
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

فرآیند تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان شرکت برق استان تاثیر  میزانبررسی 

 با رویکرد کارت امتیازی متوازن گلستان

 

 3، سحر محبتی مبارز2، زهرا مال داوودی1توالیی روح اهلل دکتر

 

 

 چکیده: 

با  تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان شرکت برق استان گلستانفرآیند  ارتباطمیزان بررسی  با هدف این تحقیق

در عصر اطالعات، دانش به عنوان مهمترین سرمایه شرکت ها . انجام شده است استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن

ایجاد مزایای رقابتی، یکی از مهم ترین نگرانی و با توجه به  اینکه تسهیم دانش به عنوان ابزرای برای محسوب می شود 

های مدیریتی سازمان ها است. سازمان ها به منظور ایجاد قابلیت های تسهیم دانش، باید عوامل جامعی را تدوین نموده 

ان ها بر ابعاد گوناگون از جمله عملکرد سازم تا بتوانند جریان دانش وارتباطات را تسهیل نمایند. تسهیم دانش می تواند

 تاثیر مستقیم داشته باشد. 

-توصیفیمطالعات  ،این تحقیق گردآوری اطالعات درروش این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و 

شرکت برق  تسهیم دانش صریح بر عملکردمیان پیمایشی و کتابخانه ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 

دانش ضمنی بر عملکرد از  همچنین میان تسهیمو رشد و یادگیری و  ، فرایندهای داخلیتریاز بعد مش استان گلستان

 ارتباط همبستگی وجود دارد.یادگیری بعد مالی، فرایند های داخلی و رشد و 

 

 ی متوازن.، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازدانش، تسهیم دانش کلیدواژه ها:

 

 

 
                                                           

1
 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی  

2
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه شهید بهشتی  

3
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه شهید بهشتی 



 

 

 مقدمه -1

کنونی هستند. سازمانها زندگی کنونی افراد را تشکیل می دهند و هر روزه با تعدادی از سازمانها رکن اصلی اجتماع 

( می گوید: انسان درسازمان متولد می شود، درسازمان زندگی می کند و درسازمان 1791) 1آنها سروکارداریم. اتزیونی

می میرد. غیر از اینکه سازمانها به زندگی ما شکل می دهند، مدیران آگاه نیز می توانند به سازمانها شکل دهند. درک 

ان را به گونه ای طرح ریزی نمایند تا مدیران از ماهیت، الگوها و تئوری های سازمانی باعث می شود که بتوان سازم

شیوه ای بخردانه و اثربخش کارهای خود را انجام دهند. سرعت انجام تغییرات و تحوالت سرسام آور درجامعه کنونی، 

دستخوش دگر گونی و تحول در شیوه اندیشیدن و تغییر در رفتارهایی شده است که درسازمان رخ می دهد. تغییر تنها 

امروزی است. سازمانهای واحد، یک موجود اجتماعی هستند که هم از محیط تاثیر می پذیرند و هم برآن  راه سازمانهای

تاثیر می گذارند. محیط سازمان دائما درحال تغییر است و هماهنگی با این تغییرات برای سازمانها امری اجباری می 

ی در اقتصادهای جهانی، سازمانهای امروزی نیاز بنابراین به منظورکسب وحفظ مزیت رقابت (.1339 , اردشیری) باشد

دارند تا به طور مؤثر به سمت منابع دانش حرکت کنند. به همین خاطر کسب، توسعه، بهره برداری و اداره صحیح 

دانش، یکی از مسئولیت ها و چالش های اصلی سازمانها محسوب می شود؛ به عبارت دیگر مدیریت دانش مهمتر از 

با مطرح شدن عنصر دانش و دانایی به عنوان اصلی ترین منبع و سرمایه سازمانها، و اهمیت  ی آید.دانش به حساب م

ای نو در اداره امور و مدیریت سازمانها گشوده شده است. ورود به عصر اطالعات ، گسترش  یافتن کارکنان دانشی، دریچه

گیری رویکردی جدید به مسایل مدیریت سازمانها ابزارها و کاربردهای فناوری نوین ارتباطات و اطالعات سبب شکل 

گردیده است. اینک دانش و دانایی بزرگترین مزیت رقابتی کشورها در عرصه اقتصادی و جهانی و اصلی ترین مزیت 

ترند، مورد توجه  می شود. براین اساس، دیگر کارگزارانی که از نظر فیزیکی قوی برقابتی سازمانها در عرصه ملی محسو

اند که با استفاده از دانش و دانایی، تولید کننده اصلی ثروت و ارزش افزوده  شند، و این کارگران و کارگزاران دانشیبا نمی

بنابراین، مدیریت سازمانها به ویژه سازمانهای  .(Sharifuddin, Ikhsan, and Rowland, 2004)شوند  محسوب می

تر در موضوعهای مهم و نیز بهبود عملکردهای مبتنی میمات معقولدولتی باید با تکیه بردانش برتر، در صدد اتخاذ تص

بردانش برآیند. از این رو مدیریت دانش مقوله ای مهم محسوب می شود که سازمانها به دنبال آن هستند تا نحوه 

سازند  چگونگی تبدیل اطالعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارتهای فردی و گروهی تبیین و روشن

چون مدیریت دانش عبارت از فرایند ایجاد، تسهیل و تقویت یادگیری سازمانی، میسر کردن (.  1371 ,قصابی چورسی)

                                                           
1
 -Etzioni 



 

زمینه های توزیع و تسهیم و استفاده از دانش سازمانی، تعیین ساختارهای مؤثر اصل دانش رسمی و غیررسمی به 

به روز کردن حافظه سازمانی  منظور ذخیره دانش در حافظه سازمانی، استفاده مجدد از دانش سازمانی بازیابی شده و

است و مدیریت دانش بهینه سازی دانش سازمانی به منظور دست یابی به افزایش عملکرد از طریق استفاده از تکنیکها و 

لذا تسهیم دانش به عنوان یکی از فرایند های موثر در مدیریت دانش سازمانها  (. 1339 )ابوترابی,روشهای متفاوت است 

 رسد.تاثیر گذار بر آن مهم و ضروری به نظر میو همچنین عوامل 

 

 تحقیقادبیات  -2

 مفهوم دانش و تسهیم دانش -2-1

از طریق تسهیم دانش سازمان دیگر تسهیم دانش عبارت است از فعالیت انتقال و توزیع دانش از یک شخص گروه یا 

آموزشی وخطرپذیری های ناشی از عدم اطمینان اثربخش سازمانها می توانند کارایی خود را بهبود بخشیده وهزینه های 

تسهیم دانش را اینگونه تعریف می کند،تسهیم دانش عبارت است از اشتراک اطالعات  (2002بارتول) را کاهش دهند.

تخصص ها با دیگران در یک سازمان.تسهیم داش مجموعه ای از رفتارهاست که مستلزم مناسب ،ایده ها،پیشنهاد هاو

باشد که در آن تسهیم دانش به عنوان یکی از فرآیندهای مدیریت دانش می .یا کمک به دیگران استله اطالعات مبد

گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل مناسب و مورد نیاز و چگونگی انتقال مسائلی همچون چگونگی به اشتراک

ونگی انتقال دانش از سطح فردی به سطح دانش به گونه ای که در سازمان قابل دسترس و قابل استفاده باشد و نیز چگ

دانش گروهی و سرانجام سطح دانش سازمانی از جمله مواردی است که در دستور کار این بخش از مدیریت دانش قرار 

دهند و این امر موجب گسترش پایه های می گیرد. در این فرآیند، همکاران، دانش های خود را به دیگران انتقال می

1دانش شود. تسهیم دانش سازمانی می
 اطالعات و کمک و دانش تبادل شامل که رفتارهایی مجموعه از است عبارت 

 و اختیاری طور به که است شهروند سازمانی رفتارهای شبیه دانش، تسهیم . است خصوص این در دیگران به کردن

 )شامل دانش تسهیم میزان توسط دانش، مدیریت گیری های اندازه شیوه از یکی .شود می انجام ها سازمان در داوطلبانه

 (.1331حسن زاده،).شود می انجام ها سازمان در است که ضمنی( و آشکار دانش

گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل مناسب و مورد نیاز و چگونگی انتقال مسائلی همچون چگونگی به اشتراک

چگونگی انتقال دانش از سطح فردی به سطح  استفاده باشد و نیزای که در سازمان قابل دسترس و قابل دانش به گونه

 .گیرددانش گروهی و سرانجام سطح دانش سازمانی از جمله مواردی است که در دستور کار تسهیم دانش قرار می
                                                           
1
 -Knowledge Sharing 



 

 دیگر بیان به . (2003 گای،  و وان )ال است افراد سایر به اکتسابی تجربیات و ها مهارت داوطلبانه انتشار دانش، تسهیم

 و کنند)بارتلمی منتشر دیگران میان را مربوط اطالعات طی آن افراد که شودمی تعریف اقدامی عنوان به دانش تسهیم

 میگوییم فردی که وقتی که شده تشریح صورت ( بدین 1777، درمت مک توسط) دانش (. تسهیم2002استاوا،  سرایو

 راهنمایی خود افکار و بینش دانش، استفاده از با را دیگری فرد فرد، آن که است معنی این به میکند، تسهیم را خود دانش

 و است این آل ایده میکند، تسهیم را خود دانش که فردی بعالوه .بهتر ببیند را خود موقعیت که کند کمک را او تا میکند

 اطّالع داشته دانش گیرنده فرد اطالعاتی شکافهای و نیازها از همچنین و آن کاربرد و شده، دانش تسهیم هدف از باید

1همه که است نکته این بیانگر این .باشد
 گرفته بکار آنان دانش است ممکن ندارند، زیرا خود دانش تسهیم به نیاز کارکنان 

 به خود کار در کارکنان همه که بود خواهد مفید زمانی دانش تسهیم عبارت دیگر، به نشود، مجدد استفاده آن از یا و نشود

 .C.H.Law, and W.T.Ngai, 2008)گیرند) بکار میکنند دریافت که را دانشی بیشتر حداقل یا و داشته باشند نیاز آن

 تسهیم .دارد همبستگی دانش مدیریت با مثبتی طور به دانش توزیع و تسهیم که بردند پی (2000) گوه یاهیا و

 گفتن طریق از را دانش ام تری شرکت کارکنان مثال طور به .باشد موثر خیلی تواند، می ها سازمان در دانش غیررسمی

 دیگر های کارخانه با افراد چهره به چهره طور به را دانش نیز پترولیوم بریتیش شرکت کارکنان  .کنند می داستان تسهیم

 و کمک به مایل فرد یک که دهد می رخ هنگامی دانش تسهیم (Schilligo,2007). کنند می تسهیم شرکت، این

یادگیری به معنی درک و  که گوید می (1773سنگه ) است.پیتر جدید های شایستگی در توسعه دیگران از یادگیری

 و ها دارایی به افراد همه و دانش تجربیات تبدیل و انتقال برای تالش کارکنان، دانش تسهیم از نهایی هدف .است جذب

 هستیم این خواهان اگر گوید: ( می2000) است. سالوپک اثربخشی سازمانی پیشبرد و افزایش منظور به سازمانی، منابع

 تسهیم آن، در که ایجاد شود و فراهم سازمان در شرایطی باید کنند تسهیم گیرند می یاد که را چه آن در سازمان افراد که

 و ایجاد باید که است اجتماعی و بیرونی درونی، های شامل پاداش انگیزشی، های برنامه . شد با فردی مزیت نتیجه شرایط

 شوند می دانش کارگیری به و انتقال تسهیم، دانش، خلق افزایش موجب ها پاداش ها و برنامه این .شوند داده توسعه

 باید تنها نه کارکنان .باشد دانش نمی تسهیم برای فقط ها پاداش که ببینند آموزش را واقعیت این باید زمان هم کارکنان.

 طرف یا گروه از را شده تسهیم دانش با مرتبط داد درون یک چنین باید هم بلکه کنند، حفظ تسهیم از پس را خود دانش

2شاگردی استاد های برنامه آموزشی، های برنامه بر عالوه .دریافت نمایند دیگر های
 این  .قرار گیرد استفاده مورد باید نیز 

                                                           
 

 
2 -Mentoring 



 

 و سازی غنی به منجر تبادل، این دهد. قرار می استفاده مورد را ها آن تجربه و دانش افراد، یادگیری انتقال برای ها برنامه

 .(2002،یانگ، وانگ).شود می جدید دانش ایجاد و دانش تقویت

 :از شوندعبارتند می دانش تسهیم رفتارهای و ها نگرش گیری شکل موجب که عواملی کلی طور به

 موجود؛ گیری تصمیم فرایندهای بودن منصفانه و عادالنه -

 کننده؛ شغل راضی ارائه و فرهنگ انسانی، منابع اقدامات توسط کارکنان انتظارات شدن برآورده -

 سازمان؛ پاداش و ارزیابی سیستم در دانش تسهیم و استفاده دادن قرار -

 سازمانی؛ فرهنگ توسط دانش تسهیم به پاداش و تشویق ارتقاء، -

 کارکنان؛ بین موجود اعتماد میزان -

 (1339هکاران،  و شهبازی)سازمان  عالی مدیریت حمایت -

(، به مطالعه عواملی پرداختند که تسهیم اطالعات در سازمانهای پیشرفته به 1772) 2و اسپرول 1کانستنت، کسلر

کنند. عوامل مورد بررسی این محققین عبارت بودند از: تجربه کاری، تجربه  لحاظ تکنولوژیک را تسهیل یا محدود می

توسط سازمان. این محققان، با  کار با کامپیوتر، مدت زمان آموزشهای طی شده و ادراک در رابطه با مالکیت اطالعات

(، تئوری تسهیم اطالعات را مطرح کردند. این محققین 1793، 1و تیبائوت 2)کلی 3استفاده از تئوری وابستگی متقابل

و همچنین زمینه اجتماعی و سازمانی است. نتایج  1ادعا کردند که رفتار تسهیم اطالعات، متأثر از عالیق شخصی مستدّل

اهی این محققان نشان داد که نگرش افراد در رابطه با تسهیم اطالعات، بستگی به شکل اطالعات پژوهشهای آزمایشگ

دارد. در حالی که تسهیم اطالعات ملموس، بستگی به نگرشهای پیش اجتماعی و هنجارهای مالکیت سازمانی دارد، 

 رد.آنها دا 3و نیاز به خود ابرازی 9تسهیم دانش تخصصی بستگی به هویت خود افراد

 

 تعریف عملکرد سازمانی  -2-2

                                                           
1
 - Keisler 

2
 - Sproull 

3
 - interdependence theory 

4
 - Kelley 

5
 - Thibaut 

6
 - rational self-interest 

7
 - people's own identity 

8
 - self-expressive needs 



 

 چگونگی بر که است کلی ی سازه یک سازمانی عملکرد بنابراین،. کارکرد کیفیت یا حالت یعنی لغت در عملکرد

: )) است شده ارائه ( 1771,همکاران و نیلی) توسط عملکرد تعریف ترین معروف. دارد اشاره سازمانی عملیات انجام

 : شود می تقسیم جزء دو به عملکرد تعریف، این طبق((. گذشته اقدامات کارایی و اثربخشی کیفیت تبیین فرایند

 رابطه یعنی است، محصوالت یا خدمات تولید در منابع از سازمان استفاده چگونگی ی کننده توصیف که کارایی( 1

   معین؛ بروندادهای تولید برای دروندادها مطلوب و واقعی ترکیب بین

 مدیریت کارهای دستور مهمترین از یکی .است سازمانی اهداف به نیل ی درجه ی کننده توصیف که اثربخشی( 2

 نیز سازمانها است. بسیاری از سازمان عملکرد مداوم سنجش و ارزیابی توانایی در مستمر بهبود به کلید دستیابی زیرا است؛

 به کار می برند.  سازمان در متنوعی ارزیابی عملکردسیستم های  و اند کرده درک را عملکرد مداوم ارزیابی اهمیت

 دالیلی به که عملکرد می پرداختند، ارزیابی به مالی معیارهای براساس ها تنها سازمان 1975تا  1850بین سالهای 

و  گویی پاسخ کیفیت، مورد در داده کردن فراهم در توانایی عدم و تمرکز استراتژیک مدت، فقدان کوتاه دیدگاه تشویق: چون

هستند و  آن خواهان مشتریان آنچه مورد  در اطالعات کردن فراهم در شکست خوشبینانه، دیدگاه تشویق انعطاف پذیری،

 . (Fernandes et al, 2006)چگونگی عملکرد رقبا، مورد انتقاد قرار گرفتند 
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خالل تحقیقات رابرت کاپالن و دیوید نورتن درزمینه روش  در 1770کارت امتیازی متوازن برای اولین بار در سال 

های نوین سنجش عملکرد سازمان ها شکل گرفت . این ایده در طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از 

 . یک ابزار سنجش و اندازه گیری عملکرد و اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شده است

رشد و یادگیری ،  و  فرآیندهای داخلیمشتری، جنبه کلیدی مالی ،  2متوازن استراتژی سازمان را از کارت امتیازی 

کارت امتیازی متوازن زبان مشترکی راپدید آورده که مدیران می توانند از آن برای بحث .بررسی وصورت بندی می کند

وجه مستقل  2و شاخص های عملکردی در  در مورد جهت گیری و اولویت بندی سازمان خود استفاده کنند .اهداف

با ایجاد تصویری از این نیستند و ارتباطات علت و معلولی بین آنها وجود دارد . نقش استراتژی ابزاری است که 

 ، گفتگو و تعامل مدیران درباره استراتژی سازمان را آسان تر می کند .ارتباطات

 متوازن امتیازی کارت بودن جامع به توجه با پژوهش این در 
(BSC) برای آن روزافزون و کاربرد عملکرد ارزیابی برای 

است .کارت  شده استفاده سازمان عملکرد ارزیابی مبنایی برای به عنوان آن دیدگاه چهار از مدیریتی، راهبردی مباحث



 

 امتیازی متوازن
(BSC) مجموعه منسجمی از  به را شرکت راهبرد که مدیران فراهم می کند برای را جامع چارچوبی

 سنتی ارزیابی سیستم با مقایسه در متوازن امتیازی . کارت(Kaplan and Norton, 1992)معیارهای عملکردی ترجمه کند

 آن ها به نگرش هدایت طریق از را مدیران تصمیم گیری که است شده طراحی به گونه ای مالی بود، معیارهای شامل تنها که

   .بهبود می بخشد شرکت، عملیات از گسترده تری ابعاد

 

 معرفی شرکت برق استان گلستان -2-4

 برق نمود می ایجاب اقلیمی شرایط که آنجا از. پیوست سراسری شبکه به گلستان و مازندران برق 1321 سال از

 و نزدیکی خاطر به این و گرفت انجام کشور نقاط سایر از زودتر و تر آسان گلستان استان محدوده روستاهای به رسانی

 به ترانسفورماتور دستگاه یک نصب و توزیع شبکه متر 3000 احداث با 1327 سال در.  بود یکدیگر به مناطق پیوستگی

 و نیرو توزیع شبکه متر 1310 احداث با بعد درسال و گرگان شهرستان در اوزینه روستای آمپر ولت کیلو 10 قدرت

 برقدار کردکوی شهرستان در واقع والغوز روستای آمپر ولت کیلو 110 قدرت به ترانسفورماتور دستگاه یک نصب

 از.  رسید روستا 371 به( 1391) شرکت تاسیس سال در و 311 به 19 سال در استان برقدار آبادیهای تعداد.  گردیدند

 خصوصی و برونسپاری و دولت حجم کردن کوچک بر مبنی دولت جدید گذاریهای سیاست راستای در 1391 سال

 در گلستان استان برق نیروی توزیع شرکت.  آمدند وجود به نیرو توزیع شرکتهای ، دولتی فعالیتهای از قسمتی سازی

 گردیده منفک مازندران برق توزیع شرکت از 21/7/91 تاریخ در استان این تاسیس از پس و نیرو وزارت اهداف راستای

 و متقاضیان به رسانی خدمات و دهی سرویس مسئولیت کنون تا و نموده کار به آغاز رسمی صورت به 1/1/99 از و

 .دارد عهده به را آنها سازی بهینه و توسعه و موجود توزیع های شبکه و تاسیسات از برداری بهره و استان برق مشترکین

 

 مدل مفهومی تحقیق -3

 استان برق شرکت کارکنان عملکرد بر دانش تسهیم فرآیند تاثیر میزان هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی

متوازن است. در این تحقیق مدل مفهومی بر مبنای ادبیات نظری مرور شده، به شکل  امتیازی کارت رویکرد با گلستان

 زیر تدوین شده است:

 

 



 

 
 

 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل )
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دارایی های نامشهود برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی ارزشمند است. در سازمان ،افراد نه تنها می توانند از  

تجربیات مستقیم خودشان یاد بگیرند بلکه از تجربیات دیگران نیز یاد می گیرند. چرا که افراد با یکدیگر تعامل 

از طریق بازخور، توضیح، کمک یا مشاوره به  دارند، دانشی که توسط یک نفر جمع آوری شده است می تواند

دیگر همکاران نیز منتقل شود. تبادل دانش بین افراد منابع دانش را ایجاد کرده و دستکاری آن ساختار ها و  

کارکنان می توانند درک خود را از  (. Minguela-Rataetal 2010) رویه های دانشی جدیدی را ایجاد می کند

میتوانند به سرعت به  بر اساس بازخور و مباحثه عمق ببخشند. بنابراین کارکنان نه تنها دانش صریح یا ضمنی، 

نیازهای محیط پاسخ دهند، بلکه هزینه های پاسخ گویی به حل مشکل را نیز کاهش می دهند. تسهیم دانش 

ازمان به همراه زیادی برای سسازمانی می تواند به عنوان ستون فقرات یادگیری سازمانی عمل کند و منافع 

این اقدامات رابطه مثبتی با سرمایه انسانی سازمانی، تشریک  (Van Woerkom & Sanders, 2010) آورد

دریافتند که تسهیم دانش و یادگیری سازمانی  (2008)الو و نگی  (Hsu, 2008)داردمساعی و عملکرد سازمانی 

منجر به عملکرد بهتر از طریق بهبود فرآیند کسب و کار، ارائه خدمات و محصوالت یک شرکت، می شود. دو، 

کمی بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی بر اساس یک نظرسنجی در شیان، چین، با  رابطه (2007)رنآی و 

بررسی کردند، و دریافتند که ابعاد مختلف تسهیم دانش نقش های مختلفی را ایفا عوامل زمینه ای مورد نظر را 

می کند که در نهایت منجر به عملکرد متفاوتی می شود. اگرچه روابط تجربی بین تسهیم دانش و عملکرد 

لکرد سازمانی مورد آزمون قرار گرفته است، اما تحقیقات اندکی روابط خاص تسهیم دانش ضمنی و صریح بر عم

صریح تسهیم دانش 

 درون سازمانی

ضمنی تسهیم دانش 

 درون سازمانی

 عملکرد سازمانی
 مالی.1

 مشتری.2

 داخلیفرایندهای .3

 رشد یادگیری.4



 

یری را شرکت در حوزه های گوناگون، یعنی عملکرد از بعد مالی، مشتریان، فرایند های داخلی و رشد و یادگ

  .مورد توجه قرار داده اند

 در این پژوهش براساس بحث یادشده، فرضیات زیر تدوین شده است. 

 از بعد  مالی تأثیر دارد.برق تسهیم دانش صریح بر عملکرد شرکت  .1
 

 از بعد  مشتری تأثیر دارد.  برقتسهیم دانش صریح بر عملکرد شرکت  .2

 بعد   فرایندهای داخلی تأثیر دارد. برق  تسهیم دانش صریح بر عملکرد  شرکت .3

 یادگیری تأثیر دارد.  از بعد  رشد و برق تسهیم دانش صریح بر عملکرد  شرکت .2

 دارد. مالی تأثیراز بعد برق د شرکت تسهیم دانش ضمنی بر عملکر .1
 

 از بعد  مشتری تأثیر دارد.  برقتسهیم دانش ضمنی بر عملکرد شرکت  .1

 از بعد  فرایند های داخلی تأثیر دارد. برق تسهیم دانش ضمنی بر عملکرد شرکت  .9

 از بعد  رشد و یادگیری تأثیر دارد.  برقتسهیم دانش ضمنی بر عملکرد شرکت  .3
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است  برق استان گلستانتسهیم دانش بر عملکرد شرکت  رابطه همبستگیاز آنجا که موضوع این پژوهش بررسی   

های مربوط به منابع انسانی ،در سازمان ها نقش  مولفه در طراحی و تدوین بهینـه استراتژیدوو تفهیم و شناسایی این 

 ارزنـده و کاربردی را به دنبال خواهد داشت، میتوان پژوهش حاضر را به عنوان یک پژوهش کاربردی در نظر گرفت. 

برق  یم دانش  بر عملکرد شر کتتسه رابطهبه دنبال بررسی  انپژوهشگر تحقیقنظـر بـه این که در این همچنین 

قلمـداد  همبستگی  پیمایشی و-توصیفیاز نظر گردآوری داده ها میتوان پژوهش حاضر را پس ، هستند اناستان گلست

 کرد. 

 گلستان برقشرکت در حال فعالیت در ، کارکنان، کارشناسان و مشاوران رانجامعه آماری این پژوهش شامل مدی

نسبتاً محدود جامعه آماری، جهت نمونه گیری از  باتوجه به تعداد. نفر می باشد 10که تعداد آنها در حدود د نمی باش

  روش تمام شماری استفاده شده است.

ای با  بـه طور عمـده از روشهای کتابخانه ادبیـات موضوع و پیشینـه تحقیـق آوری اطالعات مربوط به در ارتباط با جمع

های  آوری اطالعات جهت آزمون فرضیـه استفاده از کتب، مقاالت و پایان نامه های مربوطه استفاده و در خصوص جمع

گزینه ای لیکرت استفاده شده است. تسهیم دانش صریح  و  پنجتحقیـق از روش میدانـی با استفاده از پرسشنامه طیف 



 

همچنین از پرسشنامه ای با رویکرد کارت امتیازی  .شده استاندازه گیری  "وانگ و وانگ"آشکار، به وسیله پرسشنامه 

 جهت سنجش .استفاده شده استاستان گلستان برق به منظور سنجش عملکرد شرکت  "کاپالن و نورتن"متوازن 

حوزه مدیریت دانشگاهی نفر از خبرگان  9توسط از روش روایی صوری استفاده شد که روایی این پرسشنامه ها 

مورد تائید قرار گرفته مدیریت دانش  و مدیریت فناوری اطالعات  و استراتژیک

با آلفای کرونباخ از روش پرسشنامه  برای تعیین پایایی  همچنیناست. 

محاسبه  SPSS.22استفاده از نرم افزار  به شرح زیر می باشد:که مقدار آن شد 

 

 

 

 

 

محاسبه شده که نشاندهنده  0371آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه به میزان همانطور که مشاهده میشود مقدار 

و جمع آوری پرسشنامه ها، داده های به  توزیعپس از  نیز در نهایت پایایی مناسب ابزار گردآوری اطلعات می باشد.

نتایج آن در ادامه مطالب  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که SPSS.22 دست آمده از آن با استفاده از نرم افزار

 بیان شده است. 

 

 یافته های تحقیق -6

 معتبر پرسشنامه 13 تعداد نهایتاً ،مطالعه آماری مورد جامعه اعضای بین پرسشنامه 10 حضوری توزیع از پس

زیر نشان داده  جدول در دریافتی های پرسشنامه اطالعات توصیف که شد داده بازگشت% پرسشنامه ها( 71)معادل 

 شده است:

 (: اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان1) نگاره

 درصد فراوانی ویژگی ردیف

 جنسیت 1
%11 11 زن  

%11 29 مرد  

%2.02 12 30> سن 2  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.891 26 



 

 درصد فراوانی ویژگی ردیف

20-31 12 2.02%  

10-21 22 4104%  

%1202 10 سال 10بیشتر از   

 تحصیالت 3

%1.03 1 دیپلم و فوق دیپلم  

%6.03 31 لیسانس  

%2103 19 فوق لیسانس  

 سابقه کاری 4

%1.03 1 سال 1زیر   

%6505 33 سال 12تا  1  

%1.03 1 سال 21تا  11  

%1301 3 سال 21باالی   

 سمت 5

 502 3 مدیر ستادی

 304 2 رییس واحد

 2206 21 کارشناس و کارمند

 1301 3 مشاور

 رشته تحصیلی 6

%1.03 1 اجتماعیعلوم انسانی و   

%2.02 12 علوم پایه  

%5106 32 فنی و مهندسی  

%1.03 6 سایر  

 

و تسهیم  (VAR01)تسهیم دانش صریح ررسی رابطه میان متغیرهای مستقل شامل همانطور که اشاره شد، برای ب

، فرایند  (VAR04)، مشتری (VAR03)عملکرد شرکت از ابعاد مالیو متغیرهای وابسته شامل  (VAR02)دانش ضمنی

استفاده شده  (Spearman's test)(، از آزمون همبستگی اسپیرمن (VAR06)و رشد و یادگیری  (VAR05)های داخلی

 است. به همین منظور یافته های تحقیق در خصوص فرضیه های مطرح شده به شرح زیر می باشند: 

 

  مالی تأثیر دارد.از بعد  برق تسهیم دانش صریح بر عملکرد شرکت (: 1فرضیه )



 

 Sig. (2-tailed) ضریب همبستگی تعداد متغیرها

VAR01  &  VAR03 13 0,333- 0.01 

فرضیه اول رد میشود. یعنی از نظر پاسخ % 71 معنی داری در سطح با توجه به یافته های تحقیق، با احتمال

و منفی شدن میزان همبستگی نشان  داردن تأثیر مالی  بعد از برق شرکت عملکرد بر صریح دانش تسهیمدهندگان، 

 .دهنده این است که رابطه این دو متغیر معکوس می باشد

 

 

 

 

 از بعد مشتری تأثیر دارد.  برقتسهیم دانش صریح بر عملکرد شرکت (: 2فرضیه )

 Sig. (2-tailed) ضریب همبستگی تعداد متغیرها

VAR01  &  VAR04 13 0,913 0.00 

% فرضیه دوم تایید میشود. یعنی از نظر پاسخ 71 معنی داری در سطح های تحقیق، با احتمالبا توجه به یافته 

 دارد. تأثیر مشتری  بعد از برق شرکت عملکرد بر صریح دانش تسهیمدهندگان، 

 

 بعد فرایندهای داخلی تأثیر دارد. برق  تسهیم دانش صریح بر عملکرد  شرکت(: 3فرضیه )

 Sig. (2-tailed) همبستگیضریب  تعداد متغیرها

VAR01  &  VAR05 13 0,921 0.01 

% فرضیه سوم تایید میشود. یعنی از نظر پاسخ 71 معنی داری در سطح با توجه به یافته های تحقیق، با احتمال

 دارد. تأثیرفرایندهای داخلی  بعد از برق شرکت عملکرد بر صریح دانش تسهیمدهندگان، 

 

 یادگیری تأثیر دارد.  از بعد رشد و برق صریح بر عملکرد  شرکت تسهیم دانش(: 4فرضیه )

 Sig. (2-tailed) ضریب همبستگی تعداد متغیرها

VAR01  &  VAR06 13 0,921 0.01 

% فرضیه چهارم تایید میشود. یعنی از نظر پاسخ 71 معنی داری در سطح با توجه به یافته های تحقیق، با احتمال

 دارد. تأثیریادگیری  رشد و بعد از برق شرکت عملکرد بر صریح دانش تسهیمدهندگان، 



 

 

  از بعد مالی تأثیر دارد.برق تسهیم دانش ضمنی بر عملکرد شرکت (: 5فرضیه )

 Sig. (2-tailed) ضریب همبستگی تعداد متغیرها

VAR02  &  VAR03 13 0,901 0.00 

% فرضیه پنجم تایید میشود. یعنی از نظر پاسخ 71 سطحمعنی داری در  با توجه به یافته های تحقیق، با احتمال

 دارد. تأثیرمالی  بعد از برق شرکت عملکرد بر ضمنی دانش تسهیمدهندگان، 

 

 از بعد  مشتری تأثیر دارد.  برقتسهیم دانش ضمنی بر عملکرد شرکت (: 6فرضیه )

 Sig. (2-tailed) ضریب همبستگی تعداد متغیرها

VAR02  &  VAR04 13 0,112 0.00 

% فرضیه ششم رد میشود. یعنی از نظر پاسخ 71 معنی داری در سطح با توجه به یافته های تحقیق، با احتمال

 .داردن تأثیر مشتری  بعد از برق شرکت عملکرد بر ضمنی دانش تسهیمدهندگان، 

 

 از بعد  فرایند های داخلی تأثیر دارد. برق تسهیم دانش ضمنی بر عملکرد شرکت (: 2فرضیه )

 Sig. (2-tailed) ضریب همبستگی تعداد متغیرها

VAR02  &  VAR05 13 0,312 0.00 

% فرضیه هفتم تایید میشود. یعنی از نظر پاسخ 71 معنی داری در سطح با توجه به یافته های تحقیق، با احتمال

 دارد. تأثیرفرایندهای داخلی  بعد از برق شرکت عملکرد بر ضمنی دانش تسهیمدهندگان، 

 

 از بعد رشد و یادگیری تأثیر دارد.  برقتسهیم دانش ضمنی بر عملکرد شرکت (: 1فرضیه )

 Sig. (2-tailed) ضریب همبستگی تعداد متغیرها

VAR02  &  VAR06 13 0,912 0.00 

% فرضیه هشتم تایید میشود. یعنی از نظر پاسخ 71 معنی داری در سطح با توجه به یافته های تحقیق، با احتمال

 دارد. تأثیررشد و یادگیری  بعد از برق شرکت عملکرد بر ضمنی دانش تسهیمدهندگان، 

 

 نتیجه گیری بحث و . 2
 



 

بر چهار  دو متغیر تبیین کننده تسهیم دانش صریح و ضمنی همبستگیپژوهش حاضر در جست و جوی رابطه  

اهمیت تسهیم  .بوده است )رایند های داخلی و رشد و یادگیریمالی، مشتری، ف (عملکرد شرکتمتغیر تبیین کننده 

دانش در  شرکتها  به وسیله بسیاری از محققین و متخصصین حوزه رفتار سازمانی به منظور حفظ در مزیت رقابتی، 

مورد تاکید قرار گرفته شده است. اما پژوهش های اندکی به ارتباط تسهیم دانش و عملکرد شرکت از یک چشم انداز 

ه تأثیر دانش صریح یا ضمنی بر عملکرد از بعد  مالی، مشتری، رشد و جامع و منسجم پرداخته اند. مدل این پژوهش ب

 یادگیری، فرایند های داخلی و رشد و یادگیری می شود ،می پردازد. 

شرکت  تسهیم دانش صریح بر عملکرد ارتباطانجام شده،  همبستگینتایج بدست آمده از تحلیل   با توجهدر مجموع 

و رشد و یادگیری و تاثیر دانش ضمنی بر عملکرد از بعد مالی،  فرایندهای داخلی، از بعد مشتری برق استان گلستان

انش صریح بر عملکرد از بعد تأثیر تسهیم ددر مقابل  و یادگیری مورد تایید قرار گرفتند فرایند های داخلی و رشد و 

 .گرفتندنمورد تایید قرار  مشتریو تاثیر دانش ضمنی بر عملکرد از بعد  مالی

سازوکارهایی را که از طریق آنها  پژوهش از طریق تجزیه و تحلیل تأثیرات تعریف شده در فرضیات موجود،این  

شیوه های تسهیم دانش بر عملکرد شرکت تأثیر گذارند، شناسایی کرد. از طرف دیگر باید این نکته را خاطرنشان کرد 

. این پژوهش در مقایسه با تحقیقات ارتباط داردعملکرد شرکت، به شکل مستقیم  اکه  تسهیم دانش صریح و ضمنی ب

موجود، نه تنها ارتباط بین تسهیم دانش، و عملکرد را مفهوم سازی می کند، بلکه جزئیات خاصی از تقسیم تسهیم 

در جامعه آماری مورد دانش به صریح و ضمنی، و عملکرد به  مالی، مشتری، فرایند های داخلی و رشد و یادگیری 

 .ختیار می گذارددر امطالعه 
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