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Review  
The aim of this study was to investigate the relationship 

between knowledge management and transfer of management 

skills in order to increase the organizational performance of Petro 

Niroo Saba Company. The research method was applied based on 

the purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The 

statistical population included all employees of Petro Niroo Saba 

Company, from which 200 people were selected using Morgan 

table and simple random sampling method to 100 people.  Data 

collection method was based on two standard questionnaires of 

knowledge management questionnaire.The reliability of this 

questionnaire using Cronbach's alpha method for all dimensions of 

the questionnaires was more than 0.7 which showed the 

appropriate reliability of the research tool. In order to calculate the 

validity, the apparent and content validity was used, which 

showed that the research tool was valid. To analyze the data, the 

data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS 

software in two descriptive and inferential sections. 
In the descriptive part, operations related to demographic 

information of statistical sample were performed using SPSS 

software commands. Also, graphs and tables that contain the 

average, frequency and cumulative percentage, etc. were used in 

this section and  Normality test was also performed by Smirnov 

calmograph test. In the inferential section, Pearson method was 

used. The results showed a positive and significant effect of 

knowledge management on the transfer of management skills on 

organizational performance of employees. 
management on the transfer of management skills on 

organizational performance of employees. 
Keywords: Knowledge management, managerial skills, organizational 
performance 
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 چکیده :

عملکارد   شیباه مظوا ر ااا ا    یتیریماد  یدانش و انتقال مهارت هاا   تیریمد نیرابطه ب  یپژوهش حاضر با هدف بررس

 – یفیداده ها ت ص یو از نور گردآور   یصبا ص رت گرات. روش پژوهش بر اساس هدف کاربرد رویشرکت پترو ن یسازمان

نفار باا اساتفاده از جادول      211آنهاا   انیا صبا  ب د که از م رویکارکظان شرکت پترو ن هیشامل کل یب د. جامعه آمار یشیمایپ

داده ها بر اساس دو پرسشاظامه   ینفر انتخاب شدند . روش جمع آور 111ه به تعداد ساد یتصادا یریم رگان و روش نم نه گ

 یتماام  یبارا  باا  کرون یه از روش آلفاا با استفاد پرسش نامه نیا ییایدانش ص رت گرات. پا تیریاستاندارد پرسش نامه مد

 یای از روا یای محاسابه روا  یمظاسب اب ار پاژوهش داشات. بارا    ییایبدست آمد که نشان از پا 2/1از  شیابعاد پرسشظامه ها ب

که  ییها اطالعات، داده لیو تحل هیتج  یب ده است. برا قیروا ب دن اب ار تحق انگریاستفاده شد که نتاج ب ییو محت ا یظاهر

 لیا و تحل هیا م رد تج  یو استظباط یفیدر دو بخش ت ص SPSS پرسشظامه ها به دست آمد، با استفاده از نرم اا ار یاز اجرا

نارم ااا ار    نیبا استفاده از ارام یااراد نم نه آمار یشظاخت تیمرب ط به اطالعات جمع اتیعمل یفیقرار گرات. در بخش ت ص

SPSS بخش  نیو... است در ا یو درصد تجمع ی،اراوان نیانگیم  یدارها و جداولی که حاو نم  از  نیص رت گرات. هم چظ

 رس نیاز روش پ  ین یانجام گرات در بخش استظباط رن فیت سط آزم ن کالم گراف اسم  یاستفاده شد و تست نرمال ب دن ن

 یساازمان  ربار عملکا   یتیریماد  یقال مهارت هاا دانش بر انت تیریمثبت و معظادار مد رینشان دهظده تاث جیاستفاده شد که نتا

 ن ب ده است.کارکظا

 یسازمان ،عملکردیتیریمد یدانش،مهارت ها تیریمد کلیدی :واژگان 

به منظور  یتیریمد یدانش و انتقال مهارت ها تیریارتباط نگرش کارکنان به مد
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 مقدمه : 

سازمانها درمحیط پ یای رقابت جهانی امروز با وج د تغییرات سریع جهانی،جهت بقا و دستیابی به م اقیت های رقابتی 
الت جامعه امروزی باید بت انظد مسیر تغییرات و دگرگ نی ها را در آیظده پیش بیظی کرده و قادر عالوه  بر هماهظگی با تح 

اشظد که این تغییرات را جهت ایجاد عملکرد مطل ب کارکظان برای ساختن آیظده ای بهتر هدایت کظظد . امروزه سازمان ها در ب
در آن دانش و دارایی های نامشه د به عظ ان مهمترین عامل حال وارد شدن به اقتصاد مبتظی بر دانش هستظد اقتصادی که 

رقابتی سازمانها جهت عملکرد بهتر سازمان و کارمظدان آن شظاخته شده است  ت لید و همچظین به عظ ان مهمترین م یت
 (2112)ماسا و تستا،

امه ری ی و بهب د عملکرد بررسی های اخیر محققان نشان می دهد که باید چارچ بی برای اندازه گیری ارزیابی،برن
قان معتقدند که عملکرد، م ض ع اصلی در تمام نوران و محق سازمانهای یادگیرنده و تح ل آارین امروزی ایجاد ش د صاحب

تج یه و تحلیل های سازمان است و مشکل است بت ان سازمانی را تص ر کرد که مشم ل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد 
عملکرد سازمان را باعث ایجاد نوریه سازمان می دانظد و از عملکرد به مثابه م ض ع اصلی در اضای نباشد. آنها ت جه به 

علمی یاد می کظظد لذا سازمان ها جهت انطباق با دنیای متغیر و متح ل امروزی برای بهیظه کردن و بهب د عملکرد خ د 
 ییرات به مدد کمک از سبک های رهبری را ایجاد نمایظد.بایستی قادر باشظد استراتژی هایی را جهت هدایت و کظترل این تغ

ای رقابت جهانی و پیدا کردن جایگاه در مظور مردم در مقایسه با دیگر سازمان ها برای ادامه حیات خ د در بازاره
مان در سازمانها بدنبال راه حل مظاسبی برای راع معوالت خ یش می گردند و بدنبال پرورش خالقیت و ایجاد تعهد به ساز

احساس می ش د مدیریت بین کارکظان خ د می باشظد به همین جهت نیاز به سبک رهبری متظاسب با سازمان بیش از پیش 
در ارتباط با م یت رقابتی و عملکرد بهتر  دانش  یکی از م ض عات مهم در مدیریت ن ین امروزه محس ب می ش د که

کر بیان می کظد که راز م اقیت سازمانها در قرن جدید همان بکارگیری م ثر سازمان نقش عمده ای را ایفا می نماید پیتر درا
سیاری اهمیت دانش را در نائل شدن به عملکرد بهتر سازمان و حفظ آن درک کرده اند دانش گران  بدانش است پژوهش

ر اهمیت ترین مظبع تسخیر مظبعی بادوام از م یت رقابتی است برخی از پژوهشگران عقیده دارند که دانش باارزش ترین و پ
 کظظده ت سط سازمان و برای ادامه حیات سازمان ضروری است.

با ایجاد و ت سعه دارایی های دانشی یک سازمان با نگرش ارا راتن از اهداف سازمان مرتبط است و مدیریت دانش 
کار نیازمظد سیستم هایی جهت ایجاد  مستل م تمام اعالیت هایی است که با شظاسایی،تشریح و ایجاد دانش مرتبط  هستظد این

ی است در این خص ص سازمان هایی م ااق هستظد که و نگهداری مظابع دانش،پرورش و تسهیل دانش و یادگیری سازمان
دانش را به عظ ان یک دارایی بظگرند و ارزش ها و هظجارهای سازمانی که م جب حمایت از ایجاد و کسب دانش ،ذخیره و 

  زیع و انتقال دانش،بکارگیری دانش است در واقع مدیریت دانش تالش های استراتژیک ارزش اا ا براینگهداری دانش ،ت
 بهب د اثر بخشی سازمان در تغییرات  محیط کسب و کار اجتماعی است.

ش و لذا با ت جه به م ارد گفته شده در این تحقیق به دنبال بررسی این م ض ع هستیم که چه رابطه ای بین مدیریت دان
 انتقال مهارت های مدیریتی بر روی عملکرد سازمانی هستیم. 

 

 بیان مسأله 
بخش عمده ای از سازمان های ب رگ در دهه های آیظده تبدیل به سازمان هاایی خ اهظاد شاد کاه تعاداد رده هاای          

مان های آیظده،سازمان های دانش تقلیل داده اند ساز 3/1مدیریتی خ د را به کمتر از نصف و تعداد مدیران خ د را به کمتر از 
تظد که مسیر و ق اعد کار خ د را از مجرای باز خ ردهای دریاات شده مح ر خ اهظد ب د و به ط ر کلی شامل متخصصیظی هس
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از همکاران،مشتریان و روسایشان تظویم می کظظد و بر این مبظا،مرک  ثقل به کارگیری نیروی کار از کارکظان ساده و ای یکای  
سال پایش از محایط    بیش از صدرکظان دانشی تغییر خ اهد کرد که در برابر رویکردهای راتاری که اضای کسب و کار،به کا

هااای نوااامی گراتااه باا د مقاوماات خ اهظااد کاارد و تحاا لی در عرصااه هااای اعالیاات سااازمانی پدیااد خ اهظااد            
،سازمان ها و شرکت های مختلف،پی ستن باه  (همانگ نه که دراکر پیش بیظی کرده ب د در سال های اخیر2402111آورد)دراکر،

دیدی چ ن کار دانشی،مدیریت دانش و سازمان های دانشی خبر از شدت یاااتن ایان   روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم ج
روند می دهظد سازمان دانشی به ت انمظدیهایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک،قدرت عویم بساازد. اساکای ریام    

ه آن می ت ان به م یات هاای رقاابتی    قد است سرمایه دانشی،دارایی نهفته و پظهانی سازمان ها است که با مدیریت و ادارمعت
دست یاات.در واقع دانش به عظ ان مظبعی برای بقای سازمان ها ضروری است و شرط م اقیت سازمان ها،دستیابی باه یاک   

را مدیریت دانش مای داناد اهمیات     21،راز م اقیت سازمان ها در قرن دانش و اهم عمیق در تمامی سط ح است. پیتر دراکر
قرن حاضر به حدی است که تیل ر آن را حرکت و جظبشی می داند که عصر آیظده را مساخر خا د خ اهظاد     مدیریت دانش در
ناش و سارمایه   (چظین به نور می رسد که در دیدگاه ها و نوریات جدید ح زه مدیریت،مدیریت دا1102111ساخت)اسکای رم،

ط پرتالطم کاری آنهاست مدیریت دانش و اعالیت های اکری سازمان ها،یکی از راهکارهای اصلی اعالیت و م اقیت در محی
های مرتبط با آن،دارای کارکردهای متعددی در سازمان هاست که یکی از مهم ترین و اصلی تارین آنهاا ااا ایش عملکارد      

دهای اثربخش  برای سازمان هاست و این م ض ع خص صاادر ساازمان هاای داناش     سازمان در محیط رقابتی و خلق عملکر
انش کارکظان آنها عامل اصلی ارائه محص ل یا خدمت آنها محس ب می گردد نم د بیشتری دارد.در شارکت هاا و   مح ر که د

ایان ساازمان   سازمان هاا سارمایه انساانی دارای جایگااه ویاژه و مظحصار باه ااردی اسات و دارایای اصالی هار یاک از              
بهره گیری اثر بخاش از ایان سارمایه هاا،می      ها،دانش،تخصص،ت ان اظی و ن آوری های کارشظاسان آنهاست.لذا مدیریت و

ت اند ضامن م اقیت این سازمان ها در محیط متالطم کاری ایشان باشد.از دیگر س ،اضای کامال رقابتی عرصه اعالیات ایان   
مرانی،که هم اره با اا ایش نیروهای  و کارکظان پ رتر در ایان اضاا هماراه اسات     شرکت ها،خص صا در ح زه اعالیت های ع

م می نماید که این سازمان ها،جهت بقا و حض ر اثر بخش در عرصه رقابت،نسبت به ااا ایش عملکارد  و خلاق عملکارد     الز
نی در ایان ساازمان هاا،دانش و    اثربخش و کارا  برای خ د اقدام نمایظد بر اساس ت ضیحات ا ق و اهمیت سرمایه های انساا 

ن نیروی پیش برنده در بقا و م اقیات ایان ساازمان هاا در محایط      تخصص کارکظان و مدیریت بهیظه آن،می ت اند اصلی تری
 رقابتی و از مجرای خلق عملکردهای کارا  محس ب گردد .

و ذخیره سازی داناش و انتقاال   ع امل خلق دانش،تسهیم دانش،بکارگیری دانش  تا است آن بر حاضر پژوهش رو از این
در واقع به دنبال یاااتن پاسا     .دهد بررسی قرار رو نیرو صبا را  م ردعملکرد سازمانی شرکت پت یتی م ثر بر مهارتهای مدیر

 این س ال هستیم که آیا مدیریت دانش و م لفه هایش بر عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا تاثیر دارند ؟

 : هشاهداف و سواالت پژو

 اهداف:   

دانش و انتقال مهارت های مدیریتی به مظوا ر ااا ایش عملکارد ساازمانی     بررسی ارتباط نگرش کارکظان به مدیریت  -
 شرکت پترو نیرو صبا

 بررسی رابطه نگرش کارکظان به اعالیت های مدیریت دانش به مظو ر اا ایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا -

 رد سازمانی شرکت پترو نیرو صبامدیریتی به مظو ر اا ایش عملک ان به انتقال مهارت هایبررسی رابطه نگرش کارکظ -
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 سواالت پژوهش:   

آیا بین نگرش کارکظان به مدیریت دانش و انتقال مهارت های مدیریتی به مظو ر اا ایش عملکارد ساازمانی شارکت     -
 پترو نیرو صبا رابطه وج د دارد؟

 صبا رابطه وج د دارد؟ کرد سازمانی شرکت پترو نیرویت  دانش به مظو ر اا ایش عملآیا بین نگرش کارکظان به مدیر -

آیا بین نگرش کارکظان به انتقال مهارت های مدیریتی به مظو ر اا ایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا رابطه  -
 وج د دارد؟

 پیشینه نظری پژوهش 

 مفهوم و تعریف مدیریت دانش    
است.بظابراین به   اده واقع شدههای مدیدی به ص رت عملی اما غیررسمی م رد استف مدت ت دانش برایمفه م مدیری    

مظو ر درک بهتر مهف م مدیریت دانش ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطالعات و دانش و تفاوت و ارتباط میان آنها 
آنها ل وما ماه ی نیست و صراا از نور  ده و تفاوتبپردازیم.دانش، نه داده است و نه اطالعات، هرچظد به هردو مرب ط ب 

بت ان آنها را به جای هم م رد استفاده قرار داد.درک این   متفاوتظد.داده، اطالعات و دانش مفاهیمی نیستظد کهمراتب با هم 
  .(1321سه واژه و چگ نگی رسیدن از یکی به دیگری، اهمیت زیادی در م اقیت کارهای علمی دارد)شاهقلیان،

های خام  ها حقایق و واقعیت تباط به دیگر چی هاست. دادهداده0 داده یک واقعیت و یا یک م رد از یک زمیظه خاص بدون ار
هستظد که تحت عظ ان ج ء ناچی  از آنها یاد   کظظده تعامالت و مبادالت کامل و واحد و مظسجمی ها مظعکس هستظد.داده

ایی مفه م م ض ع ها حداقل متن را دارند و به تظه ش ند.داده می  ذخیره و مدیریت های داده، ش د.این اج اء در پایگاه می
هایی عیظی و مجرد در م رد رویدادها  ها، رشته واقعیت که م رد پردازش واقع ش ند.داده  کظظد، تا زمانی ب رگتری را القا نمی

هایی از  ، نم نه«ژاپن»و«111»، «21»اند.  لقی شدهها یک سلسله معامالت ثبت شده مظوم ت هستظد.از دیدگاه سازمانی، داده
ها ممکن است  پذیرد. هریک از این داده دون ارائه ت ضیحات بیشتر، هیچ برداشتی از این سه داده ص رت نمیب داده هستظد.

  .بیانگر زمان، مقدار، وزن، مبلغ، اندازه، ماهی از سال و...باشظد

اطالعات  ش د. می  گیری اطالعات کدیگر، م جب شکلها و ارتباط آنها به ی داده اضااه کردن زمیظه و تفسیر به اطالعات0
اطالعات باشد.ممکن است   کظظده ها ممکن است بیان ارتباط داده و تفسیر آن است.  های ترکیبی و مرتبط همراه با زمیظه داده

های  یقت دادهآنها باشد. اطالعات در حق مگر یان که م جب درک مفه م مظجر نگردد.  ها به اطالعات صراا ارتباط داده
اند تا بت انظد زمیظه را روشن  شده  بظدی، ذخیره، پاالیش، سازماندهی و تحلیل یرد که گروهگ خالصه شده را دربر می

های  اطالعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت.اطالعات معم ال شکل اعداد و ارقام، کلمات و گ اره  ت ان با بررسی سازند.می
دار  ها، معظی کظظد.اطالعات برخالف داده ارائه می  الصه شدهها را به ص رت خ گیرند و اعداد و گ اره خ د می  اشته شده را بهانب

  .هستظد

هرچه سازی  گردد. خالصه اضااه کردن درک و حااوه به اطالعات م جب ت سعه طبیعی پس از اطالعات می دانش0
هایی  های حاصل از اطالعات و داده بیظش  ت ان ش د.دانش را در این حالت می مظجر میبیشتر)انباشت(اطالعات اولیه به دانش 

های مختلف و در شرایط گ ناگ ن م ثر و قابل تقسیم باشد.دانش به حداقل رساندن  ت اند به روش تعریف کرد که می
های  کظد تا اطالعات و داده یدسترسی به اطالعات.دانش کارآمد کمک م  ایشآوری و خ اندن اطالعات است نه اا  جمع
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یک ادراک و اهم است که از طریق تجربه، استدالل، درک مستقیم و یادگیری حاصل   ش ند.دانش ناخ استه حذف
دانش یک ارد با ااراد یابد و از ترکیب  گذارند، دانش هریک اا ایش می ااراد دانش خ د را به اشتراک می  ش د.زمانی که می

  .کظد ها بیان می ت، ارهظگ و مهارتش د.رامپرسد دانش را تابعی از اطالعا ل میدیگر، دانش جدید حاص

و مظتشر کظظد و   کظد اطالعات مهم را بیابظد، گ یظش، سازماندهی ها یاری می مدیریت دانش ارایظدی است که به سازمان
گیری ضروری  بردی و تصمیمراه  ری ی حل مشکالت، آم ختن پ یا، برنامههایی چ ن  تخصصی است که برای اعالیت

ش د0مدیریت دانش هرگ نه ارایظد یا عمل ت لید،  از مدیریت دانش یکی از بهترین تعاریف قلمداد میاست.تعریف اس ان 
یری و عملکرد سازمان را است، در هرجایی که دانش استقرار یابد، یادگ  پذیری و کاربرد آن کسب، تسخیر، ترویج و جامعه

رایظدی که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از نماید0ا دانش را چظین تعریف می  ت  مدیریتدهد.ک ی اا ایش می
  .(1321پردازد)حسن زاده، اعضاء و دارایی مبتظی بر دانش می  اکر و اندیشه

 های مدیریت دانش چالش

ها ناگ یرند  اند.سازمان ، شدیدا تغییر یااتهها در آن به اعالیت مشغ لظد دولتی و خص صی و محیطی که این سازمانهای  سازمان
ط متغیر و پر از رقابت، در ساختار خ د تجدید نور کرده و بدین مظو ر بایستی در مقابل تغییرات محیط برای سازگاری با محی

تری  یدهها و اظ ن پیچ های دانشی خ د به روش سرمایه  همچظین برای مدیریت پذیری بیشتری از خ د نشان دهظد و انعطاف
  :دانظد که های ن ین می نیاز دارند. سازمان

آید  )دانشی که از طریق تجربه و ضمن کار به دست می  های علمی آنان به ص رت دانش ضمظی ای از سرمایه بخش عمده(1
ن م رد شکل دانش بایستی بیشتر از س ی سازما  که این ت(در دسترس آنان استمستظد ن شته شده در نیامده اس  و به ص رت

  .حمایت قرار گیرد

نیاز است تا ارایظدهای کاری سازمان با  .مبادله سازمانی هستظد  های مظسجمی در جهت تسهیل ترویج نیازمظد مکانیسم
های ارد، سبک شظاختی و عالیق و  ان، شایستگیکظظدگان از دانش)مانظد جایگاه ارد در سازم خاص استفاده  های ویژگی
  .ظدداده ش د تا کیفیت کاری ااراد را به باالترین حد ممکن ارتقا ده  های ارد(تطبیق انگی ه

اند و همچظان در حال به وج د آمدن هستظد، اما آنها  وج د نهاده  های مدیریت دانش زیادی پا به عرصه گرچه تا کظ ن سیستم
  با دانش سازمانی برآورده نمایظد.اغلب اینها را در رابطه  اند نیازهای ااراد و سازمان بسیار اندکی ت انستهتظها به می ان 

بظدی  اند از یکی از اج ای چرخه دانش)طبقه اند و تظها ت انسته سظتی مدیریت دانش تشکیل شده ها از رویکردهای سیستم
 باشظد که هایی دارای سه محدودیت می به عمل آورند. ایظچظین سیستم سازی دانش و اصالح دانش(حمایت م ثر دانش، ذخیره

  :پردازیم ها می ت ضیح مختصر این محدودیت  در ذیل به

 محدودیت مرب ط به مدیریت دانش ضمظی 

  .دانش در یک مبادله پ یا، اعال و مداوم دانش  کظظدگان محدودیت مرب ط به ت انایی درگیر ساختن استفاده

داشتن به تأثیر متقابل نقش ویژه هر کاربر در کظظده از دانش(و همچظین ت جه  رب ط به حمایت از هر کاربر)استفادهمحدودیت م
  .های کاربر ا، سبک شظاختی، عالیق و انگی هه سازمان با شایستگی

 :نیاز به حمایت از دانش ضمنی افراد

قرار   و سطحی ب ده و دانش ضمظی ااراد را م رد ت جه های سظتی مدیریت دانش نسبت به دانش، بسیار محدود دید سیستم
آورند و  آگاهی و در حین کار به دست میش د که ااراد بدون  می  هایی را شامل ش ضمظی تمامی تجارب و مهارتدهظد.دان نمی
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  .جدید است  های ترین اشکال دانش برای سازمان این شکل دانش، یکی از مهم

 ها خیلی مهم است؟  برای سازمانچرا مدیریت کردن دانش ضمظی 

برای به شکل رسمی درآوردن این گ نه دانش را  کاای  غییر و تح ل هستظد و زمانهای جدید دائما در حال ت سازمان-1
  .ندارند

  .به شکل رسمی درآوردن این دانش،کار بسیار مشکلی است-

ی جدی از س ی ااراد ش د)به خاطر این که ااراد این ها استخراج این دانش از بین کارکظان،ممکن است باعث بروز مقاومت
ت انظد م قعیت خ یش را در سازمان حفظ  آن می  گیرند که به وسیله ه عظ ان یک اب ار استراتژیک در نور میدانش را ب  ن ع

  (1321کظظد)بطهایی،

  انش ضمظی،تظها محدود بهیادگیری سازمانی است.مدیریت د  کظظده یک عظصر اساسی و ضروری برای دانش ضمظی بیان
عی بین ااراد را مدیریت دانش ضمظی باید پ یایی تعامالت اجتما  ش د بلکه و...(نمی اراهم کردن اب ارهای ارتباطی)نویر ایمیل

ااراد به ط ر ناخ دآگاه و بدون هیچ گ نه دلیلی دست به   م رد حمایت قرار دهد.در واقع ارض این نکته اشتباه است که
  .زنظد اجتماعی می  تعامالت

بخشی  ه پیامدهای رضایتروابط دواطلبانه بین ااراد ب  رض است ارند کههای مبادالت اجتماعی براین ا برای مثال نوریه
ش د و تعهد نسبت به ارتقای روابط م ج د، به می ان رضایت ااراد از این روابط  از این راه نصیب آنها می  بستگی دارد که

بسیاری مانظد)رسیدن به   کت رهایگیر است و شامل اا اجتماعی در گروه پیچیده و وقت  ارایظد تعامالتبستگی دارد.ایجاد 
  .(1322ش ند،به همین دلیل نیازمظد حمایت زیادی هستظد)روزدارن، م اقیت می  برایسطح قابل قب ل اعتماد بین ااراد(

 های خاص هر کاربر ضرورت توجه به ویژگی

های جدید باید سعی کظظد  تمکظظد ولی سیس های خاص هر کاربر ت جه نمی یت دانش معم ال به ویژگیهای سظتی مدیر سیستم
های ارد،سبک  نقش ارد در سازمان،شایستگی  ت اند در برگیرنده د که این اهم میدرک عمیق از کاربر به دست آورن  که یک

  .های او ش د شظاختی و عالیق و انگی ه

  های اردی کاربران یژگیهای مدیریت دانش از و های شخصی کاربر اهمیت دارد؟زیرا هرچه سیستم چرا درک عمیق از ویژگی
های کاربر  که سیستم ااراد مظتقل کظظد.دلیل دیگر این  ظد ب د که دانش را بهآگاهی بیشتری داشته باشظد بهتر قادر خ اه

  .(1321آورند)شاهقلیان، ت دانش را به وج د میهای مدیری تغییر شدید نقش ااراد و امکان درک سیستم  مح ر،امکان

 فرایند مدیریت دانش

  :چرخه دانش و یا به عبارتی،ارایظد مدیریت دانش از چهار بخش اصلی تشکیل شده است

  های باید دانش م ج د در سطح سازمان و م انع آن)اعم از دانش صریح و ضمظی ن د ااراد،بانک در مرحله اول می
سازی گردد. سپس برای  یرهت(م رد شظاسایی واقع شده و سپس اخذ و کسب گشته به ص رت مظاسبی ذخاطالعاتی،مستظدا

زایش مجدد دانش مظجر گردد.باید دانش م ج د ن د ااراد به اشتراک گذاشته شده  که دانش با ارزش شده،به هم اا ایی و این
عالیه سازمان استفاده کرد.خلق دانش   در جهت اهدافو تسهیم گردد.پس از طی این مراحل،اکظ ن باید از دانش کسب شده 

اد است.خلق دانش خ د شامل دانش ن د اار  گذاری و تسهیم عات جدید به سیستم و حاصل به اشتراکشامل ورود اطال
  .اکتساب،کشف و ت سعه دانش است
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 های مدیریت دانش مؤلفه

  :داند یر میهای اساسی مدیریت دانش را شامل م ارد ز داون پ رت مؤلفه

  .باشد سازمان در ارتباط با مفاهیم اطالعات و دانش می  ها و اعتقادات اعضای ارهظگ0شامل ارزش1-

  .نمایظد گیری می و دانش در م سسات خ د بهره  عمل0در حقیقت ااراد چگ نه از اطالعاتارایظد -2

  .دآی دانش و اطالعات در سازمان پدید می  ها0شامل م انعی که در ارایظد تسهیم سیاست-3

 م ج د است.  های اطالعاتی در مؤسسه اظاوری0چه سیستم-4

 

 پیشینه تجربی پژوهش
(به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مدیران پرداخته است او در این پژوهش به عملکرد مدیران گروه 1332روز دار)     

بین مدیریت دانش و اا ایش ن آوری در  می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که 1331بهمن در شهر تهران در سال
همچظین بین مدیریت دانش و هر یک از شاخص های عملکرد نی  رابطه محیط کار و بهره وری و عملکرد رابطه وج د دارد 

 معظاداری مشاهده می ش د.
ران )م رد (در پژوهشی به عظ ان طراحی الگ ی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صظعتی ای1331شاهقلیان)

عملکرد،کیفیت عملکرد و سطح رضایت صظعت خ درو(به بررسی م لفه های م ثر بر مدیریت دانش و تاثیر آنها بر سرعت 
مشتریان پرداخته است و بر پایه این م لفه ها الگ یی برای ارزیابی مدیریت دانش در سازمان های صظعتی ایران ارایه داده 

ئه شده سطح مدیریت دانش را نی  در سازمان ها تعیین نم ده است این م لفه ها عبارتظد است .عالوه بر آن ت سط الگ ی ارا
ز0تشخیص،تحصیل،بکارگیری،اشتراک،ت سعه و نگهداری دانش که هر کدام از این م لفه ها نی  به ع امل دیگری تقسیم ا

 شده اند.
از ان اع دانش م ج د در سازمان محس ب می (در پژوهشی به بررسی اثرات سرمایه های اکری سازمان که 1331بطهایی)

است پژوهشگر این پژوهش را در شرکت های تحت پ شش سازمان  ش د بر عملکرد و م یت رقابتی سازمان پرداخته
گسترش و ن سازی صظایع و معادن انجام داده است نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه های اکری و اج ای آن شامل 

 ،رابطه ای و انسانی دارای تاثیرات معظی داری بر م یت رقابتی و عملکرد سازمانی هستظدسرمایه های ساختاری
(پژوهشی برای بررسی رابطه میان مدیریت دانش و م یت رقابتی سازمانی انجام دادند و مدلی از 2113الو و انجای)      

ظد تجارت و بهب د ارائه خدمات و محص الت پژوهش های خ د به دست آوردند که در آن مدیریت دانش از طریق بهب د ارای
 ر سازمانی خ اهد شد.در نهایت مظجر به بهب د عملکرد و م یت پایدا

(در پژوهشی به بررسی رابطه مدیریت دانش و م یت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته اندآنها 2113خلیفا و همکارانش)
جی در این رابطه معرای کرده اند نتایج نشان می دهد که بکارگیری چاالکی و ابتکار کارکظان را به عظ ان متغیرهای میان

 رت غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانجی و هم به ص رت مستقیم بر عملکرد سازمان م ثر است.مدیریت دانش هم به ص 
 د م یت رقابتی (پژوهشی به عظ ان مطالعه تجربی برهم کظش ها میان آنها به بررسی نقش آنها در بهب2112چن و محمد)

هیم،بکارگیری و نگهداری دانش می ش د سازمان پرداخته اند اعالیت های مدیریت دانش در این پژوهش شامل کسب،تس
یااته های پژوهش نشان داد که اعالیت ها با یکدیگر دارای بر هم کظش مثبت می باشظدهمچظین این اعالیت ها بر بهب د 

 د.عملکرد و م یت رقابتی سازمان م ثرن
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ی کردند آنها در پژوهش خ د برای (در پژوهشی تاثیر ارایظد دانش را بر روی عملکرد سازمانی بررس2111گ لر و همکارانش)
تایید تجربی ت انایی مدیریت دانش بر روی بهب د عملکرد سازمانی تالش نم دند نتایج حاصل نشان می دهد جمع آوری و 

  یت رقابتی اراهم کظد و در نهایت باعث بهب د عملکرد در سازمان ش د.تسهیم دانش جدید می ت اند برای سازمان م
آهالر و همکارانش در رابطه با تاثیر مدیریت دانش بر م یت رقابتی و عملکرد سازمانی م ید تاثیر مثبت و نتایج پژوهش های 

 معظی دار مدیریت دانش و اج ای آن بر م یت رقابتی و عملکرد سازمانی هستظد.
 

 و قلمرو ی مورد مطالعه محدوده

یت دانش و انتقاال مهاارت هاای مادیریتی باه      قلمرو م ض عی0این تحقیق به بررسی رابطه نگرش کارکظان به مدیر -
 مظو ر اا ایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا می پردازد. 

 انجام می گیرد. 1411تا دی  1411قلمرو زمانی0این تحقیق در مهر  -

 . قیق در بین پرسظل شرکت پترو نیر صبا و کارگاه های اعال آن انجام می گیردقلمرو مکانی0این تح -

 

 بزار تحقیقروش و ا
تحقیق حاضر از ن ع هدف کاربردی و از نور ماهیت و روش ت صیفی و همبستگی است که به بررسی رابطه مدیریت     

شرکت پترو نیرو صبا می پردازد. همچظین جامعه  عملکرد سازمانیدانش و و انتقال مهارت های مدیریتی به مظو ر اا ایش 
 نفر هستظد. 211آماری این پژوهش جامعه ای از کارکظان شرکت پترو نیرو صبا است که به تعداد 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها
 ازیک سلسلهآوری شده دراین پژوهش بادرنورگراتن روش انجام پژوهش های جمعبرای تج یه وتحلیل نتایج از داده   

استفاده شده است. به  spss20اظ ن آماری مرتبط استفاده گردیده و برای سه لت، دراستفاده ازاین اظ ن ازنرم اا ار
ها و اطالعات جمعیت شظاختی و طرز پاسخگ یی نم نه های آماری به س االت پژوهش مظو رتج یه وتحلیل ت صیفی داده

تجمعی و شاخص های مرک ی و شاخص های پراکظدگی... و  ی، اراوانیاز آمارهایی همچ ن اراوانی، درصداراوان
ت ان ن ع آزم ن را درمراحل تج یه وتحلیل تشخیص داد، لذا نم دارهای مرب طه استفاده گردیده است، از آن جهت که می

 -گروفزم ن ک لم الزم است وضعیت نرمالیته داده ها م رد بررسی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق بااستفاده ازآ
های پژوهش به اسمیرنف نرمال ب دن متغیرهای پژوهش را بررسی کرده و با تأیید نرمال ب دن، برای تج یه وتحلیل ارضیه

های مرب ط به ارضیه اصلی و ارضیات ارعی ها و آزم ن دادهمظو ر اا ایش ت ان آزم ن، و جهت تعیین قابلیت پرسشظامه
باشظد، از آزم ن های همبستگی پیرس ن، با ای و متغیرهای ما پی سته میااصله گیریندازهنور به ایظکه مقیاس م رد ا

 بهره گراته شده است.  Spss20کمک نرم اا ار 
 

 های پژوهش یافته

 ویژگی های جمعیت شناختی     
 ت صیف جظسیت  -
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 . وضعیت جنسیت1جدول
 درصد اراوانی اراوانی گ یه ها   

 76.0 112 مرد

 24.0 43 زن

 100.0 200 ع کلجم

نفر از آنها مرد و    112نفر گروه نم نه   200ص رت است که از  به این  ت جظسیت طبق جدول باال ت زیع اراوانی وضعیت
 نفر از آنها زن هستظد.  43

 وضعیت سن -

 . وضعیت سن3جدول
 درصد اراوانی اراوانی گ یه ها

21-21 79 39/5 

21-31 53 26/5 

31-31 58 29 

31+ 18 9 

 1/111 211 جمع کل

نفر از آنها  سظشان بین  22نفر گروه نم نه     211ص رت است که از طبق جدول باال ت زیع اراوانی وضعیت سن  به این
 + سال  هستظد.31نفر از آنها   13و  31-31نفر از آنها  بین  13و  21-31نفر از آنها  بین     13و    21-21

 
 سن . نمودار وضعیت1نمودار
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 . وضعیت تحصیالت4جدول
 درصد اراوانی اراوانی گ یه ها

 19.5 32 دیپلم وزیردیپلم

 54.0 113 ا ق دیپلم

 6.0 12 لیسانس

 20.5 41 ارشد وباالتر

 100.0 200 جمع کل

مقطع دیپلم و  نفر از آنها  در 32نفر گروه نم نه     211ص رت است که از به این  سن طبق جدول باال ت زیع اراوانی وضعیت
نفر از آنها در مقطع ارشد و باالتر   41نفر از آنها  در مقطع لیسانس و  12نفر از آنها  در مقطع ا ق دیپلم و  113زیر دیپلم   و  

 هستظد. 

 

 . وضعیت تحصیالت2نم دار

 

 . وضعیت سابقه خدمت3جدول
 درصد اراوانی اراوانی گ یه ها

 56.5 113 سال و کمتر 1

1-11 38 19.0 

11-11 8 4.0 
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11+ 41 20.5 

 100.0 200 جمع کل

   

 1نفر از آنها   113نفر گروه نم نه     211ص رت است که از اراوانی وضعیت سابقه خدمت  به اینطبق جدول باال ت زیع 
سال  11آنها باالتر از نفر از  41سال  و    11-11نفر از آنها  بین   3سال  و  11-1نفر از آنها  بین  33سال و کمتر   و  

 سابقه دارند.

 

 . وضعیت سابقه خدمت3نم دار

 یا نرمال بودن متغیرها-آزمون معنی داری

 پس الزم است. برخ ردار خاصی اهمیت از وابسته متغیر خص ص به و ها داده ب دن نرمال آماری، های روش انجام در   

جهت بررسی این م ض ع از .شد  مطمئن بابت این از و نم ده داماق امر این به نسبت مظاسب آماری های آزم ن با که است
 ارض ما ها، داده ب دن نرمال بررسی حاصل گردد. هظگامآزم ن معظاداری استفاده می ش د تا از نرمال ب دن داده ها اطمیظان 

 آزم ن آماره اگر کظیم. بظابراین می تست %1 خطای سطح در است را نرمال ها داده ت زیع ایظکه بر مبتظی صفر

 به داشت.  نخ اهد وج د است، نرمال داده ایظکه بر مبتظی صفر ارض رد ص رت دلیلی برای این در آید، بدست1/1ب رگتر

 :ش د می تظویم زیر ص رت به آماری های ارض نرمالیته آزم ن برای ب د.  ها نرمال خ اهد داده ت زیع دیگر عبارت
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 : H0 است. نرمال متغیرها از هریک به مرب ط های داده ت زیع 

: H1 نیست. نرمال متغیرها از هریک به مرب ط های داده ت زیع 

با   1011جهت بررسی تأیید یا رد ارضیه ها از ضریب معظی داری استفاده شده است، بط ریکه اگر ضریب معظی داری کمتر از 
باشد  1011لعکس اگر ضریب معظی داری بیشتر از ارضیه صفر رد و ارضیه جایگ ین م رد تأیید است و با% باشد، 22اطمیظان 

 ارضیه جایگ ین رد و ارضیه صفر م رد تأیید قرار می گیرد.

 اسمیرنوف-نتایج آزمون کولموگوروف .5جدول
 سطح معظی داری آماره آزم ن تعداد داده ها متغیرها

 0/203 2.787 200 مدیریت دانش

 0/192 3.473 200 انتقال مهارتهای مدیریتی

 ملکرد سازمانیع

 

211 2.851 0/337 

جدول باال نشان می دهد سطح معظی داری برای داده های متغبرهای مدیریت دانش  و انتقال مهارتهای مدیریتی ، و 
ب ده که آماره های ا ق نشان از نرمال ب دن ت زیع متغیر پژوهش می   1011نشان می دهد که بیشتر ازعملکرد سازمانی 
 ر می ت اند ازآزم ن های پارامتریک استفاده کظد.باشد. لذا پژوهشگ

 

پیرسون میان فعالیت های مدیریت دانش و انتقال مهارت های  همبستگی . جدول  ضریب6جدول
 کرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبامدیریتی  و  افزایش عمل

 متغیرها ضریب همبستگی ضریب معظی داری

تقال مهارت های اعالیت های مدیریت دانش و ان 484/1 017/1

 مدیریتی  و  اا ایش عملکرد سازمانی

های مدیریت دانش و انتقال مهارت های مدیریتی  و  اا ایش عملکرد اعالیت نتایج آزم ن در جدول نشان می دهد که 
ول نشان . همان ط ری که جدتأیید می گردد 1Hرد و ارضیه جایگ ین 1Hصفر  تاثیر معظادار   دارد؛ بظابراین ارضیه سازمانی

در سطح اطمیظان  اعالیت های مدیریت دانش و انتقال مهارت های مدیریتی  بر اا ایش عملکرد سازمانیمی دهد، که 
. بین می باشد 434/1معظادار است. همچظین ضریب همبستگی جدول ا ق برابر  11/1تر از و سطح خطای ک چک22/1

 رابطه وج د دارد. اعالیت های مدیریت  دانش و  اا ایش عملکرد سازمانی

 فعالیت های مدیریت  دانش و  افزایش عملکرد سازمانیپیرسون میان  همبستگی ضریب. 8دولج
 متغیرها ضریب همبستگی ضریب معظی داری

و  اا ایش عملکرد   اعالیت های مدیریت  دانش 123/1 017/1
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 سازمانی

بر اا ایش عملکرد سازمانی تاثیر معظادار   دارد؛  ش اعالیت های مدیریت  داننتایج آزم ن در جدول نشان می دهد که 
اعالیت های . همان ط ری که جدول نشان می دهد، تاثیر تأیید می گردد 1Hرد و ارضیه جایگ ین 1Hصفر  بظابراین ارضیه
ن چظیمعظادار است. هم 11/1تر از و سطح خطای ک چک22/1بر اا ایش عملکرد سازمانی در سطح اطمیظان  مدیریت  دانش 

 می باشد. 12/1ضریب همبستگی جدول ا ق برابر 

 بین انتقال مهارت های مدیریتی  و  اا ایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبارابطه وج د دارد.

انتقال مهارت های مدیریتی  و  افزایش عملکرد سازمانی پیرسون میان  همبستگی ضریب. 9جدول
 شرکت پترو نیرو صبا

 متغیرها همبستگی یبضر ضریب معظی داری

انتقال مهارت های مدیریتی  و  اا ایش  132/1 017/1

 عملکرد سازمانی

نتایج آزم ن در جدول نشان می دهد که انتقال مهارت های مدیریتی  بر اا ایش عملکرد سازمانی تاثیر معظادار   دارد؛ 
 ری که جدول نشان می دهد، تاثیر انتقال مهارت تأیید می گردد. همان ط 1Hرد و ارضیه جایگ ین 1Hبظابراین ارضیه صفر 

معظادار است. همچظین  11/1تر از و سطح خطای ک چک22/1های مدیریتی  بر اا ایش عملکرد سازمانی در سطح اطمیظان 
 .می باشد 132/1ضریب همبستگی جدول ا ق برابر 

 منابع
 .محا ر  داناش  سازمانهای در نامه های انگی شیبر تبیین نوری (، مدل1321ی سف) مقدم، محمدی محب به آبادی، بدر

  .22 شماره .ششم سال .انسانی مظابع مدیریت ت سعه اصلظامه

(بررسی اثرات سرمایه های اکری بر عملکرد سازمانی شرکت های تحات پ شاش ساازمان گساترش و     1321بطهایی،ع)
 شتیسی ارشد تهران0دانشگاه شهید بهن سازی صظایع و معادن،پایان نامه کارشظا

 .انتشارات کتابدار . ها مفاهیم و زیرساخت مدیریت دانش ( 1321حسن زاده ، محمد)
 نشر تهران، .چاپ اول.سرشت حسین رحمان دکتر ترجمه دانش،  (، مدیریت1322،الرنس) پروساک .،ت ماس داونپ رت

 .ساپک 
در شهر تهران،پایاان ناماه کارشظاسای     آن بر عملکرد مدیران گروه بهمن(بررسی مدیریت دانش و تاثیر 1322روز دار،ن )

 ارشد،تهران0دانشگاه آزاد اسالمی،واحد عل م و تحقیقات
 (، تعیین رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد کارکظان در شرکت گاز استان کردستان،دانشگاه اصفهان 1322زندی معید )
ظعتی ایران)م رد صاظعت خ درو(پایاان   ح مدیریت دانش در سازمان های ص(طراحی الگ ی ارزیابی سط1321شاهقلیان،ک)

 نامه کارشظاسی ارشد،تهران0دانشگاه آزاد اسالمی،واحد عل م و تحقیقات
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