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 چكیده

های پروژه ها و سازمانبررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت، هدف پژوهش حاضر

محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با 

ها نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده عنوانبهنفر  101توجه به حجم کم جامعه تمامی 

ن با استفاده از روش آلفای کرونباخ )برای آپرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روایی صوری و پایایی 

قرار گرفته  دیتائ( مورد 417/0و پرسشنامه عملکرد سازمانی برابر با  101/0پرسشنامه مدیریت دانش برابر با 

میدانی اجرا شده است.  صورتبهروش پژوهش توصیفی و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است  و است. 

ها نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری نتایج حاصل از تحلیل داده

ران مدی، ها داردسازمان وجود دارد. با توجه به اینکه مدیریت دانش نقش بسزایی در بهبود عملکرد سازمانی

همراه با ارتباطات مفید و سودمند در سازمان  اعتمادقابلشرکت باید به دنبال ایجاد محیطی صمیمی و 

 باشند تا بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش را فراهم آورند.  

 

 ساختاریمعادالت ، های پروژه محورسازمان، عملکرد سازمانی، مدیریت دانشكلیدی:  گانواژ

 

 

 مقدمه -6

مختلف از زوایای گوناگون به آن  نظرانصاحبمدیریت دانش مفهومی پیچیده و گسترده است و به همین دلیل 

پخش ، رهذخی، یدهسازمان، انباشت، مدیریت سیستماتیک دانش سازمانی که شامل فرآیند خلق، اند. مدیریت دانشنگریسته

(. تاریخ 821: 5002، ارزش در کسب و کار و بهبود مزایای رقابتی است )چانگ و چویو بهره برداری از دانش برای ایجاد 

افالطون و ارسطو مورد توجه بوده است ، های باستان و دوران سقراططبیعت و کیفیت دانش از زمان، دهد که منبعنشان می

ای که اخیراً ی و چهارمین مرحله(.  واتسون در کتاب خود به سه مرحله مشخص در تمدن بشر5002، )سینگ و همکاران

عصر صنعت و عصر اطالعات و در اواخر قرن بیست و یکم شاهر ، کند که عبارتند از عصر کشاورزیاشاره می، مطرح شده است

 (. 85: 5007، دانند )واتسونهمین راستا عصر جدید را عصر دانایی میباشیم. درها و خالقیت میتوسعه جوامع بر مبنای ایده

 ارتقای منابع مالی و منابع فیزیکی ناشی، منابع انسانی آن سازمان است، رترین و تاثیرگذارترین سرمایه هر سازمانموث

های جدید و دانش بنیان حاکی از این روند است؛ ارتقا و از گسترش منابع انسانی است. حتی تشکیل و گسترش شرکت

(. به طور آشکاری 1: 1832، زمان را در پی خواهد داشت )محمّدزادهوری سابهسازی منابع انسانی در پی خود افزایش بهره
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 ،زمین و نیروی کار است )شر و لی، های امروزی دانش مهمترین عامل تولید نسبت به سرمایهتوان گفت که در سازمانمی

اجتماعی و سازمانی ، فردی برخورداری از اطالعات و دانش روزآمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات، (. امروزه388: 5007

شود )داونپورت و ها تلقی میجزء اساسی از سرمایه سازمان، تبادل و بکارگیری دانش، تبدیل شده است تا حدی که دانش

 (. 14: 5000، همکاران

، ترین منبع اقتصادی( اعتقاد دارند که دانش مهم5003( و همچنین چانگ و چوآنگ )5002تانریوردی و ونکاترامان )

ریت شود. مدیها میها و سازمانو شاید بتوان حتی آن را تنها منبعی در نظر گرفت که موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت

 رقابت پذیری و افزایش، نتایج و پیامدهای استراتژیک، ها به واسطه خلق سودآوریدانش منافع قابل توجهی را برای سازمان

ها باید با تکیه بر (. مدیریت سازمان522: 5011، و جئون و همکاران 85: 5003، چوآکند )های مدیریتی ایجاد میقابلیت

تر در موضوعت مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو دانش برتر امکان اتخاذ تصمیمات معقول

باشند تا چگونگی تبدیل استقرار آن می ها در پیشود و سازمانتر از خود دانش محسوب میای مهممدیریت دانش مقوله

 ،تبیین و روشن نماید )پروبست و همکاران، های فردی و گروهیهای فردی و سازمانی را به دانش و مهارتاطالعات و دانسته

5005 .) 

ه اراهی جز توسل به نوعی دیدگ، دستیابی به عملکرد است. برای رسیدن به این هدف، یکی از اهداف اصلی هر سازمان

هایی با حداقل امکانات از یک طرف و شکست های چشمگیر دهه اخیر سازمانبومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت، سیتمی

بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی در موفقیت آنها بوده است ، از طرف دیگر، های مادیهایی با بهترین تواناییسازمان

شود. از آنجا که پیش نیاز پیاده به عنوان عامل موثر در عملکرد سازمانی تلقی می دانش و مدیریت دانش، که در این میان

های آن مفهوم در سازمان است. لذا با توجه به اهمیت تاثیر مدیریت پایش و ارزیابی مولفه، سازی هر مفهومی در سازمان

نش و عملکرد سازمانی در شرکت آبادگران هدف کلی این مطالعه بررسی ارتباط میان مدیریت دا، دانش بر عملکرد سازمانی

اهداف اختصاصی این پژوهش ، باشد. بر اساس هدف کلی اشاره شدههای پروژه محور( استان لرستان می)یکی از سازمان

گیری مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت آبادگران از طریق تحلیل عاملی تاییدی؛ و های اندازهشامل تعیین مدل

 تعیین شدت/ میزان رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت آبادگران از طریق برآورد مدل ساختاری است. 

 ود دارد. فرضیه اصلی پژوهش: بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وج

 

 مدیریت دانش -2

باعث ظهور ، های سازمانیها و لزوم استفاده موثر از آنها در تصمیمطی دو دهه اخیر افزایش حجم اطالعات در سازمان

( گذر از عصر سلطه 1اند: ای به نام مدیریت دانش شده است. چهار عامل عمده را در ظهور مدیریت دانش موثر دانستهپدیده

ذخیره الکترونیکی آن و افزایش ، ( افزایش خارق العاده در حجم اطالعات5، های فکریادی به سلطه سرمایههای مسرمایه

( 7، ( تغییر هرم سنی جمعیت و خطر از دست دادن دانش سازمانی به واسطه بازنشستگی کارکنان8، دسترسی به اطالعات

اما با  ،ها متمرکز بودهای اطالعاتی سازمانهای سیستمبخشهای مدیریت دانش ابتدا در ها. فعالیتتر شدن فعالیتتخصصی

 (. 157: 1812، توجه به سوی واحدهایی دیگر معطوف شد )پیری و آصف زاده، مد نظر قرار گرفتن مهارت و خبرگی کارکنان

 که پس، باشدسازماندهی و پردازش اطالعات جهت خلق دانش می، در اختیار گرفتن، شیوه شناسایی، مدیریت دانش

ترین (. شاید اساسی85: 1812، گیرد تا برای خلق دانش بیشتر به کار گرفته شود )رادینگاز آن در دسترس دیگران قرار می

طلوع اقتصاد جدید باشد. طبیعت پرشتاب و پویای بازارهای جدید در میان ، ی گذشتهمسیر تکامل کسب و کار در طی دهه

ا را به هتا به وسیله یکپارچه ساختن و رونق دادن منابع دانشی خود آن، ت خلق کردهمشوقی جهت رقاب، هابسیاری از شرکت

 (. 112: 5001، مثابه ابزاری برای خلق ارزش پایدار به کار گیرند )گلد و همکاران
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داند. خلق و کاربرد دانش در سازمان می، انتقال، ثبت، های کسبچرخه مدیریت دانش را شامل فعالیت، (5001بهات )

یی هاگیرد. فعالیتهایی است که به منظور کسب دانش جدید از خارج سازمان صورت میکسب دانش شامل مجموعه فعالیت

ها و سایر همکاری سازمان با دانشگاه، های آموزشیهای علمی و میزان شرکت در دورهمانند میزان مشارکت اعضا در انجمن

ازمان نشان دهنده میزان تالش برای کسب دانش جدید و ورود آن به سازمان خریداری دانش جدید برای س، مراکز علمی

هایی است که به منظور ثبت دانش موجود در سازمان صورت باشد. ثبت و مستندسازی دانش شامل مجموعه فعالیتمی

مله ارب موفق و ناموفق از جمستندسازی تج، های داده برای ثبت دانش سازمانیهایی مانند استفاده از پایگاهگیرد. فعالیتمی

هایی که به منظور انتقال دانش سازمان میان باشند. انتقال دانش شامل مجموعه فعالیتهای ثبت دانش در سازمان میفعالیت

 تمایل و مشارکت، های کاریهای بحث و تبادل نظر برای ارائه تجارب و شیوههایی مانند جلسهگیرد. فعالیتاعضا صورت می

های داده و در اختیار گذاشتن دانش استفاده از پایگاه، های کاریهمکاری و کمک به همکاری برای بهبود روش اعضا به

باشد. خلق دانش شامل مجموعه سازمان برای تمام اعضاء نشان دهنده میزان تالش سازمان برای انتقال دانش سازمانی می

ا هدهی و تشویق نوآوریهایی مانند پاداششود. فعالیتو تولید می هایی که از طریق آن دانش جدید در سازمان خلقفعالیت

 همگی، های یادگیری در سازمانتشکیل گروه، های سازمانبحث آشکار در مورد تجارب و شکست، های جدید کارکنانو ایده

ان هایی است که نشفعالیتکند. کاربرد دانش شامل هایی است که خلق دانش جدید را در سازمان تسهیل میاز جمله فعالیت

های جدید کارکنان در فرآیندهای سازمانی و یا بکارگیری ایده، دهد سازمان دانش خویش را بکار گرفته است. از جملهمی

 (. 78-77: 1812، باشد )الوانی و همکارانهای کاربرد دانش در سازمان میتوجه به فروش دانش سازمانی از جمله فعالیت

 
 (85: 6332، مدیریت دانش )عطوفی نجف آبادی و بنی هاشمی: چرخه 6شكل 

 

های وابسته شد. بحث داغ متون مدیریت و دیگر حوزه، به عنوان روش نوین مدیریتی، مدیریت دانش، 30از اواخر دهه 

ر نه چیزی که ناگهان کشف شده باشد و بتواند طی شش ماه د، های مدیریتی استدر واقع تامل دیگر روش، این روش

 ،ترین دارایی آنهاست و برخی از اصول اساسی مدیریت دانشمهم، اند که دانشدریافته، های موفقسازمانی پیاده شود. سازمان

، ینگرند )استیفایبه عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان می، ها به مدیریت دانشآن، در کارکنان سازمان وجود دارد

1838 :81 .) 

 

 های پروژه محورنش در سازمانمدیریت دا -2-6

شوند و حیاتشان هایشان مدیریت میهای پیمانکاری همواره متاثر از پروژههای پروژه محور از جمله شرکتسازمان

سازمان پروژه نیز سازمانی ، رودهای اصلی یک پروژه به شمار میوابسته به آنهاست. از آنجا که موقتی بودن یکی از شاخصه

های دانشی نیاز غیرقابل انکاری به حفظ سرمایه، ها )سازمان پروژه محور(رود و لذا سازمان مادر پروژهمی موقتی به شمار

ورد. خها بیشتر به چشم میها دارد به عالوه اینکه فرهنگ تغییرات و نقل و انتقاالت در این دسته سازمانحاصل از اجرای پروژه
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ای هنوان معتبرترین استاندارد مدیریت پروژه نیز توجه خاصی به حفظ سرمایه( به عPMBOKراهنمای دانش مدیریت پروژه )

 دروس، ای ذکر شده در این استاندارددانشی از طریق ثبت دروس آموخته پروژه دارد و در بسیاری فرآیندهای مدیریت پروژه

انشی های دمیتی است که حفظ سرمایههای فرآیند ذکر شده است که به نوبه خود نشانگر اهآموخته به عنوان یکی از خروجی

 (. 8: 1811، فردارند )مسعودی

های فراگرفته شده در مورد چگونگی تواند در دو گروه گنجانده شود: بهترین شیوهدانش تولید شده از یک پروژه می

ی سرعت پیشرفت آور و کاهش دهندههای زیانهای منفی که از شیوهانجام وظایف به کارآمدترین شکل ممکن و آموخته

ای و انتقال متعاقب آن را در بر ها )که کسب دانش پروژهاند. توانایی مدیریت دانش تولید شده از پروژهبه دست آمده، پروژه

نایی بلکه به عنوان مب، تواند به جلوگیری از ))انجام کارهای تکراری(( و تکرار خطاهای مشابه کمک کندنه تنها می، گیرد(می

های مثبت و هم از هم از آموخته، در عمل، هاشود. دانش و مخصوصا آموختهت و بهبود کلی نیز به کار گرفته میبرای خالقی

 دهد که توانایی فراگیری دانشآید. با این وجو شواهد اخیر نشان میبه دست می، اندبر بودهاشتباهاتی که برای سازمان هزینه

دستیابی به آن دشوار است. در یک پروژه هر شخصی تنها قسمتی از کل داستان پروژه اما ، ها امری حیاتی استاز خالل پروژه

اما هیچ یک مجموعه کاملی از دانش ، داند. دانش خلق شده در یک پروژه در حافظه همه اعضای تیم پروژه پراکنده استرا می

ت به کسب دانش به دس، از تکمیل یک پروژه پس، ایهای پساپروژهکند. با هدایت بازنگریخلق شده را حفظ و نگهداری نمی

 ،ای اغلب به دلیل فقدان زمان کافی برای هدایت آنهاهای پساپروژهموفقیت بازنگری، ها بپردازند. با این وجودآمده یا آموخته

وند. ر شهای جدید درگیهای دیگر انتقال یابند و در پروژهزیرا بعضی از اعضای تیم ممکن است به بخش، شودتضعیف می

یرد. گدر راستای انتقال دانش به دست آمده صورت می، ای به پروژه دیگراز پروژه، انتصاب مجدد افراد یا حتی کل تیم پروژه

سازمان را آسیب پذیر خواهد ساخت. اعضای تیم پروژه تمایل کمتری ، این امر زمانی که نرخ گردش نیروی انسانی باال باشد

های شرکت در رابطه با تسهیم اطالعات و دانش محدودیت، های تجاریتواند از حساسیتن امر میبه تسهیم دانش دارند و ای

رزین ناشی شود )ب، های همکار در یک پروژه ممکن است در موارد دیگر عمال رقیب یکدیگر باشندو نیز این واقعیت که سازمان

 (. 23: 1837، پور و سباعی

 

 سازمانی عملكرد -3

ه هایی کعبارت است از: دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر رفتن از آن و انجام مسئولیتعملکرد سازمان 

( برنامه ریزی عملکرد؛ یعنی تعیین 1در برگیرنده سه کنش عمده است: ، بر عهده افراد گذاشته شده است. مدیریت عملکرد

( آموزش؛ 5هایی برای رسیدن به این اهداف؛ ه ریزی و تدوین طرحدر ابتدای دوره برنام، ها برای پیرواناهداف و دستورالعمل

( تجدید نظر در عملکرد؛ یعنی ارزیابی 8های عملکرد؛ های پیشرفتی برای تقویت نقشهیعنی بازخورد روز به روز و فعالیت

 (. 122: 1837، ریزی )نمامیان و فیض الهیکلی از عملکرد برای دوره خاص برنامه

باشند. های خویش میهای جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمانر سازمانهمواره در اکث

 های عینیهم چون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی، های غیرملموسای هم از دریافتیعملکرد سازمان ترکیب گسترده

اند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. گونی تالش کردههای گوناهم چون نتایج اقتصادی و مالی است. مدل، و ملموس

گیری و سنجش شود. ثانیا تغییرات عملکرد بررسی این الگوها نشان از آن دارد که اوال تغییرات عملکرد سازمانی باید اندازه

در راستای اهداف سازمانی گروهی در سازمان باید ، سازمان باید در تمامی سطوح سازمان مورد توجه باشد و اهداف فردی

گیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزارهایی که ابعاد گوناگون عملکرد سازمان را مورد توجه قرار قرار گیرد. ثالثا در اندازه

دهند استفاده کرد. برای سنجش عملکرد سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و می

یه سود و از این دست ابزارها باید سطح خالقیت و نوآوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی را نیزسنجش کرد افزایش حاش

 (. 12-12: 1813، )عالمه و مقدمی
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ارزیابی عملکرد به عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در نحوه انجام یک شغل و استقرار برنامه بهبود آن 

توان ها وجود دارد که از جمله می(. الگوهای زیادی برای ارزیابی عملکرد سازمان872: 5001، )بایرزو و رو تعریف شده است

مدل کسب و کار و ... اشاره نمود. یکی از ، مدل تعالی سازمانی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به الگوی مدل هرم عملکرد

د. باشانگیزه و محیط می، اعتبار، ارزیابی، حمایت، وضوح، خص: تواناییاست که شامل هفت شا 1ترین الگوها مدل اچیومعروف

اند و برای تحلیل مطابقت یا عدم این مدل را هرسی و گلداسمیت برای ارزیابی مدیریت عملکرد اثربخش سازمانی ارائه کرده

وری آگردد و به مدیران سازمان در جمعتطابق نتایج عملکرد با معیارهای تعیین شده در روند برنامه ریزی عملکرد استفاده می

انتقال و تصمیم گیریهای مربوط به کارکنان ، کند تا از آنها در آموزش آینده کارکنانهای مربوط به عملکرد کمک میداده

دهد و تحلیل عملکرد با این مدل توسط استفاده کنند. این مدل تحلیل روشن از عملکرد سازمان در اختیار مدیر قرار می

: 1831، دهد )ستاری و ناموراحتمال انتخاب اهداف چالشی و واقع گرایانه از سوی مدیران سازمان را افزایش می، دیر سازمانم

22 .) 

 

 مدیریت دانش و عملكرد سازمانی -4

د رهای موجود بهتر برخوترین سرمایه هر سازمان است و سازمانی که از این موهبت برخوردار باشد با چالشدانایی مهم

هاست. عصری که عصر تحوالت و تغییرات شگرف در فناوری، نماید. عصر حاضرتر عمل میکند و در عرصه رقابت موفقمی

گرا به جای نیروی ساختار فکری ان آکنده از عمق بخشیدن به اطالعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خالق و دانش

تر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش ر بر آن است تا هرچه بیشمدیریت هوشیا، انسانی عملکردی است. از این رو

حفظ موقعیت و ایجاد خالقیت و نواوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود ، برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان

نوان یک نیاز استراتژیک و ضروری آن را به ع، این امر مستلزم این است که سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش، برآید

دار خود قرار دهد. مدیریت دانش ازاری سودمند برای های اولویتدر زمره برنامه، جهت پیشگامی در عرصه رقابت پذیری

نوآوری را تشویق کنند و عملکرد مطلوب را به حداکثر برسانند. مدیریت دانش ، هاست تا سرمایه خود را توسعه دهندسازمان

ها را کم کند. مدیریت دانش به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید در ها و فاصلهتواند شکافدیدی است که میموتور ج

نگهداری و انتشار دانش ، ارتقای سازماندهی، تسهیم و تبادل، پرورش، ایجاد، ها به عنوان فراهم کننده زمینه بازخوانیسازمان

 استفاده موثر از، های آموزشگیری رویکرد جدید شیوهواهد توانست سبب شکلها خدر سطح سازمان به ویژه در سطح بخش

آمادگی برای دریافت و استفاده از اطالعات و دانش نوین در جهت توسعه دانش و فناوری هزاره سوم با توان ، دانش موجود

 (. 15: 1812، مقابله با تغییرات سریع دنیای اطراف شود )جعفری مقدم

مدیریت دانش را به منظور بهبود عملکرد خود ، هابسیاری از سازمان، های امروزیاهمیت دانش در سازمانبا توجه به 

ها گواه است که مدیریت دانش تنها یک مد زودگذر مدیریتی نبوده است. مرحله گیرند. تجربه چندین دهه سازمانبه کار می

قرار یابد. منافع مدیریت دانش دو سطح فردی و سازمانی دارد. مد بودن خود را پشت سر گذاشته و زمان آن رسیده که است

ها و تجربیات خود را از طریق همکاری با دیگران و دهد که مهارتمدیریت دانش به کارشناسان امکان می، در سطح فردی

یت دانش چهار مدیر، ای دست یابند. در سطح سازمانیسهیم شدن در دانش آنها و یادگیری ارتقا دهند تا به رشد حرفه

ایی هکیفیت و نوآوری. سازمان، وریبهره، منفعت عمده برای یک سازمان دارد: ارتقاء عملکرد سازمان از طریق افزایش کارائی

ان ها با دسترسی بیشتر به دانش کارشناسیابند. سازمانوری دست میکنند به سطح باالیی از بهرهکه دانش خود را مدیریت می

زایند و در ها بیفاز تکرار کارها کاسته و بر نوآوری، فرآیندها را بهینه سازی کنند، صمیمات بهتری اتخاذ کنندتوانند تخود می

 (. 8-7: 1831، یکپارچگی و همکاری درون سازمانی را ارتقا بخشند )محمودی، نهایت
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های مختلف فی که برای نقشآید و تمامی کارکردها و وظایهر سازمانی به منظور تحقق هدف یا اهدافی به وجود می

تواند تحقق اهداف سازمان و رسیدن به باشد. یکی از عواملی که میدر راستای تحقق همین اهداف می، شودپیش بینی می

شی وری و اثربختوجه به عملکرد سازمان است. عملکرد بهینه در سازمان به دلیل بهره، کارایی و اثربخشی را تضمین نماید

همواره مورد توجه مدیران و کارشناسان قرار داشته و به حوزه مستقلی از مطالعات سازمانی ، در پی دارد که برای سازمان

 باشد و تاکید مدیریت بر نقش کارکنان در بهبودگویای وضعیت بقای آن در محیط می، تبدیل شده است. عملکرد یک سازمان

تواند به شکل سرمایه گذاریهای زیربنایی در بخش منابع انسانی دهد که میاهمیت آن را آشکار ساخته و نشان می، عملکرد

 (. 3: 1813، صورت پذیرد )عباس پور و باروتیان

به کارگیری در جهت بهبود عملکرد سازمانی است. بسیاری از صاحب نظران این مرحله را ، هدف غایی مدیریت دانش

 ،تنها منوط به داشتن منابع غنی و سرشار دانشی نیست، رقابتی دانند؛ زیرا مزیتترین گام در فرآیند مدیریت دانش میمهم

بلکه در گروی کاربرد آن منابع دانشی در عملیات و تصمیمات سازمانی است. زمانی که کارکنان بهترین تجارب را در 

یات از بهترین تجرب آن تجربیات را تعدیل نموده و مجموعه جدید، گیرندهای جدید برای بهبود عملکرد خود به کار میموقعیت

 (. 30: 1814، دهند )سرلکرا به دست می

 

 پژوهشپیشینه  -8

ای به بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در اداره امور مالیاتی ( در مقاله1832فتحی و نثاری )

عملکرد سازمانی ضریب همبستگی ها نشان داد که بین مدیریت دانش و پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش و تحالیل داده

( که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1832مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج پژوهش رسولی و همکاران )

رار ای مثبت و معنادار برقانجام دادند نیز نشان داد که بین مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی با عملکرد سازمانی رابطه

( در پژوهش خود به بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر بهبود عملکرد سازمانی در 1832آقاداوود و بنی طالبی )است. 

بانک مهر اقتصاد استان چهارمحال و بختاری پرداختند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که مدیریت دانش مشتری 

ثربخشی سازمانی موثر است. به طوری که هرچه میزان مدیریت دانش رضایت کارکنان و ا، بر ارتقای رضایت مندی مشتریان

( در پژوهشی 5015گردد. زاید و همکارانش )مشتری باالتر باشد به همان اندازه میزان عملکرد بانک مهر اقتصاد نیز بیشتر می

تگی ختند. نتایج تحلیل همبسکه در کشور مصر انجام دادند به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد سازمانی پردا

درصد رابطه مثبت و معناداری  33متغیرهای پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 

های کوچک و متوسط این کشور انجام ( در پژوهشی که در کشور مالزی و بر روی شرکت5012وجود دارد. ها و همکاران )

میان مدیریت دانش و فرآیندهای آن با عملکرد سازمانی پرداختند. نتایج این پزوهش نشان داد که  دادند به بررسی ارتباط

( 5008ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کروسان و باپوجی )بین قابلیت

یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی ، باط میان مدیریت دانشدر پژوهش خود که در کشور کانادا انجام دادند به بررسی ارت

در میان چهار شرکت پرداختند. نتایج پژوهش نیز حاکی از آن بود که بین مدیریت دانش و فرآیندهای آن با یادگیری سازمانی 

 های مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.و عملکرد سازمانی در شرکت

   

 روش پژوهش -1

توصیفی و از نوع ، های مورد نظرکاربردی و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده، پژوهش حاضر بر اساس هدف

کلیه کارکنان و مدیران شرکت آبادگران است. با توجه به حجم پایین ، های همبستگی است. جامعه آماری پژوهشپژوهش

تفاده گردیده است. در این پژوهش از آنجا که روش شناسی نفر( اس 101جامعه از روش تمام شماری به جای نمونه گیری )

 (. 514: 1817، های رگرسیون چند متغیره شباهت دارد )هومنمدل یابی معادالت ساختاری تا حدود زیادی با برخی از جنبه
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ج امل پنهای مدیریت دانش شهای مرتبط با سنجش مولفهها در این پژوهش پرسشنامه بود. پرسشابزار گردآوری داده

های عملکرد سازمانی شامل هفت مولفه انتقال دانش و کاربرد دانش و مولفه، ثبت دانش، کسب دانش، مولفه خلق دانش

های مدیریت دانش از مقیاس اعتبار و محیط تشکیل شده بود. برای سنجش مولفه، ارزیابی، مشوق، حمایت، وضوح، توانایی

الوانی و همکاران ، (1835رحیمی و وظیفه دمیرچی )، (1835رجبی و شاه محمّدی )( که قبال توسط 5001استاندارد بهات )

های خود مورد استفاده قرار داده بودند استفاده گردیده است. همچنین از مقیاس اچیو که این پرسشنامه ( در پژوهش1812)

( مورد استفاده 1811قوبی و همکاران )یع، (1813عباس پور و باروتیان )، (1837نیز پیش از این توسط رضایی و همکاران )

 بهره گرفته شده است. ، قرار گرفته است

 

 های پژوهشیافته -7

 ،در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت

 شود. پست سازمانی و سن پرداخته می، تحصیالت

 ختی پژوهش: اطالعات جمعیت شنا6جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغیرهای جمعیت شناختی

 جنسیت
4/41 مرد  

8/51 زن  

 تحصیالت

3/8 دیپلم  

1/17 فوق دیپلم  

1/27 لیسانس  

2/12 فوق لیسانس و باالتر  

 پست سازمانی

4/22 کارشناس  

3/13 سرپرست  

7/18 مدیر  

 سن

82-52  1/12  

72-82  3/27  

به باال 72  8/11  
 

اسمیرنف استفاده شد. بر اساس  -این پژوهش به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروفدر 

ها ها و باالتر بودن تعداد نمونهنرمال هستند. لذا با توجه به نرمال بودن توزیع داده، تمامی متغیرهای پژوهش، نتایج این آزمون

 های پژوهش استفاده نمود. های پارامتریک برای تحلیل فرضیهتوان از آزمون)بر اساس قضیه حد مرکزی( می 80از 

 

 : پایایی پرسشنامه2جدول 

 درصد كل واریانس تبیین شده KMOشاخص   آلفای كرونباخ متغیر

/101 مدیریت دانش  422/0  21/71  

417/0 عملکرد سازمانی  441/0  80/21  

108/0 کل  480/0  77/28  

است که نشانگر تایید پایایی باالی  4/0ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش بزرگتر از ، شدهمانطور که مشاهده 

ا از تحلیل عاملی استفاده شد. ابتد، گیری و تایید آنپرسشنامه است.  برای تعیین روایی سازه و سنجش اعتبار ابزار اندازه

فاده از آزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه گیری بررسی امکان انجام تحلیل عاملی اکتشافی بر روی نمونه پژوهش با است

 شد. 
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ای ههای اصلی استفاده شد و روش چرخش واریماکس برای تعیین عاملاز روش تحلیل مولفه، سپس برای تحلیل عوامل

عاملی تاییدی ل از تحلی، احتمالی تشکیل دهنده زیربنای پرسشنامه به کار گرفته شد. به منظور تایید نتایج تحلیل اکتشافی

 در دو مرحله استفاده شد. بدین منظور روش برآورد بیشینه احتماالت به کار رفت. 

ود شهای برازش کلی مدل و بارهای عاملی و معنادار توجه میبه تحلیل عاملی تاییدی شاخص، در تفسیر مدل برون داد

 های در نظر گرفته شدهتایید معناداری همه ابعاد و گویهشود. نتایج تحلیل عاملی پذیرفته می 8/0و بارهای عاملی بزرگتر از 

 برای مفاهیم موجود در مدیریت دانش و عملکرد سازمانی تایید شد. 

 

 های تشكیل دهنده آنای برای بررسی وضعیت مدیریت دانش و مولفهتک نمونه T: آزمون 3جدول 

معناداریسطح  Tمقدار  سطح قابل قبول انحراف معیار میانگین متغیر  

33/8 خلق دانش  320/0  8 418/10  000/0  

81/8 کسب دانش  350/0  8 257/8  000/0  

35/8 ثبت دانش  333/0  8 085/7  000/0  

13/8 انتقال دانش  335/0  8 222/3  000/0  

28/8 کاربرد دانش  243/0  8 213/18  000/0  

40/8 مدیریت دانش  255/0  8 402/11  000/0  

 

 های تشكیل دهنده آنای برای بررسی وضعیت عملكرد سازمانی و مولفهتک نمونه T: آزمون 4جدول 

 سطح معناداری Tمقدار  سطح قابل قبول انحراف معیار میانگین متغیر

28/8 توانایی  454/0  8 322/1  000/0  

13/8 وضوح  107/0  8 218/11  000/0  

17/8 حمایت  427/0  8 703/11  000/0  

88/8 مشوق  338/0  8 784/8  000/0  

41/8 ارزیابی  051/1  8 510/4  000/0  

24/8 اعتبار  042/1  8 740/2  000/0  

24/8 محیط  321/0  8 158/2  000/0  

22/8 عملکرد سازمانی  281/0  8 731/15  000/0  

 
های تشکیل دهنده آن و نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین نمونه در خصوص وضعیت مدیریت دانش و مولفه

های تشکیل دهنده آن در شرکت مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین همچنین عملکرد سازمانی و مولفه

( باالتر است و به لحاظ آماری معنادار 8ای نشان داد که همه ابعاد از سطح متوسط و قابل قبول )عدد آزمون تی تک نمونه

 هایسرپرستان و مدیران مدیریت دانش و عملکرد سازمانی و مولفه، کنانتوان گفت که از دیدگاه کاراست. از این رو می

 تشکیل دهنده آنها در سطح قابل قبولی وجود دارد. 
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 های اصلی پژوهش: ضرایب همبستگی بین عوامل و سازه8جدول 
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= 3= حمایت؛ 1= وضوح؛ 4= توانایی؛ 2= کاربرد دانش؛ 2= انتقال دانش؛ 7= ثبت دانش؛ 8= کسب دانش؛ 5= خلق دانش؛ 1

 = عملکرد سازمانی17= مدیریت دانش؛ 18= محیط؛ 15= اعتبار؛ 11= ارزیابی؛ 10مشوق؛ 
 

ملکرد های آن با عدهد که بین مدیریت دانش و ابعاد و مولفهنتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می

دهد که بین دو متغیر اصلی نتایج نشان میهای تشکیل دهنده آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین سازمانی و مولفه

 معنادار است.   01/0( در سطح r/=210مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم و مثبتی )

 

 تحلیل معادالت ساختاری -7-6

روش معادالت ساختاری است. فرض مورد بررسی در یک مدل ، های نوین بررسی رابطه علّی بین متغیرهایکی از روش

ای از ها از طریق مجموعههای غیرقابل مشاهده است. این سازهای از سازهیک ساختار علّی بین مجموعه، معادالت ساختاری

 متغیرهای 
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شوند. نکته حائز اهمیت این است که متغیرهای مکنون در مدل معادالت ساختاری به دو دسته گیری میگر اندازهمشاهده

برای تحلیل ساختاری مدل پیشنهادی  AMOS V.23شوند. در این پژوهش از نرم افزار قسیم میزا تزا و درونمتغیرهای برون

 استفاده شده است. 

 
 : بررسی رابطه علّی متغیرهای اصلی پژوهش )مقادیر تخمین استاندارد(2شكل 

 

 
 

 : بررسی رابطه علّی متغیرهای اصلی پژوهش )اعداد معناداری(3شكل 
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شود. بعضی از نشانگرها محاسبه نمی، در نظر گرفته شده است 1برای نشانگرهایی که المبداهای آنها معادل  Tاندازه 

گیری آنها باید در مدل گیری مشخصی ندارند و مبدا و واحد اندازههای مکنون واحد اندازهزیرا سازه، شوندتعریف می 1معادل 

 باشد. اند. نتایج نشان از برازش مناسب مدل میرا به دست آورده 5تر از رگبز Tتعریف شود. در اینجا همه نشانگرها ارزش 

ها را این شاخص اختالف بین مدل و داده، : نشان دهنده میزان آماره کای دو برای مدل است. در واقعشاخص کای دو

ی از اختالف کمتر بین ماتریس حاک، دهد و معیاری برای بد بودن مدل است. لذا  هر قدر که میزان آن کمتر باشدنشان می

کوواریانس حاصل از مدل اتخاذ شده بوده و بد بودن مدل را نشان  -کوواریانس نمونه اتخاذ شده و ماتریس واریانس -واریانس

جم چنانچه ح، گیرد. درواقعتحت تاثیر تعداد نمونه اتخاذ شده قرار می، دهد. البته الزم به ذکر است که میزان این شاخصمی

با در نظر گرفتن ، این شاخص تمایل زیادی به افزایش دارد. همچنین بهتر است که این شاخص، باشد 500ونه بیشتر از نم

 است.  723/22میزان این شاخص برابر ، درجه آزادی تفسیر شود. در این پژوهش

رجه آزادی مدل این تر از صفر باشد. ددهد و نباید کوچک: این شاخص درجه آزادی مدل را نشان میدرجه آزادی

 است.  28پژوهش برابر با 

بررسی نسبت کای دو بر درجه ، های بررسی نیکویی برازش مدل: یکی از بهترین شاخصنسبت کای دو بر درجه آزادی

د ناآزادی است. البته حد استانداردی برای مناسب بودن میزان این شاخص وجود ندارد. اما بسیاری از اندیشمندان بر این عقیده

حد مناسب بودن باید با تشخیص محقق و بر اساس نوع تحقیق صورت گیرد. ، باشد. در نهایت 8که این شاخص باید کمتر از 

 باشد. می 02/1در این پزوهش میزان این نسبت برابر با 

: ان شاخص نیز معیاری دیگر برای سنجش مدل است. اما در مورد میزان قابل قبول بودن این  P-Valueشاخص 

باشد در حالی که  02/0اجماع نظری وجود ندارد. برخی از اندیشمندان آماری معتقدند که میزان ان باید بیشتر از ، شاخص

 است.  815/0برخی بر بیشتر بودن این میزان تاکید دارند. مقدار این آماره در پژوهش حاضر برابر با 

س خطاهای مدل ساخته شده و همانند شاخص : این شاخص بر اسا(RMSEAشاخص میانگین مجذور خطاهای مدل )

باشد.  02/0معیاری برای بد بودن مدل است. برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که این شاخص باید کمتر از ، کای دو

 است.  051/0دانند. میزان این شاخص برای مدل پژوهش برابر با را مناسب می 01/0همچنین برخی دیگر میزان کمتر از 

باشد که به وسیله مدل ها میها و کوواریانسای از مقدار نسبی واریانس: نشان دهنده اندازهAGFIو  GFIمعیارهای 

ای هنیکویی برازش مدل با داده، تر باشندشود. این معیارها بین صفر و یک متغیر هستند و هرچه به یک نزدیکتبیین می

گزارش شده است که  AGFI=138/0و  GFI=  354/0ای مذکور به میزان مشاهده شده بیشتر است. در این تحقیق معیاره

 دهد مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است. نشان می

 

 گیرینتیجه

انتقال و کاربرد دانش از اثر ، ثبت، کسب، های آن شامل خلقبر اساس نتایج مشخص شد که مدیریت دانش و مولفه

درصد از واریانس آن را تبیین کردند. فرضیه اصلی  25ی برخوردار بوده و در مجموع داری بر عملکرد سازمانمثبت و معنی

دارد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. با توجه به مدل ساختاری پژوهش بیان می

برابر  ،ن مدیریت دانش و عملکرد سازمانیچون عدد معناداری بی، فرضیه اصلی در حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری

شود؛ از طرفی چون شده است؛ پس رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی تایید می 32/1است و بزرگتر از  401/7با 

 ،درصد شده است؛ بنابراین بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم 18برابر ، ضریب مسیر تاثیر بین این دو متغیر

 مثبت و معناداری وجود دارد. 

ها تبدیل شده و مدیریت ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمانامروزه دانش و اطالعات به عوامل تعیین کننده

 ،ها برای بهبود جایگاه رقابتی خوددانش به عنوان یکی از مباحث نوین سازمانی در علم مدیریت مطرح شده است. سازمان
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مدیریت دانش را به کار گیرند. سازمان باید جهت ، های نوینبرای نگهداری دانش موجود و نیز یادگیری دانشمجبور هستند 

بهبود عملکرد خود در برخی موارد دانش سازمانی خود را آگاهانه کنار بگذارند و دانش جدیدی را جایگزین نمایند. اشتراک 

دهد و این خود باعث بهبود سهم دانش در دسترس ها افزایش میگروه افزایی را درشود و همدانش باعث یادگیری جمعی می

گردد محیط حمایتی شرکت تقویت گردد. همچنین باید شود؛ بنابراین پیشنهاد میشرکت برای ارتقاء عملکرد سازمانی می

مدیران و کارشناسان  ،های آموزشیها و دورهتوان با برگزاری کارگاههای جدید یادگیری در شرکت فراهم شود. میفرصت

ها آشنا نمود و در جهت ارتقای عملکرد سازمانی گام برداشت تا سازمانی با کارایی و اثربخشی باالتری شرکت را با این مقوله

 داشت. 

 دانش و اطالعات، هابایست در شرکت بستری ایجاد شود که در آن تسهیم و مبادله ایدهبا توجه به نتایج پژوهش می

 ،قی گردد. فرهنگ سازمانی مناسب و سودمند که حامی مبادله و انتقال دانش بین سطوح مختلف سازمان باشدارزشمند تل

اطالعات و دانش خود را در اختیار همکاران خود قرار دهند و این مساله ، ایبه طوری که افراد بدون  هیچگونه ترس و واهمه

تواند نتایج فردی و سازمانی معنوی در بر داشته باشد و در دانش میرا بعنوان یک نقطه ضعف تلقی ننمایند. فرهنگ تسهیم 

ها و سمینارهای آموزشی در سطح توان با ایجاد دورهنتیجه سازمان را از مزایای مدیریت دانش بهره مند سازد. بنابراین می

تبادل دانش و اطالعات آگاه ساخت.  کارکنان را از مزایای، هاشرکت و دعوت از اساتید مجرب در این زمینه برای تدریس دوره

ضمن اینکه مدیران هم باید دیدگاه حمایتی خود را نسبت به مدیریت دانش حفظ نمایند که در غیر اینصورت این مساله 

 تواند بعنوان یکی از موانع مهم فرهنگی به حساب آید. می

صورت گیرد. زیرا تکنولوژی اطالعات و ، نهای آتوجه دائمی و بیشتری به فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساخت

گیرد. در سالهای کنونی اطالعاتی که ارتباطات بعنوان یکی از ابزارهای قوی در فرآیند مدیریت دانش مورد استفاده قرار می

ها صترافزایش چشمگیری داشته است. برای شناسایی و ارزیابی ف، گیرد از نظر کمّیت و کیفیتها قرار میدر اختیار سازمان

 ها و در حافظه نگهداشتنگرداوری داده، توان از تکنولوژی پیشرفته کامپیوتریشود و میو تهدیداتی که متوجه سازمان می

های اموزشی مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات نرم افزارها و همچنین دوره، های اینترنتشبکه، های دورنگاردستگاه، آنها

تواند موفقیت سازمان را تضمین کند. ضمن اینکه وجود شبکه کامپیوتری ه عنوان شاهراه اطالعاتی میاستفاده کرد. اینترنت ب

 های مختلف را با هم برقرار سازد و موجب بهبود عملکرد سازمانی گردد. تواند ارتباط بخشدرون سازمان به نحو کارا می

 

 تشكر و قدردانی
 دانم که از مدیریت و پرسنل شرکت آبادگران کمال تشکر را نمایم. توفیق رفیق راهتان باد. اینجا بر خود الزم میدر 
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