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 عملکرد شغلی حسابداران ومدیریت دانش شخصی  رابطه بین
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 چکيده:
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران  هدف:

سعی دارد نقش و میزان تاثیرگذاری مدیریت دانش شخصی را بر روی عملکرد شغلی حسابداران 

 سازمانهای مختلف بررسی نماید.

دانشجویان ل شامجامعه آماری آن  : این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی است.روش

گروه نمونه حاوی تعداد و حسابداری دانشگاه های سطح شهر مشهد رشته مقطع کارشناسی ارشد 

نفر بود و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه خودارزیابی مدیریت دانش شخصی دورسی ، 802

هت به ج همچنین استفاده شد.حسابداران پرسشنامه محقق ساخته عملکرد زمینه ای و وظیفه ای 

 61نسخه  spss با استفاده از نرم افزار  خطیهمبستگی و رگرسیون آزمون از آزمون فرضیه ها 

 بهره گرفته شد.

نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین مهارت مدیریت دانش شخصی و دو بعد عملکرد  يافته ها:

 ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.شغلی وظیفه ای و زمینه ای حسابداران 

: از نتایج حاصل شده چنین استنباط می شود که تالش دانشگاه ها و سازمان ها در يجه گيرينت

جهت ارتقای هر چه بیشتر مهارت مدیریت دانش شخصی، گام شایان توجهی در راستای 

 .بهبود کیفیت خدمات ارائه دهنده اعضای حرفه حسابداری ایفا می نماید

 ، حسابداری.زمینه ای شغلی عملکرد شغلی وظیفه ای، عملکردمدیریت دانش شخصی،  :هاكليد واژه
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 مقدمه
ترین ها به عنوان یکی از مهمعصر امروز عصر رقابت است. در چنین فضایی، سازمان

 .های رقابتی هستندنهادهای سطح جامعه برای دستیابی به موفقیت نیازمند برخورداری از مزیت

ها دارد منابع انسانی یدی در دستیابی به موفقیت سازماندر این راستا یکی از منابعی که نقش کل

های آالت و فناوریبا وجود اینکه در گذشته برخورداری از منابعی مانند ماشین باشد.می

اما امروزه  ،است آوردهه وجود میبها پیشرفته امکان رقابت و پیشرفت را برای سازمان

ان هم نقش مهمی در دستیابی به موفقیت دانند که عالوه بر موارد فوق، کارکنها میسازمان

-لیز)کوزو و ا  گردندهای اصلی یک سازمان محسوب میکنند، چنانکه داراییبازی می

آیند. موفقیت ها به حساب میترین سرمایه سازمانمنابع انسانی با ارزش واقعر د (.6،8062نها

توان به عنصر ین عوامل میکه از جمله ا اردداین سرمایه با ارزش به عوامل مختلفی بستگی 

ترین مهم زمره درها نیروی انسانی موجود در سازمان ،بنابراین حیاتی دانش فردی اشاره داشت.

شود ها هستند، اما این منبع حیاتی زمانی به نحو موثر و کارآ به کار برده میمنبع دانش سازمان

شود ش شخصی مطرح میاینجاست که مسئله مدیریت دان که به نحو صحیحی مدیریت گردد.

)دونگ و  که هدف آن کمک به افراد برای سازماندهی و ایجاد دانش مهم در دسترس است

های دانش محور از نقش مهم مدیریت دانش شخصی به خصوص در حرفه (.8002 ،8انگو

با توجه به اینکه حسابداران در رده  جمله حرفه حسابداری بیشتر خود را نمایان می سازد.

تواند نقش مهمی را در بهبود ش محور هستند، مدیریت صحیح دانش آنها میکارکنان دان

 رایبها های درخور توجهی را در کمک به سازمانپیامد براین،. عالوه عملکرد آنان ایفا نماید

های مدیریت دانش شخصی کارکنانشان و تقویت آن در دستیابی به اهداف آگاهی از مهارت

در مورد رابطه و یا جا دارد که ، ش مهم و تعیین کنندهاین نق وجه بهتبا ه دنبال دارد. بسازمانی 

از این رو هدف از  .شودبررسی  انحسابداربر عملکرد شغلی مدیریت دانش شخصی تأثیر 

مطالعه حاضر پاسخگویی به این سوال است که آیا مهارت مدیریت دانش شخصی بر عملکرد 

ها هستند تاثیر گذار قیقت همان حسابداران آینده سازمانشغلی دانشجویان حسابداری که در ح

بیشتر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با عملکرد شغلی  آنجا که تا کنون ار است یا خیر؟

                                                           
1. Kuzu and Ozilhan 

2. Doong and Wang 
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در زمینه مدیریت دانش آید به نظر میو  ،است دهوبسازمانی مدیریت دانش  ابطه باردر  افراد

انجام این  ذالوهشی انجام نشده است، تاکنون پژ فرادابر عملکرد شغلی و تأثیر آن  صیخش

نماید می جادایعملکرد شغلی  آن با ای را در باب مدیریت دانش و ارتباطپژوهش بینش تازه

حوزه  و مدیران ایجاد کننده فرصت و چالشی جدید برای پژوهشگران و اندیشمندان ه خودک

 کسب و کار است.

 هامرور ادبيات و بسط فرضيه
 مديريت دانش شخصی

 (.6،8000)بات ها و اطالعات استهقوانین، روی  ها،یافته از ایدهسازمانترکیبی دانش

دانش را توانایی انسانی و موتور تولید کننده  (8062) صلتیانو ابا جعفری، اخوان و نیکوکار

اهمیت دانش در توسعه  اند.درآمد و دارایی مهم استراتژیک برای بقاء سازمان تعریف کرده

به عنوان یکی از  6920و در اواسط دهه  طرح شدم 6920برای اولین بار در دهه اقتصادی

این امر  (.8،8062احمدنیا و قریشیان رویش،)د ها شناخته شدهای رقابتی میان سازماندارایی

بحث مدیریت دانش به صورت نوین از دهه  .برای مطرح شدن مقوله مدیریت دانش شددلیلی 

در  هاسازمان نوین رویکردهای از یکی به 86 میالدی مورد توجه قرار گرفت و در قرن 90

 (.6221 )زوارقی، دستیابی به موفقیت بدل شده است

های استفاده شده توسط سازمان دانش را طیف وسیعی از شیوهمدیریت  (8009) 2ورما

داند و چگونگی دانستن آن برای شناسایی، ایجاد، توزیع، فعال کردن و تصویب آنچه که می

آوری، شناسایی، جمع برخی از پژوهشگران مدیریت دانش را شامل فرآیند کند.تعریف می

 و،ا)لی اندهای عملی تعریف کردهفعالیتتجزیه و تحلیل، ساخت، اشتراک و کاربرد دانش در 

مقوله مدیریت دانش از منظر سازمانی توسط پژوهشگران بسیاری  (.2800 ،2چن و هوانگ

آن غفلت  نسبت به مورد توجه و بررسی قرار گرفته است این در حالی است که از بعد فردی

 شده است و توجه زیادی در این زمینه صورت نگرفته است.

                                                           
1. Bhatt 

2. Darvish, Ahmadnia and Qryshyan 

3. Verma 

4. Liaw, Chen and  Huang 
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که تاریخ مدیریت دانش شخصی با ایده کارکنان دانشی توسط ( معتقد است 8009) 6پاولین

او معتقد  تعریف شد. "پل دورسی" آغاز شد و اولین بار توسط استاد آمریکایی (6912)8دراکر

های حل مسئله است که اجزای مفهومی، ای از مهارتبود مدیریت دانش شخصی مجموعه

پژوهشگران مدیریت دانش  به عقیده برخی از (.8062، 2)زوهانگ منطقی یا عملی دارد

شخصی رویکردی از پایین به باال است که هدف آن فرصت دادن به افراد برای جمع آوری و 

(. چئونگ و 8062 ،2مومی و اینتراما ،)به نقل از زومیت زاوان به اشتراک گذاری اطالعات است

نش نیز معتقدند مدیریت دانش شخصی نقش مهمی را در فرآیند مدیریت دا (8066)5تسویی

های خود سود و هر دو از مزایای آن در جهت بهبود قابلیت هاسازمان و کند و افرادایفا می

 کنند.منفعت کسب می

به منظور تکنولوژی را بخش مهمی از مدیریت دانش شخصی  (8009)1آگنیهوتری و تروت

ارزیابی ( نه مهارت 8009) دانند. در حالی که ورمامی ارتقای کارایی و اثربخشی فردی

شبکه همیاران دانشی، کاوشگری،  سازماندهی، سواداطالعاتی، مدیریت یادگیری، خودآموزی،

های خالقانه و مشارکتی را برای مدیریت دانش شخصی پیشنهاد کرد مهارت ارتباطی، مهارت

ف مدیریت دانش شخصی توانمند کردن افراد برای کار بهتر در هر دو ساختار دو معتقد بود ه

مدیریت  (8005)7رایت ،از سویی دیگر های کاری ضعیف است.ن و گروه بندیرسمی سازما

دانش شخصی را به عنوان ظرفیت دسترسی و استفاده از اطالعات و منابع دانش و فرآیندهایی 

برای افزایش اثر بخشی، بهره وری، و نوآوری فردی کارکنان تعریف کرد و چارچوب مدیریت 

های شناختی، اطالعاتی، های حل مسئله با صالحیتدانش شخصی را برای پیوند فعالیت

-مدل جامع (8006) 2رناوکا و، بروکز، براون، دورسیاوریاما  آموزش و توسعه پیشنهاد کرد.

 ارزیابی اطالعات، ها شامل هفت مهارت دسترسی به اطالعات،مدل آن ند.ارائه کرد تری را

                                                           
1. Pauleen 

2. Drucker 

3. Zhuang 

4. Zumitzavan, Mumi and Intrama 

5. Cheong and Tsui 

6. Agnihotri and  Troutt 

7. Wrigh 

8. Avery, Brooks, Brown, Dorsey and Oconner  

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Troutt%2C+M+D
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ارائه اطالعات و  تحلیل اطالعات،ماندهی اطالعات، همکاری پیرامون اطالعات، تجزیه و سا

مدل آنها نه تنها مهارت مدیریت اطالعات بلکه مهارت اشتراک  در نهایت امنیت اطالعات بود.

شد و همین امر باعث شد که مدل آنها از سوی محققان بسیاری شامل مینیز گذاری دانش را 

مطالعه بدین جهت چارچوب  (.8066 )به نقل از چئونگ و تسویی، مورد توجه قرار گیرد

 تدوین شد. (8006) حاضر نیز بر اساس نظریه مدیریت دانش شخصی مدل اوری و همکاران
 

 عملکرد شغلی

که واقعا حاصل  هزه گیری تالش است و به معنای آنچواقعی و قابل اندا یعملکرد نتیجه

ارائه  یپژوهشگران بسیاری برای واژه عملکرد شغلی تعاریف (.6220 )سعادت، باشدشده می

و  پیورویس ؛ روت،8002 ،8؛ چای، یه و چیو6،8008)به عنوان مثال روتوندو و ساکیت اندکرده

عملکرد شغلی را به عنوان اعمال و رفتارهایی که  (8008) روتوندو و ساکیت (.8068 ،2بابکو

کنند تعریف کردند. چای، یه و تحت کنترل فرد هستند و به اهداف سازمانی کمک می

غلی را به عنوان توانایی کارکنان در دستیابی به معیارهای سازمان ( نیز عملکرد ش8002چیو)

( نیز عملکرد 8068) و بابکو پیورویس روت، .(8060)به نقل از کرافورد و لپین، کندتعریف می

تز و ک ند.نداشغلی را یک عامل مهم در مدیریت منابع انسانی و منابع رفتار سازمانی می

 س تئوری رفتار نقش به دو دسته نقش رفتار درونی( عملکرد شغلی را بر اسا1169)2انک

-)رفتاری که تحت قوانین استاندارد در محل کار یک سازمان اتفاق می افتد( و نقش رفتار فوق

و  سنگ)به نقل از  تقسیم کردند )خود ارزیابی و رفتار دموکراتیک درون یک سازمان( العاده

به  .نداهرا از عملکرد شغلی بیان کردبرخی پژوهشگران معیارهای متمایزی  (.8066 ،5هوانگ

ای را در جهت ای وزمینه( دو معیار عملکرد وظیفه6992)1بورمن و ماتاویدلو ،عنوان مثال

ای شامل وظایف در دیدگاه آنان عملکرد وظیفه گیری عملکرد شغلی افراد پیشنهاد کردند.اندازه

هایی گیرنده فعالیتاصلی است که به طور رسمی در شرح شغل فرد ذکر شده است و دربر

                                                           
1. Rotundo and Sackett 

2. Chi, Yeh and Chiou 

3. Roth, Purvis and Bobko 

4. Katz and Kahn 

5. Tseng and Huang 

6. Borman and Motowidlo 
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ای کند، در حالی که عملکرد زمینهاست که به طور مستقیم به تولید کاال یا خدمات کمک می

)به نقل از  کندخود حمایت می سازمانی محیط از فرد آن طریق از که به رفتارهایی اشاره دارد

از جمله  ای را شامل رفتارهای خاص کاری( نیز عملکرد وظیفه6999)8یکانو  (.6،8062پنگ

داند که مقدمات اولیه آن توانایی و تجربه است. به عقیده وی های اصلی کاری میمسئولیت

و نشان دادن  ای شامل رفتارهای خاص غیرکاری از جمله همکاری با دیگران،عملکرد زمینه

سایر پژوهشگران نیز عملکرد  باشد.تعهد است که مقدمات اولیه آن اراده و شخصیت می

ا به عنوان رفتارهایی که بقای شبکه سازمانی، اجتماعی و جو روان شناختی که ای رزمینه

عریضی و ؛ براتی، 8002 ،2نگ و چئونگک) اندوظایف فنی را احاطه کرده است تعریف کرده

 (.6229 نوری،
 

 مديريت دانش شخصی و عملکرد شغلی

عملکرد مطلوب و های مختلف زندگی و یا کاری و ارائه افراد برای موفقیت در موقعیت

ها دارای درجات و سطوح انسان بهینه، بایستی قادر به مدیریت صحیح دانش خود باشند.

که این دانش در صورت عدم کاربرد و فقدان مدیریت صحیح و بال  مختلفی از دانش هستند

شود بلکه کاهش نه تنها به ضعف و ناتوانی و یا کاهش عملکرد فرد منجر می ،استفاده ماندن

این  د سازمان و درنهایت عدم پیشرفت و سازندگی جامعه را در پی خواهد داشت.عملکر

-های دانش محور از جمله حسابداری، بیشتر خود را نمایان میمسئله به خصوص در حرفه

های دنیاست و حاوی ترین حرفهبا توجه به اینکه حرفه حسابداری یکی از اصولی سازد.

خسارات تواند میکه در صورت بروز کوچکترین اشتباه،  ای استمسائل و نکات ریز و پیچیده

در کنار دق ت، تسلط و مهارت در این حرفه ذا ل ،نمایدل یتحمجامعه  هبجبران ناپذیری را 

. همچنین، گستره یادگیری و انتقال تجربیات نیز نقش بسیار مهمی علمی نیز بسیار مهم است

مدیریت صحیح دانش شخصی  در همین راستا، ین حرفه دارد. بنابراین،در موفقیت در ا

و نقش مهمی را در بهبود  یابدت میضرور اهمیت و متخصصان و اعضای این حرفه نیز

                                                           
1. Peng 

2. Conway 

3. Kwong and cheung 
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با استفاده از اری اعضای حرفه حسابد ایفا می نماید. سابدارانحعملکرد شغلی و انجام وظایف 

در زمینه چگونگی دسترسی به اطالعات از منابع  توانندمی های مدیریت دانش شخصیمهارت

تجزیه و تحلیل موثر و  ب آنها،مناس دیها و اطالعات از یکدیگر، طبقه بنمختلف، تمایز داده

ران ها و اطالعات به دیگران و یا استفاده موثر از دانش دیگکارای اطالعات، انتقال صحیح داده

ای مناسب بهره جسته و بدین نحو به صورت صحیح و مناسبی و حفاظت از اطالعات به گونه

در این  گیرند.دانش خود را بارور ساخته و آن را در جهت پیشبرد اهداف خرد و کالن به کار 

صورت نه تنها پیشرفت و بقای فردی بلکه پیشرفت سازمان و در نهایت جامعه نیز حاصل 

 خواهد شد.

 پژوهشپيشينه 
در حال حاضر موضوع مدیریت دانش شخصی از جمله موضوعات جالب و جدید در حوزه 

اما با این وجود تحقیقات انگشت شماری در ارتباط  رود.های مدیریت دانش به شمار میپژوهش

های متفاوتی برای تحقیقات انگیزهبا آن در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته است. دراین

برخی از محققین  دانش شخصی و ارتباط آن با سایر عوامل عنوان گردیده است. مدیریت

دریافتند که وب نقش مهمی برای برقراری ارتباط،  (8009)6کارچنر و سودزینا چون رازمریتا،هم

به عقیده آنان وب یک مدل جدید از  .کندهمکاری و به اشتراک گذاری و مدیریت دانش ایفا می

همکاری و ابزار  کند که شامل ارتباطات رسمی و غیر رسمی،یجاد میمدیریت دانش شخصی ا

که مدیریت دانش شخصی  این باورندبرای دیگر از پژوهشگران عده .شبکه های اجتماعی است

و افراد و سازمانها هر دو ازمدیریت دانش  کندنقش مهمی را در فرآیند مدیریت دانش ایفا می

نقش مدیریت دانش فردی  این دیدگاه،. از برندسود میشخصی در جهت بهبود قابلیت هایشان 

)چی یانگ و  ردداهای مدیریت دانش فردی برای افراد و سازمانها همبستگی مثبت با ارزش

( ارتباط بین ویکی پدیا و تسهیم 8066) نگ و هوانگیست مانند پژوهشگرانی (.8060 تسویی،

تراک دانش به طور قابل که اش جه رسیدنده این نتیبعملکرد شغلی را بررسی کردند و  ادانش ب

ارتباط مثبت و معناداری بین تسهیم  آنها نشان دادند که .توجهی با عملکرد شغلی در ارتباط است

                                                           
1. Razmerita, Kirchner and Sudzina 
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( بیان کردند که موفقیت پروژه ها 8005)6دیالو و تویلیر دانش و عملکرد شغلی وجود دارد.

تاثیر معناداری ، تمادشدیدا نیازمند ارتباطات و تشریک مساعی است و هر دو بعد ارتباطات و اع

حسابرسان برای موفقیت و دریافت که (8005)8اسمیت ،همچنین ها دارند.بر موفقیت پروژه

های ارتباطی کسب کنند و آن را توسعه پیشرفت در بازارهای پیچیده و در حال تغییر باید مهارت

رفتار دانشی به بررسی  ،نیزدر تحقیقی در رابطه با مدیریت دانش شخصی (8002)2مایتل دهند.

نفر از اعضای هیئت علمی موسسات آموزشی مدیریتی را 650علمی پرداخت و مشاغل کارکنان 

علمی در تالش به منظور  هیأت مورد پیمایش قرار داد. نتایج مطالعه او حاکی از آن بود که افراد

در اشتراک دانش  یولکنند ایجاد، پیدا کردن و جمع آوری دانش درونی به خوبی عمل می

عملکرد نشان دادند که ( 8000)2ینیل و نیل گریفین،، در ارتباط با عملکرد شغلی .متوسط هستند

شود و چنین استدالل کردند که عملکرد ای منجر به اثربخشی عملکرد شغلی میای و زمینهوظیفه

ای عملکرد وظیفهز ادرصد باالیی  ی که دارایتر است و افرادای در تعیین اثربخشی مهموظیفه

در  کنند.بهتر کار می، هستند ایدرصد باالیی از عملکرد زمینه ی که داراینسبت به افرادهستند، 

در پژوهشی با استفاده از  (8062) های داخلی صورت گرفته نیز درویش و همکارانبین پژوهش

نقش مدیریت دانش شخصی را در میان مدیران دانشگاه پیام نور تهران  ،مدل اوری و همکاران

ابعاد مدیریت دانش شخصی، مهارت ارزیابی  که در بین به این نتیجه رسیدند. آنان بررسی کردند

 جهدرباالترین درجه و مهارت همکاری با دیگران پیرامون اطالعات کمترین  ،هااطالعات و ایده

رابطه بین مدیریت دانش  (8062) جعفری و همکاران اند.را در میان هفت مولفه بدست آورده

ررسی کرده و دریافتند بین دو های سازمانی را در یک سازمان خدماتی بشخصی و شایستگی

تحقیقی نیز  (6290) برزه کار و همکاران وجود دارد. یمتغیر مورد بررسی رابطه مثبت و معنادار

گیری از مدیریت دانش شخصی در دانشجویان کارشناسی ارشد عنوان بررسی میزان بهره اب

ستگی باالی همبوجود  حاکی از نادانشکده مهندسی دانشگاه الزهرا انجام دادند. نتیجه مطالعه آن

در این مطالعه به دلیل  باشد.می انهای آنمهارت وبین میزان آموزش مدیریت دانش شخصی 

 ،کارشناسی و کارشناسی ارشد های تحصیلی مدرسه،پایین بودن میزان آموزش در دوره

                                                           
1. Diallo and  Thuillier 

2. Smith 

3. Mittal 

4. Griffin Neal and Neale 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786304000997
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مرور ادبیات و  های ضعیفی جهت مدیریت دانش شخصی برخوردار بودند.دانشجویان از مهارت

نحوه عملکرد افراد تواند نقش مهمی را در یق نشان داد که مدیریت دانش شخصی میپیشینه تحق

هستند. از این رو  در سازمان ایفا نماید و دو مفهوم فوق با یکدیگر در تعامل و پیوند متقابل

های زیر جهت بررسی ارتباط بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی اعضای حرفه فرضیه

 ید.حسابداری تدوین گرد

رابطه معنادار وجود  حسابدارانای بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد وظیفه: فرضيه اول

 دارد.

رابطه معنادار وجود  حسابدارانای بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد زمینه فرضيه دوم:

 دارد.

 روش شناسی پژوهش
برای جمع  .ستگی، به صورت میدانی انجام گرفتهمب -پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی

 .دشهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده فرضیه زمونآ رایبها و اطالعات مورد نیاز آوری داده
شامل سه بخش بود. بخش اول، اطالعات فردی پاسخ دهندگان از جمله جنسیت، پرسشنامه  این

یابی مدیریت بخش دوم پرسشنامه مقیاس خود ارز شد.نوع فعالیت و نوع دانشگاه را شامل می
ای بود گزینه 5با طیف لیکرت  ویهگ 25گرفت که مشتمل بر دانش شخصی دورسی را دربر می

-نمی) (6) تا دامنهشد شروع می (توانم به دیگران یاد دهممی) (5از دامنه امتیاز)های آن که دامنه

ای ای و وظیفهبخش اخر پرسشنامه نیز شامل پرسشنامه عملکرد شغلی زمینه .(توانم انجام دهم
حوزه حسابداری بر اساس شرح وظایف رسمی و غیر رسمی حسابداران بود که با نظر اساتید 

با طیف  سوال 7ای شامل در این راستا پرسشنامه عملکرد زمینه ها طراحی گردید.در سازمان
 گرفت.را در بر می (کامال مخالفم) (6) تا امتیاز (کامال موافقم) (5ای با امتیاز)گزینه 5لیکرت 
که  شدشامل میای گزینه 5را با طیف لیکرت  ویهگ 60نیز ای پرسشنامه عملکرد وظیفه ،همچنین

-. روایی پرسشنامه ها با بهرهگرفترا در بر می (خیلی کم)( 6) ا امتیازت (خیلی زیاد) (5امتیاز) از

گیری از نظرات اصالحی اساتید حسابداری تایید شد. به منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز، 
ضریب آلفای  پس با این عدهسنفری به اجرا درآمد  20ها بر روی یک گروه ابتدا پرسشنامه

برای  . به دست آمد 92/0محاسبه شد که عدد  کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش شخصی
جامعه  حاصل گردید. 7/72و  2/72ای به ترتیب مقادیرای و وظیفهپرسشنامه عملکرد زمینه

های سطح شهر حسابداری دانشگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آماری پژوهش حاضر



 6931 بهار، 6، شماره نهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                                 611

 626مورگان تعداد کرجسی ـ  دولجبر اساس در نظر گرفته شد. حجم نمونه  (N=340) مشهد
های سطح شهر ارائه به دانشجویان دانشگاهبه صورت تصادفی ها پرسشنامه نفر محاسبه گردید.

پرسشنامه  2پرسشنامه پاسخ داده شده دریافت شد که از این تعداد  861در مجموع  که گردید
این  پرسشنامه صحیح صورت پذیرفت. در 802های آماری بر اساس تحلیللذا و بود ناقص 

های جهت آزمون فرضیه .انجام شد 61نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزارراستا تحلیل داده
 های همبستگی و رگرسیون خطی بین متغیرها بهره گرفته شد.تحقیق از آزمون

 پژوهشهاي يافته

شان ن که ارقام این جدولمانطور ه کند.ویژگی های گروه نمونه را توصیف می 6جدول 
 درصد( 16.22) را زناننفر  606و  درصد( 2.56) نفر از پاسخ دهندگان را مردان 607 دهد،یم

 2.12)نفر از پاسخ دهندگان  628دهند. همچنین تجزیه و تحلیل ها نشان داد که تشکیل می
افراد  درصد(2.62نفر از پاسخ دهندگان را ) 22های حسابداری، را افراد شاغل در فعالیت درصد(

را افراد شاغل در سایر  درصد( 5.62نفر از پاسخ دهندگان ) 82شاغل در فعالیت حسابرسی و 
 درصد( 2.61نفر از پاسخ دهندگان ) 25در نهایت  دهند.مشاغل مرتبط با حسابداری تشکیل می

 9.56نفر از پاسخ دهندگان ) 602دولتی، و  هایرا دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه
 2.20نفر از پاسخ دهندگان ) 12را دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد و  درصد(
 .غیر انتفاعی تشکیل می دهند هایرا دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه درصد(

 : نتایج حاصل از ویژگی های گروه نمونه6جدول
 درصد فراوانی ویژگی های نمونه

 2.56 607 مرد جنسیت
 1.22 606 زن

فعالیتنوع   2.12 628 حسابداری 
 2.62 22 حسابرسی

 5.62 82 سایر
 2.61 25 دولتی نوع دانشگاه

 9.56 602 آزاد
 2.20 12 غیر انتفاعی

میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت کنندگان را درهر یک از ابعاد مدیریت 8جدول 

مدیریت دانش شخصی باالترین در بین ابعاد  دانش شخصی و عملکرد شغلی نشان می دهد.
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( میباشد وپایین ترین میانگین مربوط به 976.69میانگین مربوط به سازماندهی اطالعات )

باالترین انحراف استاندارد مربوط به تبادل  ،از طرفی ( می باشد.210.61تحلیل اطالعات )

-( می728.2و پایین ترین انحراف استاندارد مربوط به دسترسی اطالعات ) (226.2اطالعات )

به ترتیب در پرسشنامه عملکرد شغلی باالترین میانگین و انحراف استاندارد  ،همچنین باشد.

 مربوط به بعد وظیفه ای عملکرد شغلی حسابداران می باشد. 517/5و  215/21

: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پاسخ دهندگان در هر يک از ابعاد مديريت دانش شخصی و 6جدول 

 د شغلیعملکر

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

 227.2 227.62 همکاری پیرامون اطالعات 728.2 177.69 دسترسی به اطالعات

 702.2 221.62 امنیت اطالعات 002.2 927.67 ارزیابی اطالعات

 517.5 215.21 عملکرد وظیفه ای 025.2 976.69 سازماندهی اطالعات

 752.2 021.89 عملکرد زمینه ای 692.2 210.61 تحلیل اطالعات

    226.2 071.69 تبادل اطالعات

 

همبستگی پیرسون در هر یک از ابعاد مدیریت دانش شخصی را با ابعاد عملکرد  2جدول

ضریب همبستگی ابزاری است که نشان دهنده وجود و نوع رابطه بین یک  شغلی نشان میدهد.

که در صورت مثبت  -6و  6بین  عددی است و مقدار آن متغیر کمی دیگر استمتغیر کمی با 

و در صورت منفی بودن نشان دهنده رابطه  ،و همسو بودن نشان دهنده ی رابطه مستقیم

بین کلیه ابعاد مدیریت  ،گرددمالحظه می 2همانطور که در جدول  معکوس بین دو متغیر است.

وجود دارد و تمام  رابطه مستقیم(دانش شخصی و ابعاد عملکرد شغلی همبستگی مثبت )

( معنادار هستند که در این میان باالترین میزان همبستگی p<0.01همبستگی ها در سطح )

-می (R=0.467مربوط به رابطه همکاری با دیگران در اطالعات و عملکرد شغلی وظیفه ای )

ای ی زمینهباشد و کمترین میزان همبستگی مربوط به رابطه تبادل اطالعات و عملکرد شغل

 ست.ا
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 : همبستگی ابعاد مديريت دانش شخصی با ابعاد عملکرد شغلی9جدول 

 عملکرد زمینه ای عملکرد وظیفه ای متغیر

 03812** 03225** دسترسی به اطالعات

 03285** 03261** ارزیابی اطالعات

 03811** 03258** سازماندهی اطالعات

 03872** 03276** تحلیل اطالعات

 03822** 03219** تبادل اطالعات

 03252** 03217** همکاری با دیگران در اطالعات

 03887** 03221** امنیت اطالعات

**Correlation is significant at the0.01 level  

رگرسیون را برای بررسی فرضیه اول تحقیق آزمون نتایج حاصل از  1و 5، 2ول اجد

توان از رگرسیون برای بررسی فرضیه مذکور اینکه آیا میدر ابتدا برای بررسی  .دهندیمنشان 

آزمون  استفاده کرد آزمون دوربین واتسون و آزمون نرمال بودن خطاها صورت پذیرفت.

کند و در صورتی که خطاها با یکدیگر مستقل بودن خطاها را بررسی می دوربین واتسون

 2ارد. همانطور که در جدول امکان استفاده از رگرسیون وجود ند همبستگی داشته باشند

بوده است و چون مقدار آن در فاصله  257/6مقدار آماره دوربین واتسون  ،مشاهده می شود

 ،شود. همچنینقرار دارد، در نتیجه فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی 5/8 ات 5/6

برای بررسی توان از رگرسیون نتایج نمودار توزیع خطاها تقریبا نرمال بود، بنابراین میچون 

( Rشود مقدار همبستگی)مشاهده می 2فرضیه اول استفاده کرد. همانطور که در جدول 

است که نشان دهنده وجود  277/0برابر  ایعملکرد شغلی وظیفهو  مدیریت دانش شخصی

می باشد که نشان  887/0( مقدار R2) ضریب تعیین رابطه قوی بین دو متغیر مذکور است.

 ای از روی مدیریت دانش شخصی است.های عملکرد وظیفهواریانسدهنده مقدار قابل تبیین 

است که نشان   = 03000pمقدار  Fسطح معناداری حاصل شده برای  5در جدول  ،همچنین

ضریب بتای  ،عالوه بر آن .معنادار است p<0.01می دهد ضریب رگرسیون در سطح 

 p<0.01است که در سطح ( sig = 0.000 , b= 0.477استاندارد در معادله رگرسیون مقدار)

گردد بدین معنا که مدیریت دانش شخصی بر معنادار است. بنابراین فرضیه تحقیق تایید می
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عملکرد وظیفه ای تاثیر مثبت دارد، یعنی افزایش مهارت مدیریت دانش شخصی باعث بهبود 

 ای خواهد شد.عملکرد وظیفه

 

 و عملکرد شغلی وظیفه ای دانش شخصیمدیریت .نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بین 2جدول 

 

 ن تحلیل واریانس.نتایج حاصل از آزمو5جدول 

 مدل جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معناداری

000.0 555.00 

 رگرسیون 595.7551 7 595.7551

 باقیمانده 039.5954 500 017.55

 کل 537.0570 501 
 

 .ضرایب رگرسیون غیر استاندارد و استاندارد1جدول 

 T سطح معناداری
استاندارد  ضرایب

 Beta شده

 ضرایب غیر استاندارد
 مدل

 B خطاي استاندارد

000.0 

000.0 

989.66 

728.7 
277.0 

 مقدار ثابت 651.88 257.6

 مدیریت دانش شخصی 609.0 062.0

 

 دهد.نتایج حاصل از رگرسیون را برای بررسی فرضیه دوم تحقیق نشان می 9، و2، 7جدول 

و  5/6باشد که مقدار آن بین می 710/6مقدار آماره دوربین واتسون  ،شودهمانطور که مشاهده می

نتایج  ،همچنین .شودفرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی ،نتیجهدر  .قرار دارد 5/8

حاصل از نمودار توزیع خطاها تقریبا نرمال است، بنابراین با توجه به آماره دوربین واتسون 

توان از رگرسیون برای بررسی فرضیه دوم استفاده شودکه میوتوزیع نرمال چنین نتیجه گرفته می

( بین مدیریت دانش Rمقدار همبستگی) ،شودمشخص می 7ل همانگونه که در جدو کرد.

است که نشان دهنده وجود رابطه قوی بین دو متغیر  256/0شخصی و عملکرد شغلی زمینه ای

ای از روی مقدار قابل تبیین واریانس های عملکرد زمینه 682/0مذکور است و ضریب تعیین 

عملکرد  به از تغییرات متغیر وابسته 682/0باشد و نشان می دهد تنها مدیریت دانش شخصی می

 دوربین واتسون
 خطای معیار

 میانگین

 ضریب تعیین

 تعدیل شده

 ضریب تعیین

(R2) 

 ضریب همبستگی

(R) 
 مدل

257.6 901.2 882.0 887.0 **277.0 6 
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 2در جدول  ،همچنین شود.پیش بینی می مدیریت دانش شخصیای توسط متغیر مستقل زمینه

( نشان می دهد ضریب رگرسیون در سطح 000.0= =p) Fسطح معناداری حاصل شده برای 

06.0>p 256/0ضریب بتای استاندارد در معادله رگرسیون مقدار) ،عالوه برآن .معنادار است =b 

تایید  نیز بنابراین فرضیه دوم تحقیق .معنادار است p<06.0( است که در سطح sig = 000.0و 

بدین معنا که مدیریت دانش شخصی بر عملکرد زمینه ای تاثیرگذار است و این تاثیر در  ؛شودمی

ای جهت مستقیم است یعنی افزایش مهارت مدیریت دانش شخصی باعث بهبود عملکرد زمینه

 د شد.خواه

 و عملکرد شغلی زمینه ای مدیریت دانش شخصی.نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بین 7جدول 

 دوربین واتسون
 خطای معیار

 میانگین

 ضریب تعیین

 تعدیل شده

  ضریب تعیین

(R2) 

  ضریب همبستگی

(R) 
 مدل

710.6 58275.2 669.0 682.0 **256.0 6 

 

 واریانستحلیل . نتایج حاصل از آزمون 2جدول 

 مدل جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معناداری

000.0 279.82 

 رگرسیون 522.252 6 522.252

 باقیمانده 259.8557 801 267.68

 کل 228.8961 807 

 

 .ضرایب رگرسیون غیر استاندارد و استاندارد9جدول 

 T سطح معناداری
 ضرایب استاندارد شده

Beta 

 استانداردضرایب غیر 

خطاي  مدل

 استاندارد
B 

000.0 

000.0 

166.61 

901.1 
916.1 

 مقدار ثابت 193.66 991.6

 مديريت دانش شخصی 111.1 161.1
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 گيرينتيجهبحث و 
در دنیای امروزه عواملی از دارند، ( اظهار می6298که محمدی، ساکتی و باقری )همانطور 

انسانی ها نیاز به نیروی ها و سازمانها و بزرگ شدن مقیاس بنگاهجمله تخصصی شدن فعالیت

در این راستا عملکرد شغلی و بهبود آن در سازمانها موضوعی  کند.چندان می متخصص را دو

ها بوده است و های سازمانها و دل مشغولیترین دغدغهاست که طی چند دهه اخیر از مهم

بدون تردید هرگونه بحثی پیرامون  امروزه این مفهوم به یک دغدغه جهانی تبدیل شده است.

از جمله  ،عملکرد شغلی مستلزم آن است که در درجه اول عوامل بهبود دهنده آن شناسایی شود

مدیریت دانش شخصی است زیرا دانش فردی به عنوان عاملی قدرتمند و یکی از این عوامل، 

های مختلف زندگی، کاری و تحصیلی مورد استفاده قرار ها و موقعیتموثر برای افراد در جنبه

 .دگیرمی

عملکرد شغلی  و مدیریت دانش شخصی رابطه بینبررسی  ،هدف اصلیدر این نوشتار 

از نظریه اوری و همکاران بهره گرفته شد که طبق نظریه آنها  این منظوره ب .حسابداران می باشد

کاری با سازماندهی، هم ارزیابی، مدیریت دانش شخصی حاصل جمع هفت مهارت دسترسی،

به مدیریت دانش شخصی  مچنین،هو  استدیگران، تجزیه و تحلیل، تبادل و امنیت اطالعات 

 .شودیمعنوان یک فرآیند ساختار یافته برای مدیریت اطالعات به دانش مفید تعریف 

عملکرد شغلی  ایدهد که مدیریت دانش شخصی با بعد وظیفهنتایج پژوهش نشان می

که  حاکی از آن استیافته دیگر پژوهش  .بت و معنادار برخوردار استحسابداران از رابطه مث

نتیجه . ای ارتباط مثبت و معناداری برقرار استبین مدیریت دانش شخصی و عملکرد زمینه

مدیریت دانش شخصی بهبود دهنده سطح عملکرد از سویی  حاصل شده گویای این است که

بدین معناست که مهارت مدیریت دانش شخصی،  ، ومی باشدحسابداران ای زمینهوظیفه ای و 

تصمیم  شان از جمله تهیه گزارشات مالی،حسابداران را در انجام بهتر وظایف کاری رسمی

ای هدایت کرده و منجر به بهبود و گیریهای مالی و رعایت قوانین و مقررات و اصول حرفه

به مهارت مدیریت دانش شخصی برخورداری از  از سویی دیگر گردد.ارتقای وظایف آنان نیز می

 گردد.میمنجر ارتقای سطح وظایف غیر رسمی و روابط بین فردی در انتقال و تشریک اطالعات 
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های مدیریت دانش شخصی و ابعاد عملکرد نتایج حاصل شده در روابط بین زیر مجموعه

اد در دستیابی افر مهارت دسترسی به اطالعات با توانمند ساختن می سازد.شغلی خود را نمایان 

های مختلف، مهارت ارزیابی اطالعات با ای به روشهای حرفهها و دستورالعملنامهبه آئین

های موجود و افزایش قدرت افراد در کشف و تمایز اطالعات ناصحیح و گمراه کننده از واقعیت

البردن مهارت سازماندهی اطالعات از طریق با دست دوم، یا آگاهی از اطالعات دست اول و

توانایی افراد در طبقه بندی اطالعات در مکان و زمان مناسب در جهت انجام به موقع وظایف در 

زمان برنامه ریزی شده، مهارت تحلیل اطالعات از طریق بهبود قوه تجزیه تحلیل اطالعات 

های ها برای حل مسائل و معضالت کاری در فعالیتترین تواناییتوسط افراد که یکی از مهم

ها از و ایده حسابداری است، مهارت تبادل اطالعات و همکاری با دیگران پیرامون اطالعات

طریق تسهیم دانش و اطالعات بین افراد، باعث بارور شدن و شکوفا شدن ذهن افراد در زمینه 

در شود. یمهای نوین و خالقانه در جهت پیشبرد اهداف و وظایف کاری کشف و ایجاد راه حل

ترین رکن در انجام وظایف حسابداری یعنی اصل امنیت اطالعات که با مهم مهارت ،نهایت

رازداری که به موجب آن حسابداران همواره باید در محرمانه نگه داشتن اطالعات صاحبکار 

توانند بر عملکرد حسابداران تاثیر ها میطریق این مهارت. بدین در ارتباط است  ،کوشا باشند

در جهت ارتقای هر چه از نتایج حاصل شده استنباط می شود که تالش  ،بنابراین گذار باشند.

 بیشتر مهارت مدیریت دانش شخصی، گام شایان توجهی در راستای بهبود کیفیت خدمات 

دستیابی به اهداف نماید و موجبات پیشرفت جامعه را در اعضای حرفه حسابداری ایفا می

تاثیر این مهارت را گردد پیشنهاد میتحقیقات آینده  رایب ،از این رو فراهم می نماید. ایتوسعه 

 ،بر عملکرد سایر حرف مرتبط از جمله حرفه حسابرسی، مدیریت مالی و اقتصاد در جهت بسط

برخی از متغیرها  ،همچنین مورد بررسی و کاوش قرار دهند. ،توسعه و تکامل بیشتر نتایج تحقیق

را در رابطه بین ان تجربه کاری و دسترسی به کاالهای فرهنگی نقش میانجی از جمله میز

د نقش گردپیشنهاد می بدین جهت .مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران دارند

اینکه موضوع توجه به با  این متغیرهای میانجی هم در پژوهش های آینده مد نظر قرار گیرد.

-با وجود تالش ،های مدیریت دانش استدر حوزه پژوهشحاضر از جمله موضوعات جدید 

موفق به پیدا کردن پژوهشی که به طور مستقیم به  ،های بسیار زیاد، محققان مطالعه حاضر
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های حاصل از نتایج و یافته قایسهمدر نتیجه امکان و  ع مورد بررسی پرداخته باشد نشدندموضو

 ها وجود نداشت.تحقیق با سایر یافتهاین 
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