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 چکيده
 عملكرد ارزيابي هاي مالك از يكي و است سازماني هاي نظريه در اصلي موضوعي سازماني اثربخشي

 سعي پژوهش اين جامعه، در پرورش و آموزش نقش و اهميت به توجه با .رود مي شمار به سازماني

 در را جديدي تغييرات اطالعات، انفجار و فناوري.داشت خواهد مدارس سازماني بخشي اثر تحليل در

 رسانه تراكم اطالعات و ازدحام در جوان نسل .است آورده وجود به بشري زندگي مختلف هاي عرصه

 كه اينجاست در بازوست زور قدرت بر انديشه و مغز برتري دنياي امروز دنياي .برد مي سر به ها

 اشاعة و ليدتو در را خود انساني منابع دانش مديريت از بااستفاده مي توانند در سازمانهاي پيشرو

 گردند، سازماني اثربخشي ارتقاء بهبود و عوامل باعث اين چنانچه .نمايند سهيم نو انديشة و دانش

هدف ازاجراي پژوهش حاضر .آورد وجود به اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، فكري، تحوالت ميتوانند

يق دراين بررسي رابطه مديريت ودانش واثربخشي سازماني بوده است،جامعه آماري موردتحق

اقدام به  0961-69 تحصيلي كه درسالعلوي  پرسنل آموزشي دبستان نفراز  01پژوهش شامل 

گزينه 1پرسشنامه ساخت محقق با پانزده سوال ،ابزار مورد پژوهش .پرنمودن پرسشنامه نمودند

ازآزمون نمره  براي بررسي فرضيه اصلي.بوده است ( خيلي كم، كم ، متوسط،زياد، خيلي زياد)اي

نگر آن است كه مديريت ااستفاده شده است،نتايج تحليلي بي tوفرضيه هاي فرعي از آزمون  گذاري 

آموزش دانش درباال بردن اثربخشي سازماني بسيارمفيد بوده و مديريت دانش درحدمطلوبي دراداره 

 .به كارگرفته شده است ازناشهرستان  وپرورش

 پرورشآموزش ومديريت دانش، اثربخشي؛  :يديکل واژگان
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 4خدیجه یاري زاده،  3حمدخانلريم ، 2مجيداسکندري، 1محمدیاري زاده

  ي وحرفه اي پسرانمدرس آموزشكده فن 1

 دبيرآموزش وپرورش 2

 دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات 9
 دبيرآموزش وپرورش 4
 

 :نويسنده مسئولميل نام و نشاني اي

 محمدیاري زاده 

 

 بررسی رابطه مدیریت دانش واثربخشی سازمانی

 (علوي شهرستان ازنا مطالعاتی دبستان مورد )
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 مقدمه

دنبال  به نيز كاركنان دارند، تمركز كار بازار تنگناهاي با مواجه در انساني سرمايه كارگيري به بر ها سازمان كه طوري همان امروزه

 سنتيحاضرابزارهاي  درحال .نيستند كارساز چندان سنتي و پيشين رقابتي ابزارهاي بنابراين، .هستند سازمان سراسر در خود دانش انتشار

رل كنت به هابراي ازسازمان بسياري.[1]است قبول قابل غير همكاران موفقيت از ممانعت و اطالعات انحصار همچون سازماني اثربخشي براي

 هاي مخزن يا پايگاه داده اينترنت، از كه شود مي گفته كاركنان به .گيرند كارمي به را جديدي تكنولوژي خود همكاران دانش درآوردن

 انسان در سرمايه و توسعه دانش اهميت يابند مي توسعه سازمانها چه هر .كنند استفاده گروهي ابزارهاي و تصميم پشتيبان زارهاياب دانش،

 صحنه فرد منحصربه و حضوراثربخش و گذاري سرمايه اساسي راهبرد عنوان به بلكه سود برگشت و موفقيت عامل مهمترين عنوان به تنها نه

 .[2]شود مي مطرح رقابتي

 نيازمند بران كار به آن رساندن و اطالعات روان جريان كردن جزاداره چيزي سازمانها در دانش مديريت كه نمود توجه بايستي

به  بايد بيشتر اثربخشي براي سازمانها .اطالعات گسترش و كردن پخش و شفافيت با بلكه نميايد بدست بشر علم2001)  ، گيتس بيل(نيست

 نسبت باياد سازمانها جويد سود الزم آموزشهاي توسعه براي اي رسانه چند فناوري از و دهد نشان توجه است توانايي همان كه ، دانايي عنصر

 .[3]دهد پاداش دهدوسخاوتمندانه نشان دهندحساسيت مي انتقال ديگران به را خود آگاهي هاي كه كساني به

 فراصنعتي عصر مثل گوناگوني اصطالحات دوره، اين در .كنيممي زندگي جديد عصر در كه جديد، هزاره ي در تنها نه ما

 وضعيت توصيف براي 1993)  دراكر،( دانشي جامعه يا1991)  هوپ، و هوپ( سوم موج)  0660شاپيرو وواريان،( اطالعات عصر(1990هوبر،(

مفهوم  دوره، دراين شده مطرح مهم وضوعاتم از يكي كه معتقدند صاحبنظران اغلب مذكور، اصطالحات از نظر صرف .روند مي كار كنوني به

 به سرعت كه است رويكردي دانش مديريت .است شده فراوان مناظره ي و بحث باعث و كرده ايجاد هيجان كه مفهومي است؛ دانش مديريت

 توجه بانوآوري مستمر، همراه محور، تجاري هاي فرايند بخشي اثر بهبود و كارايي افزايش براي اخير هاي چالش به و است تكامل حال در

 و سازماني درعملكرد دانش كه ميگيرد سرچشمه واقعيت اين از تجاري، جامعه ادراك رشد براساس دانش مديريت به نياز .دارد زيادي

 .[4]شود مي تلقي مهم عنصري پايدار، رقابتي مزيت به دسترسي

 را ، سازمان در دانش مديريت تعميق بايد سازمانها در بيشتر اثربخشي و هوشمندي و هوشياري گسترش براي محور دانش مديران

دربايدساختار مناسبي تحت عنوان مديريت دانش وانتقال دانش براي تحقق بخشي به اهداف  بيشتر اثربخشي براي .دهند قرار توجه مورد

 .طراحي كردوتالش كردتااشتراك گذاري دانش وتوسعه دانش درسازمان به صورت يک فرايندتبديل شود

دانش بعنوان اساسي ومهمترين عامل رقابت مطرح شده است واين دانش بايستي درراستاي اثربخشي سازماني مدنظرقرارگيرد، 

امامطالعات اندكي دراين زمينه وبه خصوص دربخش خدمات .بدين لحاظ مي توان برارتباط بين مديريت دانش واثربخشي سازماني تاكيدكرد

دراين پژوهش به بررسي ارتباط بين ابعادمختلف .قين سعي داردتااين جنبه ازتحقيق را موشكافي نمايندبدين لحاظ محق.انجام گرفته است

درشكل .واثربخشي سازماني دربخش خدمات پرداخته شده است(كسب ونگهداري،تسهيم وتوزيع،بكارگيري وايجاددانش)مديريت دانش

 .مدل تحقيق نشان داده شده است0

 
 مدل تحقيق: 1شکل 
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 ي برادبيات وپيشينه تحقيقمرور

نوناكاوتاكوچي انواع دانش رابه نوع دانش ضمني ودانش .درك درست ازطبقه بندي دانش،گام مهمي درجهت مديريت دانش است

يک بعد براي طيقه بندي دانش سازماني،تقسيم بندي آن دردوقسمت دانش عمومي ودانش خصوصي .]1[صريح تقسيم كرده اند

برخي ازتعاريف .د دانش به روش هاي مختلف تعريف مي شود،تعاريف ارايه شده از مديريت دانش بسيارمتفاوت استازآنجاييكه خو(.7)است

بيان كردندكه مديريت دانش (0661)ادل وگريسون .برفرآيندمديريت دانش تمركزدارندوبرخي ديگربرهدف مديرت دانش تمركزمي كنند

مديريت (0667)وندراسپک واسپيچ كروت .ازدانش براي خلق ارزش به كارمي گيرد نگرش هاي سيستماتيک رابراي يافتن،درك واستفاده

 .كنترل صريح بردانش درون سازمان كه هدف آن رسيدن به اهداف سازمان است:دانش رابه اين شكل تعريف مي كنند

آنهاراقادركندبهترين باورداشت كه مديريت دانش اكتساب دانش درست براي افراددرست درزمان درست است كه (0669)يتراش 

ساختاري سيستماتيک صريح وپيش بيني شده،براي تجديدوبه ":مديريت دانش رابه اين شكل تعريف كرد(0667)تصميمها رااتخاذكندويگ

يكي ازنگرش هاي قابل .كارگيري دانش است كه براي حداكثركردن اثربخشي مرتبط بادانش وبازده حاصل ازدارايي هاي دانشي مي باشد

درمديريت دانش نگرش فرايندي به آن است،درنظرگرفتن فرآيندهاي كه درمديريت دانش سهيم هستندوفعاليت هايي كه مديريت بررسي 

خلق ومنبع يابي ،تلفيق وتغييرشكل،توزيع .فرآيندچهارمرحله اي براي تمركزبرمديريت دانش پيشهادكرد(0669)دانش را مي سازندويگ

همانگونه كه درمدل .نشان مي دهد(0667)مدل عمومي دانش درسازمان رابراساس نظريه نيومن كنرادنمودارزير.دانش،وتركيب دانش موجود

 .مذكورمشاهده مي شودمدل عمومي دانش ازچهارعنصراصلي تشكيل شده است

 

 

 
 دانش دایجا

ليتهايي دراينجافعا.اين مرحله شامل تمام فعاليتهاي است كه دانش يادانش هاي جديدرابه سيستم واردمي كند

چنانكه داونپورت وپروساك نيزگفته اندبه هنگام صحبت درباره دانش آفريني همان اندازه .نظيركشف،ايجادوياتوسعه دانش ،حائزاهميت است

درحقيقت همه سازمانهاي .دردرون آن نيز موردنظراست«دانش خلق شده»به وسيله سازمان است،«دانش كسب شده»كه منظورمان 

 .آنهابدون دانش جديدنمي توانندپويايي خودراحفظ مي كنند.آن استفاده مي كنندسالم،دانش راخلق واز

 دانشکسب ونگهداري 

 .كرد اشاره حافظه سازماني به توان مي راستا اين در كند مي ماندگار سازمان در را دانش كه است نظر مورد فعاليتهايي اينجا در

 دانش نگهداري توانايي"صرفا سازماني، حافظه كه داشت توجه بايد اما .است مانيساز دانش از نگهداري سازماني، حافظه وظيفه مهمترين

 اثربخشي براي .داد قرار موردتوجه است نهفته هاي دانش نگهداري محل كه را فردي حافظه بايد سازماني حافظه كنار در .دارد را صريح هاي

 . كرد برقرار تنگاتنگ پيوندي حافظه نوع دو اين ميان بايد دانش، مديريت هاي برنامه
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 دانش عیتوز و ميتسه

 مي مطرح اينجافعاليتهايي در .است صريح دانش به نهفته دانش انتقا و تبديل دانش مديريت اصلي چالشهاي و مشكالت از يكي

 كدگذاري نظير هايياست فعاليت ارتباط در ديگر، گروهي يا فرد به گروهي يا فردي از يا و ديگر شكل به شكلي از دانش جريان با كه شود

 همراه دانش جذب با بايد كه اين است انتقال دانش توجه قابل نكته است اهميت حائز مرحله اين در دانش تباد هاي تيم تشكيل و دانش

 . باشد

 دانش يريبکارگ
 هاي برنامه و قداماتا تنها نه كه باشد طوري بايد دانش مديريت فعاليتهاي شود، گرفته كار به كه است ارزشمند زماني ، دانش  

 .]9[شود مشاهده سازمان روزمره فعاليتهاي در آن آثار بلكه دهد قرار تأثير تحت را سازمان كالن

 یسازمان یاثربخش
 اندازه توسعة سنجش و براي متعددي روشهاي و شاخصها و نيست ساده چندان اثربخشي محاسبة سازمان، يک در كلي، طور به

 شاخص كار، زمان افزايش اثربخشي و داد خواهد بهبود را كار زمان اثربخشي شايستگي، و صالحيت است، شده هارائ سازمان اثربخشي گيري

 در اثربخشي و كارايي در كه كاركنان است مولد ترغيب، و شادكامي دروني، رضايت واقع، به.داد خواهد ارتقاء را سازماني اثربخشي ديگر هاي

 است اثربخش سازماني .ميكند ايفا توسعةسازماني در را مهمي نقش سازماني، اثربخشي .است مؤثر وري رهبه حد باالترين به هدايت و سازمان

 و شغلي اصلي حيطة و باشد يادگيري وساختاربندي مداري ارزش توليد، مداري، مشتري پذيري، انعطاف ها، ابهام مديريت به قادر كه

 دراكر پيتر .اند كرده تعريف هدف به حصو ميزان درجه و به را سازماني اثربخشي ،صاحبنظران .بشناسد را كاركنان باالي توانمندسازي

 به هم سازماني اثربخشي تعريف در رابينز .كند مي سازمان محسوب موفقيت كليد را آن و داند مي كار صحيح انجام را سازماني اثربخشي

 اي شده تضمين و راحت ساده، مقياس هيچ سازماني اثربخشي براي سنجش .حاصله نتايج به هم و نموده توجه فرآيند هم و امكانات و وسايل

 :مي شود اشاره مهم رويكردهاي از تعدادي به اين بنابر .ندارد وجود

 يک به نيل با ا عمدت را سازماني اثربخشي و است سازماني اثربخشي ارزيابي معيار متداولترين رويكرد اين :هدف تحقق رويكرد.0

كاركنان  .بروندادهاست بر مد اين تمركز .گيرد مي قرار استفاده مورد ها سازمان اكثر در گسترده طور به و كند مي تعريف ويوه چندهدف يا

 .هستند سودآوري و كارايي وري، بهره دنبا به رويكرد اين در

 معيارهايي بر منبع سيستم ردرويك .باشد داشته را دروندادها كسب توانايي بايد سازمان رويكرد، اين در :منبع سيستم رويكرد.2

بهعنوان  خود داخلي محيط از نگهداري منابع، كسب در سازمان توانايي نظير .داد خواهد افزايش را سازمان مدت طوالني بقاء كه تاكيددارد

 .خارجي محيط با موفق تعاد و اجتماعي سازمان يک

 محيط در كه ذينفعاني تقاضاهاي كه است آن سازماني اثربخشي از رويكرد اين هدف :استراتويک ذينفعان رضايت رويكرد.9

 به است، منبع سيستم رويكرد مشابه ديدگاه اين .نمايد كسب بقاء و ادامه براي را نياز مورد حمايتهاي تا نمايد رفع را دارند سازمان حضور

 منابع كلل به كنتر عالقه كه ميگيرد درنظر سياسي محدودة يک عنوان را سازمانها رويكرد اين .ندارد ارتباط سازمان دروني محيط با جزآنكه

 .دارد

 ما كه رويكرد اين اساسي و اصلي معيارهاي و موضوع .ميدهد ارائه را تلفيقي چارچوب يک رويكرد اين :رقابتي ارزشهاي رويكرد .4

نوآوري  بازار، سهم گذاري، سرمايه گشتباز نرخ مانند دهيم مي قرار استفاده مورد و هستيم قائل ارزش سازماني اثربخشي براي ارزيابي

 .دهيم مي قرار نظر مد را منافعي چه و دهيم مي ارائه چيزي چه هستيم، كسي چه ما كه است اين به متكي .شغلي امنيت و درمحصوالت

 و عقالني هدف انساني، روابط باز، سيستم چهارگانه مدلهاي قالب در را سازماني اثربخشي معيارهاي از تعدادي رويكرد اين

مي  خود حيات چرخة مراحل از اي مرحله چه در سازمان اينكه برحسب و است متكي اي ويژه ارزشهاي بر هركدام كه داده قرار فرآيندداخلي

 .گيرد مي قرار اولويت در مدلها اين از يكي باشد،

 كرده نامگذاري " سالم هاي سيستم " درويكر را سازماني اثربخشي معيار اين صاحبنظران از برخي :دروني فرآيندهاي رويكرد.1

 واعتماد شغلي رضايت وفاداري، تعهد، و باشد جريان در آرامي به اطالعات كه است سالم سيستمي سازمان، يک كه شود مي گفته زماني.اند

 روش، هاي اين نمونه نبهتري .سازمان كارايي و سالمت ميزان يعني اثربخشي روش، اين در درواقع .باشد حاكم سازمان كاركنان بين در

 .است شده ارائه سازمان در انساني روابط بر مبتني روشهاي با دررابطه كه است الگوهايي

 انطباق :ميباشد ويژگي چهار شامل و گرديده مشخص AGIL حروف مخفف با پارسونز مد :پارسونز سازماني اثربخشي الگوي. 9

فرعي  واحدهاي بين هماهنگي و همكاري حفظ و ايجاد يعني انسجام آن، اجراي و ريهدف گذا يعني هدف به نيل كافي، منابع يعني تحصيل

 .]7 [است سيستم خاص ارزشهاي و فرهنگل انتقا و حفظ ايجاد، معناي به كه فرهنگي الگوهاي حفظ و تداوم و سيستم
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دنيادرسال  سراسر از مدير 1600 حضور با را دانش مديريت ليسانس فوق دوره اولين «اپن يونيورسيتي»دانشگاه بازرگاني دانشكده

 تعدادزيادي محقق تخصصي، دانش و اطالعات تكنولوژي از استفاده چشمگير افزايش علت به كه بود آن از پس .نمود برگزار ميالدي2111

 دانش ه مديريتب توان مي كه نقشي مهمترين كه است معتقد« 2110هالس »دادند گسترش و بسط را دانش مديريت هاي الگوريتم پيشگام،

 درون به هاي جديد دانش جذب با طرف يک از دانش مديريت .بگيرند نظر در تغيير متدلوژي يک بعنوان را آن كه است اين داد نسبت

 .]1[باشد  سازمان يک تغيير عامل مهمترين تواند مي فرآيندها، به آن اعمال و ها دانش آن مؤثر ادارة با ديگر طرفي از و سيستم

 قيقتح قلمرو
 .فناوري اطالعات مي باشد رشته با مرتبط «رابطه مديريت دانش واثربخشي سازمانيبررسي  » عنوان با تحقيق اين

 :مکانی قلمرو

 .انجام شد در دبستان علوي شهرستان ازنا تحقيق اين 

 : زمانی قلمرو
 .پذيرفت پايان 01/16/0961 مورخ در و شروع10/16/0964خ تاري از تحقيق اين

 

 :آماري جامعه
 .بوده استآموزشي دبستان علوي  نفرازپرسنل 01 تعداد را حاضر پژوهش آماري جامعه

 ابزاراندازه گيري

 .گزينه اي بوده است 1سوال  01پرسشنامه استاندارد به كارگرفته شده داراي 

 مقياس  پرسشنامه 

توجه مقياس ليكرت در )  باشدمي( 1خيلي زياد، ؛4؛ زياد ، 9؛ متوسط2؛ كم، 0خيلي كم،)اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت 

 ..(انتهاي پرسشنامه كامال توضيح داده شده است

 گزينه خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 امتياز 0 2 9 4 1

 نمره گذاري پرسشنامه:1جدول 
-گيرد يعني  اينكه ابزار اندازهندازه ميقابليت اعتماد يا پايايي يک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه ا 

 .دهدگيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي

 .روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد راهنما و مشاور، خوب ارزيابي و تاييد شده است

 .بدست آمده است كه به طبق زير مي باشد  spssباالي با آزمون آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار   پايايي اين پرسشنامه 
 

 ميزان آلفاي كرونباخ نام متغير

 61/1    مديريت دانش

 پایایی پرسشنامه:2جدول 

 

 

 یافته ها

 فرضيه اصلی

 ؟مدیریت دانش در حدقابل قبول در سازمان به کارگرفته شده استآیا 
كوچكترباشد،مي 11,1يعنيازسطح آزمون  pزرگترباشدومقدارب2811يعني t جدول tدرصورتي كه مقدارtدرجداول مربوط به آزمون 

 .مورد قبول بودن بكارگيري مديريت دانش راپذيرفتتوان فرضيه 
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بررسی تاثير ميزان استفاده ازفناوري اطالعات برنحوه تصميم گيري مدیران کارخانه سيمان  تک نمونه اي براي tآزمون 1جدول

 شهرستان دورود

م فرضيه

 tدارق

p نتيجه 

ميزان استفاده از فناوري اطالعات بر نحوه ي تصميم گيري کارخانه 

 سيمان شهرستان دورود به چه ميزان است؟

9

.7 

1

0,1 

 تاييدفرضيه

 

بزرگتراست ودرنتيجه فرضيه (2811 )جدول يعني tمي باشد كه ازمقدار  t 987 حضه مي شود،مقدارآمارهمال0لهمانطوركه درجدو

پياده سازي مديريت ردمي شود؛به عبارتي موفقيت آموزش وپرورش شهرستان ازنادرزمينه 9ي بودن مقدارميانگين ازعددكوچكتريامساو

 .ازاين طريق نيز اثبات مي گرددكمترمي باشدوبنابراين فرضيه 11,1است كه ازسطح آزمون يعني p( 10 ,1  ) تاييد مي شود،مقدار دانش

 :فرضيات فرعی
 :استفاده مي شود تک نمونه اي tفرعي پژوهش ازآزمون  براي بررسي فرضيه هاي

 

 تایيدفرضيه pمقدار tمقدار فرضيه

 تایيدفرضيه 7.1. 37.3 كسب وبه دست آوردن دانش در سازمان در حدمطلوبي است؟ 

 تایيدفرضيه  ..7. 3721 دانش درسازمان به خوبي بين كاركنان منتقل مي شود؟

خوبي درسيستم بكارگرفته مي دانش حاصله از تجربه افراد به 

 شود؟
 تایيدفرضيه ..7. 37.3

 تایيدفرضيه 7.1. 4711 دانش موجود به خوبي  در سيستم ضبط ومستند مي گردد؟

 بررسی فرضيات فرعی:3جدول 

بزرگتراست ودرنتيجه فرضيه كوچكتر 2811ازمقدارجدول يعنيT مالحظه ميشود،مقدارآماره هاي  9همان طور كه درجدول 

 .ازاين طريق تاييدميشود يابه عبارتي موفقيت سازمان درپياده سازي مديريت دانشردميشود؛ 9اوي بودن مقدار ميانگين ازعدد يامس

 فرضيه اصلی
 توان مي صورت دراين.شود مي داده نشان بااعداد يک تاپنج موجوددرسواالت هاي ،گزينه ها هادرموردداده استنباط انجام براي

بر اساس اين روش از تحليل، ثير بكارگيري مديريت دانش بر اثربخشي سازماني از آزمون نمره گذاري استفاده نمود، براي بررسي ميزان تا

  .هاي به دست آمده را  جمع كرده و سپس بر اساس جدول زير قضاوت مي گرددنمره

 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پايين نمره

91 91 11 

 آزمون نمره گذاري: 4جدول 

 .تاثير بكارگيري مديريت دانش براثربخشي سازماني درحدكمي مي باشدباشد،   91تا  01در صورتي كه نمرات پرسشنامه بين  -

 .تاثير بكارگيري مديريت دانش براثربخشي سازماني درحد متوسطي مي باشدباشد،   41تا  91در صورتي كه نمرات پرسشنامه بين  -

 .تاثير بكارگيري مديريت دانش براثربخشي سازماني درحدبااليي مي باشدباشد،   41  زدر صورتي كه نمرات پرسشنامه بيشترا -
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 :فرضيه اصلی

 آيا بكارگيري  مديريت دانش درسازمان باعث افزايش اثربخشي سازماني شده است؟
 

 نتيجه نمره به دست آمده فرضيه

تاثير گذار بودن پياده سازي مديريت دانش درباال 

 انيبردن اثربخشي سازم

 

 تایيدفرضيه 44

 بررسی فرضيه تاثيرگذاربودن پياده سازي مدیریت دانش براثربخشی سازمانی:3جدول 

 
مي  46مشاهده واستنباط به دست آمده مشاهده مي گردد ،نمره به دست آمده توسط آزمون نمره گذاري  1همان كه در جدول 

ده سازي مديريت دانش بسيار برروي باالرفتن اثربخشي سازماني بسيار تاثير پيا پرسنل آموزشي دبستان علويباشد كه نشان مي دهد ازنظر 

 .ستگذاربوده ا

 

 نتيجه گيري
 ازدحام در جوان نسل .است آورده وجود به بشري زندگي مختلف هاي عرصه در را جديدي تغييرات اطالعات، انفجار و فناوري

 در سازمانهاي پيشرو كه اينجاست در بازوست زور قدرت بر انديشه و مغز برتري نيايد امروز دنياي .برد مي سر به ها رسانه تراكم اطالعات و

 بهبود و عوامل باعث اين چنانچه .نمايند سهيم نو انديشة و دانش اشاعة و توليد در را خود انساني منابع دانش مديريت از بااستفاده مي توانند

 .آورد وجود به اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، ري،فك تحوالت ميتوانند گردند، سازماني اثربخشي ارتقاء
 به متغير دو اين بين قوي و مثبت ارتباط سازماني، اثربخشي و دانش مديريت بين ارتباط بررسي منظور به شده انجام تحقيق در

 حاجي و صفايي ، 1393 نصيري، و نيا همانندحسن زمينه اين در شده انجام مطالعات با كل طور به تحقيق اين نتايج كه .آمد دست

خود  دانش مديريت بايستي بيشتر اثربخشي جهت سازمانها كه معناست بدان اين .همراستاست 1311 همكاران، و سيما خوش ،1 660اصل،

 نيازمورد  اطالعات و نمايد استفاده دانش توسعه و ايجاد براي دانش مديريت از تواند مي خود عملكرد افزايش براي نيز و نمايد توجه بيشتر

 بهره آن طبع به و يافته افزايش سازماني اثربخشي و كارايي نهايتا تا كند تأمين خوبي به آشكار و ضمني دانش از استفاده با را خا هاي زمينه

 بقال در و آوري كرده جمع را موجود اطالعات انبوه دانش، مديريت از استفاده با بايستي ها سازمان همچنين .شود نهادينه سازمان وري

 بخش اثر نهايتا اطالعات اين از استفاده با و دهند قرار مديريت اختيار در گيري تصميم جهتص  خا و تفصيلي تركيبي، و مناسب گزارشات

 .گردند
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