بین توسعه حرفه با رضایت و تعهد  نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطة  ای 

 . 39-30(، 1)6شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان. مجله ارگونومی، 

ای کارکنان باخودکارآمدی  (. بررسی رابطه بین توسعه حرفه1389صفاری زنجانی، ناصر. )

و نوع قدرت مدیران دردانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه. پایان نامه کارشناسی    آنان

 .ارشد. دانشگاه ارومیه

(.  1396زاده بیطالی، مهدی؛ حسنی، محمد؛ نماز پور، منصوره. )صفاری زنجانی، ناصر؛ کاظم

بین توسعه حرفه با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در  رابطه  ای کارکنان 

 .12-1(، 27)8ه آزاد اسالمی واحد ارومیه. رسالت مدیریت دولتی، دانشگا

خانواده    -خانواده و حمایت کار   -(. بررسی تأثیر تضاد کار1396طاهری گودرزی، حجت. )

فصلنامه   ایران.  حفاری  ملی  شرکت  کارکنان  شغلی  عملکرد  و  شغلی  رضایت  بر 

 . 132 -111(، 33)9مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 
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ای مدیران و کارکنان  (. تدوین برنامه توسعه حرفه1395شقی، حسن و قهرمانی، محمد. )عا

شعب در حوزه بانکی و پولی)مورد بانک توسعه تعاون(. فصلنامه آموزش و توسعه  

 . 20-1(، 11)3منابع انسانی، 

لکرد  (. رابطه توانمندسازی و اخالق سازمانی با عم1396آرام، بتول و میرزایی، بالل. )فقیه

 . 146 -127(، 3)5شغلی کارکنان. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 

(. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد  1395نژاد، محدثه و آذری، همایون. )قاسمی

شغلی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سیرجان. مطالعات آموزشی و  

 .58-31(، 2)5آموزشگاهی، 

بین استقرار مدیریت دانش و 1397ی، امیرحسین و دادمرزی، رویا. )محمد داود (. ارتباط 

 . 22-1(، 29)8توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان. مطالعات منابع انسانی، 

(. رابطه بین مدیریت دانش شخصی و  1396مرادی، مهدی؛ مرندی، زکیه؛ محسنی، ایمان. )

  -97(،  1)9کتابداری و علم اطالعات،    عملکرد شغلی حسابداران. فصلنامه مطالعات

116 . 

های  (. شناسایی روش 1397مقدسی، جواد؛ محمدخانی، کامران؛ محمدداودی، امیرحسین. ) 

. پژوهش  8توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسالمی منطقه

 . 39-25(، 43)12های آموزشی، در نظام
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