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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :مديريت دانش در يك سازمان براي انباشت اطالعات سازماني و توسعه و تعالي سازمان
الزم و ضروري است و اين موضوع بر ميزان توسعه و پيشرفت بخشهاي مختلف و نيز مولفههاي مختلف سازماني
تاثير دارد .هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير مديريت دانش بر ميزان خالقيت كاركنان سازمان صدا و سيماي استان
تهران ميباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش ،يك پژوهش از نوع زمينهيابي است .اطالعات مورد نياز به روش ميداني و بوسيله
پرسشنامه ازبين نمونه آماري  313نفري از جامعه آماري  2212نفري كاركنان زن و مرد سازمان صدا و سيما
جمعآوري گرديده است.
يافتههاي پژوهش :يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه و در صورتي كه مشاركت در دانش در يك واحد افزايش
يابد ميزان خالقيت نيز به ميزان  %399افزايش خواهد يافت؛ در صورتي كه سازماندهي دانش يك واحد افزايش
يابد ميزان خالقيت به ميزان  %393افزايش خواهد يافت؛ در صورتي كه كاربرد دانش يك واحد افزايش يابد ميزان
خالقيت به ميزان  %312افزايش خواهد يافت؛ در صورتي كه ارزيابي عملكرد دانش يك واحد افزايش يابد ميزان
خالقيت به ميزان  %311افزاي خواهد يافت؛ و در صورتي كه كشف و خلق دانشآموزان يك واحد افزايش يابد
ميزان خالقيت به ميزان  %323افزايش خواهد يافت.
نتيجه گيري :نتايج نشان ميدهد كه مشاركت در دانش ،سازماندهي دانش ،كاربرد دانش ،ارزيابي عملكرد دانش و
كشف و خلق دانش بر خالقيت كاركنان تأثيرگذار است.

واژگان کليدي :مديريت دانش ،خالقيت كاركنان ،صدا و سيما

ابوالفضل صمديان و سيد بالل سيد علوي

مقدمه

عرصه مدارس نيز معلمان به عرصه کار و فعاليت وارد

دانايي مهمترين سرمايه هر سازمان است و

شوند که از مهارتهاي خاص اين تمدن نوين برخورد

سازماني که از اين موهبت بيشتر برخوردار باشد با

دارند بسيار حياتي جلوه ميکند و آنان بيش از گذشته

چالشهاي موجود بهتر برخورد ميکند و در عرصه

نيازمند مديريت دانش مينمايد.
در جهان امروز ،كاركنان به دانشهايي نياز دارند

رقابت موفقتر خواهد بود.
امروزه مدارس و مؤسسات آموزشي با حجم

که مبتني بر اصول علمي باشند و مسأله پژوهش در اين

انبوهي از اطالعات و دادههاي گوناگون روبرو هستند

حوزه بايد بسيار جدي تلقي گردد ،امانت معلمي بايد

که در بسياري از موارد ،اداره و بهرهبرداري صحيح از

به دست کساني سپرده شود که از دريچه علمي و

آنها ،خود مسأله مهمي است .وظايف صدا وسيما و

پژوهشي به مسايل اجرايي نگاه کنند .در نهايت

مؤسسات آموزشي عمل به گونهاي است که منابع

مديريت دانش بايد با خالقيت و نوآوري آميخته شود.

انساني بر پايه داشتههاي خود فاصلهها را با ديگر

چرا که در غير اين صورت کارايي و اثربخشي خود را

جوامع کم کرده و در رقابت جهاني قادر به پاسخ گويي

از دست ميدهد.

دگرگونيهاي شتابان هزاره سوم باشند.

پيشرفتهاي جهاني در فناوري اطالعات و

در دنياي امروز ،جوامع و سازمانها درصدد كسب

ارتباطات باعث گسترش وسيع فرصتهاي يادگيري و

مزيت رقابتي پايدار هستند .در اين راستا مديريت

دسترسي به منابع تحصيلي و آموزشي گرديده ،به

دانش ابزار سودمندي براي سازمانها است تا سرمايه

گونهاي كه اين امر با روشهاي سنتي اصوالً قابل تصور

هوشي خود را توسعه دهند ،نوآوري را تشويق كنند و

نبوده است .به كارگيري اين فناوري نوين نه تنها

عملكرد مطلوب را به حداكثر برسانند .در عصر

موجب تسريع و تسهيل فراوان در كارها شده؛ بلكه

پيشرفت دانش و فن آوري كه سيماي مدارس در حال

موجب ارتقاي سطح مديريت سيستمهاي آموزشي

تغيير است ،برخورداري كاركنان از دانش ،اطالعات،

گرديده و باعث شده كه در مفاهيم و مباني سيستمهاي

فنون و راهبردهاي آموزشي به تنهايي كافي نيست،

آموزشي سنتي تغيير و تحول بسيار زيادي حاصل

بلكه سازماندهي ،به كارگيري و استفاده به هنگام و بجا

گردد.

از اطالعات و محيطهاي آموزشي ضروري است.

مديريت دانش فرآيندي است كه به سازمانها كمك

مديريت دانش موتور جديدي است كه ميتواند

ميكند تا اطالعات مهم را بيابند ،گزينش ،سازماندهي

شكافها و فاصلهها را بردارد .مؤسسات آموزشي بهرهور

و منتشر كنند .مديريت دانش تخصصي است كه براي

از مديريت دانش به عنوان علمي است كه ارتباطات

فعاليتهايي چون حل مشكالت ،آموختن پويا،

آسان ،سريع ،مبادله ،انتقال اطالعات در سازمان را

برنامهريزي راهبردي و تصميمگيري ضروري است.

پشتيباني ميكند و ميتواند بيان كننده نوآوري ،توانايي

(صفايي )30 ،2311

و كارآيي در سازمانها به ويژه مدارس باشند.

مديريت دانش به عنوان ابزار كليدي مديريت قرن
جديد ،در سازمانها بويژه سازمان صدا وسيما به عنوان

(الهيجانيان )02 ،2313
امروزه بشر قصد دارد تا تمدن صنعتي را ترک کند

فراهم كنندهي زمينه بازخواني ،ايجاد ،پرورش ،تسهيم

و به مرحله فرا صنعتي ،يعني تمدن اطالعات و

و تبادل ،ارتقاي سازماندهي ،نگهداري و انتشار دانش

برخورداري از دانش گام بگذارد .بدين جهت بايد در

در سطح سازمان به ويژه در سطح بخشها خواهد
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توانست سبب شكلگيري رويكردي جديد شيوههاي

و از روش پژوهش نتايج زير به دست آمده است .بين

آموزش ،استفاده مؤثر از دانش موجود ،آمادگي براي

کشف دانش يا عملکرد دبيران رابطه معنادار وجود دارد

دريافت و استفاده از اطالعات و دانش نوين در جهت

بدين صورت هر قدر از تجربيات قبلي خود براي

توسعه دانش و فناوري هزاره سوم با توان مقابله با

ضبط ،مستندسازي و ذخيره کردن تجربيات جديد در

تغييرات سريع دنياي اطراف شود( .جعفري مقدم،

نزد دانشآموزان استفاده کنند ،از عملکرد درخشانتري

)20 ،2310

بهرهمند خواهند شد .استفاده دبيران از کار گروهي در

در جهاني كه شكل تغييرات آن از مقياس زماني

کالس موجب افزايش عملکرد آنها در مقايسه با

قرن به ثانيه تبديل شده است ،توليد فكر و خالقيت

روشهاي سنتي شده است .استفاده از تکنولوژي آميخته

هماهنگ با اين تغييرات و ايجاد تحوالت نو نياز به

با دانش مدرن بر عملکرد دبيران مؤثر بوده و موجب

توانمنديهاي ويژهاي در عرصه اداره دارد.

افزايش عملکرد آنها ميشود .تکنولوژي مدرن شامل

اما امروزه منابع انساني داخل مجموعه ،مديران،

اينترنت ICT،IT ،ميباشد.

كاركنان ،و کيفيت يادگيري كاركنان در دنياي که رقابت

پژوهشي که توسط رزقي در سال  2313تحت

بين سازمانها بسيار فشرده است به کارگيري ابزارهاي

عنوان «نقش مديريت دانش بر عملکرد مديران دانشگاه

مديريتي و فنآوري پيشرفته و نوين شرط اساسي

آزاد اسالمي منطقه هشت تهران» روش پژوهش در اين

موفقيت يک سازمان از جمله يک سازمان آموزشي

پژوهش از نوع زمينهيابي و روش جمعآوري اطالعات

ميباشد .سازمانهاي آموزشي به دليل سروکار داشتن

کتابخانهاي ،اسنادي و ميداني بوده است .هر چند که

با رشد و تحول انسانها از پوياترين سازمانها

نتايج پژوهش تأثير مثبت بکارگيري مديريت دانش در

محسوب ميشوند .تحول تغيير نيز از خصوصيات بارز

بهبود عملکرد مديران را تأييد نمود اما اختالف فاحشي

عصر کنوني است .براي سازگاري سازمانها با تغييرات

ميان تفکر دانشمحور ميان مديران پايه و ارشد وجود

و تحوالت جهاني و حفظ بقاي آنها آموزش مهارتها

دارد که بايد اين نقيصه در جهت ارتقاي مديران پايه

و دانش به کارکنان ضروري است.

رفع گردد .عناصر اصلي مديريت دانش در چرخه

سازمانها به عنوان كانونهاي فكر و انديشه ،بايد

نظري و عملي آموزش ،نهادينه شده تا دانش به شکل

بتوانند افرادي پرورش دهند كه واجد تواناييهاي الزم

واقعي خود در استانداردهاي قابل قبول و قابل انتقال

براي عصر جديد (اطالعات و ارتباطات) باشند بر اين

به نيازهاي فعلي و آينده در دانشگاه آزاد درآيد .ايجاد

اساس الزم است ،همزمان با گسترش اين نوآوريها در

و بهبود نظام پاداش و تشويق در جهت توسعه سطح

تمام عرصههاي زندگي به آشنايي با مفاهيم عصر

دانش و بازبيني مستمر سيستمهاي مديريت دانش و

جديد ،تفكر خالق ،ارتباط اثربخش و قدرت توليد

ارزيابي مستمر آن در سطح واحدهاي دانشگاه آزاد

دانش و ...پرداخته شود.

افزايش يابد.
در سال  2311در سازمان آب و توسعه نيرو
همايشي با عنوان متدلوژي مديريت دانش در

پيشينه پژوهش
پژوهشي که توسط جورابچي در سال  2313تحت

سازمانهاي ايراني برگزار شد .جمع بندي اين همايش

عنوان «بررسي تأثير مديريت دانش بر عملکرد دبيران

توجه کم به مستند نمودن و ضبط دانش و عدم

دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران» انجام گرديد

شناسايي منابع دانش و همچنين با بازنشستگي پرسنل
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که با دانش آنها خداحافظي ميگردد بوده است .ضمن

مديريت دانش در مؤسسات آموزش عالي به اندازه

تأکيد اين نکته که در اين برهه از زمان اهميت پرداختن

شرکتهاي بازرگاني توسعه يافته نبود و اثربخشي آن

به مديريت دانش از ضروريات سازمانهاست.

در بهبود برنامهريزي و تصميمگيري الگوي اجرايي و

عسگري  2311در پژوهشي تحت عنوان «رابطه

کاربردي يک سطح متوسط را نشان داد.

ساختار و فرهنگ با مديريت دانش در وزارت کار و
امور اجتماعي» انجام گرفته است به نتايج زير دست
يافته است :در اين پژوهش محقق به بررسي رابطه دو
فاکتور ساختار و فرهنگ با فاکتورهاي خلق و انتقال

سؤالهاي پژوهش
سؤال اصلي :آيا مديريت دانش بر خالقيت كاركنان
سازمان صدا وسيماي استان تهران تأثير دارد؟

دانش در وزارت کار و امور اجتماعي پرداخته است.
نتيجه بدست آمده نشان داده است که رابطه معناداري

سؤالهاي فرعي

بين عوامل سازماني مذکور (ساختار و فرهنگ) با

 )2آيا مشاركت در دانش بر خالقيت كاركنان سازمان

مديريت دانش در وزارت کار و امور اجتماعي وجود
دارد.

صدا وسيماي استان تهران تأثير دارد؟
 )0آيا سازماندهي دانش بر خالقيت كاركنان سازمان صدا

مانو جلوويش ( )0221در مطالعهاي با عنوان تأثير
سبک رهبري بر رفتارهاي عملکرد دريافت سبک
رهبري پرستاري در نتيجه ساختار و رفتار خود
ثمربخشي پرستاران براي ارتقاء عملکرد حرفهاي در هر
دو سطح سازماني و واحدي تأثير عمده دارد .وي در
اين پژوهش چهار مؤلفه اصلي ارزيابي عملکرد شامل:
بررسي عملکرد ،ارتباط سازنده و توسعه شغلي را مد

وسيماي استان تهران تأثير دارد؟
 )3آيا كاربرد دانش بر خالقيت كاركنان سازمان صدا
وسيماي استان تهران تأثير دارد؟
 )3آيا ارزيابي عملكرد دانش بر خالقيت كاركنان سازمان
صدا وسيماي استان تهران تأثير دارد؟
 )1آيا كشف و خلق دانش بر خالقيت كاركنان سازمان
صدا وسيماي استان تهران تأثير دارد؟

نظر قرار داد .او نتيجهگيري نمود سبک رهبري مدير و
مشارکت پرستاران در اثربخشي کار آنان تأثير دارد33 .

روش پژوهش

درصد پرستاران مشارکت کافي را داشتند .او دريافت

در اين پژوهش به دليل اينكه به بررسي و توصيف

پرستاران ممکن است توانايي کار بيشتر را داشته باشند

ميپردازيم از روش زمينهيابي استفاده كردهايم ،زيرا

در صورتي که دريابند مدير قوي دارند لذا با فراهم

پژوهش زمينهيابي عبارت از مشاهده پديدهها به منظور

نمودن موقعيتهاي مناسب از قبيل عوامل تقويت

معنا دادن به جنبههاي اطالعات جمعآوري شده است.

ساختار کارکنان و رهبري قوي در سطح واحد

در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل كليه كاركنان

اثربخشي پرستاران افزايش يافته و رفتارهاي حرفهاي

سازمان صداوسيماي استان تهران كه شامل  2212نفر

تقويت ميگردد.

ميباشند را در بر ميگيرد.

ادورد ( )0223در يک مطالعه توصيفي  -کمي به

با استفاده از جدول مورگان روش نمونهگيري

تعيين ميزان و اثربخشي مديريت دانش در بهبود برنامه

تصادفي ساده ميباشد .با عنايت به جامعه آماري 313

ريزي و تصميمگيري در انواع مختلف سازمانهاي

نفر انتخاب گرديده است.

آموزشي عالي پرداخت .نتايج نشان داد عملکرد
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جدول  :2تحليل واريانس مدل رگرسيوني
مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مجموع مربعات آماره فيشر سطح معنيداري

مدل
منبع تغييرات رگرسيوني

33/932

2

33/932

منبع تغييرات خطا (باقيماندهها)

33/332

310

2/200

جمع کل

12/322

313

031/902

2/222

جدول  :0ضرايب رگرسيون
مدل

ضرايب استاندارد نشده رگرسيوني

ضرايب استاندارد شده

برآورد پارامترهاي مدل برآورد انحراف استاندارد

بتا

عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

2/039

2/293

مشارکت در دانش

2/399

2/232

2/312

آماره  tسطح معنيداري
23/339

2/222

23/322

2/222

سازمان صدا وسيما تأثير دارد( .جدول )2

ابزار اندازهگيري
به منظور جمعآوري اطالعات و دادههاي مورد نياز

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از

اين پژوهش از پرسشنامههاي محقق ساخته استفاده

جدول شماره  0مشاهده ميشود ضريب رگرسيوني

شده است و پاسخهاي آن به صورت پنج گزينهاي تهيه

(مشارکت در دانش) در سطح  2/21معنيدار ميباشد.

شده است .پرسشنامه مديريت دانش مشتمل بر 09

به عبارت ديگر مشارکت در دانش بر خالقيت كاركنان

سؤال و پرسشنامه خالقيت  32سؤال طراحي گرديده

تأثيرگذار است .در صورتي که مشارکت در دانش يک

است.

واحد افزايش يابد ميزان خالقيت به ميزان 2/399
افزايش خواهد يافت و بالعکس.

اعتبار روايي و پايايي ابزار تحقيق
جهت تعيين اعتبار صوري پرسشنامهها ،محتوي
آنها توسط اساتيد راهنما و مشاور تأييد شد و تعيين

سؤال دوم پژوهش :آيا سازماندهي دانش بر خالقيت
كاركنان سازمان صدا وسيماي استان تهران تأثير دارد؟

مقدار پايايي در يك نمونه  32تايي با استفاده از روش

با توجه به مقدار آماره  Fجدول تحليل واريانس

آلفاي كرونباخ و نرم افزار  SPSSمديريت دانش (10

 F =331/033با درجه آزادي ( 310و  )2با سطح معني

درصد) و خالقيت ( 19درصد) بدست آمده است.

داري  2/222و مقايسه اين سطح معنيداري با =2/21

مشاهده ميشود سازماندهي دانش بر خالقيت كاركنان
تأثير دارد( .جدول )3

يافتههاي پژوهش
سؤال اول پژوهش :آيا مشارکت در دانش بر خالقيت
كاركنان سازمان صدا وسيماي استان تهران تأثير دارد؟

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از
جدول شماره  3مشاهده ميشود ضريب رگرسيوني

با توجه به مقدار آماره  Fجدول تحليل واريانس

(سازماندهي دانش) در سطح  2/21معنيدار ميباشد.

 F = 031/902با درجه آزادي ( 310و  )2با سطح معني

به عبارت ديگر سازماندهي دانش بر خالقيت كاركنان

داري  2/222و مقايسه اين سطح معنيداري با =2/21

تأثيرگذار است .در صورتي که سازماندهي دانش يک

مشاهده ميشود مشارکت در دانش بر خالقيت كاركنان

واحد افزايش يابد ميزان خالقيت به ميزان 2/393
افزايش خواهد يافت و بالعکس.
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جدول  :3تحليل واريانس مدل رگرسيوني
مدل

ميانگين مجموع مربعات آماره فيشر سطح معنيداري

مجموع مربعات

درجه آزادي

منبع تغييرات رگرسيوني

33/313

2

33/313

منبع تغييرات خطا (باقيماندهها)

30/333

310

2/220

جمع کل

12/322

313

331/033

2/222

جدول  :3ضرايب رگرسيون
ضرايب استاندارد نشده رگرسيوني

ضرايب استاندارد شده

مدل

برآورد پارامترهاي مدل برآورد انحراف استاندارد

بتا

عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

2/391

2/232

سازماندهي دانش

2/393

2/200

2/311

آماره  tسطح معنيداري
03/933

2/222

21/392

2/222

سؤال سوم پژوهش :آيا کاربرد دانش بر خالقيت

تأثيرگذار است .در صورتي که کاربرد دانش يک واحد

كاركنان سازمان صدا وسيماي استان تهران تأثير دارد؟

افزايش يابد ميزان خالقيت به ميزان  2/312افزايش
خواهد يافت و بالعکس.

با توجه به مقدار آماره  Fجدول تحليل واريانس
 F = 023/139با درجه آزادي ( 310و  )2با سطح معني

سؤال چهارم پژوهش :آيا ارزيابي عملکرد دانش بر

داري  2/222و مقايسه اين سطح معنيداري با =2/21

خالقيت كاركنان سازمان صدا وسيماي استان تهران

مشاهده ميشود کاربرد دانش بر خالقيت كاركنان تأثير

تأثير دارد؟
با توجه به مقدار آماره  Fجدول تحليل واريانس

دارد( .جدول )1
با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از

 F = 339/039با درجه آزادي ( 310و  )2با سطح معني

جدول شماره  3مشاهده ميشود ضريب رگرسيوني

داري  2/222و مقايسه اين سطح معنيداري با =2/21

(کاربرد دانش) در سطح  2/21معنيدار ميباشد .به

مشاهده ميشود ارزيابي عملکرد دانش بر خالقيت

عبارت ديگر کاربرد دانش بر خالقيت كاركنان

كاركنان تأثير دارد( .جدول )3

جدول  :1تحليل واريانس مدل رگرسيوني
ميانگين مجموع مربعات

آماره فيشر

سطح معنيداري

مجموع مربعات درجه آزادي

مدل
منبع تغييرات رگرسيوني

09/292

2

09/292

023/139

2/222

منبع تغييرات خطا (باقيماندهها)

12/329

310

2/233

جمع کل

12/322

313

جدول  :3ضرايب رگرسيون
مدل

ضرايب استاندارد نشده رگرسيوني

برآورد پارامترهاي مدل برآورد انحراف استاندارد
عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

2/132

2/233

کاربرد دانش

2/312

2/203

67
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بتا
2/320
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03/903

2/222

23/323

2/222
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جدول  :3تحليل واريانس مدل رگرسيوني
مجموع مربعات

مدل

درجه آزادي ميانگين مجموع مربعات آماره فيشر

منبع تغييرات رگرسيوني

39/129

2

39/129

منبع تغييرات خطا (باقيماندهها)

32/112

310

2/223

جمع کل

12/322

313

سطح معنيداري

339/039

2/222

جدول  :1ضرايب رگرسيون
مدل

ضرايب استاندارد شده آماره  tسطح معنيداري

ضرايب استاندارد نشده رگرسيوني
برآورد پارامترهاي مدل

برآورد انحراف استاندارد

عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

2/301

2/230

ارزيابي عملکرد دانش

2/311

2/201

بتا
2/322

29/102

2/222

29/023

2/222

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از

 F = 222/912با درجه آزادي ( 310و  )2با سطح معني

جدول  1مشاهده ميشود ضريب رگرسيوني (ارزيابي

داري  2/222و مقايسه اين سطح معنيداري با =2/21

عملکرد دانش) در سطح  2/21معنيدار ميباشد .به

مشاهده ميشود کشف و خلق دانش بر خالقيت

عبارت ديگر ارزيابي عملکرد دانش بر خالقيت

كاركنان تأثير دارد( .جدول )9

كاركنان تأثيرگذار است .در صورتي که ارزيابي عملکرد

با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از

دانش يک واحد افزايش يابد ميزان خالقيت به ميزان

جدول شماره  22مشاهده ميشود ضريب رگرسيوني

 2/311افزايش خواهد يافت و بالعکس.

(کشف و خلق دانش) در سطح  2/21معنيدار ميباشد.
به عبارت ديگر کشف و خلق دانش بر خالقيت

سؤال پنجم پژوهش :آيا کشف و خلق دانش بر

كاركنان تأثيرگذار است .در صورتي که کشف و خلق

خالقيت كاركنان سازمان صدا وسيماي استان تهران

دانش يک واحد افزايش يابد ميزان خالقيت به ميزان

تأثير دارد؟

 2/323افزايش خواهد يافت و بالعکس.

با توجه به مقدار آماره  Fجدول تحليل واريانس
جدول  :9تحليل واريانس مدل رگرسيوني
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مجموع مربعات

مدل
منبع تغييرات رگرسيوني

23/932

2

23/932

منبع تغييرات خطا (باقيماندهها)

33/319

310

2/233

جمع کل

12/322

313

آماره فيشر سطح معنيداري
222/912

2/222

جدول  :22ضرايب رگرسيون
مدل

ضرايب استاندارد نشده رگرسيوني

ضرايب استاندارد شده

برآورد پارامترهاي مدل برآورد انحراف استاندارد

بتا

عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

2/121

2/293

کشف و خلق دانش

2/323

2/232
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2/319

آماره  tسطح معنيداري
21/313

2/222

22/299

2/222
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جدول  :22ضرايب رگرسيون
مدل

ضرايب استاندارد نشده رگرسيوني

ضرايب استاندارد شده

برآورد پارامترهاي مدل برآورد انحراف استاندارد

بتا

آزمون  tسطح معنيداري

عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

-2/223

2/233

کشف و خلق دانش

2/231

2/221

2/039

مشارکت دانش

2/019

2/229

2/333

32/391

سازماندهي دانش

2/213

2/221

2/303

03/213

2/222

کاربرد دانش

2/211

2/223

2/300

03/203

2/222

ارزيابي عملکرد دانش

2/212

2/222

2/019

21/322

2/222

سؤال اصلي پژوهش :آيا مديريت دانش بر خالقيت
كاركنان سازمان صدا وسيماي استان تهران تأثير دارد؟
با توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده از

-0/933

2/223

29/311

2/222
2/222

در عمل به شرح زير ميباشد:
 )2ايجاد انبارهها و مخازن دانش؛
 )0بهبود دسترسي به دانش؛

جدول باال مشاهده ميشود تمامي ضرايب رگرسيوني

 )3افزايش محيط دانش؛

در سطح  2/21معنيدار ميباشد به عبارت ديگر با

 )3مديريت دانش به عنوان يك دارائي؛

افزايش يک واحد کشف و خلق دانش خالقيت

اما داليل زماني وجود دارد كه چرا دانش بايد

كاركنان به ميزان 2/231افزايش خواهد يافت و

مديريت و كنترل شود و به طريق ويژه در فناوري

بالعکس ،با افزايش يک واحد مشارکت دانش خالقيت

مشاركتي به كار گرفته شود .در اين ميان انبوه اطالعات

كاركنان به ميزان  2/019افزايش خواهد يافت و

و فناوري پيشرفته ،تخصصي شدن روزافزون حرفهها،

بالعکس ،با افزايش يک واحد سازماندهي دانش

رقابت ،تحرك نيروهاي كار ،جابهجائي ،سرمايهاي

خالقيت كاركنان به ميزان  2/213افزايش خواهد يافت

شدن سازماني وجود دارد.

و بالعکس ،با افزايش يک واحد کاربرد دانش خالقيت

لذا اين پژوهش در بخش مديريت دانش بر آن بود

كاركنان به ميزان  2/211افزايش خواهد يافت و

كه بداند وضعيت مؤلفههاي مديريت دانش يعني (خلق

بالعکس ،با افزايش يک واحد ارزيابي عملکرد دانش

دانش)( ،ذخيره دانش)( ،كاربرد دانش) در سازمان

خالقيت كاركنان به ميزان  2/212افزايش خواهد يافت

صداوسيما چگونه است.
بر اساس نتايج آمار توصيفي در نمونه مشاهده

و بالعکس.

ميشود كه در اين پژوهش  31/1آزمودنيهامرد و بقيه
 13/0زن ميباشند .هرچند در اين پژوهش اثر جنسيت

نتيجهگيري
مديريت دانش يك تعهد الزام راهبردي براي بهبود

بر نتايج پژوهش مورد توجه نبوده است ،اما اين مسأله

اثربخشي سازمان از طريق بهبود افزايش فرصتهاي آن

كه بيشتر نمونه مورد مطالعه زن ميباشند ممكن است

است .هدف مديريت دانش كنترل كنترل هزينه نيست

بر نتايج پژوهش اثر گذار باشد.

بلكه هدف آن به عنوان يك فرايند ،بهبود توانايي

بر اساس جدول توزيع فراواني مدرك تحصيلي

سازماني براي اجراي فرايندهاي اصلي به صورت

كاركنان پاسخ گو به پرسشنامه پژوهش از قرار زير

كاراتر ميباشد .اما چهار هدف عمده سيستمهاي دانش

ميباشد :فوق ديپلم  92نفر  ،03/3ليسانس  222نفر
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تأثير مديريت دانش بر ميزان خالقيت كاركنان سازمان صدا وسيماي استان تهران

 ،01/9فوق ليسانس  11نفر  00/9بودهاند .اين امر نشان

ديجيتالي و پايگاههاي اطالع رساني ملي و بينالمللي

ميدهد بيشتر كاركنان داراي مدرك كارشناسي 01/9

جهت كسب اطالعات از آخرين تحوالت علمي و

ميباشند .پس در صورت كلي ميتوان نتيجه گرفت كه

پژوهشي صورت گرفته در زمينه تخصصي هر

كاركنان سازمان داراي مدرك تحصيلي مناسب

كارمند.
 -دروني كردن ايدههاي خوب به عنوان مبنايي براي

ميباشند.

عمل و توسعه يك فرهنگ ،و يادگيري از راه عمل.

بر اساس جدول توزيع فراواني و درصد ميزان
سابقه مديران پاسخ گو در اين پژوهش از قرار زير

 -ايجاد ساختار دانشمحور در جهت بهبود وضعيت

ميباشد :سابقه زير  22سال  31نفر  ،23/9سابقه 02-22

فعلي و افزايش خالقيت و كار آفريني در تكتك

سال  13نفر  23/1سابقه 32-02سال  230نفر ،33/1

افراد در محيط كار.

سابقه سال به باال  92نفر  03/3ميباشد .اين امر نشان

 تنظيم سيستم كنترل و ارزيابي كاركنان بر اساسسيستم مديريت بر مبناي مديريت دانش.

ميدهد كه بيشترين كاركنان داراي سابقه 02تا 32سال
ميباشند.

منابع و مآخذ

پيشنهادها
 -برگزاري گردهماييها و كارگاههاي آموزشي و

)2

اقتصاد جهاني مبتني بر اطالعات .ترجمه

توجيهي ،گسترش شبكههاي ارتباطي ،توسعه
فرهنگ پژوهش و توليد و مصرف يافتههاي
پژوهشي و نيز ايجاد حس اعتماد بيشتر در بين
كاركنان و تشريك ايدهها و انتقال آنها به اعضاي
ديگر در قالب جلسات رسمي و غير رسمي.

محمدحسين لطيفي .تهران :سمت.
)0

دسترسي براي استفاده دبيران از سيستمهاي

)3

دانش سازماني .شماره .21
)3

حل مسائل و اتخاذ تصميمات بهتر.
 بازنگري در اهداف و برنامههاي مديريت منابعانساني به ويژه سيستم پاداش و ارزيابي عملكرد
كاركنان بدين مفهوم كه ارزيابي عملكرد و

شهر تهران .پاياننامه كارشناسي ارشد واحد
رودهن.
)1

 -برگزاري دورههاي كوتاه مدت ،استفاده از كتابخانه

جهانيان ،خشايار .)2313( .مديريت دانش .تهران:
نشر مصفاي الوند.

)3

رادينگ ،آلن .)0222( .مديريت دانش .ترجمه
محمدحسين لطيفي .تهران :سمت .چاپ اول.

)3

رزقي ،هادي .)2313( .نقش مديريت دانش بر
عملكرد مديران دانشگاه آزاد اسالمي منطقه .1

پاداشدهي كاركنان بايد مبتني بر ارزيابي گروهي و
تخصصي و نيز مديريت دانش باشد.

جورابچي ،مهناز .)2313( .تأثير مديريت دانش
بر عملكرد دبيران دوره متوسطه مدارس دخترانه

 بهرهگيري از فناوري اطالعاتي و ارتباطي در ايجاددانش در سطح ادارات و حتي بخشهاي اداره ،در

جعفري مقدم ،سعيد .)2311( .گامهاي رهبران در
مسير مديريت دانش سازماني .ماهنامه مديريت

ارتباطي و مخابراتي در محل كار.
بانكهاي اطالعاتي و شناسايي منابع و پايگاههاي

اصغر ،محمدي ،فاتح و همكاران.)2313( .
مديريت دانش رويكردي جامع .تهران :پيام پويا.

 تشويق ،ترفيع و تسهيل بيشتر امر در جهت انجامپژوهش در سيستم سازمان و نيز سهولت در

آلن ،رادينگ .)2313( .مديريت دانش موفقيت در

پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه رودهن.
)1

سلطاني ،ايرج .)2312( .مديريت عملكرد بستر
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. اركان: تهران.سازي پرورش منابع انساني
 روشهاي.)2313( . حسن پاشا و نسترن،شريفي

)9

. مهارت: تهران.پژوهش در علوم رفتاري
 كاربرد اصول.)2311( . ليال،) صفايي فخري22
مديريت دانش به منظور توسعه مديريت كالس
ICTدرس فيزيك سال اول دبيرستان با استفاده از

 پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد.مناسب
.اسالمي واحد علوم و تحقيقات
: تهران. مديريت دانش.)2313( . فريبا،) عدلي22
.فراشناختي انديشه
 مطالعه مديريت.)2313( . اكرمالملوك،) الهيجانيان31
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