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Objectives: To succeed in any organization, it is obvious to pay attention to job
performance. Various factors are effective in teachers' job performance. This study was
conducted to investigate the causal relationship between knowledge management and digital
literacy in job performance with the mediating role of organizational learning among secondary
school teachers in Urmia.
Methods: The present study was applied in terms of purpose and nature, and descriptivecorrelational in terms of data collection. The statistical population of the present study consisted
of all teachers of secondary schools in Urmia with several 1123 people. The statistical sample
was selected through the Krejcie and Morgan table and 285 people were selected through a
simple random sampling method. Data were collected using Sherven Lawson's (2003)
Knowledge Management Questionnaire, Tawhidiasl Digital Literacy Questionnaire (2012),
Pham and Svirszek's Organizational Learning (2006), and Patterson's (1970) Job Performance
Questionnaire. The validity of the questionnaires was evaluated by logical validity methods
(formal and content) and was approved after the necessary corrections. The reliability of the
questionnaires was calculated by Cronbach's alpha coefficient for the knowledge management
questionnaire (0.87), digital literacy (0.93), organizational learning (0.93), and job performance
(0.86). The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation,
and Pearson correlation coefficient) and inferential statistics (path analysis of structural equation
model) using SPSS 24 and Lisrel 8.8 software.
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Results: The results showed that there is a direct, positive, and significant relationship
between the variables of knowledge management and job performance (ß=0.65), digital literacy
and job performance (ß=0.42), knowledge management and organizational learning (ß=0.53),
and digital literacy and organizational learning (ß=0.56). The results of the structural equation
model show that the model proposed by researchers has a good fit and there is a positive and
significant relationship between knowledge management and digital literacy with job
performance with the mediating role of organizational learning among high school teachers in
Urmia.
Conclusions: According to the results of the present study, knowledge management, digital
literacy, and organizational learning have a significant effect on teachers' job performance. Any
increase in knowledge management, digital literacy, and organizational learning will increase
the job performance of teachers. Therefore, to achieve high job performance, it seems necessary
to pay attention to knowledge management, digital literacy, and organizational learning.
Teachers can ensure high job performance by paying more attention to knowledge management,
digital literacy, and organizational learning.

Keywords: Knowledge management, Digital literacy, Organizational learning, Teachers'
job performance.
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هدف :برای کسب موفقیت در هر سازمانی ،توجه به عملکرد شغلی امری بدیهی است .عوامل مختلفی در عملکرد
شغلی معلمان موثر است که این مطالعه با هدف بررسی رابطه علّی مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی با
نقش میانجی یادگیری سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی
بوده است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهی دبیران مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه به تعداد  5593نفر تشکیل
دادند که از طریق جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  977نفر به عنوان نمونه ،از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای مدیریت دانش شرون الوسون ( ،)9113سواد دیجیتالی توحیدی
اصل ( ،)5325یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک ( )9116و عملکرد شغلی پاترسون ( )5281استفاده شد .روایی
پرسشنامهها ،با روش های روایی منطقی (صوری و محتوایی) مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصالحات الزم،
مورد تایید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مدیریت
دانش  ،1/78سواد دیجیتالی  ،1/23یادگیری سازمانی  1/23و عملکرد شغلی  1/76برآورد گردید .دادههای جمعآوری
شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون) و آمار استنباطی
(تحلیل مسیر مدل معادالت ساختاری) با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 24و  Lisrel 8.8مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

 .1استناد به این مقاله :رزاقی ،محمد؛ بلوچ ،سلیم؛ مهاجران ،بهناز ( .)1041نقش مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی :سهم متغیر
یادگیری سازمانی .علوم و فنون مدیریت اطالعاتDOI: 10.22091/stim.2020.5816.1423 .914-911 :)1(8 ،
تاری خ دریافت 7022/01/78 :؛ تاری خ اصالح 7022/01/78 :؛ تاری خ پذیرش7022/08/91 :
ر
ناش :دانشگاه قم
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نتایج :نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مدیریت دانش و عملکرد شغلی ( ،)ß=1/67سواد دیجیتالی و
عملکرد شغلی ( ،)ß=1/49مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ( )ß=1/73و سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی
( ) ß=1/76رابطه مستقیم ،مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان میدهد که مدل
پیشنهادی پژوهشگران از برازش مناسبی برخوردار بوده و بین مدیریت دانش و سواد دیجیتالی با عملکرد شغلی با نقش
میانجی یادگیری سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،مدیریت دانش ،سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی
دبیران تأثیر بسزایی دارد .هرگونه افزایش مدیریت دانش ،سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی منجر به افزایش عملکرد
شغلی دبیران میشود .لذا ،برای دستیابی به عملکرد ش غلی باال ،توجه به مدیریت دانش ،سواد دیجیتالی و یادگیری
سازمانی ضروری به نظر میرسد .معلمان با توجه بیشتر به مدیریت دانش ،سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی میتوانند
عملکرد شغلی باالیی را تضمین کنند.
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کلیدواژهها :مدیریت دانش ،سواد دیجیتالی ،یادگیری سازمانی ،عملکرد شغلی ،دبیران ،مدارس متوسطه دوم ،شهر
ارومیه.
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 .1مقدمه
پیشرفت یك کشور در اولین مرحله به نظام آموزشی آن وابسته است .در یک نظام آموزشی
موفق ،معلمان نقش حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانشآموزان به کارایی

نحوۀ تدریس معلمان آنها وابسته است .عملکرد شغلی معلمان 1یکی از مهمترین عوامل در
تسهیل یادگیری دانشآموزان است (سالمت ،سمسو و مصطفی کمالو .)0223 ،2امروزه نقش

تاثیرگذار معلمان بر فرآیند یادگیری دانشآموزان بر کسی پوشیده نیست و کارایی و اثربخشی هر
نوع آموزشی در مدارس به کیفیت فعالیتهای معلم بستگی دارد .شکی نیست که معلمان
باکیفیت ،محرك یادگیری ،پرورشدهنده دانشآموزان و از مؤلفههای مهم تعلیم و تربیت پیشرفته
محسوب میشوند .دستیابی نظام آموزش و پرورش هر کشور به معلمان باکیفیت ،بدون شناسایی
نقاط ضعف و قوت ،توسعه حرفهای آنها و ارائه آموزشهای مداوم و متناسب با تغییرات ایجاد
ً
شده در فناوری اطالعات امکانپذیر نمیباشد .عملکرد شغلی معلمان اساسا به ویژگیهای آنان
همچون دانش پایه ،حس مسئولیتپذیری و ذکاوت ،به ویژگیهای دانشآموزان همچون فرصت
یادگیری ،کار علمی ،به عوامل تدریس همچون ساختار درس و ارتباطات ،به جنبههای یادگیری
مانند مشارکت و موفقیت و به آثار کالسی همچون محیط و جو ،و سازمان و مدیریت بستگی دارد

(کاموند سواری.)0223 ،3

قابل انطباق و هوشمندی مشتمل بر رویهها و فرآیندهای مدیریت دانش بهره ببرند .بر این اساس،
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سازمان ها برای موفقیت و رقابتی بودن در محیط پرفراز و نشیب ،نیاز دارند تا از راهبردهای
مدیریت دانش به عنوان یکی از راههای دستیابی به عملکرد مطلوب در سازمانها برای موفقیت و
رقابتی بودن در محیط امروزی الزامی است (استانی و همکاران .)2332 ،امروزه اهمیت مدیریت
ّ
رسمیت
دانش به عنوان یک سالح مهم برای حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانها به
شناخته شده است و نتایج پژوهشهای انجام شده حاکی از اثر مستقیم مدیریت دانش بر بهبود

عملکرد میباشد (زید ،سلیمان حسین و حسن .)0220 ،4پویایی و تغییرات در سازمانهای
امروزی ،تغییرات اساسی در دانش و مهارتهای کارکنان برای حضور در چرخه رقابت و ادامه
1. Teachers Job Performance
2. Selamat Samsu & Mustafa Kamalu
3. Chamundeswari
4. Zaied, Soliman Hussein & Hassan
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حیات سازمانها را میطلبد .دیدگاه مبتنی بر دانش به سرمایه انسانی ،مهارتها ،دانش،
صالحیت ،نگرشها و انگیزه کار افراد برای سازمان تاکید دارد و روشی است که از آن برای

سوددهی سازمان استفاده میشود (کیانتو و همکاران .)0228 ،1دانش ،ابزاری بسیار مهم برای
کاهش پیچیدگیهای محیطی بوده و عامل مهمی است که به یك کارآفرین توان میدهد خود را از
رقبایش متمایز کند (پاستور .)0222 ،2سازمانها با تکیه بر دانش برتر ،امکان اتخاذ تصمیمات

معقولتر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا میکنند .از اینرو،
مدیریت دانش مقولهای مهمتر از خود دانش محسوب میشود و سازمانها درپی استقرار آن
میباشند تا چگونگی تبدیل اطالعات و دانستههای فردی و سازمانی را به دانش و مهارتهای
فردی و گروهی ،تبیین و روشن نمایند (محمدی .)2337 ،قدرت دانش به عنوان یک منبع مهم
سازمان ها ،برای توسعه تخصص ،حل مشکالت ،افزایش یادگیری سازمانی و شروع موقعیتهای
جدید ،هم برای فرد و هم در سازمان و هم اکنون و در آینده تبدیل شده است (طاهیر و همکاران،3

 .)0223افراد در یک سازمان با نشر ،اشتراک متقابل اندیشهها ،دانش و همچنین تجربه خود
میتوانند یافتههای معمولشان را محک بزنند .سازمانهایی موفق هستند که از شیوههای نو و
خالق برای اصالح ساختار و عملکردشان بهره بردهاند و در نتیجه توانستهاند دانش خود را به
گونه ای مناسب و موثر مدیریت کنند .میزان موفقیت سازمانها در بهرهگیری از دانش سازمانی تا

هدف مدیریت دانش ،مهار و بهکارگیری دانش و اطالعات و ایجاد دسترسی بیکم و کاست آن
برای همه کارکنان است تا کارشان را بهتر انجام دهند .مدیریت دانش منافع قابل توجهی را برای
سازمانها به واسطه خلق سودآوری ،نتایج و پیامدهای استراتژیک ،رقابتپذیری و افزایش

قابلیتهای مدیریتی ایجاد میکند (جئون ،کیم و کوه .)0222 ،6بنابراین ،به طور کلی میتوان

گفت که مدیریت دانش در بردارنده فعالیتهایی مانند اکتساب ،اشتراک و کاربرد دانش است
1. Kianto & et al.
2. Pastor
3. Tahir & et al.
4. Chuang & Liao
5. Bhatt
6. Jeon, Kim & Koh
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و لیائو .)0222 ،4بت 5مدیریت دانش را فرآیند ایجاد ،خلق ،نشر ،توزیع و کاربرد دانش میداند.
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حدودی به میزان آشنایی و اهمیت دادن به فرایند دانش بستگی دارد (درانی و ادیبان2334،؛ چانگ
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(یو و همکاران .)0227 ،1با توجه به اهمیت دانش در سازمانهای امروزی ،بسیاری از سازمانها،
مدیریت دانش را به منظور بهبود عملکرد خود بهکار میگیرند .در این عصر تکنولوژی ،یکی از
مواردی که باعث کسب دانش بیشتر در سامانها میشود ،سواد دیجیتالی میباشد که افراد با دارا
بودن آن به دانش خود میافزایند.
فناوری اطالعات به عنوا ن راهبرد و طرز تفکر جدید ،تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار
داده است و سازمانها نیز از مفاهیم و نهادهایی هستند که به شدت تحت تاثیر فناوری اطالعات
قرار گرفتهاند ،به گونه ای که تصور سازمان امروزی بدون فناوری و کاربرد آن غیر ممکن به نظر
میرسد .در واقع سازمانها برای ادامه حیات خود به ناچار باید به فناوری اطالعات روی بیاورند.
این بدان معناست که جهت نیل به عملکرد بهتر ،سازمانها نیاز به نیروی انسانی کارآمد خواهند
ً
داشت .متقابال نیروی انسانی نیز در سازمانها ملزم به مجهز کردن خود به فناوریهای جدید
میباشند .چه بهتر خواهد بود که مجهز شدن به چنین مهارتهای مورد نیاز سازمانها از درون
سیستمهای آموزشی آغاز گردد .در این میان به اعتقاد اغلب نظریهپردازان اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی ،داشتن نظامهای آموزشی قوی ،پویا و متمرکز بر آموزش فناوریهای نوین ،سالح اصلی
میدان رقابت خواهد بود .هر دولتی که بتواند توان علمی و عملی منابع انسانی خود را بهتر
سازماندهی کند ،آینده را از آن خود کرده است (رنجبریان .)2330،سواد دیجیتالی یک مفهوم
استراتژیک تا مهارتهای شناختی را شامل میشود (کالوانی و همکاران .)0220 ،2اصطالح سواد
/http://stim.qom.ac.ir
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گستردهای است و توسعه آن پیوستاری از کسب مهارتهای سودمند از شایستگیهای تولیدی و
دیجیتالی به فرآیندهای شناختی اشاره دارد که افراد در طول استفاده از اطالعات چند کیفیتی رایانه
محور ،در آن سهیم میشوند (گلدمن و همکاران .)0222 ،3سواد دیجیتالی به توانایی فرد برای
انجام مؤثر کارها در محیطهای دیجیتالی اشاره دارد و منظور از واژه «دیجیتال» اطالعاتی است که
به شکل عددی و به طور عمده برای استفاده از طریق رایانه به کار میرود (مکی و جاکوبسن،4

 .)0222سواد دیجیتالی به انواع سواد مرتبط با استفاده از تکنولوژیهای جدید و دیجیتالی اشاره
1. Yu & et al.
2. Calvani & et al.
3. Goldman & et al.
4. Mackey & Jacobson
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دارد (محمدیاری و سین .)0224 ،1این تکنولوژیها زیرمجموعهای از تکنولوژیهای الکترونیکی
شامل انواع سختافزارها و نرم افزارها که افراد برای مقاصد تفریحی ،اجتماعی و آموزشی در خانه
یا مدرسه از آنها استفاده میکنند ،هستند .آنها شامل دسکتاپ ،دستگاه موبایل وایت بردهای
هوشمند تعاملی ،تجهیزات ورود به سیستم داده ،دستگاههای ضبط دیجیتال ،فناوریهای وب ،و

دیگر منابع بر روی اینترنت و انواع بستههای نرمافزاری برای یادگیری یا تجاری میباشند (ان.جی،2

 .)0223مهارتهای سواد دیجیتالی تاثیری کالن بر فرآیند یادگیری مادامالعمر از نظر دسترسی به
اطالعات درست با استفاده از منابع اطالعاتی قابل اعتماد دارند (چاکمک ،اوزل و ییلماز،3

 .)0223اشت و چاجت )0223( 4بیان میکنند که چارچوب سواد دیجیتال بر شش مهارت
استوار است :مهارتهای عکس و تصویر (مجازی) ،مهارتهای بازآفرینی ،مهارتهای فعالیت
در مسیر شاخهای ،مهارتهای اطالعاتی ،مهارتهای اجتماعی و عاطفی و مهارت تفکر
بالدرنگ .سواد دیجیتال یک مفهوم سایبان مانند برای دستهای از مهارتها است که نام آنها اغلب
ً
به عنوان مترادف استفاده میشود .با اینحال محتوای آنها دقیقا یکسان و مشابه نیست .امروزه
بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات که به گردآوری ،سازماندهی ،ذخیره و نشر اطالعات اعم
از صوت ،تصویر ،متن یا عدد با استفاده از ابزار رایانهای و مخابراتی میپردازد ،یک منبع قدرت در

اطالعات و ذخیرهسازی دادهها بیش از روش غیر الکترونیکی سرعت میبخشد (شریفی و
اسالمیه .) 2387 ،بنابراین ،داشتن سواد دیجیتالی در سازمان یکی از عوامل بهبود و ارتقاء یادگیری
سازمانی میباشد.
ّ
افرادی که به فناوری اطالعات مسلط هستند ،به منابع نیروی انسانی سازمان ثبات میبخشند و
به پیشرفت و نگهداشت داراییهای سازمان کمک میکنند ،دانش سازمان را ارتقاء میدهند ،و
1. Mohammadyari & Singh
2. Ng
3. Cakmek, Ozel & Yilmaz
4. Eshet & Chajut
5. Marquardt
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سازمان هایی که سواد دیجیتال یا قابلیت استفاده از آن را ندارند ،از نظر کسب ،ذخیره و انتقال دانش
دچار زیان کاملی هستند؛ چرا که فناوری در ّ
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سازمان را در رقابت با سایر سازمانها کمک میکنند و باعث بهبود عملکرد سازمان میشوند (یو
ً
لین 1و همکاران .)0202،مسلما ،محیط متغیر امروز به سازمانها اجازه نخواهد داد در مقابل
ّ
فشارهای ناشی از مهارتها ،تواناییها و فناوریهای رقبا به صورت سنتی اداره شوند .بسترسازی و
زمینهسازی یادگیری و آموزش میتواند به سازمانها کمک کند ،نسبت به رقبا ،سریعتر و بهتر گام
بردارند .بنابراین ،گرایش ب ه یادگیری فردی و سازمانی اساس بقاء و بهبود عملکرد سازمانی است
(مقدمزاده ،علیاکبری و مزاری .)2337 ،در این راستا ،سازمانهایی که سریعتر یاد میگیرند ،توان
راهبردی خود را ارتقاء میدهند و به تقویت مزیت رقابتی و بهبود نتایج خواهند رسید .نگرشها،
رفتارها و راهبردهای یادگیری سازمانی ،خطوط راهنمای عملکرد بلندمدت و ممتاز سازمانها
خواهند بود .یادگیری سازمانی ،فرایندی است که از طریق آن ،سازمان ،دانش و نگرشهای
جدیدی را از تجربههای مشترک اعضای سازمان توسعه میدهد .این فرایند ،توان تأثیرگذاری بر
رفتارها و بهبود توان سازمان را دارد (حاجیزاده و سرداری .)2337،یادگیری سازمانی فرایندی پویا
است که سازمان را قادر میسازد به سرعت با تغییر سازگاری یابد .این فرایند شامل تولید دانش
جدید ،مهارتها و رفتارها میشود و به کمک تسهیم میانکارکردی و یادگیری همکارانه تقویت
می گردد .نتایج این دو اصل ،خلق فرهنگ یادگیری و فرهنگ مشترک میان همه کارکنان است.
یادگیری جزء مهم نوآوری شامل نیاز به درونسازی و منتشر کردن اطالعات است (مقدمزاده و
شناخت مؤثرتر منجر میشود .بر این اساس ،به توانایی درونی یک سازمان جهت خلق ،غنیسازی
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همکاران .)2337 ،یادگیری سازمانی یعنی فرایندی که به بهبود اقدامات از طریق دانش بهتر و
و کاربست دانش برای کار بهتر از رقبا برحسب عملکرد و رقابتپذیری ،ظرفیت یادگیری سازمانی
گفته میشود که یکی از ابزارهای اساسی و ضروری عملیات و عملکرد سازمانها شناخته شده و
مبین توانایی یک سازمان برای اجرای اقدامات مناسب مدیریت ،ساختارها و رویههایی است که
فرایند یادگیری را تسهیل و تشویق میکند (خورشید و پاشازاده .)2332 ،یادگیری سازمانی باعث
ً
ایجاد تازگی در محصوالت ،رویهها و سیستمهایی خواهد شد که مستقیما به عملکرد بهتر منجر
میشوند .از طرف دیگر ،یادگیری به عنوان ابزاری برای توسعه تواناییهای سازمانی به شمار میرود
که به نوبه خود منجر به عملکرد بهتر و مزیت رقابتی میشود (لیو .)0228 ،2یادگیری سازمانی

1. Yu Lin
2. Liu
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ارتباط تنگاتنگی با مدیریت دانش دارد .بررسیها نشان دادهاند که یادگیری سازمانی و مدیریت
دانش در واقع ّ
مکمل یکدیگرند و بین ابعاد و مؤلفههای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی رابطه

ساختاری برقرار است (جمالزاده .)0220 ،1همچنین تحقیقات دیگری نشان میدهد که فرایندهای
مدیریت دانش بر عملکرد مدیران و افزایش یادگیری فردی آنها تاثیر میگذارد (چنگ.)0227 ،2

یکی از متغیرهای اساسی در رفتار سازمانی ،عملکرد شغلی است ،عملکرد شغلی نقش
تالشها و رفتارهای فرد را در تحقق اهداف سازمانی میسنجد .عملکرد شغلی را میتوان به عنوان
کل ارزش مورد انتظار سازمانها از رویدادهای رفتاری مجزا که افراد طی یک دوره زمانی مشخص
انجام میدهند ،تعریف نمود .تفکر مهم در این تعریف آن است که ویژگی رفتار که عملکرد به آن
اشاره دارد ،ارزش مورد انتظار سازمان میباشد (ارشدی ،نیسی و اسماعیلی سودرجانی.)2330 ،
عملکرد شغلی معلمان به عنوان رفتارهای مشاهده شده مرتبط با بروندادهایی است که با اهداف

آموزشی مرتبط هستند (کوک .)0228 ،3در تئوری سیستمهای اجتماعی گتزلز و گیوبا 4عملکرد
فرد در سازمان ،تابع دو عامل فردی و سازمانی است (خاکپور ،یمنی و پرداختچی.)2387 ،

عملکرد شغلی به سه دسته عمومی ،فنی و بین فردی 5تقسیم میشود .عملکرد شغلی عمومی نحوه
عمل و اقدام یکپارچه در تمامی ابعاد شغل را در بر میگیرد .عملکرد شغلی فنی مبتنی بر تواناییها
و مهارت های فنی مورد نیاز در شغل و عملکرد شغلی بین فردی مبتنی بر ارزیابی تعامل و رابطه

ارتقاء عملکرد نیست (عسگری و همکاران .)2330 ،عملکرد شغلی نقش تالشها و رفتارهای فرد

را در تحقق اهداف سازمانی میسنجد (هانتر و تاچر .)0227 ،6سارمینتو و بل )0227( 7به
عملکرد شغلی به عنوان نتیجه دو عنصر اشاره میکنند که شامل تواناییها و مهارتهایی (ذاتی و
1. Jamalzadeh
2. Cheng
3. Cook
4. Getzels & Guba
5. General, technical and interpersonal job performance
6. Hunter &Thatcher
7. Sarmiento & Beale
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اکتسابی) است که یک کارمند دارد و انگیزه دادن به او برای استفاده از آنها به منظور انجام دادن
بهتر کارها است .عملکرد شغلی معلمان یکی از عوامل اساسی است که بر دیگر بروندادهای
مدرسه نیز اثر میگذارد (آدژوموبی و اوجیکوتو .)0223 ،1عملکرد شغلی باال باعث افزایش

بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات سازمان میشود (پورصفر و همکاران .)2330 ،سطوح باالی
عملکرد شغلی هم با پیامدهای عینی مانند افزایش شایستگی ،پاداش نقدی و فرصتهای ارتقاء و
هم با پیامدهای غیر عینی مانند غرور ،افتخار از جانب دیگران و مدیران ،احساس باالی موفقیت

فردی و تقویت خودکارآمدی برای افراد همراه است (جکس و بریکس .)0228 ،2عملکرد شغلی
درجهای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی میباشد (ذاکر فرد .)2388 ،عملکرد را
فعالیتهایی تعریف کردهاند که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیتهای فرد است و باید آن را

انجام دهد (سلیمان .)0226 ،3عملکرد شغلی را میتوان به عنوان کل ارزش مورد انتظار

سازمانها از رویدادهای رفتاری مجزا که افراد طی یک دوره زمانی مشخص انجام میدهند،
تعریف نمود (ارشدی ،نیسی و اسماعیلی سودرجانی .)2330 ،سازمانها وقتی عملکردی
اثربخش خواهند داشت که کارکنان در سطحی فراتر از آنچه جنبههای فنی رسمی و تعیین شده
شغلشان را تشکیل میدهد ،به کار بپردازند .دیدگاه ّ
سنتی عملکرد شغلی را به چیزی که بورمن و
موتوویدلو 4عملکرد تکلیفی مینامند ،محدود میساخت .دیدگاهی جدیدتر در پیشینه پژوهشی

عنوان رفتار مدنی سازمانی در بر میگیرد .عملکرد تکلیفی شامل وظایفی است که در شرح شغل
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عملکرد شغلی بیان میدارد که عملکرد شغلی عالوه بر عملکرد تکلیفی ،مؤلفه دیگری را نیز با
کارکنان وجود دارند ،در حالی که رفتارهای مدنی سازمانی ،رفتارهای اختیاری را شامل میشوند
(ارگان .)2337 ،5در دنیای پیشرفته و اجتماعی امروز ،سازمانها ،نظامهای اجتماعی هستند که

منابع انسانی ،مهمترین عامل اثربخشی و کارایی آنها میباشند (الم ،بوم و پاین.)0227 ،6
فلسفه وجودی هر سازمان به نیروی انسانی

آن وابسته است (نعیمی ،نظری و ثناییذاکر.)2332 ،
1. Adejumobi & Ojikuto
2. Jex & Britt TW
3. Suliman
4. Motowidlo
5. Organ
6. Lam, Baum & Pine
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نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل در بهرهوری سازمان میتواند با بهکارگیری استعدادها و
تواناییهای خویش سازمان را در رسیدن به اهداف و برنامههایش یاری رساند (علیرضایی ،مساح و
اکرمی .)2330 ،مهمترین و اساسیترین مسئله هر سازمانی ،عملکرد شغلی نیروهای انسانی آن
سازمان است .در مورد اینکه عملکرد سازمانی چیست ،نگرشهای متفاوتی وجود دارد .عملکرد
به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان از تکههای مجزای رفتاری تعریف شده است که یک فرد
در طول یک دوره مشخص انجام میدهد (عسگری و همکاران .)2330 ،به نظر صاحبنظران ،از
نظر فردی ،عملکرد ،سابقه موفقیتهای یک فرد است (گلفشانی .)2332،همچنین عملکرد اشاره
به اجرای وظایف محوله به فرد دارد و از سوی دیگر برای انجام کارها ،هر سازمانی در محدوده
وظایف خویش که برای آن به وجود آمده است ،عمل مینماید و بدیهی است که وظیفه فرد جزئی
از وظایف سازمانی محسوب میشود و شخص در انجام وظایف خود التزام اخالقی یا قانونی در
عمل دارد .آنچه یک کارمند در کار انجام میدهد ،یا نحوه انجام وظیفه یک فرد را عملکرد
مینامند .بنابراین ،عملکرد فرآیند عمل عبارت است از مجموعه رفتارهای فرد در ارتباط با شغل
که افراد از خودشان بروز میدهند .به عبارت دیگر ،میتوان عملکرد را محاسبه یا سنجش نتیجهها
دانست (بزرگنیا حسینی و عنایتی .)2333 ،سازمان با عملکرد برتر ،سازمانی است که در یک
دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات،

(وال.)0222 ،1

در ایران ،تحقیقات بسیار کمی در مورد نقش مدیریت دانش ،سواد دیجیتالی و یادگیری
سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان به خصوص در بخش آموزش و پرورش صورت گرفته است.
همچنین بررسی ادبیات تحقیق در ارتباط با نقش مدیریت دانش ،سواد دیجیتالی و یادگیری
ً
سازمانی بر عملکرد شغلی نشان داد که اگرچه تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته ،اما عمدتا این
تحقیقات در بخشهای دیگری بوده و تحقیقات اندکی در بخش آموزش و پرورش انجام شده
است و اگر تحقیقی هم انجام شده ،بسار اندک و سطحی میباشد و همه متغیرهای تحقیق حاضر
1. Waal
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را شامل نمیشود .این در حالی است که با توجه به رشد روزافزون سواد اطالعاتی در حوزه آموزش
و پرورش در ایران و لزوم آشنایی و به کارگیری آن توسط کارکنان آموزشی ،بخش آموزش و پرورش
با کمبود و خالء تحقیقات در این زمینه روبرو است .از سوی دیگر ،اهمیت پژوهش حاضر در این
نکته نهفته است که دو گروه میتوانند از یافتههای پژوهش حاضر بهرهبرداری کنند .نخست
طراحان و برنامهریزان نظام آموزش و پرورش هستند که میتوانند شناخت بهتری را نسبت به مسئله
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در برنامهریزیهای آتی خود ،این نتایج را مدنظر قرار دهند و یا
نسبت به تصحیح برنامههای قبلی اقدام نمایند .گروه دوم دبیران مدارس هستند که میتوانند نسبت
به وضعیت فعلی خود در حوزه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی آگاهی بیشتری کسب نموده و به
نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند تا ضمن تقو یت نقاط قوت ،در راستای رفع نقاط ضعف خود
اقدام نمایند .به طور کلی ،مجموعه این اقدامات میتواند زمینه شکوفایی بیشتر این نهاد مهم و
بهبود عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش را فراهم کند .بنابراین ،برای کسب موفقیت در هر
سازمانی ،توجه به مفهوم عملکرد ،امری بدیهی است .عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عوامل
گوناگونی قرار میگیرد که از جمله آن مدیریت دانش ،سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی میباشد،
لذا ،تحقیق حاضر به بررسی نقش مدیریت دانش و سواد دیجیتالی بر عملکرد شغلی با نقش
میانجی یادگیری سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر ارومیه میپردازد.
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 .6پیشینه پژوهش
مهدیون و همکاران ( ،)2333در پژوهشی با عنوان «رابطه سواد دیجیتالی و شایستگیهای
کانونی معلمان با عملکرد شغلی آنان» نشان دادند که که سواد دیجیتالی دارای اثر مستقیم ،مثبت و
ّ
معنیداری بر عملکرد شغلی و شایستگی کانونی اثر میباشد .همچنین اثر علی شایستگی کانونی
بر عملکرد شغلی تائید شد.
حسینی و الجوردی ( )2338نیز در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر فناوری اطالعات،
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی» نشان دادند که فناوری اطالعات بر مدیریت
دانش و یادگیری سازمانی مؤثر است .همچنین مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و عملکرد
سازمانی مؤثر بوده و یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد سازمانی در سازمان عقیدتی سیاسی وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأثیرگذار است .بلوچی و همکاران ( ،)2338در پژوهشی با عنوان
«بررسی تأثیر قابلیتهای مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و نوآوری در اجرای موفقیتآمیز
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کسب وکارهای الکترونیک» نشان دادند که مهمترین عامل بین عوامل توجه مدیران در اجرای
موفقیتآمیز کسب و کارهای الکترونیک ،به ترتیب ویژگیهای نوآوری و پس از آن مدیریت دانش
و در نهایت یادگیری است.
رجبی فرجاد و مطیعیان نجار ( ،)2337در تحقیقی با عنوان «تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد
سازمانی با مالحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی» دریافتند که مدیریت
دانش به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق اقدامات راهبردی منابع انسانی بر عملکرد
سازمانی تاثیر دارد.
خانعزیزی و طالعپسند ( ،)2336در تحقیقی با عنوان «رابطه راهبردهای مدیریت دانش با
ظرفیتهای یادگیری فردی و سازمانی» دریافتند که بین مؤلفه تسهیم دانش با ظرفیت یادگیری
فردی و ظرفیت یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نیازآذری و همکاران ( ،)2334در پژوهشی پیرامون رابطه بین آموزش سواد اطالعاتی با
عملکرد تحصیلی دانشجویان نشان دادند که رابطه معنیداری بین آموزش سواد اطالعاتی (یافتن،
استفاده کردن و انگیزه) با عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد.

روسنا 1و همکاران ( ،) 0202در پژوهشی پیرامون بررسی رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری

سازمانی با آمادگی کارکنان دانشگاهی برای آموزش عدد چهار ،نشان دادند که هم یادگیری

که تنها یک عمل مدیریت دانش و یک تمرین یادگیری سازمانی ،پیشبینیکننده آمادگی کارکنان
دانشگاه در مواجهه با چالشهای آموزش عدد چهار هستند.

کیم ،)0223( 2در پژوهشی با عنوان «رابطه ساختاری میان سواد دیجیتال ،استراتژیهای

یادگیری و شایستگیهای کانونی در دانشجویان کالج کره جنوبی» نشان داد که سواد دیجیتالی
تأثیر مستقیمی بر شایستگیهای کانونی دارد و استراتژیهای یادگیری تأثیر غیرمستقیمی از طریق
سواد دیجیتالی بر مهارتهای کانونی دارند .سواد دیجیتالی میتواند تأثیر خود را بر شایستگیهای
کانونی با نقش میانجی استراتژیهای یادگیری ،تقویت کند.
1. Rosna
2. Kim
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معناداری وجود دارد .با این وجود ،تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با رویه گام به گام نشان داد
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محمد ابوبکر 1و همکاران ( ،)0223در تحقیقی با عنوان «مدیریت دانش ،سبک تصمیمگیری
و عملکرد سازمانی» نشان داد که عوامل مدیریت دانش ،عملکرد سازمانی را پشتیبانی میکند.
همچنین سبک تصمیم گیری (یعنی شهودی و  /یا منطقی) رابطه بین روند ایجاد دانش و عملکرد
سازمان را تعدیل میکند.

کی اونگ 2و همکاران ( ،)0223در تحقیقی با عنوان «عوامل تاثیرگذار عملکرد شغلی :فرهنگ

یادگیری سازمانی ،هوش فرهنگی و رهبری تحولی» ،نشان دادند که فرهنگ یادگیری سازمانی،
ضریب هوشی و رهبری تحولآفرین بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مثبتی دارد .عالوه بر این،
فرهنگ یادگیری سازمانی و هوش فرهنگی به طور معناداری بر رهبری تحولگرا تأثیرگذار هستند.

مارش ،)0228( 3در پژوهشی با عنوان «تأثیر سواد دیجیتالی بر اهداف ادامه کار دیجیتال

کارکنان و عملکرد فردی» نشان داد که مهارت های دیجیتالی کارکنان از طریق ادراک آنها از
سهولت استفاده ،بر اهداف تداوم و عملکرد فردی تأثیرگذار است.

بیوکوزنگ 4و همکاران ( ،)0227در تحقیقی با عنوان «مدیریت دانش و عملکرد سازمانی با

تاکید بر اهمیت نوآوری» نشان دادند که نوآوری ،رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی
ُ
شرکتهای خرد و کالن را به طور کامل میانجیگری میکند.

صاحبانزر و دادفر ،) 0226( 5در تحقیقی پیرامون بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در

مولفه های مدیریت دانش ،نقش میانجی را در ارتباط با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ایفا
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ارتباط با مولفه های مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در بانک سپه استان اردبیل نشان دادند که
میکند.

6

الکسمی ( ،)0224در تحقیق خود پیرامون عمل یادگیری سازمانی به عنوان واسطهگر بین
روابط مدیریت دانش و عملکرد سازمانی نشان داد که یادگیری سازمانی تا حدودی واسطه رابطه
بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی است.
1. Mohammed Abubakar
2. Kyoung
3. Marsh
4. Byukusenge
5. Sahebanzar & Dadfar
6. Luxmi
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نافیی ،)0224( 1در پژوهشی پیرامون تأثیر واسطههای یادگیری سازمانی بر روابط بین مدیریت
دانش و عملکرد سازمانی :یک مطالعه کاربردی در مورد بانکهای تجاری مصر نشان داد که
مدیریت دانش از طریق عملکرد سازمانی بر یادگیری سازمانی اثر میگذارد.

خمر و همکاران ،) 0223( 2در پژوهشی پیرامون رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

با اثربخشی دبیران مدارس متوسطه معمولی و هوشمند دریافتند که بین مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی در مدارس عادی و هوشمند رابطه معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،در حالت
عادی ،یادگیری سازمانی با افزایش مدیریت دانش در مدارس هوشمند ،افزایش مییابد .رابطه
کلی بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس عادی و هوشمند تایید
شد.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه و اهداف پژوهش ،الگوی مفهومی پژوهش حاضر در قالب
شکل شماره  2ارائه شده است.

نقش میانجی یادگیری سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر ارومیه است.
 .3فرضیههای پژوهش
 .2بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی دبیران رابطه وجود دارد.
 .0بین سواد دیجیتالی و عملکرد شغلی دبیران رابطه وجود دارد.
 .3بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی دبیران رابطه وجود دارد.
 .4بین سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی دبیران رابطه وجود دارد.
1. Nafei
2. Khammar & et al.
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ّ
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی با
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 .5بین یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی دبیران رابطه وجود دارد.
 .6یادگیری سازمانی ،نقشی میانجی در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی دبیران ایفا
میکند.
 .7یادگیری سازمانی ،نقشی میانجی در رابطه بین سواد دیجیتالی و عملکرد شغلی دبیران ایفا
میکند.
 .1روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت ،کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی از
نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه
به تعداد  2203نفر بود .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .حجم نمونه
با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 085 1نفر انتخاب گردید .برای

جمعآوری دادهها از چهار پرسشنامه استاندارد به شرح زیر استفاده شد:
پرسشنامه مدیریت دانش :برای سنجش متغیر مدیریت دانش ،از پرسشنامه  04سوالی الوسون

2

( )0223استفاده شد .این پرسشنامه دارای طیف لیکرت پنج گزینهای «خیلی زیاد تا خیلی کم»
میباشد .پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 2/87،محاسبه گردید.
اصل ( ) 2332استفاده شد .این پرسشنامه دارای طیف لیکرت پنج گزینهای «خیلی زیاد تا خیلی
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پرسشنامه سواد دیجیتالی :برای سنجش متغیر سواد دیجیتالی از پرسشنامه  02سوالی توحیدی
کم» می باشد .پایایی محاسبه شده این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ2/33 ،
گزارش شده است.
پرسشنامه یادگیری سازمانی :برای سنجش متغیر یادگیری سازمانی از پرسشنامه  20سوالی فام

و اسوایرسزک )0226( 3استفاده شد .این پرسشنامه دارای طیف لیکرت پنج گزینهای «خیلی
زیاد تا خیلی کم» میباشد .پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  2/33به
دست آمد.
1. Krejcie & Morgan
2. Lawson
3. Pham & Svirszek
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پرسشنامه عملکرد شغلی :برای سنجش متغیر عملکرد شغلی از پرسشنامه  25سوالی پاترسون

1

( )2372استفاده شد .این پرسشنامه در یک طیف چهار درجهای نمرهگذاری شده است که به
صورت  3 ،0، 2و  4بوده و طیف نمرات بین صفر تا  45میباشد .شکرکن و همکاران ( )2382با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی پرسشنامه را  2/74گزارش کردهاند .همچنین شکرکن
و سیاحی ( ،)2375پایایی این مقیاس را  2/85گزارش دادند (به نقل از :ارشدی و همکاران،
.)2330
در پژوهش حاضر ،پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ2/86 ،بدست آمد .برای تجزیه
و تحلیل دادهها نیز از روشهای مختلف توصیفی و استنباطی استفاده شد .همچنین آزمونهای
همبستگی و تحلیل مسیر نیز توسط نرمافزار آماری  SPSSو  LISREL 8.8برای تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
 .5یافتهها

ّ
جنسیت  223نفر ( 33/5درصد) مرد و  270نفر
از مجموع  085پرسشنامه جمعآوری شده،

( 62/4درصد) زن بودند .از نظر سابقه خدمت ،تعداد  37نفر ( 2/23درصد) ،سابقه بین  22تا
 50 ،25نفر ( 28/0درصد) دارای سابقه بین  25تا  02سال 223 ،نفر ( 33/6درصد) دارای سابقه
بین  02تا  05سال و  83نفر ( 03/2درصد) نیز دارای سابقه بین  05تا  32سال بودند .از نظر

در جدول شماره  ،2شاخص های توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی
و کشیدگی ارائه شده است .شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشانگر پراکندگی
مناسب دادهها و شاخص های چولگی و کشیدگی حاکی از طبیعی بودن توزیع متغیرهای پژوهش
ّ
میباشند .در مدلیابی علی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد .قدر مطلق چولگی و قدر مطلق
کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  3و  22بیشتر باشد .با توجه به جدول شماره  ،2قدر مطلق
چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شده است .بنابراین ،پیشفرض مدلیابی
ّ
علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است.
1. Paterson
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جدول  -1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیر

5

مدیریت دانش

9

سواد دیجیتالی

3

یادگیری سازمانی

4

عملکرد شغلی

چولگی

کشیدگی

مولفهها

میانگین انحراف معیار

مدیریت دانش

3/26

1/77

-1/92

9/57

دانشآفرینی

3/42

1/63

1/177 -1/953

جذب دانش

3/37

1/49

-1/585 1/955

ذخیره دانش

9/22

1/77

1/524 -1/984

سازماندهی دانش

3/95

1/89

-1/582 -1/987

بکارگیری دانش

3/12

1/42

1/198 -1/766

سواد دیجیتالی

3/16

1/49

-1/37

5/57

شایستگی دیجیتالی

3/15

1/37

1/375 -1/473

کاربری دیجیتالی

9/72

1/44

-/741

1/375

انتقال دیجیتالی

3/54

1/62

1/547 -1/326

یادگیری سازمانی

3/47

1/86

-5/47

5/57

تحصیل دانش

3/59

1/68

1/948 -1/767

تسهیم دانش

3/17

1/77

1/477

1/117

بکارگیری دانش

3/39

1/47

1/153 -1/164

عملکرد شغلی

3/27

1/87

1/177 -1/953

رعایت نظم و ارتباط

3/19

1/61

-1/59

15/13

احساس مسولیت در کار 3/33

1/65

1/196

1/152

همکاری در کار

3/49

1/63

-1/419 1/175

بهبود در کار

3/73

1/81

1/919

1/127

جدول  -2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرها

1

2

3

5

مدیریت دانش

5

9

سواد دیجیتالی

**1/66

5

3

یادگیری سازمانی

**1/81

**1/44

5

4

عملکرد شغلی

**1/77

**1/79

**1/65

4

5

**p<0.01

با توجه به جدول شماره  ،0رابطه بین متغیرهای تحقیق در سطح  2/22مثبت و معنیدار است.
آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوری شده ،با استفاده از نرمافزار
 Lisrel 8.8در نمودار شماره  0ارائه شده است.
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نمودار  -1الگوی آزمون شده پژوهش (مقادیر استاندارد شده)

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با ضریب مسیر ( )2/53رابطه مثبت و معنیداری در سطح
 2/222وجود دارد .بین سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی با ضریب مسیر ( )2/56رابطه مثبت و
معنیداری در سطح  2/222مشاهده شد .همچنین بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی با ضریب
مسیر ( )2/56رابطه مثبت و معنیداری در سطح  2/222وجود دارد .بین سواد دیجیتالی و عملکرد
شغلی با ضریب مسیر ( )2/40رابطه مثبت و معنیداری در سطح  2/222مشاهده شد .بین
یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی با ضریب مسیر ( )2/72رابطه مثبت و معنیداری در سطح
 2/222وجود دارد.
در بررسی روابط میانجی متغیرهای تحقیق نیز نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد
شغلی با نقش میانجیگری یادگیری سازمانی با ضریب مسیر (غیر مستقیم) ( )2/37رابطه مثبت و
معنیداری در سطح  2/222وجود دارد .همچنین بین سواد دیجیتالی و عملکرد شغلی با نقش
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طبق اطالعات مدلیابی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر مندرج در نمودار شماره  2و  ،0بین
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نمودار  -2الگوی آزمون شده پژوهش (مقادیر معناداری)

نقش مدیریت دانش و سواد دجییتالی در عملکرد شغلی...:
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میانجیگری یادگیری سازمانی با ضریب مسیر (غیر مستقیم) ( )2/33رابطه مثبت و معنیداری در
سطح  2/222مشاهده شد.
جدول  -3شاخصهای برازش الگوی آزمون شده پژوهش
X2/d.f

GFI

CFI

AGFI

PNFI

RMSEA

9/44

1/23

1/29

1/77

1/83

1/185

برای بررسی میزان برازش مدل آزمون شده از شاخصهای معرفی شده توسط کالین)0222( 1
استفاده شد .این شاخصها شامل  X2/d.fکه مقادیر کمتر از  3قابل پذیرش هستند ،شاخص
نیکو یی برازش ( ،)GFIشاخص برازش تطبیقی ( )CFIکه مقادیر بیشتر از  2/3نشانگر برازش
مناسب الگو هستند ،شاخص نیکو یی برازش تعدیل یافته ( )AGFIکه مقادیر بیشتر از  2/8قابل
قبول هستند ،شاخص برازش ایجاز ( )PNFIکه مقادیر بیشتر از  2/6نشانگر برازش مناسب الگوی
هستند و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب که مقادیر کمتر از  2/28نشانگر برازش مناسب
الگوی هستند ،میباشند .در جدول شماره  3شاخصهای برازش الگوی آزمون شده گزارش شده
است که با توجه به معیارهای مطرح شده ،الگوی آزمون شده ،برازش مناسبی با دادههای گردآوری
شده دارد.
جدول  -4ضرایب تاثیر متغیرهای مکنون با نقش میانجی یادگیری سازمانی
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فرضیه

بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی دبیران رابطه وجود دارد.

1/67

4/96

 1/115تائید شد

بین سواد دیجیتالی و عملکرد شغلی دبیران رابطه وجود دارد.

1/49

4/76

 1/115تائید شد

بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی دبیران رابطه وجود دارد.

1/73

4/22

 1/115تائید شد

بین سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی دبیران رابطه وجود دارد.

1/76

7/44

 1/115تائید شد

بین یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی دبیران رابطه وجود دارد.

1/67

6/38

 1/115تائید شد

یادگیری سازمانی ،نقشی میانجی در رابطه بین مدیریت دانش و
عملکرد شغلی دبیران ایفا میکند.

1/38

-

 1/115تائید شد

یادگیری سازمانی ،نقشی میانجی در رابطه بین سواد دیجیتالی و
عملکرد شغلی دبیران ایفا می کند.

1/32

-

 1/115تائید شد
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 .2نتیجهگیری
ّ
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی
با نقش میانجی یادگیری سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه انجام شده است.
دبیران به عنوان دانشگران ،از جمله افرادی هستند که به واسطه فعالیت در نظام آموزشی و
برخورداری از نقش و الگویی در توسعه فرایندهای آموزشی و پرورشی و تصمیمات الزم ،نیازمند
مهارتهای مدیریت دانش هستند تا به این ترتیب ،در راستای نظام آموزشی به نحوی اثربخش و
کارآمد عمل نمایند (زامپتاکیس و همکاران .)0222 ،هنگامی که کارکنان آموزشی از مهارتهای سواد
دیجیتالی بهرهمند باشند ،بالطبع عملکرد آنها رشد و بهبود پیدا میکند و زمینهساز موفقیت نظام تعلیم و
تربیت میشوند .به ویژه که در سالهای اخیر بحث استفاده از مدارس هوشمند و دیجیتال نیز در کشور
مطرح شده و مسئوالن و دستاندرکاران این حوزه به اهمیت سواد دیجیتالی و شایستگیهایی که به
بهبود فرآیند تدریس کمک میکند ،پی بردهاند (محرمی .)2335 ،یادگیری سازمانی یک ضرورت مهم
در هر سازمان است و سازمانهایی موفق هستند که زودتر ،سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و این
یادگیری و آموختهها را در فرآیندهای کاری خود نشان دهند .این روزها اهمیت مدیریت دانش برای
سازمانها واضح است و دبیران درپی جستجوی دالیل و عوامل اصلی برای موفق بودن در طراحی و
اجرای سیستم مدیریت دانش در سازمانهای خود میباشند (حسن بیگی.)2383 ،

عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای حسینی و
همکاران ( ،)2333محمدی ( ،)2337رجبی فرجاد و همکاران ( ،)2337عسگرانی و اصغری
( ،)2336روسنا و همکاران ( ،)0202محمد ابوبکر و همکاران ( ،)0223مارش (،)0228
بیوکوزنگ و همکاران ( ،)0227ها و همکاران ( )0226و رسوال و همکاران ( )0220همسو میباشد.
نتایج پژوهش محمدی ( )2337نشان میدهد که با توجه به اینکه مدیریت دانش نقش بسزایی در
بهبود عملکرد سازمانی سازمانها دارد ،مدیران شرکتها باید به دنبال ایجاد محیطی صمیمی و قابل
اعتماد همراه با ارتباطات مفید و سودمند در سازمان باشند تا بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش را
فراهم آورند .امروزه اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک سالح مهم برای حفظ مزیت رقابتی و بهبود
عملکرد سازمانها به رسمیت شناخته شده است و نتایج پژوهشهای صورت گرفته در نقاط مختلف
دنیا حاکی از اثر مستقیم مدیریت دانش بر بهبود عملکرد میباشد؛ به طوری که اگر کیفیت دانش
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( (ß = 2/40, t = 4/06در سطح  ،P < 2/22فرضیه اول تایید میشود .بنابراین ،بین مدیریت دانش و
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فرضیه اول :براساس معنادار بودن ضریب مسیر ،بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی دبیران
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سازمانی خوب باشد ،میتوان انتظار داشت که عملکرد به میزان قابل توجهی بهبود یابد (زید و
همکاران .)0220 ،براساس مطالب ذکر شده میتوان گفت ،مدیریت دانش یکی از مهمترین راههای
بهبود عملکرد در دراز مدت است و در آینده نزدیک تنها سازمانی میتواند ادعای برتری کند که قادر
باشد از مدیریت و تسهیم دانش در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن بهرهبرداری کند.
فرضیه دوم  :براساس معنادار بودن ضریب مسیر ،بین سواد دیجیتالی و عملکرد شغلی دبیران
( (ß= 2/72, t = 4/86در سطح  ،P < 2/22فرضیه دوم تأیید میشود .بنابراین ،بین سواد دیجیتالی
و عملکرد شغلی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای مهدیون و
همکاران ( ،)2333نیازآذری و همکاران ( ،)2334مارش ( ،)0228کی تابسی ،آیدین و سلیک

1

( ،)0220ایمران و ریزوی ( )0222و گراهام و اسمریج ( )0226همسو میباشد و با پژوهشهای
محرمی ( ،)2335گارسیا ( )0224و بختیاری و احمدی ( )2386ناهمسو است .نتایج پژوهش
مارش ( )0228نشان میدهد که مهارتهای دیجیتالی کارکنان از طریق ادراک آنها از سهولت
استفاده ،بر اهداف تداوم و عملکرد فردی تأثیرگذار است .دانشمندان و نظریهپردازان مدیریت بر
این موضوع توافق دارند که کاربرد صحیح و مناسب فناوری اطالعات موجب افزایش اثربخشی
کارکنان و مدیریت در سازمان میشود ،در نتیجه سبب شفافتر شدن مسئولیت و پاسخگو کردن
کارکنان و مدیران برای تسهیل ارائه خدمات بهتر خواهد شد .در دنیای امروز که به عصر فنآوری
دیجیتالی افراد ،هماهنگ بودن افراد در استفاده از فناوریهای به روز در مشاغل گوناگون میباشد
/http://stim.qom.ac.ir
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اطالعات و دیجیتال معروف است ،یکی از بارزترین شاخصهای پیشرفت در سازمانها ،سواد
(دولتی و بابایی .)2330،امروزه فناوری اطالعات را میتوان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء
کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار دارد (اردالن.)2332،
فرضیه سوم :براساس معنادار بودن ضریب مسیر بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی دبیران
( (ß= 2/53, t= 4/33در سطح  ،P < 2/22فرضیه سوم تأیید میشود .بنابراین ،بین مدیریت دانش
و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای بلوچی و
همکاران ( ،)2338لیو ( ،)0228حاجیزاده و همکاران ( ،)2337یو و همکاران ( ،)0227خان
عزیزی و همکاران ( ،)2336صاحبانزر و همکاران ( ،)0226الکسمی ( )0224و خمر و
1. Kitapci, Aydin & Celik
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همکاران ( )0223همسو میباشد.
مدیریت دانش ،بهترین پیشبینیکننده برای یادگیری سازمانی کارکنان است .بنابراین،
سازمان ها برای دسترسی به وضعیت رقابتی مناسب و تحقق یادگیری سازمانی باید روی مدیریت
دانش ،تسهیم دانش ،اشتراک دانش و ایجاد زیرساخت های فناورانه در محیط آموزش و پرورش
توجه خاصی داشته باشند و یادگیری سازمانی را رمز استمرار و ماندگاری قلمداد کنند (شفیعی و
فضل الهی قمشی.)2332 ،
فرضیه چهارم :براساس معنادار بودن ضریب مسیر ،بین سواد دیجیتالی و یادگیری سازمانی دبیران
( (ß= 2/56, t = 5/44در سطح  ،P < 2/22فرضیه چهارم تأیید میشود .بنابراین ،بین سواد دیجیتالی
و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای حسینی و
همکاران ( )2338و محرمی ( )2335همسو میباشد .در عصر حاضر سواد دیجیتالی که محصول
فناوری ارتباطات و اطالعات است ،تنها منبع قدرت و ماندگاری سازمانها ،یادگیری بهتر و سریعتر
نسبت به رقباست؛ چرا که یادگیری ،عامل اصلی ،کلیدی و مورد نیاز سازمانی بوده که میخواهد در
دنیای نو ین اقتصادی و محیط رقابتی پابرجا بماند (شریفی و اسالمیه .)2387 ،ابزار رایانهای و سواد
دیجیتالی یک منبع قدرت در سازمانها و عاملی مهم در ایجاد و حفظ یادگیری سازمانی است
(شریفی و اسالمیه .)2387 ،بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که توسعه و بهبود و ارتقاء سواد دیجیتالی

دبیران ( (ß=2/65, t= 6/37در سطح  ،P < 2/22فرضیه پنجم تأیید میشود .بنابراین ،بین یادگیری
سازمانی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای
روسنا و همکاران ( ،)0202کی اونگ و همکاران ( ،)0223حسینی و همکاران (،)2338
الکسمی ( )0224و جیمز و وال ( )0222همسو میباشد .یادگیری سازمانی از طریق فراهم
ساختن فرصت هایی بیشتر برای یادگیری و سهیم ساختن افراد در دانش یکدیگر از طریق بسطدهی
یادگیری در سراسر سازمان و نیز افزایش توانایی اجرای ایدهها ،فرایندها و خدمات تازه بر ارتقاء و
بهبود عملکرد کارکنان سازمانها اثر میگذارد (کالمی.)2333 ،
فرضیه ششم :یادگیری سازمانی نقشی میانجی در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی
دبیران ایفا میکند .مدیریت دانش دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنیداری بر یادگیری سازمانی دارد
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فرضیه پنجم :براساس معنادار بودن ضریب مسیر ،بین یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی
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کارکنان در اداره ،بر توسعه و تحقق ظرفیت یادگیری سازمانی تأثیرگذار است.

نقش مدیریت دانش و سواد دجییتالی در عملکرد شغلی...:
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(ضریب  .)2/53همچنین یادگیری سازمانی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنیداری بر عملکرد
شغلی با ضریب  2/65میباشد .بنابراین ،نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت
دانش و عملکرد شغلی در مدل تائید میشود .با تأیید نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی،
یادگیری سازمانی نیز دارای اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی با ضریب 2/37
میباشد .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که یادگیری سازمانی نقش میانجی را در رابطه بین مدیریت
دانش و عملکرد شغلی ایفا میکند .یعنی یادگیری سازمانی منجر به افزایش مدیریت دانش و این
امر نیز منجر به افزایش عملکرد شغلی آنها میشود .به بیان سادهتر میتوان گفت که هرگونه افزایش
در میزان مدیریت دانش ،همراه با افزایش در یادگیری سازمانی خواهد بود و هرگونه افزایش در
سطح مدیریت دانش ،به طور مستقیم باعث بهبود عملکرد شغلی میشود و با میانجیگری
یادگیری سازمانی موجب بهبود و ارتقاء عملکرد شغلی میگردد .همچنین هرگونه افزایش در میزان
یادگیری سازمانی همراه با افزایش در میزان عملکرد شغلی خواهد بود .از تحلیل همبستگی میان
متغیرهای برونزا و درونزا نیز میتوان نتیجهگیری کرد که هرگونه افزایش در میزان مدیریت دانش،
همراه با افزایش در یادگیری سازمانی همراه خواهد بود .همچنین هرگونه افزایش در یادگیری
سازمانی ،همراه با افزایش در عملکرد شغلی همراه خواهد بود .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای
محمد ابوبکر و همکاران ( ،)0223نافیی ( ،)0224روسنا و همکاران ( ،)0202کی اونگ و
فرضیه هفتم :یادگیری سازمانی ،نقشی میانجی در رابطه بین سواد دیجیتالی و عملکرد شغلی
/http://stim.qom.ac.ir
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همکاران ( ،)0223حسینی و همکاران ( )2338و رجبی فرجاد ( )2337همسو میباشد.
دبیران ایفا میکند .سواد دیجیتالی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنیداری بر یادگیری سازمانی دارد
(ضریب  .)2/56همچنین یادگیری سازمانی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنیداری بر عملکرد
شغلی با ضریب  2/65میباشد .بنابراین ،نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین سواد
دیجیتالی و عملکرد شغلی در مدل تائید میشود .با تأیید نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی،
یادگیری سازمانی نیز دارای اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنیدار بر عملکرد شغلی با ضریب 2/33
است .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که یادگیری سازمانی نقشی میانجی در رابطه بین سواد
دیجیتالی و عملکرد شغلی ایفا میکند ،یعنی یادگیری سازمانی منجر به افزایش سواد دیجیتالی و
این امر نیز منجر به افزایش عملکرد شغلی آنها میشود .به بیان سادهتر میتوان گفت که هرگونه
افزایش در میزان سواد دیجیتالی ،همراه با افزایش در یادگیری سازمانی خواهد بود و هرگونه افزایش
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در سطح سواد دیجیتالی ،به طور مستقیم باعث بهبود عملکرد شغلی میشود و با میانجیگری
یادگیری سازمانی موجب بهبود و ارتقاء عملکرد شغلی میگردد .همچنین هرگونه افزایش در میزان
یادگیری سازمانی ،همراه با افزایش در میزان عملکرد شغلی خواهد بود .از تحلیل همبستگی میان
متغیرهای برونزا و درونزا نیز میتوان نتیجهگیری کرد که هرگونه افزایش در میزان سواد دیجیتالی،
همراه با افزایش در یادگیری سازمانی خواهد بود.
 .7محدودیتهای پژوهش
پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بود که میتوان به مواردی اشاره کرد :جامعه آماری
این پژوهش تنها شامل دبیران مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه بوده است ،لذا ،در تعمیم نتایج به
معلمان دیگر و سازمانهای دیگر ،رعایت جانب احتیاط ضروری است .در این پژوهش ،سایر
عوامل مانند شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی ،امکانات مالی و ...کنترل نشده است .همچنین یکی
از محدودیتهای پژوهش حاضر ،تعداد زیاد ابزار جمعآوری اطالعات و کمبود زمان دبیران و
گستردگی کار آنان میباشد که میتواند نتایج تحقیق را تحتتاثیر قرار دهد .بنابراین ،باید توجه
الزم و کافی در تفسیر و تعمیم نتایج مد نظر قرار گیرد .با وجود محدودیتهای فوق ،در این
تحقیق یک حوزه مطالعاتی جدید و در حال رشد گشوده شده است .در این راستا ،برخی

 برای بهبود عملکرد شغلی باید سواد دیجیتالی دبیران را از طریق آموزشهای ضمن خدمت
ارتقاء داد و دبیرانی که سطح سواد دیجیتالی آنان در سطح پایینی میباشد ،از دانش و مهارت
دبیرانی که از سواد دیجیتالی کافی برخوردارند ،در بهبود عملکرد کاری خودشان استفاده نمایند.
 تشو یق و حمایت دبیران به عنوان عامل تقو یت کننده مدیریت دانش در سازمانها و اهتمام
دبیران به یادگیری شخصی به عنوان عاملی برای فرهنگسازی سازمانی و برگزاری سمینارها،
کارگاههای آموزشی و جلسات بین دبیران ،در جهت تقو یت فرهنگ سازمانی مدیریت دانش.
 دبیران باید دانش و تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا به فرهنگ تسهیم دانش،
اعتماد میان کارکنان و اهمیت اکتساب دانش در باور این اعضاء کمك شود.
 برای ثبات و تداوم ارتباط بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی دبیران،
بهتر است در فرم ارزشیابی دبیران این موارد به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد.
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میتواند بر غنای تحقیقات بعدی در این زمینه بیافزاید.
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اردالن ،ا .)2332( .بررسی اثرات فنآوری و اطالعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه
سنندج.
ارشدی ،ن ،.نیسی ،ع ،.اسماعیلی سودرجانی ،ا .)2330( .نقش واسطهای انگیزش شغلی در رابطه بین فرسودگی عاطفی
و عملکرد شغلی براساس الگوی حفظ منابع .علوم رفتاری.337-345 :)4(7 ،
استانی ،م ،.شعبانی ،م ،.رجاییپور ،ا .)2332( .وضعیت استقرار مدیریت دانش بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان .آموزش در علوم پزشکی.267-275 :20 ،
بختیاری ،م ،.احمدی ،غ .)2386( .میزان اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت فنآوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان .دانش و پژوهش در علوم تربیتی.203-235 :)23(4 ،
بزرگنیا حسینی ،ف ،.عنایتی ،ت .)2333( .رابطه سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه .اخالق در علوم و فناوری،
.2-22 :)4(3
بلوچی ،ح ،.اقبال ،م ،.محمدی باجگیران ،ا .)2338( .بررسی تأثیر قابلیتهای مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و
نوآوری در اجرای موفقیتآمیز کسب و کارهای الکترونیک .مدیریت راهبردی دانش سازمانی.282-002 :)6(0،
پورصفر ،ع ،.رجاییپور ،س ،.سیادت ،ع ،.عریضیسامانی ،ح .)2330( .آزمون مدل میانجی رابطه بین ارزیابی عملکرد
توسعهمدار و عملکرد شغلی .پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.03-47 :)3(3 ،
توحیدیاصل ،م .)2332( .ارزیابی سطح سواد دیجیتالی و تاثیر آن بر تمایل مردم به استفاده از خدمات دولت الکترونیک
(مطالعه موردی ساکنین منطقه  24شهرداری تهران) .پایاننامه کارشناسی ارشد .واحد الکترونیکی (تهران شمال)،
دانشگاه آزاد اسالمی.
حاجیزاده ،پ ،.سرداری ،ا .)2337( .تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان با تأکید بر نقش میانجی
یادگیری سازمانی (مورد مطالعه :هولدینگ تولید محصوالت پتروشیمی قائد بصیر) .مدیریت راهبردی دانش
سازمانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).63-33 :)0(2 ،
حسنبیگی ،م .)2383( .ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خالقیت و یادگیری سازمانی در
شرکت فرودگاههای کشور .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه پیام نور تهران.
حسینی ،ا ،.مهدیون ،ر ،.قاسمزاده علیشاهی ،ا .)2333( .نقش سواد دیجیتالی و شایستگیهای کانونی معلمان بر
عملکرد شغلی آنان .علوم و فنون مدیریت اطالعاتDOI: 10.22091/stim.2020.3857.1277 .27-40 :)0(6 ،
حسینی ،ح ،.الجوردی ،ح .)2338( .بررسی تأثیر فناوری اطالعات ،مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر عملکرد
سازمانی .مدیریت منابع در نیروی انتظامی.235-262 :)2(7 ،
ُ
خاکپور ،ع ،.یمنی ،م ،.پرداختچی ،م .)2387( .رابطه بین ویژگیهای الگوی پنج عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد
شغلی زمینهای و وظیفهای مدیران مدارس راهنمایی .روانشناسی کاربردی.564-573 :)3-0(0 ،
خانعزیزی ،م ،.طالعپسند ،س .)2336( .رابطه راهبردهای مدیریت دانش با ظرفیت یادگیری فردی و سازمانی .پژوهش
در نظامهای آموزشی.222-232 :)37(22 ،
خورشید ،ص ،.پاشازاده ،ع .)2332( .تأثیر هوش سازمانی بر قابلیت عاطفی و یادگیری سازمانی .مطالعات مدیریت
(بهبود تحول).00-58 :)63(00 ،
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درانی،ک ،.ادیبان ،ه .)2334( .بررسی رابطه فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان در آموزش عالی (مطالعه
موردی دانشگاه تهران) .مطالعات دانششناسی.)2(4 ،

دولتی ،س ،.بابایی ،م .)2330( .آیندهپژوهی در مهارتآموزی و اشتغال و نقش آن در اقتصاد مقاومتی .تهران :سازمان
آموزش فنی و حرفهای ،ج.3
ذاکرفرد ،م .)2388( .تأثیر آموزش مهارت های ادراکی سرپرستان شیفت بر افزایش رضایت و عملکرد شغلی زیردستان آنان در

شرکت فوالد مبارکه اصفهان .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان.
رجبی فرجاد ،ح ،.مطیعیان نجار ،م .)2337( .تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با مالحظه نقش میانجی اقدامات
راهبردی مدیریت .پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).232-240 :)33(3 ،

رنجبریان ،ر .)2330( .نقش فناوری اطالعات در ارتقاء بهرهوری منابع انسانی در سازمانها .کار و جامعه.44-253 :52 ،
شریفی ،ا ،.اسالمیه ،ف .)2387( .بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوریهای ارتباطات و اطالعات در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار در سال تحصیلی  .86-87رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.2-00 :)0(2 ،

شفیعی ،ز ،.فضل الهی قمشی ،س .)2332( .رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی .رویکردی نو در
علوم تربیتی.)2(2 ،
شکرکن ،ح ،.نعامی ،ع ،.نیسی ،ع ،.مهرابیزاده هنرمند ،م .)2382( .بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی
سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانههای اهواز .علوم تربیتی و روانشناسی.2-00 :)8(3 ،

عسگرانی ،م ،.اصغری ،م .)2336( .بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری .شباک
(شبکه اطالعات کنفرانس کشور).04-23 :)4(3 ،
عسگری ،ب ،.پور سلطانی زرندی ،ح ،.آقایی ،ن ،.فتاحی ،ج .)2330( .ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد
شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی ایران .مدیریت و فیزیولوژی ورزش شمال.23-08 :)0(2 ،

آذربایجان شرقی .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز.
گلفشانی ،ا .)2332( .بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان در شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ساری.

پایاننامه کارشناسی ارشد .واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی.
محرمی ،ا .)2335( .نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش.
پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
محمدی ،ر .)2337( .بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمانهای پروژه محور .شباک.2-24 :)3(4 ،
مقدمزاده ،ع ،.علیاکبری ،ز ،.مزاری ،ا .)2337( .رابطه یادگیری خود رهبر و یادگیری سازمانی در سازمانهای آموزشی.
مدیریت فرهنگ سازمانی.807-852 :)4(26 ،

نعیمی ،گ ،.نظری ،ع ،.ثناییذاکر ،ب .)2332( .بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد
شغلی کارکنان مرد متأهل .مشاوره شغلی و سازمانی.57-70 :)22(4 ،

نیازآذری ،ک ،.بریمانی ،ا ،.جوکار ،ع ،.رستگار امرئی ،ا .)2334( .رابطه بین آموزش سواد اطالعاتی با عملکرد تحصیلی
دانشجویان .فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.5-27 :)2(6 ،
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کالمی ،س .)2333( .بررسی تاثیر میزان مدیریت مشارکتی در ایجاد سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان
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علیرضایی ،ن ،.مساح ،ه ،.اکرمی ،ن .)2330( .رابطه وجدانکاری با عملکرد شغلی .اخالق در علوم و فناوری.2-22 :)0(8 ،
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