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 چکیده
بر  آن تأثیرمیزان ی مدیریت دانش و بررسی هامؤلفه تعییناین پژوهش از اجرای  هدف

مرحله کیفی  دراستفاده شد.  آمیختهشناسی شبرای این منظور از رو .است اثربخشی سازمانی
 به کمك سپس شد.مشخص  ،ی مدیریت دانشهامؤلفه ،نظری و تجربی اساس پیشینه بر ابتدا
 با ضریب هامؤلفهدر خصوص آنها میزان توافق ، با اجرای سه مرحله پانل دلفی خبره 11

پرسشنامه یك  ،اساس نتایج بخش کیفی ، بردر مرحله کمی .مشخص شد (Wکندال )
در دسترس  به روشنفر  293بین  اثربخشی سازمانیپرسشنامه  همراه باتهیه و مدیریت دانش 

ی بررسی شد که نتایج مطلوب تأییدبا تحلیل عاملی  هر دو پرسشنامهروایی سازه . دشتوزیع 
و  96/0به ترتیب نیز اثربخشی سازمانی  و مدیریت دانش هایپرسشنامهنباخ اکر آلفای. بود
معادله ساختاری استفاده  یابیمدلاز تحلیل مسیر و  هاداده تحلیل برای. آمد به دست 93/0
 6/7که  یطوربه ،مثبت دارد تأثیربر اثربخشی سازمانی  ت دانشمدیری که داد نشان نتایج. شد

ی هامؤلفه. در بین شودمی تبیینمدیریت دانش  توسط سازمانی اثربخشی درصد از واریانس
دانش بر متغیر اثربخشی سازمانی کارگیری ه ، حفظ و بایجاد یهامؤلفهفقط  ،مدیریت دانش

 منظوربهکارگیری ه ایجاد، حفظ و بی هامؤلفهلزوم توجه به  ،این اساس بر. مثبت دارند تأثیر
 .استکید یابی به اثربخشی سازمانی مورد تأدست
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 مقدمه
موج  ،عصر اطالعات، عصر فراصنعتی ماننداصطالحات گوناگونی  ،حاضر در عصر

روند. اغلب توصیف وضعیت کنونی به کار می برای یا جامعه دانشی سوم
دوره، مدیریت  یندر انظران معتقدند یکی از موضوعات مهم مطرح شده صاحب

. فراوان شده است دانش است؛ مفهومی که هیجان ایجاد کرده و باعث بحث و مناظره
های به چالش و سرعت در حال تکامل استمدیریت دانش رویکردی است که به

 نوآوری با همراه محور،تجاری هایفرایند اثربخشی بهبود و کارایی فزایشا اخیر برای
ادراک جامعه تجاری،  شدر بر اساس دانش مدیریت به نیاز. دارد زیادی توجه مستمر،

گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت از این واقعیت سرچشمه می
 هاسازماندر  (.2001 ،1رورگ)داونپورت و  شودمیرقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی 

 شناخته پنهان یا ضمنی و آشکار یا صریح دانش عنوانبه که دارد دو نوع دانش وجود
 و آشکار دانش درصد20که تنها  دهدمیبسیاری نشان  هاینتایج پژوهش. شوندمی

حجم انبوه اطالعات،  (.201۸، 2سانسونگ و ) است ضمنی و پنهان درصد0۸و  صریح
باعث باال رفتن ارزش دانش  ،به اطالعاتذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی 

و  آن) کندمیدانش است که این اطالعات ارزش پیدا با  زیرا فقط، شده است
 دانش مدیریت اجرای هایی برایچرخه و عصر کنونی راهبردها (. در2017، 3همکاران

 مدیران توجه اکنون جهانی، عرصه در داده رخ تغییرات با کهطوری به است، شده عرضه
 است شده معطوف هاسازمانفکری  هایدارایی به ازپیشبیش ،مدیریت پردازاننظریه و
 (.2003 ،4کینگستونهاگی و )

 در آنها از مؤثر استفاده لزوم و هاسازمان در اطالعات حجم اخیر، افزایش دهة دو طی
 و پیری) است شده دانش مدیریت نام به ایپدیده ظهور سازمانی باعث هایتصمیم
توانایی  برحسب هاسازمان مختلف هایموفقیتروشن است که  (.13۸5زاده، آصف
و  ژنگ)با مدیریت دانش ارتباط دارد دمات رائه خادر تولید محصول یا آنها 

 بررسی رابطه آن با اثربخشی ،مدیریت دانش اهمیت به با توجه (.2009 ،5همکاران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Davenport & Grover 
2. Song & Sun 
3. An et al. 
4. Haggie & Kingston 
5. Zheng et al. 
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نشان داده است که  هاپژوهشنتایج  از اهمیت زیادی برخوردار است. نیز سازمانی

ی دارد، ولی میزان دارمعنیمدیریت دانش با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت  مجموع،در
 منصوری ،عنوان مثال، متفاوت است. بهی مختلفهاپژوهش بر اساساین رابطه 

( به دست آوردند >001/0P) 55/0 را ( میزان این رابطه1395بروجنی و همکاران )
ی مدیریت هامؤلفهدرصد است( و نشان دادند در بین  30اشتراک  دهندهاننش)که 

 ترتیب به (،p<046/0دانش ) ضبط و ثبت ( وp<001/0) دانش به کارگیریدانش، فقط 
 توانمیرو داشتند. از این را سازمانی اثربخشی برای دارمعنی بینیپیش توان بیشترین

 یهامؤلفهاز  دتوانمی سازمان در کارکنان دانش مدیریت نحوه به تنها توجهنه گفت،
باشد، بلکه به  هاسازمان تمامی مدیران مدنظر سازمانی اثربخشی یارتقا بر تأثیرگذار

 کارگیری دانش و ثبت و ضبط آن اهمیت بیشتری در این خصوص دارد.
این در حالی است که میزان رابطه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سایر 

( میزان این 1395ی و همکاران )باالده یاحمد مثالًد بیشتر به دست آمده است. موار
اشاره دارد.  56/0که به اشتراک  اند( به دست آوردهp<0001/0) 75/0رابطه را 
ی مدیریت دانش )شامل هامؤلفهنتایج این پژوهش نشان داد در بین  همچنین،

انتشار دانش و ذخیره دانش به ترتیب آفرینی، دانش، جذب دانش، دانش یدهسازمان
در طیف لیکرت( بیشترین وزن مربوط به  22/1و  30/1، 32/1، 34/1، ۸2/1با میانگین 

( میزان 1396صفری ) دهی دانش و کمترین وزن مربوط به ذخیره دانش است.سازمان
( به دست آورد )که به p<05/0) 7۸/0رابطه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 

ی مدیریت دانش به ترتیب تحصیل هامؤلفهدرصد اشاره دارد(. در بین  69اشتراک 
کارگیری دانش با اثربخشی سازمانی بیشترین رابطه را  دانش، اشتراک دانش و به

ی دارمعنیبا اثربخشی سازمانی رابطه  هامؤلفهسایر  هامؤلفهدارند. در حضور این 
تر از حد تنها میزان مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در کل پاییننه همچنینندارند. 

متوسط است، بلکه بین متغیرهای جنسیت، تحصیالت، وضعیت استخدامی، سن و 
ی وجود ندارد دارمعنیتجربه کاری با مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه 

(05/0<p.) ی مختلف نیز در نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین متغیرها
. شودمیی مختلف بررسی شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره هاپژوهش
نقش میانجی نیز دارد،  سازمانی اثربخشی با سازمانی هوش رابطه در دانش مدیریت

درصد واریانس تبیین شده اثربخشی سازمانی توسط هوش  5/67طوری که از به
 تأکید دهدمیدرصد از طریق مدیریت دانش است، که نشان  5/22سازمانی، در حدود 
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 از هرکدام تأثیر موجب دتوانمی هاسازمان سوی از آن رعایت و دانش بر مدیریت

 هاسازمان در دیگری موفق سازیهپیاد در اثربخشی سازمانی و سازمانی هوش متغیرهای
بررسی نقش میانجی اثربخشی مدیریت دانش نتایج  .(1395، همکاران و صادقی) شود

مستقیم  نشان داده است که میزان تأثیردر رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی 
است.  27/0و  55/0برابر  سازمانی بر اثربخشی سازمانی به ترتیب فرهنگ و غیرمستقیم

و میزان  41/0مستقیم اثربخشی مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی نیز  تأثیرمیزان 
 دهدمیاست که نشان  66/0فرهنگ سازمانی بر اثربخشی مدیریت دانش نیز  تأثیر

 بیشتر ابعاد هرچه تقویت به سازمانی اثربخشی حداکثر به دستیابی برای هاسازمان
و  کنند خلق هافعالیت رشد برای مساعدی زمینه تا دارند نیاز سازمانی فرهنگ مختلف
 .(1391، همکاران وامیدی آورند ) به وجود دانش تسهیم

تنها مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت که نه دهدمیاین نتایج نشان 
نقش نیز  سازمانی متوسط به باالیی دارد، بلکه در رابطه سایر متغیرها با اثربخشی

به  یتوجهبی ،مطالعاتاین های موجود در یکی از کاستی. دارد توجهیمیانجی قابل 
که  ،استی خدماتی هاسازمانرابطه اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در 

در  گیریاندازهخطای  شدهبررسی ی هاپژوهشدر . است حاضر هدف پژوهش
متغیرهای  بر اساسای از این نتایج چراکه بخش عمده، لحاظ نشده استها تحلیل

. این در حالی است که است انجام گرفته گیریاندازهی مشاهده شده حاوی خطا
معادله ساختاری  یابیمدلی آماری مثل هاروش با گیریاندازهی امکان حذف خطا

(SEM ) در نبود خطای  سازمانی اثربخشیاثربخشی مدیریت دانش و و بررسی رابطه
 بر اساساین پژوهش بررسی این رابطه  هایهدفیکی از وجود دارد.  گیریاندازه

ی مختلف هامدلوجود  ،از سوی دیگر معادله ساختاری است. یابیمدلرویکرد 
ی هاسازماندر خصوص مناسب بودن آنها برای  مدیریت دانش باعث سردرگمی

 ،ی مختلفهامدلاز بین با بررسی پیشینه  است الزم ،رو. از اینشودمی خدماتی
 وانتخاب  ،هاسازمانبا توجه به بافت این  ی خدماتیهاسازمانبرای بهترین مدل را 

رابطه مدیریت دانش و  ،درنهایتو  کردآن ابزار مناسب تهیه  بر اساسسپس 
 ،این اساس بر .کردبررسی آن  اثربخشی سازمانی و اجزای با ی آن راهامؤلفه
برای  مدیریت دانش بهینهتدوین مدل  -1 از: ندااین پژوهش عبارت هایهدف

محیط نظری و تجربی و نیز با در نظر گرفتن  پیشینه بر اساس ی خدماتیهاسازمان
ساخت ابزار برای  -2؛ نظر افراد خبره در این حوزه کاری استو  هاسازماناین 



 های ...طراحی و تبیین مدل اثربخشی مدیریت دانش بر اثربخشی سازمان 11

 
مدیریت اثربخشی بررسی رابطه  -3 ؛و اثربخشی سازمانی مدیریت دانش گیریاندازه
معادله  یابیمدلبا استفاده از آن  با اثربخشی سازمانی و اجزای ی آنهامؤلفهو  دانش

 است. و تحلیل مسیر ساختاری
 

 پژوهش پیشینه مبانی نظری و
 در دانش انداختن جریان به برای یفرایند را دانش ( مدیریت2001) کرورداونپورت و 

 و محصوالت ها،فرایند در نوآوری به دستیابی برای ابزاری عنوان ب افراد سازمان میان
 .اندکرده تعریف و رقابتی پویا محیط با سازمان انطباق و اثربخش گیریتصمیم خدمات،

 گذاری،اشتراک به حفظ، ایجاد، کسب، یهافعالیت تسهیل را مدیریت دانش دیگر برخی
 بر (.2001، 1)راولی اندکرده تعریف افراد و هاگروه دانش استفاده از و دانش توسعه نشر،

 دانش سازیبهینه از است عبارت دانش مدیریت (،2007) 2لی و وو اتمطالع اساس
 مدیریت. بیشتر وریبهره به دستیابی منظوربه متنوع، هایتکنیك از استفاده با سازمانی

 ،دیگر بیان به. ستهاسازمان در دانش کردن مدیریت برای سیستماتیك یندیافر دانش
 ییاکار یارتقا برای دانش به کارگیری و انتقال وری،گردآ خلق، توانمی را دانش مدیریت
 ترسیم برای جامعی رویکرد دانش مدیریت (.2009، 3ند )وکر تعریف سازمانی

به  و ایجاد بر آن اصلی تمرکز و است سازمان برای جانبه مه و گسترده اندازچشم
 عمده چالش البته،. است سازمانی اثربخشی به دستیابی ،یتدرنها و دانش کارگیری
 )انواری است صریح دانش به ضمنی دانش بهتر و بیشتر هرچه تبدیل دانش، مدیریت

 در درست افراد برای درست دانش اکتساب، دانش مدیریت(. 13۸۸، شهائیرستمی و 
، همکارانو  )عزیزی کنند هاتصمیم بهترین تخاذا به قادر را آنها که است درست زمان

 طورهب که دارد اشاره هاییتالش به دانش مدیریت که، است آمده دیگر جایی در(. 13۸9
 سازمان، نامشهود ایههسرمای دنکر دسترس قابل ساماندهی، یافتن، برای سیستماتیك

 )ساعدی و یردگمی انجام سازمان در دانش تسهیم و مستمر یادگیری فرهنگ تقویت
در خصوص اثربخشی مدیریت دانش  هاییپژوهش ،های اخیردر سال (.13۸۸، یزدانی

 .شودمیترین آنها اشاره از ابعاد مختلف صورت پذیرفته که در به بعضی از مهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rowley 
2. Wu & Lee 
3. Wen 
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بررسی اثربخشی مدیریت دانش، »با عنوان  پژوهشی( 201۸) سان و سونگ

با هدف بررسی سهم بالقوه ساختار شبکه درونی  «های شبکه، وظیفه و استراتژینقش
داد که تعامل گسترده بخش های پژوهش نشان یافته اجرا کردند. بخش مدیریت دانش

. این کندمیکمك  مدیریت دانش های دیگر به ترویج اثربخشیمدیریت دانش با بخش
دانش  ها بر اثربخشی مدیریتداد که ساختار شبکه اجتماعی بین بخشمطالعه نشان 

های مدیریت دانش سازمانی و استراتژیتأثیر بسزایی دارد. همچنین محیط کار درون
با پژوهشی را ( 2017) و همکاران آن بر اثربخشی مدیریت دانش تأثیر زیادی دارد.

بررسی اثربخشی چارچوب مدیریت دانش برای ادغام منابع آرشیو ملی در »عنوان 
سازی منابع آرشیو های مختلف برای یکپارچهمسو با هدف بررسی رابطه مکانی «چین
با رویکرد مدیریت دانش نشان داد که حفاظت از  پژوهش. چارچوب اجرا کردندملی 

دارایی دانش یك دولت، بسیار مهم است. این مطالعه  عنوانبهارزش منابع آرشیو ملی 
اده بهینه از استف منظوربهیك مدل مدیریت دانش منابع آرشیو ملی برای ادغام مؤثر 

سازی متفاوت های یکپارچهمسکند. این موضوع به بررسی نقش مکانیآنها را فراهم می
علمی در مورد اثربخشی این  های مدیریت دانش تعاملی و پیشرفت بحثفراینددر 

م برای ادغام منابع آرشیو ملی و به تسهیل استفاده بهینه آنها در چین کمك مکانیس
سازی دانش هماهنگ»با عنوان  پژوهشی را( 2017) 1همکاران و لییسنتوب .کندمی

با هدف پیشنهاد یك  و «کاراییهای مدیریت دانش برای بهبود سازمانی و سیستم
های بعدی برای ارزیابی سطح همبستگی بین دانش سازمانی و سیستممنطق فازی سه

از روش پیشنهادی برای  آنهاند. اجرا کردمدیریت دانش و کاهش ناهماهنگی و بهبود 
داد نشان  پژوهشنتایج . گرفتند بهرهافزار دانش گیری مبتنی بر نرمایجاد یك تصمیم

مدیریتی و دانش های فرایندتا  دهدمیبه مدیران اجازه  که سیستم پشتیبانی از تصمیم
نوارو و -سگارو و اثربخشی خود را افزایش دهند. کاراییرا ارزیابی کنند و سطح 

های دانش سازمانی و فرایند»با عنوان  بر اساس نتایج پژوهش خود( 2016) 2همکاران
که چابکی سازمانی، جستجو و  دریافتند «عملکرد سازمان با رویکرد چابکی سازمانی

گیرد این دانش برای توسعه خدمات کار میه بازیابی دانش مربوط به کار را تسهیل و ب
 داونز و به ظهور رقبای جدید کاربرد دارد.و محصوالت با کیفیت باال یا واکنش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Centobelli et al. 
2. Cegarra-Navarro et al. 
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میزان اثربخشی مدیریت دانش در »با عنوان نیز پژوهشی را ( 2016) 1مارچانت

ی جامعه هاسازماند. اجرا کردن سازمان( ۸9) «ی خدمات اجتماعی استرالیاهاسازمان
و به این ترتیب کیفیت  کنندمیحمایت، مراقبت و تشویق مردم تمرکز  برمدنی 

به پذیرش و مدیریت گسترده  پژوهش بخشند. اینزندگی بسیاری از مردم را بهبود می
ی جامعه مدنی برای بهبود عملکردشان هاسازمانبه همچنین دانش از دیدگاه ملی و 

ردولتی غیرانتفاعی در استرالیا ی غیهاسازمانبه  پژوهشاین اجرای  .کردکمك می
دهندگان خدمات اجتماعی )با هدف سودآوری( محدود شد و بخش خصوصی ارائه

 مدیریت دانش آن بود که میزان اثربخشی دهندهپژوهش نشانی هایافتهگنجانده نشد. 
ی جامعه مدنی مورد پژوهش گسترش یافته بود. در مدیریت دانش تبادل هاسازماندر 

ی هارسمیت شناختن یا انگیزه روش اصلی انتقال بوده و به ،چهرهبهدانش چهره
پی و  .استجدید مورد نیاز  هاییدهابرای تشویق یادگیری و انتشار  دیگری
تعامالت میان عوامل مؤثر بر مدیریت »با عنوان  پژوهشی ( در2016) 2هالیکانکان

سازمان عمومی نشان  101در  «با رویکرد مبتنی بر منابع ی دولتیهاسازماندانش در 
دادند که مدیریت ارشد سازمان با همکاری سرمایه اجتماعی و تخصص کارکنان، از 

گذاری، اعمال و ایجاد دانش اثربخشی سازمانی را افزایش اشتراک طریق جذب، به
مطالعه مدیریت دانش، قابلیت و »با عنوان  پژوهشی را (2016) 3چیو و چن .دهدمی

اجرا  «سازمانی در خدمات عمومی تایوان با نقش واسطه تعهد سازمانیاثربخشی 
 302ها با سازی معادالت ساختاری، برای آزمون فرضیهدند. این مطالعه مدلکر

نشان داد  پژوهش. نتیجه گرفتتایپه در تایوان انجام پرسشنامه بین کارکنان بخش آب
های اجتماعی و استفاده از که عالوه بر ایجاد زیرساخت دانش، تمرکز بیشتر بر شبکه

نیز  (2015) 4همکارانو  سانچز اینترنت بر اثربخشی سازمانی تأثیر زیادی دارد.
اجرا  «مدیریت دانش و عملکرد شرکت با رویکرد منابع انسانی»با عنوان  پژوهشی را

ت دانش و هد تجربی پیشین نشان داد که دو شاخه مدیریدند. استفاده از شواکر
بهبود عملکرد شرکت تعامل داشته باشند. بر  منظوربهتوانند مدیریت منابع انسانی می

سازی بود آزمایش یك مدل یکپارچه اساس این ایده، هدف از این مطالعه پیشنهاد و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Downes & Marchant 
2. Pee and Kankanhalli 
3. Chiu & Chen 
4. Sánchez et al. 
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 .کردمدیریت دانش بررسی میعنوان یك ابزار اثربخشی که مدیریت منابع انسانی را به

های مدیریت دانش از طریق اقدامات کرد که استراتژیتأیید می پژوهشی هایافته
خاصی در زمینه منابع انسانی، برجسته کردن نقش میانجی مدیریت منابع انسانی در 

های استراتژیك سازمانی سازی منابع انسانی با ویژگیاین رابطه و نیاز به هماهنگ
با  پژوهشی را( 2014) 1همکارانهو و  گذارد.مثبت بر عملکرد سازمان تأثیر میطور به

با هدف تالش برای کمك به  «یندها برای مدیریت دانش مؤثراامکانات و فر»عنوان 
نشان داد که  این پژوهشی هایافتهدند. کر اجرامدیریت دانش  به کارگیریشرکت در 

به نظر  .تأثیر مثبت دارد های گردش اطالعاتفرایندتمام ابعاد در فرهنگ سازمانی بر 
های گردش اطالعات داشته در فرایند تأثیر مثبت بر سد ساختار سازمانی رسمیرمی

 هابر اساس یافتهطور نبوده است. همچنین حالی که در ساختار سازمانی مستقل این
 .تأثیر مثبت دارد ای و متنیاطالعات بر دو عملکرد شغلی وظیفههای گردش فرایند

اثربخشی کاربرد مدیریت دانش در بهبود »با عنوان  پژوهشی را( 2012) 2بادی و دیمح
بر ند. رساندانجام به  «کیفیت آموزش و یادگیری در مؤسسات آموزش عالی پاکستان

 هایمدیریت دانش ارتباطات را در بخش آموزش بین حوزه پژوهش،نتایج این اساس 
 .کندمیمانند فناوری اطالعات، رهبری، رفتار سازمانی و استراتژی، فراهم  ،بسیار مهم

عوامل و اصول مورد نظر و مورد نیاز برای موفقیت اجرای مدیریت  پژوهش،این  در
ای از خالصه (1)جدول  .شددانش در مؤسسات آموزش عالی اصلی ارائه 

را  مدیریت دانشاثربخشی در خصوص ل از مطالعات مختلف صی حاهاشاخص
 .دهدمینشان 

 به نیاز دارد، خدماتی یهاسازمان در استراتژیك و مهم نقشی دانش،از آنجا که 
 و متخصصان توسط هاسازمان این در دانش مدیریت اثربخشی سنجش برای مدلی داشتن

 رابطه این در(. 2009، 3همکاران)چن و  است شده احساس ازپیشیشب ایافراد حرفه
 و خرد و دانش اطالعات، داده، کارکنان، اصلی معیار پنج با مدل كی (2007وی و لی )

 آنها اظهار به .ئه کردندارا سازمانی دانش مدیریت اثربخشی سنجش برای معیاررزی 30
 بودن مشکل ،هاهدف تعدد :از نداعبارت مدلی چنین طراحی در مشکالت ترینمهم

 گتسن دیگر پژوهشی در. شوند برطرف باید که دانش مدیریت فازی ماهیت و ارزیابی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ho et al. 
2. Hameed & Badii 
3. Chin et al. 
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 و مالی هایرمعیا اساس بر دانش مدیریت عملکرد ارزیابی برای را مدلی (2011)

کرده  معرفی دانش مدیریت سیستم کیفیت بهبود برای را بحرانی هایرفاکتو و غیرمالی
 .است
 

 بر اساساثربخشی مدیریت دانش  مختلف یهامدلی ارائه شده در هاشاخصخالصه  (1)جدول 

 پیشینه

 (201۸) سونگ و سان

قابـل تحلیـل بـودن  تنوع وظایف، های ساختار(،)درجه تمرکز، نقش ساختار شبکه
گـذاری مـدیریت اسـتراتژی کد سازی مدیریت دانـش،ستراتژی شخصیا وظایف،

 دانش

 (2017)آن و همکاران 

)همکـاری بـا دولـت الکترونیکـی:  تنظیم مجدد نقش مدیریت دانش توسـط افـراد
های پاسـخگویی، تغییـر داران، سیسـتمکنترل قانونی کافی، همکاری در میان سـهام

هـای مـدیریت دانـش توسـط مهندسـی مجـدد از فعالیت قدرت، کنترل ریسـك(،
ها )ارتباط با خدمات الکترونیکی: نوآوری مدیریت، اداری کنتـرل، مـدیریت فرایند

مجـدد مفـاهیم مـدیریت بازخورد کاربر( و تنظیم  شکایات، منابع اطالعاتی، درمان
های الکترونیکی: کنترل استاندارد، پـذیرش )ارتباط با سرویس وریادانش توسط فن

 فناوری اطالعات و ارتباطات، تأمین خدمات متمرکز بر مردم(

سنتابلی و همکاران 
(2017) 

 مدیریت دانشهای مدیریت دانش و ابزارهای دانش سازمانی، تمرین

و همکاران  نوارو-سگارو
(2016) 

 کاربرد، کسب و تبدیل دانش

 انتقال و کاربرد دانش ذخیره، ایجاد، (2016) داونز و مارچانت

 (2016) هالیکانی و کانپ
)تکنولـوژی و  منـابع فیزیکـی )ساختار سازمانی و مدیریت ارشـد(، منابع سازمانی

 )سرمایه اجتماعی و تجربه شغلی( و منابع انسانی گذاری(سرمایه

 (2016) چیو و چن
 دانـشمـدیریت  فراینـد)ساختار، فرهنگ و فنـاوری(، توانـایی  توانایی زیرساخت

 کسب، ذخیره، انتقال و کاربرد()

 همکارانو  سانچز
(2015) 

 سازی دانش و کدگذاری دانششخصی

 (2014) همکارانهو و 

سـاختار  و تخصص(، تجربه نوآوری، یادگیری، اعتماد، )همکاری، فرهنگ سازمانی
تجمـع  )ایجـاد دانـش، گـردش اطالعـات فرایند)خودمختار و رسمی( و  سازمانی

 دانش( سازیدرونیاستفاده از دانش و  گذاری دانش،به اشتراک دانش،

 (2012) بادی د ویمح

 انگیـزه و آمـوزش، های دانش،زیرساخت رویکرد استراتژیك، های فنی،ساختزیر
های کـار فرایند های اساسی،ارزش حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ مدیریت دانش،

 یادگیری فرایندمدیریت دانش و 
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 فرایند است. اما سه شده معرفی دانش مدیریت هایفرایند برای زیادی هایچارچوب

 به تولید، د:شومی بررسی داشته، هاپژوهشاجماع را در  بیشترین که هاییفرایند از
 به دانش تولید (.199۸، پروساکدانش )داونپورت و  به کارگیری و گذاریاشتراک
. به کندمیکسب  را دانش خارجی و داخلی منابع از سازمان آن در که دارد اشاره یفرایند

 دارد اشاره یفرایندبه  شودمی نامیده نیز دانش دانش یا انتشار انتقال که گذاریاشتراک
 منتقل گروه دیگر به گروه یك از یا گروه به فرد یك از دیگر، فرد به فرد یك از دانش که
 فرایندبه  شودمی نامیده نیز دانش اجرای یا دانش کاربرد که دانش کارگیری به .شودمی

 یك آن در که است حدیبه  سازمانی اشاره داشته و اثربخشی دانش از واقعی استفاده
نبود مدل  به با توجه (.2007 ،1ویکراماسینیابد )می دست شهایهدف به سازمان

شواهد و نتایج تجربی و  به ی خدماتی و با توجههاسازماندانش در  مناسب مدیریت
ی هامؤلفه توانمی، ه شدتر ارائپیشکه  در خصوص مدیریت دانشپیشینه نظری 

صورت به  ،ی خدماتی دارندهاسازمانبا شترین تناسب را یکه ب مختلف مدیریت دانش
 :زیر بیان کرد

ریشه  هادادهدانش از اطالعات و اطالعات از دانش:  دانش و مدیریت. 1
ها فرایندکه از طریق قوانین،  هادادهی است از ایافته. دانش ترکیب سازمانگیرندیم

مدیریت دانش، (. 13۸7، فراتی)سرلك و  و عملکردها و تجربه حاصل آمده است
که  کندمیای دانش خود را اداره هکه سازمان، دارایییی است هاروش شامل همه

ایجاد  ی ورسانروز، بهبه کارگیریسازی، انتقال، آوری، ذخیرهگردشامل چگونگی 
 (.2007، ویکراماسین) دانش است

 ترکیب واسطهبه دانش مدیریت اثربخشیدانش:  مدیریت اثربخشی. 2
 است. با آمده دستبه  دانش مدیریت فرایند چهار دانش در مدیریت هایتوانمندی

 .است بسیار دشوار سازمان در مدیریت دانش اثربخشی ارزیابی این، وجود
 بین که است داده مدیریت دانش نشان اثربخشی حوزه در گرفته صورت هایپژوهش

 .(2007، 2پلیسزودارد )د وجود رابطه سازمانی لکردمع و دانش مدیریت اثربخشی
انگیزش،  با مرتبط که است جدید دانش خلق معنای به دانش تولیددانش:  تولید. 3

 از عامل دانش تولید .(2005، 3و مکلین است )تیوانا شخصی بینش و تجربه ادراک،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wickramasinghe 
2. DuPlessis 
3. Tiwana & Mclean 
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 واسطهبه دتوانمی تولید دانش ید.آمی دست به صریح دانش و ضمنی دانش بین

 و کارهای هاهمایش سمینارها، و آموزش ها،آزمایش ها،نقش همچون ییهافعالیت
 این، بر افزون .آید دستبه  هستند، دانش خلق و تسهیم کنندهیقتشو که تیمی،

 فناوری و انگیزشی سیستم درست، های سازمانیسیاست منعطف، سازمانی ساختار
، 1پارسل)کالیسون و  باشد داشته تأثیر بسزایی دانش تولید در دتوانمی اطالعات

2004.) 
مند نظام بندیطبقه و سازیذخیره نیازمند است شده تولید که دانشی دانش: یرهذخ. 4

بازیابی اطالعات نام برده  عنوان با آن از نباشد، که پذیربازیافت یراحتبه است تا
 مفید و سازمان برای تا اصالح است نیازمند شدهیرهذخ دانش بعد، مرحله . درشودمی

 فرایند مرحله این در دیگر مهم نکته(. 2001، 2همکارانو )گلد  باشد مؤثر
 نیاز پاسخگوی تواندنمی اطالعات یرهذخ فقط درواقع، .است روزرسانی اطالعاتبه

 زمانی، برهه آن در تا شود روزبه اطالعات باید دوره هر از پس بلکه باشد، هاسازمان
 (.2001، 3شود )هنریکس مفید واقع

 عنوانبه افراد آن در که جمعی همکاری یك توسعه به یندافر این دانش: تسهیم. 5
 و دارند هم به پیوستگی احساس مشترک، هایهدف کردن دنبال در جهت همکاران

 توزیع (.2000، 4کزهیس) کندمی کمك اند،وابسته یکدیگر به یشانهافعالیت در
 مساعی و تشریك کار و عالقه پایه بر خودکار طوربه کنندگاناستفاده برای دانش
 (.1999، 5)بکمن هاگروه میان در دانش

در  .است دانش از برداریبهره ،دانش مدیریت فرایند مرحله آخرین دانش: کاربرد. 6
 و مسائل شده، دانش ذخیره از استفاده با توانند،می بردارانبهره و نفعانذی این مرحله
 باید دانش مدیریت عناصر بنیادی کنند. تمام حل مؤثرتر و بهتر را سازمان مشکالت

 در کاربرد دانش، شود. دهیسازمانی جهت و فردی دانش از مؤثر گیریبهره سوی به
 دانش مفید کاربرد زیرا دانش است، آمیزموفقیت مدیریت برای اقدام ترینمهم عمل
 (.2003، 6ساگورمارانباس و ) است مشهود نتایج به دانش تبدیل راه یگانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Collison & Parcell 
2. Gold et al. 
3. Hendriks 
4. Hicks 
5. Beckman 
6. Bose & Sugurmaran 
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 آمده دست به آشکار دانش مرحله، این در نهان(: به )آشکار دانش سازیدرونی. 7
 دانش افراد، آفرینش برای مرحله این گذراندن همچنین .شودنهادینه می سازمان در

 آشکار دانش از جدید پنهان دانش )کسب دارد پی در نیز شخصی را جدید ضمنی
 .)موجود

 مشهود. در دانش به نامشهود دانش : تبدیلآشکار( به )نهان دانش ازیسبیرونی. 8
 کارگاهو  منظم، سمینار مطالب قالب در را خود دانش تواندمی فرد حالت این

 یا هاپرسش به پاسخ گروه، در یك گفتگوهای میان .دهد هئارا آموزشی به دیگران
 آنها در تبدیل از نوع این که هستند معمولی یهافعالیت ازجمله، رخدادها از برداشت

 (.2004، 1)هایسکوک دهدمی روی
 و دانشبررسی رابطه  ،این پژوهش ها دریکی از هدفذکر شد  قبالً مطابق آنچه
ابعاد مختلف با اینکه مشخص شده  است.اثربخشی سازمانی  با مدیریت دانش

رابطه مثبتی  با متغیرهایی مثل مسئولت اجتماعی شرکت و سازمان سازمانی اثربخشی
 در و مدیریت آن دانش چگونه ینکهاولی  ،(2011، 2آدولوجی و دارند )الوکودجو

 توضیح برای خواهندمی هاسازمان که موضوعی است ،شودمی سهیم اثربخشی سازمانی
 بر اساس مختلف پژوهشگران (.2000، 3اینگرامعملکردشان بدانند )آرگوت و 

 .اندکرده ارائه سازمانی اثربخشی گیریاندازه برای مختلفی ابعاد خود، خاص رویکردهای
 میزان را اثربخشی و تأکید شده است سازمانی هایهدف بر رویکردها، این اغلب در

بر  .شودمیاز آنها اشاره  یبه تعداد (2) جدولکه در  اندنامیده هاهدف این تحقق
 اعضای کلی ادراک شامل سازمانی اثربخشی های، مالکهاپژوهشنتایج این  اساس

 هاینوآوری و نرخ رشد سوددهی، میزان بازار، سهم سازمانی، موفقیت میزان از سازمان
 .است رقبا دیگر با مقایسه در سازمان

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hiscock 
2. Olowokudejo & Aduloju 
3. Argote & Ingram 
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 پیشینه بر اساسی اثربخشی سازمانی هامؤلفه (2)جدول 
 پرسنلی و فردی هایهدف تحقق سازمانی، هایدفه تحقق (19۸3) 1کامرون و وتن

 (2007مارشال )

 
 یهاهـدف شـامل معمـوالً کـه سازمانی شدۀ تعیین پیش از یهاهدف تحقق سطح

 است فروش و عملکردی
 ارتباطات مشارکت، یری،گتصمیم ارزشیابی، انسانی، روابط (13۸۸) سترگ و احمدی

ــو ــوجی و الوکودج  آدول
(2011) 

 کارکنـان، مشـتریان، عملکـرد ذهنـی تصـویر عملیاتی، ارتقای سودآوری، فروش،

 نوآوری

 
 بُعد مؤلفه یا شش شامل را سازمانی اثربخشی(، 2011) آدولوجی و الوکودجو

 توانسته حد چه تا سازمان اینکهخدمات )فروش(:  -1:ند ازااند که عبارتدانسته
 معموالً. دهد پوشش را فروش() میزان خدمات با ارتباط در شده تعیین پیش از هایهدف

 مختلف هایطریق کانال از فروش میزان خدمات یا که شودمی توجه نیز نکته این به
پیش  از هایهدف به ایمتوانسته فروش، خدمات یا کانال هر در آیا و است بوده چگونه
 اما است فروش خدمات یا از تابعی اراییک معموالً :کارایی -2 ؟دست یابیم شده تعیین
 جاری عملکرد با شده، تعیین پیش از هایهدف در ما نظر مورد کارایی است، ممکن

سطح  طریق از ،هاهدف میزان که به چه دهدمی نشان کارایی نباشد. منطبق سازمان
 به عملیاتی ارتقایعملیاتی:  یارتقا -3.است فعلی تحقق پیدا کرده فروش خدمات یا

 را نظر مورد کارکردهای و هافعالیت ایمتوانسته حد چه تا که دارد اشاره موضوع این
 نگرش، اینکه رجوع )مشتریان(:ارباب یذهن یرتصو -4 .کنیم اییسازی و اجرهپیاد

 آیا است؟ بوده چگونه محصوالت، و از خدمات )مشتریان( رجوعاربابادراک  و دیدگاه
 فردی عملکرد کارکنان: عملکرد -5 دارند؟ کافی رضایت و خدمات ما محصوالت از

 از کارکنان آیا اینکه کلی طوربه .است اثربخشی ایههمؤلف جز نیز کارکنان از یك هر
 محقق آنها، برای شده تعیین پیش از هایهدف آیا دارند؟ رضایت خود عملکرد سطح
 رویکرد با یهاسازمان در ویژهبه که است ییهاهدف از یکی نوآوری: -6است؟  شده

 سازمان تا که دارد اشاره موضوع این به و برخوردار است باالیی اهمیت از رقابتی، مزیت
بازار و مشتریان  به اییافتهارتقا  و جدید محصوالت یا خدمات است توانسته چه حد

ه شده ی ارائهامؤلفه ،پژوهش حاضراز اجرای با توجه به هدف  دهد؟ ارائه خود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cameron & Whetten 
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ی مطرح شده در پیشینه هامؤلفه بیشترتنها نه ،(2011) آدولوجی و الوکودجوتوسط 

در تعریف اثربخشی سازمانی  بابلکه  ،دهندرا پوشش میمربوط به اثربخشی سازمانی 
به همین دلیل در بخش اثربخشی سازمانی از  ی خدماتی نیز همخوانی دارد.هاسازمان

این جامعه هدف و با توجه به  هاپرسشاستفاده شد. با این تفاوت که آنها پرسشنامه 
 .تعدیل شدنداصالح و پژوهش 

 
 پژوهش روش

به  .این پژوهش را آمیخته از نوع اکتشافی در نظر گرفت توانمیشناسی از نظر روش
ی هامدلدر خصوص پیشینه نظری و تجربی بررسی این صورت که ابتدا به کمك 

و  شدند شناسایی مرتبط معیارهای و هامؤلفهو نیز با توجه به جامعه هدف،  مختلف
و )بخش کیفی(  است مورد توجه قرار گرفته هامؤلفهنظر خبرگان در خصوص سپس 
آوری شد گردی کمی هادادهو بررسی رابطه بین متغیرها برای ساخت ابزار  یتدرنها

 هاپرسش ،کیفیدر بخش  هامالکو  هامؤلفهاز مشخص شدن پس . )بخش کمی(
 سه طی در تا گرفت قرار خبرگان پانل اختیار در دلفی روش قالب درو شد  طراحی
 شناسایی، بررسی به اولمرحله  در. گیرد قرار بررسی و موردبحث آنان نظرات مرحله

 دانش مدیریت اثربخشی عوامل به مربوط یهاشاخص و اصلی معیارهای ترکیب و
 که شد خواسته محرمانه و جداگانه طورهب آنها از یك هر از ابتدا در. شد اقدام

 1 از معیاری بر اساس را نظراتشان و بررسی را نظر مورد هایمالک حاوی پرسشنامه
 دارای هایمالک و شده آوریگرد یهاپرسشنامه سپس. بدهند اختصاص نمره 10 تا

 هایدر مورد معیار سوم و دوم مرحله در. شد حذف پایین کندال توافق ضریب
 شد طی فوق فرایند مجدداً ،دلفی گروه کارشناسان نظر طبق شده افزوده یا ماندهباقی

هدف از سه مرحله اجرای دلفی آن بود که مشخص  .دومناسب حاصل ش اجماع تا
د یا توافق وجود دار ثر بر مدیریت دانشمؤ شود آیا بین دیدگاه پاسخگویان به عوامل

تجربه در زمینه موضوع باشامل افراد خبره و  جامعه آماری مرحله اول پژوهش نه.
با توجه به اینکه در پژوهش از  و ندبود و اطالعات سازمانی دانش یعنی پژوهش

نمونه مورد نظر پانل حجم  .بودنداعضای پانل همگون  تکنیك دلفی بهره گرفته شد
تکنیك دلفی در زمینه شناسایی عوامل  بر اساس هادادهآوری و گرد برای بررسی

 گروه العادهفوق اهمیت به توجه با. بودبندی آنها و اولویت مدیریت دانش یاثربخش
 که شش تا دوازده بود( معتقد 197۸هوگارت )دلفی،  گروه تشکیل در نمتخصصا



 های ...طراحی و تبیین مدل اثربخشی مدیریت دانش بر اثربخشی سازمان 21

 
 اعضای شامل خبرگان از نفر 11 تعداد یجهدرنت است. این روش کافیعضو برای 

 یهامؤلفه و انتخاب ،مختلف هایرده دردانش و اطالعات سازمانی  حرفه در شاغل
 6 حداقل کاری سابقه وجود ایحرفه اعضای انتخاب شرط. شد ارائه آنها به الذکرفوق
 در کنندهشرکت اعضای میانتوافق  میزان تعیین برای. است شده گرفته نظر در سال

 در کندال توافق ضریبدامنه . شد استفاده کندال هماهنگی ضریب از ،دلفی روش
دهنده نشانW =5/0 قوی، اجماعحاکی از W >7/0 .گیردمی قرار یك تا صفر دامنه

، 1همکارانو  شمیت)ا ضعیف است دهنده اجماعنشان W=3/0 و متوسط اجماع
دلفی  فرایندبرای توقف  Wی آماری ضریب دارمعنی(. شایان ذکر است که 2001

هم هم عمده و  Wنفر مقدار بسیار کوچك  10ی کمتر از هاگروهکافی نیست. برای 
نشان  (3)جدول  یهایافتهطور که همان (.19۸۸، 2کاستالنو  )سیگلاست  دارمعنی

ولی به دلیل پایین  ،دار استعنیدر هر مرحله میزان توافق به لحاظ آماری م دهدمی
و در مرحله سوم که شد دوم نادیده گرفته کندال نتایج بار اول و  wبودن شاخص 

 51/0 توافق ضریببه با توجه شد.  پذیرفتهنتایج  ،میزان توافق متوسط به دست آمد
صورت مؤثر بر مدیریت دانش  در خصوص عواملاجماع قابل قبولی گفت  توانمی

ی نهایی مدیریت دانش و اثربخشی هامؤلفه ،با توجه به این نتایج است. گرفته
 اند.ترسیم شده (1)سازمانی در قالب مدل پژوهش در شکل 

 
بر مدیریت ثر مؤ عوامل درباره متخصصافراد توافق  برای کندال Wآزمون نتایج  (3) جدول 

 در سه مرحله دانش
 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 مقدار آماره مقدار آماره
 51/0 32۸/0 3۸/0 کندال Wآماره 

 303/16 ۸6۸/140 237/146 کای دو

 29 39 35 درجه آزادی

 0001/0 0001/0 0001/0 داریمعنی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schmidt et al. 
2. Siegel & Castellan 
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ی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی حاصل از تحلیل دلفی در بخش کیفی هامؤلفه (1)شکل 

 همراه با مدل مفهومی پژوهش
 

مدل مرحله اول و پس از طراحی  آزمونمرحله دوم پژوهش برای  جامعه آماری
کل امور مالیاتی، اداره کل ثبت اسناد و امالک، اداره  کارکنان همهشامل  پرسشنامه

 یشمالاستانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل ثبت احوال خراسان 
 یكکه حداقل  استهای مختلف سازمانی( از مدیران و کارکنان رسمی در ردهاعم )

ابتدا برای  پژوهشدر این . اندبودهعالیت در جامعه آماری مورد نظر مشغول به ف سال
پانل دلفی کارکردهای اثربخشی مدیریت دانش  مرحلهطراحی پرسشنامه با اجرای سه 

 مورگانکرجسی و شناسایی و سپس بر اساس جدول  ،نفر از متخصصان 11از دیدگاه 
 نفر ریزش نمونه 7با نفر  1225کل جامعه آماری ) نفر 300پرسشنامه اصلی بین تعداد 

)در هر اداره  در دسترساز جامعه آماری به روش  (رسید نفر 293اندازه نمونه به 
و سپس  شدآوری گردتوزیع و ( دافرادی که دسترسی به آنها ممکن بود انتخاب شدن

 .شدمدل پژوهش طراحی  هادادهوتحلیل با تجزیه
 
 
 

 های مدیریت دانشلفهمؤ

 خلق دانش -1

 ذخیره دانش -2

 تسهیم دانش -3

 کارگیری دانشه ب -4

 سازی دانشدرونی -5

 سازی دانشبیرونی -6

 

 اثربخشی سازمانی هایمؤلفه

 توسعه خدمات -1

 سودآوری -2

 ارتقای عملیاتی -3

تصـــویر ذهنـــی اربـــاب  -4

 رجوع

 بهبود عملکرد کارکنان -5

 نوآوری -6

اثربخشی 

 سازمانی

 

اثربخشی 

مدیریت 

 دانش
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وضعیت استخدام در جامعه مورد جنسیت و سازمان،  بر اساس کارکنانفراوانی  (4)جدول 

 لعهمطا
 جمع غیررسمی رسمی سازماننام 

 زن مرد زن مرد زن مرد جنسیت

 70 210 22 96 4۸ 114 اداره کل امور مالیاتی

 45 131 34 ۸3 11 4۸ اداره کل ثبت اسناد و امالک

 79 434 39 269 40 165 استانداری

 25 107 12 64 13 43 اداره کل صنعت، معدن و تجارت

 34 90 ۸ 34 26 56 اداره کل ثبت احوال

 253 972 115 546 13۸ 426 جمع کل

 
 30 ساخته اثربخشی مدیریت دانش شاملپرسشنامه محقق ،در پژوهش حاضر

بعد و پرسشنامه اصالح و تعدیل شده اثربخشی سازمانی الوکودجو و  6با  پرسش
 ،بعد استفاده شد. در هر دو پرسشنامه 6در  پرسش 1۸شامل  (2011همکاران )

(، کم 1کم )نمره  خیلیلیکرت  طیفتایی پنجبر اساس مقیاس  پرسشهر های گزینه
برای بررسی . است( 5یاد )نمره ز ( و خیلی4(، زیاد )نمره 3(، متوسط )نمره2)نمره 

ی استفاده شد. با توجه به ماهیت هر دو پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدروایی سازه 
( در )تیم 2012، 1)راسل lavaanبسته  WLSMVاز روش برآورد  هادادهای رتبه

ای از نوع لیکرت ی رتبههاداده( استفاده شد. این روش برای برآورد R2 ،2019هسته 
، ساختار عاملی هر دو ابزار (3)جدول  ی برازش درهاشاخص بر اساسمناسب است. 

خوبی قرار  نسبتاًه ی برازش در دامنهاشاخصقابل قبول است، زیرا مقادیر مربوط به 
های مربوط (. بارهای عاملی نشانگرها بر روی سازه1999، 3همکاران )فابریگا و دارند
 مدیریت دانش . در پرسشنامه اثربخشی(13۸6)خاکی،  و قابل قبول است دارمعنینیز 

این پرسشنامه  12و  10 هایپرسشولی  است، دارمعنیگرچه تمام بارهای عاملی ا
 3/0آن پایین و زیر  2Rچراکه میزان  ند،نشانگر خوبی از سازه پنهان مربوطه نیست

 .(13۸6، فعال قیومی)مؤمنی و  حذف شدند درنتیجهاست 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rosseel 
2. R Core Team 
3. Fabrigar et al. 
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 ی برازش ساختار عاملی دو پرسشنامه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانیهاشاخص (5)جدول 

2Χ df p 3>df/2Χ  9/0< CFI TLI ابزار 9/0<  RMSEA 1/0>  1/0>SRMR 

مدیریت 
 دانش

435/371 335 0۸3/0 11/1 920/0 90/0 047/0 0۸4/0 

اثربخشی 
 سازمانی

301/169 120 002/0 41/1 912/0 921/0 091/0 091/0 

 
از آلفای کرانباخ استفاده شد. نتایج این  هر دو ابزاربرای بررسی میزان پایایی 

ز اهر دو ابزار  یهامقیاسکه تمام خرده دهدمینشان  (7و  6) هایشاخص در جدول
 .ند که این میزان پایایی کافی استبرخوردار 7/0تر از پایایی بزرگ

 
 آنها پایاییهمراه با  اثربخشی مدیریت دانشپرسشنامه  یهامؤلفههای پرسش( 6)جدول 

 آلفا مرتبط هایپرسششماره  هامؤلفه

 ۸75/0 5 الی 1 ایجاد )خلق( دانش

 ۸3۸/0 9الی  6 حفظ و نگهداری )ذخیره( دانش

 792/0 13الی  10 تسهیم )انتقال( دانش

 ۸76/0 19الی  14 دانش )کاربرد( به کارگیری

 ۸43/0 23الی  20 دانش سازیدرونی

 ۸76/0 2۸الی  24 دانش سازیبیرونی

 960/0 2۸ جمع
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 همراه با پاپایی آنها اثربخشی سازمانی پرسشنامههای مختلف مقیاسهای خردهپرسش (7)جدول 

 آلفا هاپرسششماره  هامؤلفه
 ۸76/0 3الی  1 توسعه خدمات

 794/0 6الی  4 سودآوری
 ۸60/0 10الی  7 عملیاتی کارایی

 ۸99/0 13الی  11 تصویر ذهنی ارباب رجوع
 ۸7۸/0 16الی 14 کارکنان عملکرد

 ۸70/0 1۸الی  17 نوآوری
 93/0 1۸ کل

 
 ی پژوهشهایافته

ی هامؤلفهمشخص کردن  در مرحله اول این پژوهشاز اجرای هدف عمده 
در ادامه شد. مشخص ( 4و 3، 1 های)جدول پیشهای مدیریت دانش بود که در بخش

 ی پژوهشهاهای توصیفی متغیرو آماره)الف( شناسی ه اطالعات جمعیتئاز ارا پس
ی مدیریت هامؤلفهو نیز رابطه بین )ج( نظری نتایج مربوط به برازش مدل  ،)ب(

 ه شده است.ئارا( د)دانش و اثربخشی سازمانی 
سال،  35کمتر از سن افراد نمونه درصد  1/3 شناختی:جمعیت اطالعات -الف

درصد باالی  9/9سال و  55تا  46درصد بین  2/37سال،  45تا  36درصد بین  ۸/49
وضعیت  بودند. درصد زن 2/23درصد مرد و  ۸/76جنسیت  از نظر بودند. سال 56

درصد  2/35درصد لیسانس،  2/51درصد فوق دیپلم و کمتر،  5/5تحصیالت شامل 
وضعیت سابقه کار شامل  درصد دکتری و دانشجوی دکتری، 1/۸فوق لیسانس و 

 21درصد بین  ۸/32سال و  20تا  11درصد بین  7/46سال،  10درصد کمتر از  5/20
 .سال بوده است 30تا 

دول جدر  هامؤلفهانحراف استاندارد هریك از  میانگین و :توصیفی هایهیافت -ب
عملیاتی  کاراییفقط متغیرهای  (6)نتایج جدول  بر اساس ه شده است.( ارائ6)
(OPE تصویر ،)نی ارذه( باب رجوعCME( و عملکرد کارکنان )SP با )ی هامؤلفه
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در سایر موارد رابطه بین ( P>05/0)ی وجود ندارد دارمعنیمدیریت دانش رابطه 
 (.P<05/0) است دارمعنی 05/0متغیرها با آلفای 

 1معادله ساختاری یابیمدلبرای بررسی میزان برازش مدل نظری پژوهش از 
در بسته  2MLRاز روش برآورد  هادادهاستفاده شده است. با توجه به ماهیت متغیرها 

lavaan مناسب است  رهاییاده شد. این روش برای برآورد متغی( استف2012، 3)راسل
متغیری و دارای توزیع نرمال نیستند. بررسی کجی و کشیدگی تك دقیقاً که

( در 2014، 4همکارانو  کورکماز) MVNچندمتغیری با آزمون ماردیا به کمك بسته 
R  تیم هسته(R ،2019 نشان داد که کشیدگی چندمتغیری برقرار است ولی کجی با )

 کاراییاست. در متغیرهای پژوهش نیز متغیرهای حفظ دانش،  دارمعنی 05/0آلفای 
و نوآوری دارای توزیع نرمال  کارکنان عملکرد، تصویر ذهنی ارباب رجوععملیاتی، 

 نیست. کنندهنگرانانحراف شدید و نیستند ولی این 

 
 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش (8)جدول 

 

 متغیر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

00 ایجاد دانش
/1

            

 حفظ دانش

۸2
/0

*
*
 

00
/1

 

       

   

 تسهیم دانش

67
/0

*
*
 

79
/0

*
*
 

00
/1

 

      

   

کارگیری ه ب

 دانش

65
/0

*
*
 

62
/0

*
*
 

75
/0

*
*
 

00
/1

 

     

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. maximum likelihood estimation with robust  
3. Rosseel 
4. Korkmaz et al. 

http://faculty.cas.usf.edu/mbrannick/regression/SEM.html
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 متغیر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 سازیدرونی

 دانش

63
/0

*
*
 

57
/0

*
*
 

65
/0

*
*
 

0/۸3*
*
 

00
/1

 

    

   

 سازیبیرونی

 دانش

55
/0

*
*
 

43
/0

*
 

5۸
/0

*
*
 

0/76*
*
 

76
/0

*
*
 

00
/1

 

   

   

توسعه 

 خدمات

56
/0

*
*
 

49
/0

*
 

45
/0

*
 

0/55*
*
 

5۸
/0

*
*
 

51
/0

*
 

00
/1

 

 

  

 

 

 سودآوری

52
/0

*
*
 

45
/0

*
 

37
/0

*
 

0/46*
*
 

47
/0

*
*
 

42
/0

*
 

75
/0

*
*
 

00
/1

 

  

  

 کارایی

 عملیاتی

19
/0

*
 

17
/0

*
 

22
/0

*
 

12
/0

 

22
/0

*
 

21
/0

*
 

54
/0

*
*
 

60
/0

*
*
 

00
/1

 

   

ارباب ر تصو

 رجوع

10
/0

 

12
/0

 

16
/0

 

11
/0

 

19
/0

*
 

22
/0

*
 

47
/0

*
 

52
/0

*
*
 

۸4
/0

*
 

00
/1

 

  
 عملکرد

 کارکنان

22
/0

*
 

13
/0

 

21
/0

*
 

17
/0

*
 

23
/0

*
 

27
/0

*
 

52
/0

*
 

59
/0

*
 

۸9
/0

*
*
 

۸6
/0

*
*
 

00
/1

 

 

2۸ نوآوری
/0

*
 

24
/0

*
 

30
/0

*
 

1۸
/0

*
 

15
/0

 

30
/0

*
 

44
/0

*
 

61
/0

*
*
 

6۸
/0

*
*
 

71
/0

*
*
 

77
/0

*
*
 

00
/1

 

 
فاصله  گیریاندازهعنوان روشی برای به) بررسی نمودار آماره ماهاالنوبیس

که در کجی چندمتغیری  دهدمی( نیز نشان شودمیمشاهدات از یکدیگر استفاده 
برای کنار با این حال، انحراف شدیدی از توزیع نرمال چند متغیری وجود ندارد. 

 R( در 2012)راسل،  lavaanدر بسته  MLRآمدن با این مشکل از روش برآورد 
 ،پیوسته ولی توزیع نرمال ندارند هاداده( استفاده شد. هنگامی که R ،2019)تیم هسته 

 این روش برآورد مناسب است.
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 متغیری و چندمتغیری متغیرهاتک کشیدگی ومقادیر کجی  (9)جدول 

 یدارمعنی آماره ماردیا کشیدگی کجی متغیر
 093/0 96/0 -557/0 33/0 ایجاد دانش
 003/0 2/0 1۸/0 ۸3/0 حفظ دانش

 103/0 96/0 -41/0 50/0 تسهیم دانش
 092/0 96/0 -01/0 62/0 کارگیری دانشه ب

 065/0 96/0 -23/0 57/0 دانش سازیدرونی
 337/0 97/0 -46/0 35/0 بیرونی سازی دانش

 053/0 96/0 -۸7/0 -37/0 خدماتتوسعه 
 079/0 96/0 49/0 -47/0 سودآوری

 002/0 92/0 92/1 -97/0 عملیاتی کارایی
 003/0 92/0 34/0 -73/0 تصویر ذهنی ارباب رجوع

 001/0 92/0 12/0 -73/0 کارکنان عملکرد
 001/0 ۸5/0 70/0 -09/1 نوآوری

 002/0 62/446 کجی چندمتغیری
 ۸33/0 21/0 کشیدگی چندمتغیری

 

 النوبیس برای بررسی نرمال بودن چندمتغیریاهامقادیر آماره م (2) شکل
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 ه شده است.ئارا (3)در شکل نظری مدل به  هادادهبرازش نتیجه  :ش مدلبرازج( 
 

همراه بارهای استاندارد شده  ضریب ساختاری مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی (3)شکل 
 هر سازه یرو نشانگرها

 
قابل قبول است  هادادهبه  که برازش مدل دهدمینشان ( ۸)های در جدول شاخص

 اثربخشی سازمانی بر( KM)مدیریت دانش  میزان تأثیر نتایج را تفسیر کرد. توانمیو 
(OE) 267/0  درصد از واریانس  6/7گفت در حدود  توانمیاست. بر این اساس

 سازه اثربخشی سازمانی توسط سازه مدیریت دانش تبیین شده است.
 

 ی برازش مدل نظری پژوهشهاشاخص (10)جدول 
2Χ df p / df2Χ CFI TLI RMSEA SRMR 

594/40 51 ۸52/0 796/0 92/0 90/0 052/0 09/0 
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 سازمانی مدیریت دانش و مدیریت بارهای عاملی پرسشنامه اثربخشی( 11) جدول

 
( که میزان واریانس 9در جدول  2R)مقادیر  مجذور بارهای استاندارد بر اساس

نشانگرهای سازه مدیریت دانش به ، دهندمیتبیین شده نشانگر توسط سازه را نشان 
، (AK) کارگیری دانش به ند از:اعبارتآنها  این سازه بر تأثیرترتیب میزان 

 ، ایجاد دانش(KS) ، تسهیم دانش(EK) سازی دانش، بیرونی(IK) سازی دانشدرونی
(KC )و حفظ دانش (SK) . سازیدرونیو کارگیری  بهگفت  توانمیبه این ترتیب 

 .آن سازیبیرونیتری برای مدیریت دانش هستند تا حفظ دانش یا مهم هایسازهدانش 
ند ااین سازه بر آنها عبارت تأثیرنشانگرهای سازه اثربخشی سازمانی به ترتیب میزان 

 ، تصویر ذهنی ارباب رجوع(OPE) عملیاتی کارایی، (SP) از: عملکرد کارکنان
(CME)نوآوری ، (IN)سودآوری ، (PR )و توسعه خدمات (DS). 

مسیر استفاده  ای پژوهش از تحلیلهپرسشبرای پاسخگویی به : تحلیل مسیر د(
ی هامؤلفهان وابسته و نمره هر یك از عنوابتدا نمره کل اثربخشی به شده است.

 نشانگر
بار 

 عاملی
 SE Z یدارمعنی 

بار 

 استاندارد
2R 

 1/837 0/366 5/016 0/0001 0/769 0/592 (KCایجاد دانش )

 1/382 0/393 3/513 0/0001 0/704 0/496 (SKحفظ دانش )

 1/669 0/231 7/225 0/0001 0/791 0/626 (KS) تسهیم دانش

 2/356 0/300 7/853 0/0001 0/902 0/813 (AKدانش ) به کارگیری

 1/793 0/256 7/003 0/0001 0/879 0/773 (IK) دانش سازیدرونی

 2/043 0/347 5/878 0/0001 0/793 0/629 (EK) بیرونی سازی دانش

 0/933 0/176 5/293 0/0001 0/574 0/329 (DS)توسعه خدمات 

 0/882 0/178 4/958 0/0001 0/646 0/417 (PR)سودآوری 

 1/501 0/206 7/273 0/0001 0/921 0/848 (OPE) عملیاتی کارایی

 1/383 0/155 8/926 0/0001 0/896 0/802 (CME)تصویر ذهنی ارباب رجوع 

 1/380 0/124 11/159 0/0001 0/959 0/920 (SP)کارکنان  عملکرد

 0/916 0/128 7/171 0/0001 0/786 0/619 (IN) نوآوری

اثربخشی مدیریت دانش بـر اثربخشـی 

 سازمانی
267/0 132/0 023/2 041/0 292/0 0۸5/0 
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 ( نشان داد10)جدول  پژوهش در نظر گرفته شد. نتایجمستقل عنوان مدیریت دانش به

مدیریت دانش فقط ایجاد دانش و حفظ دانش بر متغیر اثربخشی  یهامؤلفهدر بین 
 تأثیر هامؤلفهدر حضور این دو متغیر سایر  ،(P<0.05) مثبت دارند تأثیرسازمانی 

 20این دو متغیر با هم در حدود  .(<0.05P) ی بر نمره کل اثربخشی ندارددارمعنی
اهمیت آنها  دهندهنشانکه  (10)جدول  اندکرده را تبیین یدرصد از واریانس اثربخش

 است. سازمانی اثربخشی بینیپیشدر 
 

 ی مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانیهامؤلفه تأثیررایب ض (12)جدول 

 
ی هامؤلفهنش با ی مدیریت داهامؤلفهرابطه خردهسپس با استفاده از تحلیل مسیر 

توسعه خدمات،  هایبرای متغیرفقط اثربخشی سازمانی بررسی شد که نتایج نشان داد 
در سایر موارد رابطه ( P<0.05) است دارمعنیی رابطه بین متغیرها سودآوری و نوآور

 دارمعنی نتایج غیر محدودیت فضا به دلیل که (P>0.05) ر نبودادیبین متغیرها معن
به ی ایجاد دانش، حفظ دانش و هامؤلفه تأثیرفقط نتایج  بر اساس .گزارش نشده است

 41که در حدود  طوریبهاست  دارمعنی توسعه خدماتمؤلفه دانش بر  کارگیری
این موضوع  .(11)جدول  توسعه خدمات تبیین شده استمؤلفه درصد از واریانس 

در  دانش به کارگیریاهمیت سه متغیر ایجاد دانش، حفظ دانش و  دهندهنشان
 بینی توسعه خدمات است.پیش
 
 
 

 یدارمعنی SE Z  ضریب خام مؤلفه
ضریب 
 استاندارد

2R 

 2/955 1/344 2/200 0/028 0/242 19۸/0 (KCایجاد دانش )

  3/345 1/715 1/951 0/041 0/273 (SKحفظ دانش )

  2/996 1/365 2/195 0/032 0/163 (KS) تسهیم دانش

  2/526 1/233 2/049 0/043 0/182 (AKدانش ) کارگیری به

  0/019 1/744 0/011 0/991 0/002 (IK) دانش سازیدرونی

  0/901 1/508 0/598 0/550 0/074 (EK) سازی دانشبیرونی
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 توسعه خدمات اثربخشی سازمانی مؤلفهی مدیریت دانش بر هامؤلفه تأثیرضرایب  (13جدول )

 
 دارمعنیدانش  به کارگیریو  ایجاد دانشی هامؤلفه تأثیرفقط  سوآوری مؤلفهدر 
 تبیین شده است سودآوریه مؤلفدرصد از واریانس  32که در حدود  طوریبهاست 

 به کارگیریی ایجاد دانش و هامؤلفه گفت توانمیاین نتایج  بر اساس (.12)جدول 
سودآوری اثربخشی سازمانی دارند و در حضور این  بینیپیشدانش نقش مهمی در 

 .ندارند این خصوصی در دارمعنینقش ی مدیریت دانش هامؤلفهسایر  مؤلفه
 

 اثربخشی سازمانی سودآوری مؤلفهی مدیریت دانش بر هامؤلفه تأثیرضرایب  (14)جدول 

 
است  دارمعنیحفظ دانش  و ی ایجاد دانشهامؤلفه تأثیری فقط نوآور مؤلفهدر 

)جدول  تبیین شده است نوآوری مؤلفهدرصد از واریانس  1۸طوری که در حدود به
دانش نقش مهمی در  حفظی ایجاد دانش و هامؤلفهگفت  توانمی این اساس بر (.13

 مؤلفه
ضریب 

 یدارمعنی SE Z  خام
ضریب 
 استاندارد

2R 

 1/005 0/320 3/147 0/002 0/373 412/0 (KCایجاد دانش )

  0/822 0/309 2/659 0/008 0/305 (SKحفظ دانش )
  0/334 0/319 1/049 0/294 0/124 (KS) تسهیم دانش
  0/863 0/292 2/958 0/003 0/320 (AKدانش ) به کارگیری

  0/507 0/323 1/568 0/117 0/188 (IK) دانش سازیدرونی
ــش ــازی دان ــی س  بیرون

(EK) 
0/437 0/305 1/433 0/152 0/162  

 یدارمعنی SE Z  ضریب خام مؤلفه
ضریب 
 استاندارد

2R 

 0/862 0/246 3/507 0/001 0/381 31۸/0 (KCایجاد دانش )

0/632 0/312 2/026 (SK) حفظ دانش  0/048 0/235  
  0/159 0/269 0/591 0/554 0/070 (KS) تسهیم دانش
  0/516 0/246 2/099 0/036 0/228 (AKدانش ) به کارگیری

  0/414 0/280 1/478 0/139 0/183 (IK) دانش سازیدرونی
  0/373 0/259 1/440 0/150 0/165 (EK) بیرونی سازی دانش
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ی هامؤلفهسایر  مؤلفهسازمانی دارند و در حضور این  نوآوریبینی سودآوری پیش

 ی در این خصوص ندارند.دارمعنیمدیریت دانش نقش 
 

 اثربخشی سازمانینوآوری  مؤلفه ی مدیریت دانش برهامؤلفه تأثیرضرایب  (15)جدول 

 
 گیریبحث و نتیجه

نظر خبرگان و روش  بر اساسکه روایی آن بخش کیفی  حاصل از نتایج بر اساس
ی مدیریت دانش هامؤلفه ،ی خدماتیهاسازماندر  گفت توانمییید شد، دلفی تأ
 سازیدرونیدانش،  به کارگیریایجاد دانش، حفظ دانش، تسهیم دانش، از:  اندعبارت

ر اثربخشی سازمانی د یهامؤلفهگفت  توانمی همچنین، .دانش سازیبیرونیدانش و 
عملیاتی، تصویر ذهنی  کاراییشامل توسعه خدمات، سودآوری،  ی خدماتیهاسازمان
نتایج مدل ساختاری نشان داد  است. کارکنان و نوآوری رجوع، عملکردارباب

 2۸/0سازه مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت دارد، میزان تأثیر  مجموعدر
که  شودمیدرصد از واریانس اثربخشی از مدیریت دانش ناشی  6/7است و در حدود 

. نشانگرهای سازه مدیریت دانش به دشومحسوب میجزو اندازه اثرهای متوسط 
 سازیدرونیدانش،  به کارگیریاز: ند اآنها عبارت ترتیب میزان تأثیر این سازه بر

دانش، تسهیم دانش، ایجاد دانش و حفظ دانش. نشانگرهای سازه  سازیبیرونیدانش، 
ند از: عملکرد ااثربخشی سازمانی به ترتیب میزان تأثیر این سازه بر آنها عبارت

عملیاتی، تصویر ذهنی ارباب رجوع، نوآوری، سودآوری و توسعه  کاراییکارکنان، 
ی مدیریت دانش فقط ایجاد هامؤلفهنتایج تحلیل مسیر در بین  بر اساسات. خدم

نمره کل اثربخشی سازمانی( تأثیر )دانش و حفظ دانش بر متغیر اثربخشی سازمانی 

 یدارمعنی SE Z  ضریب خام مؤلفه
ضریب 

 استاندارد
2R 

 0/405 0/202 2/003 0/045 0/210 1۸3/0 (KCایجاد دانش )

  0/530 0/264 2/005 0/045 0/275 (SKحفظ دانش )

0/542 0/256 2/117 (KS) تسهیم دانش  0/034 0/229  

  0/155 0/232 0/669 0/504 0/081 (AKدانش ) به کارگیری

  0/112 0/240 0/468 0/640 0/058 (IK) دانش سازیدرونی

  0/054 0/222 0/243 0/808 0/028 (EK) سازی دانشبیرونی
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ی بر نمره دارمعنیتأثیر  هامؤلفه(، در حضور این دو متغیر سایر P<05/0مثبت دارند )

درصد از واریانس  20(. این دو متغیر با هم در حدود <05/0P) کل اثربخشی ندارد
ی هامؤلفهنتایج تحلیل مسیر در خصوص تأثیر  .(10)جدول  اندکردهاثربخش را تبیین 

ی مختلف اثربخشی سازمانی نشان داد که فقط سه هامؤلفهمختلف مدیریت دانش بر 
مختلف  یهافهمؤلمؤلفه توسعه خدمات، سودآوری و نوآوری اثربخشی سازمانی با 

ایجاد دانش، حفظ دانش و  در مؤلفه توسعه خدمات فقطمدیریت دانش رابطه دارند. 
درصد  41طوری که در حدود به ،دارندبر آن  دارمعنیدانش تأثیر مثبت و  به کارگیری

ی ایجاد دانش، حفظ هامؤلفهاز واریانس مؤلفه توسعه خدمات )متغیر وابسته( توسط 
دانش )متغیرهای مستقل( تبیین شده است. در مؤلفه سوآوری  به کارگیریدانش و 

طوری که در است به دارمعنیدانش  به کارگیریو  ی ایجاد دانشهامؤلفهفقط تأثیر 
درصد از واریانس مؤلفه سودآوری تبیین شده است. در مؤلفه نوآوری فقط  32حدود 
 1۸طوری که در حدود است به دارمعنیی ایجاد دانش و حفظ دانش هامؤلفهتأثیر 

 بین اثربخشی دارمعنی رابطة وجود درصد از واریانس مؤلفه نوآوری تبیین شده است.

است ی مختلف مشخص شده هاپژوهشدر  سازمانی اثربخشی و دانش مدیریت
، صفری؛ 1395، بروجنی و همکاران منصوری؛ 1395ی و همکاران، باالده یاحمد)

 .شودمینوآوری  و عملکرد موجب بهبود گذاریاشتراک به و دانش ایجاد(. 1396
 محصوالت حجم کاهش محصول، توسعه اثربخشی، موجب دانش سازییکپارچه

 (.2004 )تیوانا، شودمی کارایی افزایش و شده ضمانت هاینقص معیوب، کاهش
ی دانش اهمیت هامؤلفهنیز نسبت سایر  عالوه بر ایجاد، حفظ و به کارگیری دانش

 توانمی (2016)و مارچنت  داونز پژوهشهمگام با نتایج  ،رواز این .بیشتری دارند
، ازجمله عوامل عمده در اثربخشی (کاربرد) به کارگیری و (خلق)عوامل ایجاد  گفت

ی هامؤلفهو مارچنت،  داونزبرخالف نتایج پژوهش البته  مدیریت دانش هستند.
نتایج  بر اساس چون نشد؛بررسی  پژوهش دانش در این سازیبیرونیو  سازیدرونی

با توجه به  ی خدماتی لحاظ نشدند.هاسازمانی دانش در هامؤلفهبخش کیفی جزو 
ترین شرط کاربرد و استفاده از مهم ،مطالب ارائه شده و نتایج حاصل از پژوهش

، صرف نظر از موارد استفاده دیگر آن، هاسازمان بیشتردر مدیریت دانش های سیستم
ها و افزایش سطح ارتباط و هزینهمربوط به لزوم سرعت و دقت و صحت و کاهش 

سطح  یخدمات، ارتقا توسعه درنهایتو طالعات ادانش و  کاربرد، امنیت و نوآوری
رجوع،  ارباب ذهنی دن تصویرکرعملیاتی، بهتر  کاراییسطح  ی، ارتقاسودآوری
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و  کارایی بنابرایناست. سطح نوآوری  یکارکنان و ارتقا سطح عملکرد یارتقا

دانش سرعت و صحت  ،اطالعاتدانش و ناشی از تکامل تبادل  یافتهافزایشاثربخشی 
و افزایش سرعت در انجام امور  هاویی هزینهجصرفه ،و در عین حال اطالعات و

 است.
برای  ریزی بلندمدتبرنامه -1: ند ازاعبارت هاپیشنهاد ،ی پژوهشهایافتهبا توجه به 

سطح بیشتر اثربخشی کارکردهای خلق دانش: این اثربخشی از طریق بحث  یارتقا
و  هاها، پیشنهادها و تردیدها، استقبال از ایدهشکست علنی در مورد مشکالت،

، ی کاریهاروشها و فرایندآنها در طراحی مجدد  به کارگیری وهای جدید دانش
 دسترس ها و درها، مهارتتخصیص کارمندان با توجه به تخصص و شناسایی

دانش کارمندان برای توسعه های جدید، ارزیابی و اعطای پاداش بودنشان برای پروژه
، جستجو و پاالیش موضوعات مهم، یدهای نو و جدجدید و ارائه و آزمایش ایده

اصالح  -2 د.شومحقق میهای گوناگون مناسب آنها به شیوه هایحلو راه مشکالت 
اثربخشی کارکردهای ذخیره دانش: این اثربخشی از طریق  یهاو تقویت برنامه

 راه یافتن برای( مغزی طوفان) جدید تفکرات دریافت برای جلساتمستمر  برگزاری
، آینده اقدامات برای هاشکست و هاموفقیت ، مستندسازی و ارزیابیمشکل حل
 و بیرون در جدید هایدانش از شده ریزیبرنامه و مستمر طوربه کارمندان سازیآگاه

 افراد، توزیع و انتشار فردی هایمهارت و مستندسازی دانش و سازمان، ثبت درون
 هایگفتگو رسمی، غیر و دوستانه جلسات راهرو، در) رسمی غیر صورت به دانش

اثربخشی  یهااصالح و تقویت برنامه -3 د.شواصالح و تقویت می (خودمانی
 هایمالقات و جلسات برگزاریاین اثربخشی از طریق کارکردهای تسهیم دانش: 

 از مداوم طوربه همکاران آگاه کردن، تخصصی موضوعات مورد در بحث و مکرر
در مورد  کارکنان جلسات و بحث خود، برگزاری موفق یهافعالیت و مثبت تجارب

 و توزیع مختلف مشاغل در مستمر طوربه جایی افرادهخویش، جاب کاری هایشیوه
و  مستمر طوربه کارکنان جدید، ارزیابی عملکرد مشاغل در خویش مهارت و دانش

ریزی برنامه -4 د.شوجلسات، اصالح و تقویت می طی فردی ارزیابی بحث در مورد
این  دانش: به کارگیریسطح بیشتر اثربخشی کارکردهای  یبرای ارتقا بلندمدت

 و هاکارمندان، استفاده از ایده وسیلهبه سازمان بیرونی دانش اثربخشی از طریق ارتقای
 به افراد موجود هایمهارت و استفاده از دانش خدمات، توسعه برای کارمندان نظریات
 و هاخالقیت با سازمان درونی دانش جدید، ارتقای کاربردهای برای خالقانه صورتی
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محقق  خالقانه غیر و بازدارنده عقاید تالش برای غلبه بر و کارمندان هاینوآوری

ح بیشتر اثربخشی کارکردهای سط یبرای ارتقا ریزی بلندمدتبرنامه -5 د.شومی
 میان در پژوهش اجرای سطح یارتقادانش: این اثربخشی از طریق  سازیدرونی

 به نتایج مستند و رسمی صورت به ثبت خدمات، توسعه از پیشبالقوه  کارمندان
 در تفکر شانس دادن منظوربه خود همکاران با ارتباط بین کارکنان ، افزایشآمده دست
 و هابحث در مورد ایدهرسمی  جلسات افزایششده،  مطرح که مباحثی مورد

 -6 .شودمیمحقق نیاز  حد اطالعات در شفاف و واضح نتایج، ارائه دهیسازمان
 سازیبیرونیبیشتر اثربخشی کارکردهای  سطح یبرای ارتقا ریزی بلندمدتبرنامه
 در تفکرات و دعقای تبادل برای کارکنان انگیزه یارتقااین اثربخشی از طریق  دانش:
 با موارد برای تشریح گرایش اغلب کارکنان یارتقا، یکدیگر با شانحرفه مورد
 و مثال به کارگیریبرای  کارکنان گرایش یارتقا دیگران، برای عینی هاینمونه
 ادراکبرای ارائه  گرایش کارکنان یارتقانامشخص،  و ذهنی مفاهیم برای سازیشبیه
ق یبیشتر، تشو درک برای دیگر کارکنان به فنی و کارشناسی چارچوب طریق از خود

 .شودمیوظایف محقق  شناسایی برای وب و شبکه از استفاده به کارکنان
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 منابع
 تیبا خالق یفرهنگ سازمان نیرابطه ب یبررس( 13۸۸عباداهلل؛ سترگ، طاهره ) ،یاحمد

و  یفصلنامه رهبرشهرستان مرودشت.  ییدر مدارس راهنما یسازمان یو اثربخش
 .33(4)3 ،یآموزش تیریمد
 یبررس (.1395) اهللعزت ی،کچب یبابائ ؛لیسه ی،صادق ی؛دمهدیس ی،باالده یاحمد

کنفرانس  نیدوم، در کارکنان یسازمان یدانش با اثربخش تیریمد نیرابطه ب
 .قم، یعلوم و تکنولوژ نینو یهایافته یالمللنیب

(. ارتباط فرهنگ 1391) سیدامیراحمد ،مظفری ، فریدون؛تندنویس ، علیرضا؛امیدی
ی هاسازمانسازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی 

 .103-۸7 ،(4)2 حرکتی، رفتار و ورزشی مدیریت در پژوهش ورزشی ایران.
: یادگیرنده و سازمان دانش (. مدیریت13۸۸بهنام ) شهائی، ؛اصغرعلی رستمی،انواری 

اطالعات،  مدیریت فناوری نشریه .و تجربه دانش نقش مستندسازی بر تحلیلی
1(2). 

 کاره ب را دانش مدیریت توانمی (. چگونه13۸5زاده، سعید )؛ آصفپیری، زکیه

 .(1)10مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  گرفت؟

انتشارات  .نویسینامهتحقیق با رویکردی به پایان روش(. 13۸6) خاکی، غالمرضا 
 بازتاب.

 سازیپیاده برای یندیافر مدل ارائه (.13۸۸حمیدرضا ) یزدانی، مهدی؛ ساعدی،
فناوری  مدیریت نشریه .خودروایران در یادگیری سازمانی مبتنی بر دانش مدیریت

 .(2)1اطالعات، 

 .های اطالعاتی مدیریت پیشرفتهسیستم(. 13۸7سرلك، محمدعلی؛ فراتی، حسن )
 نتشارات پیام نور.ا

(. بررسی 1395) امیرحسین ،ناظم ؛فتاح ،ناظم ، رسول؛خانیمهدی ؛البنینام ،صادقی
سازمانی در  اثربخشینقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با 

 علوم آموزش علمی فصلنامه سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران.
 .64-52 ،(6)3 دریایی،

های مدیریت دانش در ارتباط با اثربخشی سازمانی (. تبیین قابلیت1396) ثنا ،صفری
 و اطالعات مدیریت مجله سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور(.)مورد مطالعه: 

 .92-77، (3)4 شناسی،دانش
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 (.13۸9سیدسجاد ) حسینی، ؛علی آباد،میرک زارع مهدی؛ اسدنژاد، شهریار؛ عزیزی،

 نشریه .و خصوصی دولتی یهاسازمان بین دانش مدیریت و مقایسه ابعاد بررسی
 .(4)2فناوری اطالعات،  مدیریت

عباس ، نظریان مادوانی ؛، مریممختاری دینانی ، ناهید؛اتقیا؛ ویدا ،منصوری بروجنی
(. ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت 1395)

 .50-41 ،(11)6 ،ی معاصر در مدیریت ورزشیهاپژوهش ورزش و جوانان.

 .SPSSهای آماری با استفاده از تحلیل .(13۸6مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی )
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Designing and Explaining the Effectiveness Model of Knowledge 

Management on the Effectiveness of Service Organizations: A 
Mixed-method Approach 

 
Ali Izanlou1 
Mojtaba Rafiei2  
Hasan Forati3 
 
Abstract: The present study aimed to identify the components of 

knowledge management and examine their impact on organizational 
effectiveness. For this purpose, a mixed-method approach was used. In 
the qualitative stage, the knowledge management components were 
initially determined by theoretical and empirical literature review; 
afterward, the agreement among 11 experts on the extracted components 
was obtained by the Kendall agreement coefficient (W), using the three 
stages of the Delphi panel. In a quantitative stage, the knowledge 
management questionnaire was developed based on the qualitative stage 
results and administered, along with the organizational effectiveness 
questionnaire, to 293 individuals, selected by convenience sampling. 
The construct validity of both questionnaires was assessed by 
confirmatory factor analysis, which showed good results. Furthermore, 
the reliability coefficients of the knowledge management and the 
organizational effectiveness questionnaires, estimated by Cronbach’s 
alpha, were .96 and .93, respectively. Path analysis and structural 
equation modeling were used to analyze the quantitative data. The 
results revealed that knowledge management positively influenced 
organizational effectiveness, and about %7.6 of its variance was 
explained by knowledge management. Among the knowledge 
management components, only knowledge creation, knowledge 
retention, and knowledge application positively influenced 
organizational effectiveness. It can be concluded that knowledge 
creation, retention, and application need to be emphasized in achieving 
organizational effectiveness. 

 
Keywords: Knowledge management effectiveness, Organizational 

effectiveness, Knowledge creation, Knowledge retention, Knowledge 
application, Organizational effectiveness innovation, Organizational 
effectiveness profitability 
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