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چکيده
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
بود .پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ شيوه اجرا توصيفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري اين
تحقيق ،کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد شامل  98نفر بودند .با توجه به کم بودن تعداد کارکنان
از روش سرشماري استفاده شد .پس ازتوزيع پرسشنامهها ،تعداد  84پرسشنامه که بطور کامل تکميل شده بودند،

مورد تحليل قرار گرفت .براي جمع آوري دادهها از پرسشنامه مديريت دانش جان سن و همکاران ( ( 1999و تعهد
سازماني آلن و مي ير ( ) 997 1استفاده شد كه روا يي صوري و محتوا يي آنها تأیید و پايا يي آنها با روش آلفاي

كرونباخ به ترتيب  0/ 98و  0/ 76محاسبه شد .دادهها به كمك نرم افزار  spssو با روشهای ضرایب همبستگی

پیرسون و رگرسیون گام به گام تحليل شدند .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان میدهد که بين مديريت دانش و تعهد
سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد .بعالوه بین نوآوری و تعهد سازمانی
کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد .بین دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداره
آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد .بین بینش و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش
شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد .بینش نقش بیشتری نسبت به نوآوری در تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و
پرورش شهرستان بجنورد دارد .دانش نقش بیشتری نسبت به نوآوری در تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و
پرورش شهرستان بجنورد دارد.
کليد واژهها :مديريت دانش ،تعهد سازماني ،دانش ،بينش ،نوآوري.
دریافت مقاله 97 31/5/7 :پذیرش مقاله97 31/ 10 /11 :

 -1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بجنورد ،ايران (نويسنده مسئول)

rezaimaryam115@gmail.com
 -2دانشیار گروه مديريت ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مشهد ،ايران

78 1

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره چهارم /زمستان 97 31
فص 

مقدمه
امروزه دانش كي
میشود و كي

منبع كليدي سازماني و عاملي مهم در خلق مزيت رقابتي سازمانها قلمداد
كانون مهم سرمايه گذاري و مديريت است .دانش در واقع همان اطالعاتي است

شها و بینشها شكلي متفاوت يافته است (خليل نژاد و
كه از مجراي تر يك ب با تجارب ،ارز 
تهای مختلف پيوستن به روند دانش مداري را آغاز کردهاند
همكاران ) 96 31،سازمانها و شرک 
و مفاهيم جديدي چون كار دانشي ،دانشگر ،مديريت دانش و سازمانهاي دانشي خبر از شدت

يافتن اين روند میدهند .پيتر دراكر 1با به كارگيري اين واژگان خبر از ايجاد نوع جديدي از
سازمانها میدهد كه در آن به جاي قدرت بازو ،قدرت ذهن حاكميت دارد .بر اساس اين نظريه
در آينده جوامعي میتوانند انتظار توسعه و پيشرفت داشته باشند كه از دانش بيشتري برخوردار
باشند (اسكندري و ديگران.) 1395:60 ،
عصر حاضر ،عصر تغ يي ر و تحول سريع دانش است و سازمانها به منظور بقا ،بايد پيوسته براي
جمع آوري دادههای مناسب از محيط خارجي و داخلي و تبديل آنها به دانش اقدام كنند .در
چنين شرايطي ،دانش كه كي

دارا يي و منبع ارزشمند استراتژ كي

به شمار میرود ،جايگزين

سرمايه و انرژي شده است و به موقعيتي استوار براي ادامه حيات در سازمانهاي پويا و نوآور
تبديل شده و رمز موفقيت سازمانها در عرصه رقابت جهاني محسوب میشود .در اين ميان ،يكي
از ابزارها يي كه میتواند سازمانها را در تأمین اين اهداف ياري كند ،مديريت دانش است
(ن كي وكار و همكاران .) 93 31،به عبارتي مديريت دانش ،دغدغه جديد سازمانها در دنياي پويا و
رقابتي امروز است .بنابراين مسائلي همچون اينكه سازمانها چگونه دانش را خلق ،كسب ،ذخيره،
نگهداري و توزيع كرده و استفاده كنند و چگونه آن را مديريت كنند به مسائل مهمي براي آنها
تبديل شده است (احمدي و شريعتمداري .) 93 31،از طرفي ،امروزه سازمانها دريافتند كه هيچ
چيز به اندازه دانش نمیتواند آنها را در دنياي رقابتي نگهدارد .لذا بيش ازهرچيز كاركنان
سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترين سرمايه سازمان مورد توجه قرار گرفتهاند ،مديريت
دانش به عنوان ابزاري كه میتواند دانش موجود را گردآوري كرده ،نظم و پويا يي بخشيده و در
كل سازمان اشاعه دهد اهميت يافته است (رضا يي كالنتري و همكاران .)1 396:3 1،از اينرو
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مديريت دانش مقوله مهمتر از خود دانش محسوب میشود و به دنبال آن است تا نحوه تبديل
اطالعات و دانستههای فردي و سازماني را به دانش و مهارتهاي فردي و گروهي ،تب يي ن و روشن

نمايد (حجازي و همكاران .) 395:826 1 ،بكمن ) 997 1(1مديريت دانش را رسمي سازي

دسترسي به تجارب ،دانش و تخصصي كه قابلیتهای جديد ايجاد میکند ،عملكرد مديران
عالي را ممكن میسازد ،نوآوري را تشويق میکند و ارزش مشتري را ارتقا میدهد ،میداند
(رحيمي و همكاران .) 95 31،مديريت دانش وسیلهای براي كسب و ذخيره كردن دانش كاركنان
و قابل دسترس كردن آن براي ديگران در داخل كي

سازمان میباشد (ناظم

والجوردي .) 396:67 1،همچنين ،مديريت دانش را میتوان ،توانا يي پردازش و سنتز داده به
اطالعات و اطالعات به دانش يا فرايند تبديل دانش ضمني به دانش صريح تعبير نمود (سرداري
و همكاران .) 95 31،مديريت دانش به عنوان فرايند سيستمات كي

اكتساب ،سامان دهي و انتقال

دانش اعضاي سازمان است كه در نتيجه آن ساير اعضا بتوانند از آن استفاده كرده تا كاراتر شوند
تعريف کردهاند (حجتي و همكاران .) 1397:510 ،هدف اصلي از مديريت دانش در كي

سازمان

تبديل دانش ضمني كاركنان ،به عنوان منبعي مهم در تصميم گيري و اقدام عملي ،به دانش
صريح و مدون براي رسيدن براي رسيدگي به اهداف آن است .امروزه سازمانها نبايد تنها منبع
مالي را سرمایههای خود بدانند بلكه دانش كاركنان كي
شمار میآید كه انتظار میرود مديريت كي

مترین سرمایههای آن به
سازمان ،از مه 

سازمان به نحو شايسته و مطلوبي در اين زمينه

سرمايه گذاري كند (درگاهي و همكاران .) 97 31،رادينگ2مجموعه مزاياي مديريت دانش را

یها ،فرصتهای جديد ،تغ يي ر و نوآوري ،بكارگيري بهتر منابع انساني،
یها ،کارای 
صرفه جوی 
سرعت فرايند ،تداوم در كار ،جلوگيري از افت دانش ،بهبود تصميم گيري ،انعطاف پذيري و
انطباق پذيري ،مزيت رقابتي ،توسعه دارا يي  ،افزايش محصول ،مديريت مشتري ،به كارگيري
سرمايه گذاریها در بخش سرمايه انساني ذكر میکند (دواني و همكاران .) 1396:42 ،رشد
مديريت دانش از دو متغير اساسي نشئت گرفته است-1:كوچك سازي -2توسعه تكنولوژ يكي
(نهارداني و همكاران .) 1397:632 ،بدين جهت مديريت دانش در بسياري از سازمانها در اولويت
اصلي سرمايه گذاري قرار دارد (رضا يي و همكاران .) 1396:18 ،لذا بديهي است در عصري كه
1
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از آن به جامعه دانش مدار و اقتصاد دانش مدار ياد میشود ،پياده سازي صحيح مديريت دانش
تنها مختص به سازمانها و بنگاههاي اقتصادي نيست ،بلكه سازمانهاي آموزشي به ويژه آموزش و
پرورش نيز به عنوان يكي از مراكز خلق و اشاعه دانش میتواند از آن بهره فراوان ببرد (صالحي
و موحدي .) 1395:162 ،به عبارتي ،سازمان آموزش و پرورش به عنوان سازمانهای دانش محور
كه توليدكننده و مصرف كننده دانش هستند ،نقش مهمي در خلق و انتقال دانش به عنوان يكي
از منابع حياتي توسعه و پيشرفت اجتماعي ايفا میکنند (سليمي و همكاران .)25 95: 31،از طرف
ديگر ،سازمانها به خصوص سازمانهاي آموزشي بايد به اين نكته مهم توجه كنند كه اگر نتوانند
دانشهای نهفته افراد را مورد شناسا يي قرار دهند و به دانش آشكار تبديل كنند ،در اثر فراموشي
شها را از دست خواهند داد .بنابراين سازماني همانند آموزش و پرورش كه عهده دار
اين دان 
تعليم و تربيت میباشد بايد سعي در جهت استفاده از دانش موجود در سازمان داشته باشد تا
مترین سرمایههای سازمان را
بتواند در محيط پررقابت دنياي امروز صاحبان دانا يي يا همان مه 
حفظ نمايد (برزگر و همكاران .) 1393:60 ،به همين دليل دانش كي

دارا يي ارزشمند سازماني به

حساب میآید ،كه سازمانها براي موفقيت خود بايد به سمت سازمانهاي دانشي حركت كنند
(سا يك و همكاران.) 1396:60 ،
يكي از مهمترين و کلیدیترین جنبهها در حوزه مديريت منابع انساني ،تعهد سازماني میباشد.
گفته شده كارمندان متعهد تأخیر عمدي يا غيبت مستمر كمتري داشته ،اهداف سازماني را بيشتر
پذيرفته و تمايل زيادي به تالش بيشتر در راستاي منفعت سازماني دارند (حسن زاده ثمرين و
صحرانورد .) 97 31،اعتقاد به ارزشها و اهداف سازمان ،احساس وفاداري به سازمان ،الزام
اخالقي ،تمايل قلبي و احساس نياز به ماندن در سازمان ،تعهد سازماني نام دارد (سليمي: 96 31،
 .) 931تعهد سازماني كي

نگرش درباره وفاداري كاركنان به سازمان و كي

فرايند مستمر است

كه به واسطه مشاركت افراد در تصميمات سازماني ،توجه به افراد سازمان و موفقيت و رفاه
سازمان را میرساند (افشاني و همكاران .) 1395:124 ،در جا يي ديگر ،تعهد سازماني را درجه
نسبي تع يي ن هويت فرد با سازمان و مشاركت و درگيري در سازماني خاص تعريف میکنند
(محمدي و همكاران .) 96 31،شهيد مطهري (  ) 1368درباره تعهد میگوید :تعهد به معناي
پايبندي به اصول وفلسفه يا قراردادها يي است كه انسان به آنها معتقد و پايدار است .فرد متعهد
كسي است كه به عهد و پيمان خود وفادار باشد و اهدافي را كه به خاطر آنها و براي حفظ پيمان
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بسته است ،صيانت كند (مرادي و خليلي .) 1396:424 ،بارزترين نمونه از اين نوع تعاريف ،متعلق
به آلن و ماير (  ) 1990است .از نظر آنها تعهد سازماني كي
دهنده نوعي تمايل ،نياز و الزام براي ادامه فعاليت در كي

نگرش است ،حالتي رواني كه نشان
سازمان است (رحمان سرشت و
1

همكاران .)25 95:1 31،ابعاد تعهد سازماني عبارتند از-1:تعهد عاطفي  :بيانگر وابستگي عاطفي

كاركنان به تع يي ن هويت با سازمان و درگيرشدن در فعاليتهاي سازماني است-2.تعهد مستمر:2
بيانگر تعهدي كه مبتني بر ارزش نهادن به سازمان است و فرد را در زندگي سازمان سهيم
میکند-3.تعهد هنجاري :3بيانگر احساسات افراد مبني بر ضرورت ماندن در سازمان است (ن كي

پور .) 395:77 1،از طرفي ،يكي از شاخصهای برتري كي

سازمان به سازمان ديگر ،دارا بودن

نيروي انساني متعهد است .وجود چنين نيروي متعهدي عالوه بر اينكه سرمايه اجتماعي سازمان
محسوب میشود ،وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه میدهد و زمينه را براي رشد و توسعه
سازمان آماده میکند .بدين ترتيب يكي از مسائل مهمي كه همواره سازمانهاي دولتي بر آن
تا يك د دارند ،ميزان تعهد كاركنان در قبال سازمان و مسئوليتهاي كاريشان است (خوش فر
وجندقي ميرمحله .) 97 31،نيروي انساني متعهد خود را متعلق به سازمان میبیند ،اهداف سازمان را
در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آن میکوشد ،عالوه بر بالندگي خود در جهت ترقي و
کتر
عظمت سازمان گام برميدارد و از اين طريق سازمان به مأموریت و فلسفه وجودي خود نزدی 
میشود .اهميت اين عامل به اندازهای است كه "تعهد سازماني" به كي

موضوع استراتژ كي

در

سازمانهاي امروزي تبديل شده است (سهامي و همكاراٍنٍن .) 1396:48 ،فقدان وجود كاركنان
متعهد موجب میشود كه هم سازمان و هم ارباب رجوع و در نهايت كل جامعه رنج ببرد.
كاركناني كه تعهد باال يي دارند خودشان را با رفتارهاي مثبتي از قبيل عملكرد باال منطبق كرده و
رفتارها يي از قبيل غيبت و جابجا يي را از خود نشان نمیدهند .اهميت تعهد سازماني در حفظ و
نگهداري كاركنان در سازمان و بهتر كار كردن آنها است (امير قدسي و بنيادي نا يي ني،
 ) 397:106 1بنابراين .،به اين نكته بايد توجه نمود كه ،هر سازماني در مسير دستيابي به موفقيت يا
حتي بقا بايد در كاركنان خود احساس تعهد به وجود آورد .سازمان آموزش و پرورش نيز به
1
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عنوان مركز ثقل تربيت نيروي انساني به سان دگر سازمانها ،به منظور تحقق اهداف واالي خود،
نيازمند برخورداري از كاركناني تالشگر و دلسوز و متعهد است تا عالوه بر ماندگار بودن در
سازمان و جلوگيري از هزینههای زائد ،كار مفيد بيشتري در برابر مشاغل و وظايف خود انجام
دهند (حيدرزادگان و همكاران .) 1393:44 ،اين سازمان زماني میتواند حرف تازهای براي گفتن
داشته باشد كه منابع انساني آن نسبت به حرفه ،سازمان و ارزشهاي كاري ،تعهد و ابستگي از خود
نشان دهند و مشاركت شغلي بيشتري داشته باشند (مل يك و همكاران .) 120:1392 ،لذا دراین
پژوهش ،با توجه به اهميت موضوع برآنیم که پاسخ سئوال زیر را بیابیم :آیا بین مدیریت دانش
وتعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطهای وجود دارد؟
مالنوروزي و همكاران ( ) 96 31پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه تعهد سازماني با مديريت
دانش در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي (منطقه هشت) انجام دادند ،به اين نتيجه
دست يافت كه بين تعهد سازماني با مديريت دانش اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي
(منطقه هشت) رابطه معنادار وجود دارد .لنگري مقدم وسامانيان ( ) 96 31در پژوهشي به بررسي
رابطه مديريت دانش با تعهد سازماني در ميان اعضاي هيات علمي دانشيار و استاد دانشگاه
صنعتي خواجه نص يي رالدين طوسي پرداختند .به اين نتيجه رسيدند كه بين مديريت دانش و تعهد
سازماني كارشناسان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي همبستگي معناداري وجود دارد.
مصطفی لو ومستقیمی( ) ۱۳۹۵در پژوهشي رابطه مدیریت دانش و تعهد سازمانی را در بين
کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی استان گلستان بررسي كردند.نتایج نشان داد که بین تمام
مؤلفههای مدیريت دانش(برداشت دانش،پاالیش دانش،سازماندهی دانش ،اشاعه دانش،کاربرد
دانش)با تعهد کارکنان رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد .پارسا(  ) 95 31در مطالعه خود رابطه
تعهد سازماني و رضايت شغلي با نوآوري ر ا در بين مديران دبیرستانهای شهر گرگان انجام
داد.به اين نتيجه رسيد كه بين تعهد سازماني و مؤلفههای آن با با نوآوري رابطه معنادار و مثبتي
وجود دارد.نادري فر وگنجي() 95 31در پژوهشي تأثیر تعهد سازماني بر بهبود نوآوري سازماني
را در سازمان تأمین اجتماعي زاهدان انجام دادند.نتايج تحقيق نشان داد كه تعهد سازماني و
مؤلفههای ششگانه آن بر نوآوري كاركنان سازمان تأمین اجتماعي زاهدان استان سيستان و
بلوجستان تأثیر دارد.افشار و همكاران() 94 31دريافتند كه بين هوش هيجاني؛تعهد سازماني و
مؤلفههای مديريت دانش رابطه معناداري وجود دارد.سعیدی و حقیقت(  ) ۱۳۹۴به مطالعهای در
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مورد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در بين کارکنان اداری آموزشگاههای
مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس پرداختند .به اين نتيجه رسيدند كه
همبستگی بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداری معنی دار است.لنگری مقدم و
همكاران( ) 94 31در پژوهشي رابطه مدیریت دانش با تعهد سازمانی رادر میان کارکنان دانشگاه
بررسي كردند.دريافتند كه بین مدیریت دانش با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
قالوندی و احمدیان( ) ۱۳۹۴در پژوهشي تحت عنوان بررسی رابطه بین مؤلفههای مدیریت
دانش با تعهد سازمانی كه در بين کارکنان آموزش و پرورش ناحیه  2شهرستان ارومیه انجام
دادند،به اين نتيجه رسيدند كه حاکی از آنست رابطه مثبت و معنی داری بین مؤلفههای مدیریت
دانش با تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد.صالتي( ) ۱۳۹۴در پژوهشي كه با هدف بررسي
رابطه بين سبك رهبري تحول آفرین با مديريت دانش و تعهد سازماني در بين كاركنان ستاد
فرماندهي نيروي انتظامي استان گلستان انجام داد.به اين نتيجه رسيد كه بين سبك رهبري تحول
آفرين با تعهد سازماني و مديريت دانش كاركنان ستاد فرماندهي نيروي انتظامي استان گلستان
رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد.کاویان و تجری ( ) ۱۳۹۴در پژوهشي رابطه تعهد سازمانی با
تسهیم دانش را در بين کارکنان استانداری استان گلستان انجام دادند.نتایج پژوهش نشان داد که
بین تعهد سازمانی و ابعاد آن ،با تسهیم دانش نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.كاظمي و
همكاران( )1931در پژوهش خود تحت عنوان شناسا يي ميزان تأثیر جو سازماني بر نوآوري كه
در بانك ملت انجام دادند،دريافتند كه تعهد سازماني،رابطه مثبت و معني داري با نوآوري بانك
ملت دارد.به عبارت ديگر،اين نتيجه گيري نشان میدهد كه هرچه كاركنان نسبت به سازمان
خود وفادارتر بوده و احساس تعلق و وابستگي بيشتري به ماندن در سازمان داشته باشند و خود را
جزئي از آن بدانند،امكان نوآوري آنان در بانك افزايش مییابد.طرفي و همکاران()1931در
پژوهشي که تحت عنوان :بررسي ارتباط بين مديريت دانش و سبکهای رهبري در افزايش تعهد
سازماني شرکت اتوبوسراني استان خوزستان ،انجام دادند به اين نتايج دست يافتند که:افزايش
کهای رهبري ،باعث افزايش تعهد سازماني در بين کارکنان شرکت
مديريت دانش و سب 
کهای رهبري و مديريت دانش
اتوبوسراني استان خوزستان میگردد ،و همچنين هر دو متغير سب 
به ترتيب ،پيش بيني کننده تعهد سازماني کارکنان شرکت اتوبوسراني استان خوزستان
میباشند.مصطفي لو()1931در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که بين مديريت دانش و تعهد
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سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي استان گلستان رابطه معني داري وجود دارد.قرنچيک و
ايري( ،)1931به پژوهش بررسي رابطه بين تعهد سازماني و تمايل کارکنان به تسهيم دانش
سازماني در بين کارکنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد استان گلستان ،پرداختند .نتايج
نشان داد که تعهد سازماني رابطه مثبتي با تمايل به تسهيم دانش سازماني دارد.
فرضيات پژوهش

فرضیه اصلی :بین مدیریت دانش وتعهد سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان
بجنورد رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی
 1ـ بین نوآوری وتعهد سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود
دارد.
 2ـ بین دانش وتعهد سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود
دارد.
 3ـ بین بینش وتعهد سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود
دارد.
-4بينش نقش بيشتري نسبت به نوآوري در تعهد سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش
شهرستان بجنورد دارد.
-5دانش نقش بيشتري نسبت به نوآوري در تعهد سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش
شهرستان بجنورد دارد.
روش پژوهش
ق ،کاربردی و از نوع پژوهشهاي توصيفي-همبستگي محسوب میشود .جامعه مورد
اين تحقی 
مطالعه در اين پژوهش کليه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد میباشد .حجم
جامعه آماري پژوهش حاضر 98 ،نفر میباشد .با توجه به کم بودن تعداد کارکنان از روش
سرشماري استفاده شد ،بدين معني که همه کارکنان در پژوهش شرکت داده شدند .پس ازتوزيع
پرسشنامهها ،تعداد  84پرسشنامه که بطور کامل توسط كاركنان تکميل شده بودند ،مورد تحليل
قرار گرفت .يکي از مهمترين اقدامات پژوهشگر ،انتخاب ابزار جمع آوري دادهها میباشد .در
اين باره با توجه به ماهيت تحقيق از روش کتابخانهای و بررسي اسناد و مدارک براي جمع اوري
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اطالعات در زمينه ادبيات و پيشينه تحقيق و سوابق موضوع تحقيق استفاده شده است و با مطالعه
شهای قبلي،
شهای انجام شده در اين زمينه و بررسي ابزار گردآوري دادهها در پژوه 
پژوه 
پژوهشگر نيز از دو نوع پرسشنامه استاندارد (مديريت دانش و تعهد سازماني) ،جهت گردآوري
دادهها استفاده نموده است .پرسشنامهها توسط کارکنان مورد مطالعه و تکميل گرديده است.
براي اندازه گيري متغير مستقل مديريت دانش ،از پرسشنامه استاندارد  51سوالي جانسون استفاده
شده است .سؤاالت  1-71نوآوری ،سؤاالت  18 - 34دانش ،سؤاالت  53- 51بینش ،را مورد
سنجش قرار میدهد .براي اندازه گيري متغير وابسته تعهد سازماني از پرسشنامه آلن ماير با 24
ًال موافق)
ًال مخالف ،مخالف ،بي نظر ،موافق ،کام ًال
گويه ومقياس پنج درجهای ليکرت از (کام ًال
میباشد .براي برآورد کردن اعتبار پرسشنامه اين تحقيق ،از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از
نرم افزار  spssاستفاده شد .ضريب اعتبار براي پرسشنامه مديريت دانش  0/ 98و براي تعهد
سازماني  0/ 76برآورد گرديد.
یافتهها
پاسخگویی به فرضیه با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت .نتایج درج شده در
جدول  1نشان میدهد که میان مدیریت دانش با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد (  .)r= 0/ 24 ،P=0/ 03بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش تأیید میشود .بدین معنی که با
افزایش مؤلفههای مدیریت دانش ،میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش مییابد.
جدول  .1همبستگی مدیریت دانش و تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

متغیرها

شاخص

مدیریت دانش

ضریب همبستگی

0/ 24

سطح معناداری

0/ 03

تعداد

84

فرضيه اول :بين نوآوری و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه
وجود دارد .نتایج درج شده در جدول  2نشان میدهد که میان نوآوری با تعهد سازمانی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد (  .)r= 0/ 23 ،P=0/ 03بر این اساس فرضیه فرعی اول پژوهش تأیید
میشود .بدین معنی که با افزایش نوآوری در سازمان ،میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش
مییابد و بالعکس.
جدول  .2همبستگی نوآوری و تعهد سازمانی
متغیرها

شاخص

تعهد سازمانی
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نوآوری

ضریب همبستگی

0/ 23

سطح معناداری

0/ 03

تعداد

84

فرضيه دوم :بين دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود
دارد .نتایج درج شده در جدول  3نشان میدهد که میان دانش با تعهد سازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد (  .)r= 0/ 31 ،P=0/ 004بر این اساس فرضیه فرعی دوم در پژوهش حاضر
تأیید میشود .بدین معنی که با افزایش دانش ،میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش مییابد و
بالعکس.
جدول  .3همبستگی دانش و تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

متغیرها

شاخص

دانش

ضریب همبستگی

0/ 31

سطح معناداری

0/ 004
84

تعداد

فرضيه سوم :بين بينش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود
دارد .نتایج درج شده در جدول  4نشان میدهد که میان بینش با تعهد سازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد (  .)r= 0/82 ،P=0/ 01بر این اساس فرضیه فرعی سوم پژوهش تأیید
میشود .بدین معنی که با افزایش بینش ،میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش مییابد و بالعکس.
جدول  .4همبستگی بینش و تعهد سازمانی
متغیرها

شاخص

تعهد سازمانی

ب ی نش

ضریب همبستگی

0/82

سطح معناداری

0/ 01

تعداد

84

فرضيه چهارم :بينش نقش بيشتري نسبت به نوآوري در تعهد سازماني کارکنان اداره آموزش و
پرورش شهرستان بجنورد دارد .جهت پاسخگویی به این فرضیه از رگرسیون گام به گام استفاده
شد .بدین ترتیب که بینش و نوآوری به عنوان متغیر پیش بینی کننده و تعهد سازمانی به عنوان
متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شده است .نتایج این تحلیل در جدول  5و  6آمده است.
ضرایب رگرسیون درج شده در جدول  6نشان میدهد که در بهترین مدل پیش بینی ،بینش قادر
به پیش بینی تعهد سازمانی است )r= 0/82 ،P=0/ 01 ( .در مقايسه با نوآوري0/ 23 ،P=0/ 03 ( ،
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یشود .بدین معنی که بینش
= .)rبر این اساس فرضیه فرعی چهارم در پژوهش حاضر تأیید م 
نقش بیشتری در پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بر
عهده دارد.
جدول  .5خالصه مدل رگرسيون و نتایج تحليل واريانس تعهد سازمانی بر حسب بینش و نوآوری
مدل متغیرهای پیش بین R
ب ی نش

1

سطح معنی داری

F R 2Adjusted R 2

0/82

0/ 07

0/ 08

0/ 01

7/20

جدول  .6ضرایب رگرسيون گام به گام تعهد سازمانی بر حسب بینش و نوآوری
مدل متغیر پیش بین
1

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد

B

ب ی نش

0/ 05

0/ 14

ضرایب استاندارد شده
Beta
0/82

P

t

0/ 01

2/ 65

فرضيه فرعي پنجم :دانش نقش بيشتري نسبت به نوآوري در تعهد سازماني کارکنان اداره
آموزش و پرورش شهرستان بجنورد دارد .جهت پاسخگویی به این فرضیه نیز از رگرسیون گام
به گام استفاده شد .بدین ترتیب که دانش و نوآوری به عنوان متغیر پیش بینی کننده و تعهد
سازمانی به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شده است .نتایج این تحلیل در جدول  7و
 8آمده است .ضرایب رگرسیون درج شده درجدول  8نشان میدهد که دربهترین مدل پیش
بینی ،دانش قادر به پیش بینی تعهد سازمانی است ) r=0/ 31 ،P=0/ 004 ( .در مقايسه با نوآوري
یشود .بدین
(  .)r= 0/ 23 ،P=0/ 03بر این اساس فرضیه فرعی پنجم در پژوهش حاضر تأیید م 
معنی که دانش نقش بیشتری در پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش
شهرستان بجنورد بر عهده دارد.
جدول  .6خالصه مدل رگرسيون و نتایج تحليل واريانس تعهد سازمانی بر حسب دانش و نوآوری
مدل متغیرهای پیش بین
1

دانش

R
0/31

R 2Adjusted

R2

0/ 09

0/ 10

سطح معنی داری

F

0/ 004

8/ 90

جدول  .7ضرایب رگرسيون گام به گام تعهد سازمانی بر حسب دانش و نوآوری
مدل متغیر پیش بین
1

دانش

ضرایب غیر استاندارد
B
0/71

خطای استاندارد
0/ 06

ضرایب استاندارد شده t
Beta
0/ 31

P
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بحث و نتيجه گيري
مديريت دانش مقولهای مهمتر از خود دانش محسوب میشود كه در سازمانها به دنبال آن است
تا نحوه چگونگي تبديل اطالعات و دانستههای فردي و سازماني را به دانش و مهارتهاي فردي و
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گروهي تب يي ن و روشن نمايد و سعي در ايجاد بسترسازي براي استقرار مديريت دانش در سازمان
نمايد .اين امر مستلزم اين است كه سازمان با ارج نهادن به مديريت دانش ،آن را به عنوان كي
نياز ضروري ،جهت پيش گامي در عرصه رقابتي ،در زمره برنامههای اولويت دار خود قرار دهد.
نتايج فرضيه اصلي پژوهش نشان داد كه بين مديريت دانش و تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت
وجود دارد .به اين معني كه در صورت توجه به مديريت دانش کارکنان ،تعهد سازماني آنان نيز
ارتقاء خواهد يافت که که اين امر با نتايج مالنوروزي و همكاران ( ،) 96 31لنگري مقدم
وسامانيان (،) 96 31مصطفی لو ومستقیمی( ،) ۱۳۹۵افشار و همكاران(،) 94 31سعیدی و حقیقت(
،) ۱۳۹۴قالوندی و احمدیان(

،) ۱۳۹۴صالتي(

،) ۱۳۹۴طرفي و همکاران(،)1931مصطفي

لو(،)1931لنگری مقدم و همكاران() 94 31همخواني دارد.نتايج فرضيه اول پژوهش نشان داد که
میان نوآوری با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.به اين معني كه در صورت
توجه به نوآوري كاركنان و ابراز عالقه به نظرات و ایدههای خالقانه آنان،تعهد سازماني نيز
ارتقاخواهد يافت.که اين امر بانتايج پارسا( ،) 95 31كاظمي و ديگران( ،)1931نادري فر
وگنجي( ) 95 31همخواني دارد.مديريت موفق دانش مشخصه اصلي بقاي كي

سازمان

است.نوآوریها عصاره و نتيجه مديريت دانشاند.در مواجهه بامحيط متغير،نوآوریها سازمان را
به انعطاف پذيري در برابر تغ يي ر مجهز میکنند و كليد بقا و موفقیتاند.نتايج فرضيه دوم نشان داد
كه رابطه بين دانش و تعهد سازماني كاركنان مثبت و معنادار است،مؤيد آن است که در صورت
توجه به دانش کارکنان و ايجاد امکانات و تسهيالت الزم(برگزاري دورههای آموزشي ضمن
خدمت ،شرکت در جلسات سمينارها و ...و روزآمد کردن دانش تخصصي کارکنان،از طريق
ارتباط علمي و پژوهشي با مراکز علمي و آموزشي مربوط ،براي توسعه دانش آنان،منجر به
افزايش دانش تخصصي کارکنان شده که امروزه تحت عنوان کارکنان دانشي از آنها ياد
میشود،تعهد سازماني ارتقاء نيزخواهد يافت.كه اين امر با نتايج قرنچيک و ايري(،)1931
کاویان و تجری ( ) ۱۳۹۴هم راستا میباشد.نتايج فرضيه سوم نشان داد كه بين بينش و تعهد
سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد ،میتوان نتيجه گرفت
که بينش كارکنان ،عامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني آنان است .میتوان گفت چنانچه در بين
کارکنان بتوان از شیوههای متنوع استفاده نمود تا آنان بتوانند برداشتهای مناسبي و تصويري
روشن براي خود از سازمانهاي پوياي ده سال آتي ترسيم کنند ،باعث تقويت و پرورش بينش
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آنان میگردد و در نتيجه بر تعهد سازماني آنها تأثیر مستقيم میگذارد .با توجه به نتايج به دست
آمده میتوان نتيجه گرفت که بينش کارکنان ،عامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني آنان است.نتايج
فرضيه چهارم نشان داد كه بينش کارکنان در مقايسه با نوآوري ،تأثیر بيشتري در تعهد سازماني
کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بجنورد دارد .نتايج فرضيه پنجم نشان داد كه دانش نقش
بيشتري نسبت به نوآوري در تعهد سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
دارد.دانش به عنوان محرکي مهم در فرايند خالقيت و نوآوري ،نقش مهمي را به عنوان يک
منبع سازماني و عامل موفقيت در سازمان ايفا میکند از اين رو ،مديريت هوشيار برآن است تا
هرچه بيشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاري به نام دانش براي رويارو يي و مقابله به عوامل عدم
اطمينان،حفظ موقعيت،ايجاد خالقيت و نوآوري جهت گسترش عرصه رقابتي خود برآيد.
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پور ،امين .) 139 5( .تأثیر توانمندسازي سازماني بر عملكرد نوآورانه با نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد
سازماني كاركنان .فصلنامه صنعت و دانشگاه .سال نهم .شمارههای  33و . 34

ناظم ،فتاح .الجوردي ،آژند .) 96 31( .ارائه الگوي ساختاري عدالت سازماني بر اساس مديريت دانش و هوش
هيجاني .فصلنامه آموزش علوم دريا يي  .شماره  .11ص 64 - 81
نادري فر ،عليرضا .گنجي ،محمدرضا .) 95 31( .بررسي تأثیر تعهد سازماني بر بهبود نوآوري سازماني
(مطالعهای در سازمان تأمین اجتماعي زاهدان) .دومين كنفرانس بين المللي مديريت و فناوري
اطالعات و ارتباطات .تهران .شركت خدمات برتر.
ن كي وكار ،غالمحسين .سلطاني ،محمدرضا .پاشا يي هوالسو .) 93 31( .بررسي زیرساختهای مديريت دانش در يكي
از دانشگاههاي نيروهاي مسلح .مديريت فناوري اطالعات .دوره .6

