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 چکیده
 انجام شد.  ریفراگ تیفیک تیریدانش با استقرار مد تیریمد یرابطه کانون یپژوهش با هدف بررس هدف:

، که از دبودنمدان هدو شهر  هیناح ییمعلمان ابتدا ی شاملجامعه آماربود.  یو از نوع مطالعات همبستگ یفیتوص ،یروش پژوهش کم روش:

 زیو ابزار پژوهش ن .شدندب نفر انتخا 219به حجم  یاجدول مورگان نمونه یساده و بر مبنا یتصادف یریجامعه با روش نمونه گ نیا
 ییو روا ییایپا نیی. جهت تعودب(، 1994) نوالیجامع اسپ تیفیک تیری( و پرسشنامه مد2009) یدانش فونگ و چ تیریمداستاندارد پرسشنامه 
چندگانه با  یخط ونیو رگرس ینکانو یهمبستگها از داده لیاستفاده شد، جهت تحل یدیتائ یعامل لیکرانباخ و تحل یآلفا یها کیابزار، از تکن

 استفاده شد.  SPSS 25استفاده از نرم افزار 

با ابعاد  637/0قدار مبه  01/0 یر آلفامثبت و معنادار د یکانون یهمبستگ یدانش دارا تیریابعاد مد نشان داد که قیتحق نیا جینتا یافته ها:

 نی. همچنبودند ریفراگ تیفیک تیریمد استقرار ریمتغ انسیوار  %127 نیبه تبب ادردانش ق تیری. ابعاد مدبودند ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مد
 ریمعنادار بر متغ ثر مثبت وا یارادانش د عیدانش و توز رهیتوان گفت: ابعاد کسب دانش، ذخ یاستاندارد شده م یونیرگرس بیبا توجه به ضرا
 باشند.  یم 05/0 حدرسط ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مد

 هستند ریفراگ تیفیک تیریمثبت و معنادار با ابعاد استقرار مد یکانون یهمبستگ یدانش دارا تیریابعاد مدنتیجه گیری: 

 ، ابعاد، همبستگی کانونی ریفراگ تیفیک تیریاستقرارمد: مدیریت دانش، های کلیدیواژه
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 مقدمه 
جهشت داده  رییشآن تغ تیریاز منابع مشهود به منابع نامشهود و نه ملموس مانند دانشش و رونشد انتقشال و مشد شتریب یامروزه رقابت سازمان

 ییاقتصشاد دانشا ،یچون جامعه معرفت یتازه ا میو مفاه یانسان در هزاره سوم با ورود به عصر مجاز ی(. زندگ2016 پور،یو نوام یاست)زارع
ششدن  یجهشان یاسشاس رقابشت در ف شا ریبه خود گرفته است. وجود افراد دانش پذ یدیشکل جد ت،یفیک تیریدانش، مد تیریمحور، مد

 نیشد. اکننش یمش لیروند روزمره الزماعات را پردازش و به دانش تبشد یدانش را در بطن و متن خود دارند و ط یآموزش یاست. سازمان ها
 یبشه عنشوان ابزارهشا یگسشترده بشه تکنولشو  یبه تجارب دانش محور و دسترس ازینده به دانش، نیو عالقه فزا یآگاه لیسازمان ها به دل

دشوار و چالش  اریبس یندیدانش فرآ تیری. امّا مدندینما یدانش توجه م تیریبه مد ازها،ین نیبه ا ییبا هدف پاسخگو یکیالکترون یهمکار
 (. 2015،  الیاست)اوج زیبرانگ

و  هیشکسشب، تجز قیششده است تا سازمان هشا بتواننشد از طر یکمک به سازمان ها طراح یاست که برا ینظام ایدانش چارچوب  تیریمد
 ی(. مش2010،  یداششته باششند)ازم یامروز دهیچیپ یایرا در دن یتر عیبهتر و سر یریگ میو استفاده مجدد دانش، تصم یریبه کارگ ل،یتحل

از ما دانش  یاریبس دیشا .انتشار و انتقال اطالعات سودمند در سازمان است ،یانتخاب، سازمانده ،ییشناسا ندیدانش فرا تیریمدتوان گفت 
 یها و داشتن طرح و برنامه بشرا تیفعال نیبه ا یاما انتظام بخش م،ینسبت به آن داشته باش یدرک نیکوچکتر نکهیکرده، بدون ا تیریرا مد
و با ارزش در کنشار  دیجد یافتیدانش به عنوان ره تیریمورد توجه قرار گرفت. مد ستم،یاست که در اواخر قرن ب دیجد یآن موضوع یاجرا
بشالقوه آن  یایدانش شدند تا از مزا تیریمد یبرنامه ها یساز ادهیمنظور سازمان ها به فکر پ نیاست، بد یو رقابت یتجار یراهبردها ریسا

 (. 1397 ،یو دادمرز یکنند)محمد داود ییبهره جو

روش های بهبود مستمر سعی در استفاده بهینه از فرصت های  یریفلسفه ای مدیریتی دارد که با بکارگ زی( نTQMجامع) تیفیک رتیمدر
ه انشد کشه مشدیریت محققان بیان کشرد ازموجود و منابع در دسترس برای افزایش کیفیت با محور قرار دا دن رضایت مشتری دارد. بسیاری 

ی کیفیت فراگیر نوعی از استراتژی است که قادر به استفاده از ابزارها برای بهبود یادگیری و افزایش مزیت رقابتی سازمانها مشی باششد)کزاز
و رضشایت مششتری  فزایش(. در واقع مدیریت کیفیت جامع یک سیستم مبتنی بر نیروی انسانی است  که تالش می کند با ا2013وشول ، 

کاهش هزینه های عملیات به بقای سازمان کمک نماید یکی از اصول بنیادی مدیریت کیفیت جامع بهبود مستمر در تمام فرایندها، بهبشود 
تصشمیم  وکیفیت خدمات مد نظر مشتری، تولیدی بودن ضایعات )قابلیت بازیافت ضایعات(،تمرکز بر بهبود فرایندها به جای انتقشاد از افشراد 

 (. 1391و همکاران،  یباشد)احمد یم یبر داده ها بوده و در همه سازمان ها درصدد بهبود عملکرد سازمان گیری مبتنی

اغلشب  یهشدف اصشل ششتریبه رقابت های ب یابینامحدود وجود دارد. دست طیدر مح ادییهای ز یدگیچیاست که در آن پ یقرن حاضر، قرن
 ، ومی)نسشازد یسازمان را قادر بشه بقشا و رششد مش کیاست که  ینینو وهیش تیفیک تیریاست. مد ،یو هم خصوص یسازمان ها، هم عموم

مختلش   یرشد و توسعه سازمان هشا و رقشم زدن مفلفشه هشا ندیجامع در فرآ تیفیک تیریو ضرورت مد تیبا توجه به اهم ییاز سو( 2015
و  یگشذاران توسشعه کمش استیو س زانیبرنامه ر ژهیو توجه و انیمشتر تیرضا یساسآن، ازجمله مبحث ا یو روان شناخت یسازمان یبالندگ
صشورت  یاساسش یاقدامات ،یخدمات یسازمان ها، باألخص سازمان ها تیمقوله مهم، ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضع نیبه ا یفیک
 (.1397و همکاران،  یانی)محمدردیگ

 یگذار رفتشار ششهروند ریآموزش مطرح و تأث یسازمان ها ژهیدانش محور به و یتواند در سازمان ها یکه م ییاز مقوله ها یکی ،یاز طرف
از جانشب سزپرسشتان وجشود  یالزامش تکشهیدهند بدون ا یانجام م گرانیاشاره دارد که کارکنان در کمک به د یاست و به رفتار ها یسازمان

(. در واقع شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایدهای مشتمل بشر رفتارهشای متنشوع کارکنشان نظیشر 2013،  وهمکاران کاسیداشته باشد)د
پذیرش و به عهده گرفتن وظای  و مسئولیت های اضافی، پیروی از مقررات و رویه های سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، ششکیبایی و 

ه های سازمانی، رفتار شهروند سازمانی به بهبود عملکرد سازمان کمک می پایه نظری برتحمل نارضایتی و مشکالت در محل کار می باشد. 
 (.1397 ،یکند)ابراهیمی نژاد رفسنجانی و زارع

کنشد.  یمش نیشیدرون هر جامعه است که سر نوشت هر جامعه را در بلنشد مشدت تع یها ستمیس نیو گسترده تر نیاز بزرگتر ینظام آموزش
 نیشده باششد، در دراز مشدت توسشعه جامعشه را ت شم یو سازمانده یدرست طراح ج،یف، ساختار و نتاچنانچه آموزش و پرورش از نظر اهدا

و  یاجتمشاع راتییخود را با ضرورت ها و تغ یداشته باشد که در هر دوره زمان یریانعطاف پذ یبه گونه ا دیخواهد کرد. آموزش و پرورش با
و  ازیشششود. اگشر ن یرا ششامل مش یروش ها و سشاختار آموزشش ات،یدر اهداف، راهبرد ها، عمل رییتغ ،یهماهنگ نیسازگار سازد. ا یالملل نیب
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ضشرورت هشا  نیبا ا یدر سازگار دیرا بطلبد، با گرید یآموزش و پرورش به نوع یو جامعه، نقل و انتقال از نوع ینظام آموزش یضرورت ها
مواجشه  یا نشدهیمشدارس بشا درخواسشت هشا و توقعشات فزا ژهیبه و یآموزش یا(. امروزه سازمان ه1383 ،یرکمالی)مدیالزم بوجود آ راتییتغ

و  یبهشره ور ،یاثربخشش ،یریادگیش – یاددهیش یهشا تیدهند تا در فعال یقرار م رمدارس را تحت فشا ن،یسو جامعه و والد کیهستند. از 
 ،یو نشوآور تیشخالق شیمدرسه محور و افشزا تیریمد ،یتوسعه دانش و فناور رینظ یعوامل گر،ید ییو از سو ند،یرا ارائه نما ییباال تیفیک
برتر ارتباط دارد)مولر،  یدانش به طور مثبت با عملکرد سازمان یبه اشتراک گذار تمهار ن،ی. بنابرا. بخشد یقوت م شیاز پ شیامر را ب نیا

 (.1394 صفری و حمیدی راد، ،ی)کشاورزسازمان ها دارد یبرا یاریاست و منافع بس یسازمان یریادگیدانش ستون فقرات  می(. تسه2014
از  یبانیپششت یابر یدانش یها تیقابل یزیآم تیاست که توانسته باشد به طور موفق دهیرس تیفیدانش و بهبود ک تیریمد تیبه وضع یزمان

 یمحمد یکند)ول جادیا یآورنو ،یریانعطاف پذ ت،یفیک نه،یهز ل،یاز قب یها نهیمستمر در زم یرقابت تینز کیبه  یابیکل سازمان در دست
مع به عنوان جا تیفیک تیریدبا م ینیگزیدانش در حال جا تیریمد کردیباورند که رو نیاز صاحبنظران بر ا ی(. امروزه برخ2016 ،یو ثاسم

 (. 1392 ،یو فکور ینقل از راهرو احمد هی، 2005است)ادماسون ،  تیفیک کردیو سنجش در رو یریابزار اندازه گ کی

مطالعشات  نیو همچنش  ششدبا یم ریفراگ تیفیک تیریدانش و مد تیریمد انیم یمعنادارارتباط  کیاز  یپژوهش ها حاک جیهمه نتا نیبا ا
داششت کشه رفتشار  ان انتظشارتشو یقرار دادهاند، در مجموع م یرا مورد بررس یو عملکرد سازمان یسازمان یرفتار شهروند نیارتبلط ب یچند

 نیعشاون در بشتو  یهمکشار ازمندیجامع، ن تیفیک تیریمد یجامع داشته باشد. چراکه اجرا تیفیک تیریاثر مثبت بر مد ،یسازمان یشهروند
 ریسه مقوله ارتباط و تشأث نیارا اذعان کرد که  نیتوان ا ی(. از آنچه گذشت م1396 ،یآالشت یو رفعت ینقو دیباشد)س یکارکنان سازمان م

 نیشگردنشد،  ا ید مشقلمددا ریذاجتناب پاپ یسازمان ضرور یبقا و ماندگار یبرا یمنبع وانحال به عن نیداشته و با ا گرید کیبا  یتنگاتنگ
نسشان و بشه اآن هشا،  یلکه کنششگران اصش یآموزش یسازمان ها ژهیبه و یاجتماع یپژوهش در سازمان ها یمولفه ها نیب ریارتباط و تآث
 تیریدا اسشتقرارمدانشش بش  تیریمشد یرابطه کشانون یبررس حاضرهدف پژوهش  نیخواهد داشت. لذا ا یشتریفعال نمود ب یعنوان عنصر

 مهمترین عنوان هب دانش روزهام. دانش مدیریتاست. دو شهر همدان انجام شده هیناح ییمعلمان ابتدا هیکل یدر جامعه آمار ر،یفراگ تیفیک
 در دارایشی ایشن. میشرود ششمار بشه سشازمان در نوآوری و سازمانی تحول مزیت رقابتی، ایجاد برای محرکی و سازمان یک دارایی و سرمایه
 تیریمشد(. 1393همکشاران، و)قنبری می ششود افزوده آن ارزش به شود بیشتر استفاده چه هر دیگر نحصر به فرد است زیرا انواع با مقایسه
پالمر و پشالت  طبق گفته .کند یم زیمتما یتیریمد یها کردیرو ریآن بر دانش، آن را از سا دیاست و تاک یرشته ا انیموضوع م کیدانش 
 نکهیجه به اتو باه است. و استفاده دانش درک شد میپردازش، تسه ای ریتسخ ،ییها برای شناسا تیسری از فعال کی بیدانش ترک تیریمد
بشه  زیشچالششهای ن نیاز بزرگتشر یکیآن  دیتوان گفت شا یم دیآ یدانش به حساب م تیریدر مد دییاز حوزه های کل یکیدانش  میتسه

ساماندهی  یافتن، برای ممندنظا به طور که دارد اشاره اقداماتی به دانش مدیریت (2007جادیت )و از نظر  (1391دوست،  فهی)وظدیحساب آ
گرفته می ششود. در  اربه ک سازمان در دانش تقسیم و مستمر یادگیری فرهنگ تقویت و سازمان فکری سرمایه های نمودن دسترس قابل و

 دو در واقشع دانش، نوع دو این. می شوند قائل تمایز آنها بین و برده نام ضمنی و صریح دانش نوع دو ( از1995)تاکوچی و این رابطه نوناکا
. دارنشد نیاز دو دانش هر به دانش محور عصر در رقابت و رشد جهت سازمان ها لذا می دهند؛ شکل را دانش مجموعه و سکه اند یک روی
 .هستند نهاآ امثال و ودار سازمانینم مأموریت، بیانیه سازمانی، گزارش های فیلم ها، نرم افزارها، سازمانی، رویه های صریح، دانش از منظور
 نبشوده گفتن قابل که نستدا فرد درون در ارزشی نظام و کاری دیدگاه های مهارت ها، تجربیات، از مجموعه ای ضمنی می توان دانش اما
بروجنشی  می دهد)منصوری لتشکی را او فعالیت های و می باشد آدمی ذهن در آن جایگاه بلکه است، نشده ذخیره دادهای پایگاه در هیچ و

 (. 1395 و همکاران،
 مدیریت مفثر استراتژی یک اجرای که طوری به نموده جلب خود را به زیادی توجه گذشته دهه های طول در نامشهود دارایی این مدیریت
اقتصاد دانشش محشور معشروف  دوره به که است دورهای در سازمان موفقیت الزامی شرط محور، دانش سازمان به یک شدن تبدیل و دانش

 بشه دانشش از اسشتفاده و توسشعه گذاری، اشتراک به جذب، فرایند دانش (. در مجموع می توان گفت مدیریت2005 ،1است)هانگ و همکاران
است و سازمان ها می کوشند کارکنان خود را از مزایای برنامه های بکارگیری آن آگاه کنند اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانشش  موثر طور

ت کیفیشت مقوله مشدیری. کیفیت فراگیر مدیریت .انسانی کارکنان موثر خواهد بود هم به عملکرد سازمانی کمک خواهد کرد و هم بر توسعه

 

1 . Hung et al, 
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جامع یا فراگیر طی دو دهه گذشته توجهات زیادی را در صنعت و علوم آکادمیک به خود جلب کرده است. این پارادایم یکی از مشهورترین 
و پر دوام ترین مفاهیم و فلسفه های توسعه یافته و مدرن مدیریت در  قرن گذشته بوده که اثشرات ششگرف و عمیقشی در تشاریب کسشب و 

(. مدیریت کیفیت فراگیر ساختار نظام یافته ای است که بر بهبشود مسشتمر کلیشه فعالیشت هشای 1394داشته است)پور مقدم،  کارهای جدید
ها و تجهیشزات موجشود و بشه ددرونی یک سازمان تاکید دارد، در واقع هدف نهایی آن بهبود محصوالت از طریق بهبود منابع انسانی، فراینش

ه عملیاتی است. منظور از مدیریت کیفیت فراگیر، بسط مفهوم کیفیت، توجشه بشه کشل سیسشتم، قبشل از موازات آن کاهش هزینه های حوز
از و پایشان فعالیشت هشا پرداهتن به اجزاء و توجه به نیازمندیهای مشتریان داخلی یا کارکنان، مشتریان خارجیو خریداران به عنوان نقطه آغش

دیریتی، یک روش مدیریت گروهی انجام دادن کار برای بهبود مداوم کیفیت و بهشره وری (. این فلسفه م1393ری و همکاران، است)نیاز آذ
مسشتمر  قابلیت ها و استعادادهای مدیریت و نیروی انسانی کار است در واقع یک رویکرد مشتری محور، استراتژیک و مشنظم بشرای بهبشود

بین موفقیت سازمانی و تغییشر در سشاختارهای دانشش اسشت اگشر  اطارتبا اصلی کلید جامع کیفیت . با این همه می توان گفت مدیریتاست
، شرکت ها بتوانند دانش سازمانی را خلق و مدیریت کنند و بکار گیرند آنگاه می توانند مزیت رقابتی خود را حفظ کنند)ترکاشوند و همکاران

1397) 
دهد که این امر منحصراً ناشی از یشک ویژگشی ممتشاز و متمشایز  دانش می تواند ارزش خود را از طریق اشتراک و انتقال میان افراد افزایش

 نیدانشش مهمتشر (.2003، 1دانش است که به مثابه یک دارایی عقالیی با استفاده و اشتراک مستمر ارزش باالیی می یابشد)بورنمان و سشامر
بشه  یدانشش بسشتگ تیریحشال مشد نیرا فراهم کند؛ در ع داریپا یرقابت تیسازمان ها مز یتواند برا یسازمان است که م کیمنبع استراتژ

. یو عوامل سطح فشرد میسطح ت ،ی: سطح سازمانردیگ یعوامل چند سطح قرار م ریدانش تحت تاث یاشتراک دانش دارد. به اشتراک گذار
 (.22017 نگ، نگینگی)تخواهند داشت یمنف ریتاث زین یخواهند کرد و بع  جیاشتراک دانش را ترو نهااز آ یبع 

اره نقشش مشدیریت ین حشال دربشاگر چه به ندرت بتوان پژوهشی را یافت که هر سه متغییر این پژوهش را مورد بررسی قرار داده باشد، با ا
در داخشل و خشار   یقات زیشادیدانش بر مدیریت کیفیت فراگیر و یا در مورد ارتباط مدیریت کیفیت فراگیر با رفتار شهروندی سازمانی تحق

 د. ش( اشاره خواهد 1ورت گرفته است. در ادامه به تعدادی از تحقیقات مرتبط با موضوع در جدول شماره )کشور ص

 انجام شده در داخل و خار  کشور قاتیسابقه تحق .1جدول 

 روش و یافته های پژوهش منبع عنوان  ردی 

جشامع بشر  تیفیک تیریمد ریمطالعه تأث 1
 دانش تیریمد

و  ترکاشوند
 1397همکاران 

ششامل  زینمدیریت دانش  جامع از مدل مالکوم بالدریج، تیفیک به منظور سنجش مدیریت
ر دیت دانش فرایند براساس یافته های پژوهش، فقط میان مولفه های رهبری و مدیر پنج

مولفشه  بشاط سشایروجود داشت و ارت یسازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط مثبت و معنادار
 های مدیریت کیفیت جامع با مدیریت دانش تایید نشده است. 

 تیششفیک تیریمششد نیرابطششه بش یبررسش 2
 یشغل تیدانش با رضا تیریجامع و مد
ح شرت فاطمشه  مارسشتانیب پرستاران

 تهران (س)

آقا زاده و 
 1395همکاران، 

ل تیجه حاصناین پژوهش با روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری انجام و این 
 یششغل تیدانشش بشا رضشا تیریجامع و مد تیفیک تیریمدشده که ارتباط معناداری میان 

 .وجود دارد پرستاران

دانششش  تیریمششد نیرابطششه بشش یبررسشش 3
در  جششامع تیششفیک تیریمششد سششتمیوس

 شهر تهران یاجتماع نیسازمان تام

حیدری 
سیکارودی و 
 1395همکاران، 

ه کش ششان داد ننتیجه این پژوهش که با ابزار پرسشنامه در جامعه آماری انجام ششده بشود 
 .رابطه معناداری بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع وجود دارد

جشامع و  تیفیک تیریرابطه مد یبررس 4
 دانش در سازمان مورد مطالعه  تیریمد

مقدم،  یزیعز
و همکاران،  رایسم

1393 

ت دانش اد مدیرینتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میان ابعاد مدیریت کیفیت با ابع
 ارتباط معناداری وجود دارد.

تاثیر عوامل مدیریت دانش بر مدیریت  5
 کیفیت جامع

پور مقدم و 
 1394احمدی، 

ای ن مولفشه هشاز تاثیر معناداری میاانجام پژوهش در جامعه آماری بانک کشاورزی نشان 
 مدیریت دانش و مولفه های مدیریت کیفیت جامع دارد.

نتایج تحقیق حاضر با استفاده ازداده هشا و آمشار توصشیفی و تحلیشل نتشایج نششان داد کشه کاکاوند، راحله،  تیشفیک تیریدانش برمد تیریمد ریتأث 6

 

1 . Bornemann & Sammer 
2 . Tingting Zheng 
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 یکششیالکترون یشششرکت توسششعه خششدمات
 سیآدون

 مدیریت دانش در مدیریت کیفیت جامع تأثیر گذار است. 1394

بررسششی ارتبششاط مششدیریت دانششش و  7
 مدیریت کیفیت جامع

راهرو احمدی و 
 1392فکری، 

 و تفاوت پژوهش ضمن مفهوم شناسی به پیشینه پژوهشی مرتبط اشاره کرده و شباهت ها
 ها و نحوه ارتباط مدیریت دانش و مدیریت کیفیت اشاره شده است.

جامع بشر عملکشرد  تیفیک تیریاثرا مد 8
 کسب و کار

و  ندریست
 2015همکاران، 

بهبشود مسشتمر،  ،یآمشوزش، رهبشر) جشامع تیشفیک تیریمشد نینشان دادند که؛ بپژوهش 
 ی وجود دارد.معنادار با عملکرد کسب و کار رابطه ی(خارج یو مشتر یداخل یمشتر

تجزیه و تحلیشل بشر روی رابطشه بشین  9
مدیریت کیفیت با مشدیریت شیوه های 

 دانش

دران و همکاران، 
2014 

در این پژوهش مدیریت دانش شامل دو مولفه و مدیریت کیفیت جامع نیز شامل دو مولفه 
 و در مجموع ارتباط معناداری بین مولفه ها و همچنین ارتباط کلی  وجود دارد. 

 کیفیشت تیریاقشدامات مشد یکپارچگی 10
 دانشفرایند مدیریت  جامع با 

و  ندرمنیل
 2004همکاران، 

در تحقیق خود به این نکته اشاره کردند که شاخص های مدیریت کیفیت جامع می توانشد 
 در ایجاد و خلق دانش های جدید در سازمان موثر واقع شود

 

 روش پژوهش
هشا پژوهش حاضر با توجه به فلسفه پژوهش، پژوهش کمی، با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده

ششهر  2. جامعه پژوهش حاضر کلیه معلمان ابتدایی ناحیهبودو تحلیل آنها؛ روش مورد استفاده روش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی  
استفاده شد لذا حجم نمونشه آمشاری  05/0، در راستای برآورد حجم نمونه پژوهش از فرمول کوکران با آلفای بودندنفر  507همدان به تعداد 

اع شای نمونشه انتخشاب و مشورد بررسشی قشرار  نفر به عنوان 219نفر تعیین گردید، لذا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده  219
دانشش  رهیکسب دانش؛ خلق دانش؛ ذخدر شش بعد) (2009) یفونگ و چ مدیریت دانش سوالی 42 از پرسشنامهدر پژوهش حاضر گرفتند. 
 10( در 1994) نوالیاسپمدیریت کیفیت جامع  سوالی 40و پرسشنامه درجه ای  5( در طی  دانش و حفظ دانش رییدانش؛ به کارگ عی؛ توز
 بهبشود؛ ششنهاداتیپ نظامی؛ مدار یمشتری؛ فیک اهداف؛ از اطالعات استفاده؛ و بازخورد یابیارزش؛ آموزش؛ تیفیک یگروههای؛ میکار تبعد)

ابشزار جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش آلفشای کرانبشاخ اسشتفاده ششد، لشذا درجه ای استفاده شد.  4ی( در طی  رهبر تعهدو  مستمر
 پاسخگو که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا و سپس ضرایب پایایی محاسبه شد. 30مدنظر بر روی 

 ضرایب پایایی ابزار پژوهش .2جدول 

 آلفای کرانباخ شماره سواالت تعداد سواالت متغیرها 

 42 42-1 91/0 (KM) مدیریت دانش 1

 40 40-1 96/0 (TQMمدیریت کیفیت فراگیر) 2

قشرار  96/0تا  91/0با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ضرایب پایایی آلفای کرانباخ، از آنجا که ضرایب پایایی ابزار پژوهش در دامنه حداقل  
جهت تعیین روایی ابزار در پژوهش حاضر از تکنیک تحلیل عاملی تائیشدی دارد می توان گفت ابزار از ویژگی پایایی مناسب برخوردار است. 

 ده شد. استفا
 شاخص های برازندگی تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ابزار پژوهش  .3جدول 

 مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت دانش مالک شاخص 

 05/97 93/80 000/0و  000/0 خی دو 1

 50 48 - درجه آزادی 2

 94/1 68/1 و کمتر 2 نسبت 3

4 RMSEA 05/0  038/0 020/0 و پاینتر 

5 CFI 96/0 97/0 9/0حداقل 

6 GFI 93/0 95/0 9/0حداقل 

های اندازه گیری تحلیل عاملی تائیدی ابزارهای پژوهش می توان گفشت: نسشبت با توجه به نتایج حاصل از شاخص های برازندگی در مدل
خی دو بر درجه آزادی در تمامی مدلهای اندازه گیری ابزارها نیز با توجه به مالک مد نظر بیانگر برازش مناسب مشدل مفهشومی ابزارهشا بشا 

در تمامی مدلهای اندازه گیری ابزارها در دامنه مالک قابل قبول قرار دارد و ایشن امشر نیشز گویشای  RMSEAار شاخص داده هاست. مقد
در تمشامی مشدلهای    AGFIو  CFI ،GFIمقدار خطای قابل قبول در تمامی مدلهای اندازه گیری ابزارها می باشد. مقادیر شاخص های 
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الک مدنظر مطلوب ارزیابی می گردند و نشانگر برازش مناسب تمامی مدلهای اندازه گیری ابزارها مشی اندازه گیری ابزارها نیز با توجه به م
باشد. بنابراین با توجه به نتایج مدلهای اندازه گیری ابزارهشا؛ مشی تشوان گفشت، تمشامی ابزارهشای پشژوهش دارای بشرازش مناسشب و قابشل 

 .قبول)روایی( می باشند
ح زیشر بششر LISRELو SPSSهای آماری و با استفاده از نرم افزارهای آماریو تحلیل داده ها از تکنیکدر پژوهش حاضر جهت تجزیه  

های ص)نمشا، میانشه و میشانگین(، ششاخهای مرکزیل توزیشع فراوانشی، ششاخصهشا از جشداواستفاده خواهد ششد. در تحلیشل توصشیفی داده
یرسشون و هشای آمشاری ضشریب همبسشتگی پر آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک)انحراف معیار و واریانس( استفاده خواهد شد. ددگیپراکن

 تحلیل مسیر تائیدی استفاده شد. 
 

 های پژوهشیافته
 :ال :  تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

 بررسی توصیفی وضعیت متغیر های پژوهش  .4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی    متغیر 

 219 25/3 01/1  (km1کسب دانش) 1

 219 21/3 02/1  (km2خلق دانش) 2

 219 28/3 10/1  (km3ذخیره دانش) 3

 219 51/3 935/0  (km4توزیع دانش) 4

 219 53/3 983/0  (km5بکارگیری دانش) 5

 219 50/3 997/0  (km6حفظ دانش) 6

 219 37/3 813/0  (KMمدیریت دانش) 7

 219 24/2 15/1  (tqm1کارتیمی) 8

 219 21/2 16/1  (tqm2) تیفیک یگروهها 9

 219 39/2 19/1  (tqm3) آموزش 10

 219 33/2 09/1  (tqm4) و بازخورد یابیارزش 11

 219 42/2 03/1  (tqm5) استفاده از اطالعات 12

 219 26/2 954/0  (tqm6ی )فیاهداف ک 13

 219 34/2 968/0  (tqm7ی )مدار یمشتر 14

 219 41/2 03/1  (tqm8) شنهاداتینظام پ 15

 219 38/2 911/0  (tqm9)بهبود مستمر  16

 219 34/2 04/1  (tqm10ی )تعهد رهبر 17

 219 33/2 825/0  (TQMمدیریت کیفیت فراگیر) 18

 )مطشابق جشدول هسشتند. ریشاگفر تیشفیک تیریمدابعاد مدیریت دانش دارای رابطه کانونی معنی دار با ابعاد  استقرار   فرضیه اول پژوهش:
 (5شماره 

 در توابع شش گانه ریفراگ تیفیک تیریمدضرایب همبستگی کانونی ابعاد مدیریت دانش و استقرار   .5جدول 

 .F SIG المبدای ویلکز مقدار ویژه همبستگی کانونی تابع

1 637/0 683/0 286/0 784/4 000/0 

2 555/0 445/0 481/0 597/3 00/0 

3 403/0 194/0 695/0 438/2 000/0 

4 285/0 088/0 831/0 873/1 011/0 

5 239/0 061/0 904/0 775/1 050/0 

6 202/0 043/0 959/0 767/1 121/0 
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در توابع شش گانه می توان گفت:  ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی کانونی ابعاد مدیریت دانش و 
معنادار و بیانگر  01/0(  است که این مقدار در سطح آلفای 286/0)1( و مقدار المبدای ویلکز637/0)در تابع اول قدار همبستگی کانونیم

است. مقدار همبستگی کانونی در تابع  ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدهمبستگی کانونی مثبت و معنادار ابعاد مدیریت دانش با ابعاد 
معنادار و بیانگر همبستگی کانونی مثبت و معنادار  01/0(  است که این مقدار در سطح آلفای 481/0)( و مقدار المبدای ویلکز555/0م)دو

( و مقدار المبدای 403/0م)است. مقدار همبستگی کانونی در تابع سو ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدابعاد مدیریت دانش با ابعاد 
معنادار و بیانگر همبستگی کانونی مثبت و معنادار ابعاد مدیریت دانش با ابعاد  01/0(  است که این مقدار در سطح آلفای 695/0)ویلکز

(  است که این مقدار در 831/0)( و مقدار المبدای ویلکز285/0ار همبستگی کانونی در تابع چهارم)است. مقد ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مد
است. مقدار  ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدمعنادار و بیانگر همبستگی کانونی مثبت و معنادار ابعاد مدیریت دانش با ابعاد  05/0سطح آلفای 

معنادار و بیانگر  05/0(  است که این مقدار در سطح آلفای 904/0)( و مقدار المبدای ویلکز239/0م)همبستگی کانونی در تابع پنج
قدار همبستگی کانونی در تابع است. م ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدهمبستگی کانونی مثبت و معنادار ابعاد مدیریت دانش با ابعاد 

معنادار  نیست.  با توجه به وضعیت همبستگی  05/0(  است که این مقدار در سطح آلفای 959/0)( و مقدار المبدای ویلکز202/0ششم)
 نونی در شش تابع، رابطه کانونی بر مبنای تابع اول انتخاب و در ادامه گزارش می گردد.کا

 راگیر ت کیفیت فضرایب همبستگی کانونی استاندارد، بارهای کانونی و تبیین واریانس ابعاد مدیریت دانش و استقرار مدیری .6جدول 

  متغیر 
 
 ابعاد

ضرایب 
 کانونی

 استاندارد شده

 بارهای
 کانونی 

 تیریمدواریانس تبیین شده 
 دانش

 تیفیک تیریمدواریانس تبیین شده 
 ریفراگ

 دانش تیریمد
KM 

 -453/0- 573/0 (km1)کسب دانش 

326/0 

 
 
127/0 
 
 

 -125/0 467/0 (km2)خلق دانش 

 -06/0 491/0 (km3)دانش رهیذخ 

 -122/0- 857/0 (km4)دانش عیتوز 

 -767/0 345/0 (km5)دانش یریبکارگ 

 -233/0- 563/0 (km6)دانش حفظ 

 تیفیک تیریمد
 ریفراگ

TQM 

 -416/0 351/0 (tqm1کارتیمی) 

132/0 312/0 

 -697/0- 558/0 (tqm2)  تیفیک یگروهها 

 -519/0 336/0 (tqm3) آموزش 

 
 و بازخورد یابیارزش
(tqm4) 

083/0- 509/0- 

 
 استفاده از اطالعات

(tqm5) 
107/0- 540/0- 

 -250/0 381/0 (tqm6ی )فیاهداف ک 

 -087/0 413/0 (tqm7ی )مدار یمشتر 

 -486/0- 713/0 (tqm8) شنهاداتینظام پ 

 -291/0- 740/0 (tqm9)بهبود مستمر  

 -497/0- 808/0 (tqm10ی )تعهد رهبر 

کانونی ابعاد مدیریت دانش و استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در تابع معنادار اول می توان گفت: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی 
واریانس متغیر  %326(  قرار دارد، ابعاد مدیریت دانش قادر به تببین -857/0(  تا )-345/0)نونی ابعاد مدیریت دانش در دامنهمقادیر بار کا

(  قرار دارد، ابعاد استقرار -808/0(  تا )-336/0)ار مدیریت کیفیت فراگیر در دامنهعاد استقرمدیریت دانش هستند. مقادیر بار کانونی اب
 %127واریانس متغیر استقرار مدیریت کیفیت فراگیر هستند. ابعاد مدیریت دانش قادر به تببین   %312مدیریت کیفیت فراگیر قادر به تببین 
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درصد واریانس متغیر  %132قادر به تببین  ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدهستند و ابعاد  ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مددرصد واریانس متغیر 
 مدیریت دانش هستند.
 هستند. ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدابعاد مدیریت دانش قادر به پیش بینی  فرضیه دوم پژوهش:

 بر اساس ابعاد مدیریت دانش ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدخالصه مدل رگرسیونی  .6جدول 

 دوربین واتسون خطای معیار برآورد تعیین چندگانه اصالح شده تعیین چندگانه همبستگی چندگانه مدل

1 545/0 297/0 277/0 703/1 66/1 

 
 ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدآزمون معناداری واریانس تبیین شده  .7جدول 

 .F Sig میانگین مجذورات آزادیدرجات  مجموع مجذورات منبع تغییرات

 000/0 843/14 341/7 6 044/44 رگرسیون

   495/0 211 352/104 باقیمانده

    217 396/148 کل

(، ضریب تعیین 545/0با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی می توان گفت: ضریب همبستگی چندگانه)
در سطح  Fبا عنایت به شاخص  ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مد( ابعاد مدیریت دانش با 277/0( و ضریب تعیین اصالح شده)297/0چندگانه)

می  ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مدواریانس متغیر  %7/27معنادار است و بیانگر آن است که ابعاد مدیریت دانش قادر به تبیین معنادار  05/0
 باشند. 

 مربوط به متغیرهای پیش بین t ضرایب رگرسیونی و  نتایج آزمون  .8جدول 

 منبع مدل
 .T Sig استاندارد شده استاندارد نشده

b s/b B   

 

 011/0 554/2 - 206/0 527/0 مقدار ثابت

 145/0 067/0 177/0 174/2 031/0 (km1)کسب دانش

 076/0- 073/0 094/0- 039/1- 300/0 (km2)خلق دانش

 170/0 059/0 228/0 893/2 004/0 (km3)دانش رهیذخ 

 258/0 086/0 293/0 006/3 003/0 (km4)دانش عیتوز 

 041/0 091/0 049/0 449/0 654/0 (km5)دانش یریبکارگ  

 008/0- 086/0 010/0- 095/0- 925/0 (km6)دانش حفظ 

، ذخیره دانش و توزیع دانش دارای اثر ی توان گفت: تنها ابعاد کسب دانشبا توجه به مقادیر اثر معنادار)ضرایب رگرسیونی استاندارد شده( م
ابعاد خلق دانش، بکارگیری دانش و حفظ دانش فاقد اثر  می باشند.  05/0درسطح  استقرار مدیریت کیفیت فراگیرمثبت و معنادار  بر متغیر 

 می باشند. رگرسیونی معنادار بر استقرار مدیریت کیفیت فراگیر
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 نتیجه گیریبحث و 
دارنشد تشا بتواننشد  ازیاثربخش و کارامد ن به کارکنان توانمند، یطیو تحوالت مح راتییشتابان تغ ریها با توجه به س سازمان در عصر حاضر 

 یو اثربخشش یی. کشاراابنشدیاهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دسشت  جامعه را داشته باشند و به یازهایبه ن ییپاسخگو ییتوانا
هشا از  سشازمان در یریادگیشمناسشب  طیمحش جادیو ادانش  مدیریتراستا  نیدارد و در ا یکارکنان بستگ یو اثربخشیی ها به کارا سازمان
و  یآموزشش یهشا تیشو دششوار فعال  یظر ،یچیدهپ تیماه لیمدارس به دل گر،ید یثر بر عملکرد کارکنان است. از سووعوامل م نیمهمتر
 یا در سشطح هشر جامعشه یقابل تشوجه تیها از اهم سازمان گرید یانسان یروین تیفیک آموختگان آن بر دانش ریانکارناپذ ریو تأث یپرورش

استقرار مدیریت کیفیت فراگیشر   دانش و مدیریتثر، وم یو آموزش یعرضه خدمات علم یبرا یسازمان  یوظا تیتوجه به ماه برخوردارند. با
 نیشبرخشوردار اسشت. در ا یاریبسش یمعلمان از ارزش علم نیب رهایمتغ نیا یاع ، و بررس م تیضرورت و اهم یمعلمان مدارس دارا نیب

 انجام شد. ریفراگ تیفیک تیریدانش و استقرارمد مدیریت یکانون رابطه یراستا پژوهش با هدف بررس
 تیریبا ابعشاد اسشتقرار مشد 637/0به مقدار  01/0 یمثبت و معنادار در آلفا یکانون یهمبستگ یدانش دارا تیرینشان داد که: ابعاد مد جینتا
با توجه بشه  نیهستند. همچن ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مد ریمتغ انسیوار  %127 نیدانش قادر به تبب تیریابعاد مد هستند. ریفراگ تیفیک

اثر مثبت و معنادار   یدانش دارا عیدانش و توز رهیتوان گفت: ابعاد کسب دانش، ذخ یاستاندارد شده( م یونیرگرس بیاثر معنادار)ضرا ریمقاد
 باشند. یم 05/0درسطح  ریفراگ تیفیک تیریاستقرار مد ریبر متغ

هر سازمان خواهنشد ششد.  ییکارا شیو افزا ییهم افزا باعث یجامع به طور قابل مالحظه ا تیفیک تیریدانش و مد تیریمد قیمطمئناً تلف
 کیش. میبر یدانش م تیریو مفهوم مدی به درک معن یپ م،یریگ یقرار م یاتیعمل ندیفرآ تیریکه در عرصه مد یصرفاً زمان می شود گفت

و  یریادگیش ششرفت،یکنتشرل، پ ،یزیشبرنامشه ر ندیفرآ لیو تسه تیهدا ،یموجب آگاه بر چرخه دانش یجامع مبتن تیفیک تیریمد کردیرو
)راهرو احمدی و فکشری، خواهد رساند یاری به سازمان انیمشتر ریو انتظارات متغ ازهاین یدر برآورده ساز تیمستمر گشته و در نهای اددهی

اذعان  کیفیت فراگیر مدیریت یها لفهودانش با ممدیریت دانش  یها لفهوم ریو ارتباط چشمگ ریبه تأث توانی ه گذشت، مچبنابر آن(. 1392
 دارد. یشتریآموزش و پرورش و جامعه معلمان نمود ب ونچهم یگر دانش یها مهم در سازمان نیکرد که ا

 پشژوهش بشا اسشتفاده از پرسششنامه و بشه یهشا داده نکهیداشت، از جمله ا ییها تیمحدود ،یگرید هر پژوهشون چهم زیپژوهش ن نیا 
 نیششهر همدان محدود بوده است و از ای آموزش هیناح یکپژوهش به  یجامعه آمار نکهیا گریشده است و د یگردآور یخوداظهار صورت
اسشتقرار مشدیریت کیفیشت دانشش و  مشدیریتبهبود  یبرا ییشنهادهایدر ادامه پ کرد. اطیاحت گرید یها به سازمان جینتا میدر تعم دینظر با
 :شودی ارائه م فراگیر
و  یکرد نه بشه صشورت واحشد در سازمان اجرا ریآن را به شکل جامع و فراگ باید رمدیریت کیفیت فراگیبه اهداف  یابیو دست قیتوف یبرا -

 ییپاسشخگو یاست و در پ یگسترده که شامل تمام سطوح سازمان و یآن بصورت افق ینسبت به اجرا رانیشود مد یم شنهادی. لذا پیبخش
 .ندیاجرا نما نفعان است یبه تمام انتظارات ذ

معلمشان  اتیشدانشش و تجربمشدیریت  همکاران و بشه نیدانش ب میتسه مدیریت و هیداشتن روح یاز عملکرد معلمان برا یابیدر نظام ارز -
  در نظر گرفته شود. یمناسب ازاتیامت
را در مدرسشه  گریاز همشد یریادگیشو ی حشس همکشار ششودی م هیتوص رانیمعلمان به مد نیدانش ب مدیریتمناسب  نهیزم جادیا یبرا -
 .ندینما بیترغ یگروه یشرکت در کارها ،یهیمشارکت در جلسات توج ،یگروه یمشارکت در کارها یکنند و معلمان را برا قیتشو
 در نظر گرفته شود. یازیمعلمان امت اتیتجرب و مدیریت دانش و یادگیری کیفیت بخشی یریادگیاقدامات  یدر نظام ارتقا و انتصاب برا  -
و از  یتیریمشد در سطوح مختلش و همچنین استقرار مدیریت کیفیت دانش  مدیریتآموزش و پرورش در جهت استقرار فرهنگ  رانیمد  -

 را فراهم کنند. هرچه بهتر و بیشتر یریادگیبهبود  نهیسه، زمتر در سطح مدر همه مهم
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Abstract 

purpose: The purpose of this study was to investigate the focal relationship of knowledge 

management with the establishment of inclusive quality management. 
Method: The research method was quantitative, descriptive and correlational. The statistical 

population consisted of elementary teachers in the two cities of Hamadan, who were selected by 

simple random sampling method based on Morgan table with a sample size of 219. And the research 

tools were Fong & Chi Knowledge Standard Questionnaire (2009) and Spinwell Total Quality 

Management Questionnaire (1994). Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis were used to 

determine the reliability and validity of the tool. Data were analyzed using focal correlation and 

multiple linear regression using SPSS 25 software. 
Findings: The results of this study showed that knowledge management dimensions had a positive 

and significant correlation in alpha of 0.01 with the value of 0.637 with the dimensions of QM. 

Knowledge management dimensions were able to account for 127% of the variance of QA. Also 

according to standardized regression coefficients, it can be said that knowledge acquisition, 

knowledge storage and knowledge distribution have a positive and significant effect on the overall 

quality management deployment variable at 0.05 level. 
Conclusion: Knowledge management dimensions have a positive and significant focal correlation 

with the dimensions of QM implementation. 
Keywords: Knowledge Management, Deployment of Total Quality Management, Dimensions, Focal 

Correlation 
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